
 

 

Miasto 

z Klimatem 
- podsumowanie warsztatów miejskich  

dotyczących zielono-niebieskiej infrastruktury  

i retencji wody w miastach 
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Informacje zawarte w niniejszym raporcie odzwierciedlają wyłącznie 
poglądy uczestników warsztatów miejskich i nie należy ich traktować jako 
opinii, poglądów czy stanowiska Ministerstwa Klimatu. 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie cyklu warsztatów miejskich na temat zielono-niebieskiej infrastruktury 
i retencji wody w miastach, zorganizowanego przez Ministerstwo Klimatu. Warsztaty zorganizowane zostały 
4 marca w Warszawie, 10 marca w Białymstoku oraz online 20 maja, 28 maja, a także dwa warsztaty 8 czerwca 
2020 r. 

W raporcie zawarto zestawienie zgłoszonych przez uczestników warsztatów słabych stron i problemów 
współczesnego miasta. Raport zawiera także przedstawioną przez uczestników wizję miasta idealnego, a także 
propozycję działań, które mają umożliwić realizację tej wizji.  

 

Warszawa, lipiec 2020 r. 

 

Autorzy i redakcja raportu: 

Zespół Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu.
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WARSZTATY MIEJSKIE W OBSZARZE ZIELONO-NIEBIESKIEJ 
INFRASTRUKTURY ORAZ RETENCJI WODY W MIASTACH 

Warsztaty Miejskie to integralna część inicjatywy Ministra Klimatu pn. Miasto z Klimatem mającej 
na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w miejsca 
przyjazne i neutralne klimatycznie. 

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się współcześnie najpilniejsze wyzwania 
ekologiczne. Wysoki poziom urbanizacji w  Polsce sprawi, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę 
rozwoju miast, a tym samym na jakość życia mieszkańców. 

Warsztaty realizowane były w pięciu obszarach tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność, 

 energia i czyste powietrze, 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport, 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja wody w miastach, 

 planowanie przestrzenne. 

Należy jednak zaznaczyć, że podział na obszary był jedynie pomocniczy, ponieważ kwestie dyskutowane  
w danym temacie bardzo silnie nawiązywały do pozostałych obszarów. 

Rezultatem warsztatów miejskich ma być wypracowanie rozwiązań zwiększających komfort życia mieszkańców 
miast, w warunkach zmieniającego się klimatu. 
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WARSZTATY MIEJSKIE  

 

Do udziału w warsztatach zostali 
zaproszeni przedstawiciele 
samorządów miejskich, think 
tank-ów, organizacji społecznych 
i obywatelskich, eksperci, 
przedstawiciele biznesu, 
naukowcy, architekci i urbaniści. 
Informacja o organizacji 
warsztatów była także 
ogólnodostępna na stronie 
internetowej Ministerstwa 
Klimatu, gdzie istniała możliwość 
rejestracji na warsztat.  

 

Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako 

cykl 16 spotkań w całej Polsce. W wyniku 

ograniczenia możliwości organizacji spotkań 

związanych z Covid-19, zdołaliśmy 

zorganizować tylko dwa spotkania 

stacjonarne, w Warszawie i Białymstoku. 

Warsztaty miejskie przenieśliśmy do 

Internetu, gdzie zorganizowaliśmy 

i przeprowadziliśmy 18 warsztatów 

miejskich, każdy w jednym z pięciu obszarów 

tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura 

i bioróżnorodność (5 warsztatów), 

 energia i czyste powietrze 

(3 warsztaty), 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport 

(3 warsztaty), 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz 

retencja wody w miastach  

(4 warsztaty), 

 planowanie przestrzenne 

(3 warsztaty). 

Uczestnicy warsztatów miejskich  

w Warszawie i Białymstoku zajmowali się  

w grupach wszystkimi obszarami 

tematycznymi. Spotkanie było podzielone na 

trzy części (określanie barier, wytyczanie 

wizji, wypracowywanie rozwiązań). 

Po spotkaniu przygotowane zostało 

podsumowanie, które było rozesłane do 

uczestników do skonsultowania.  

Kolejne warsztaty prowadzone w formie  

online był przeprowadzone w trzech etapach.  

 Etap I - uczestnicy wypełnili ankietę 

elektroniczną, w której przedstawili 

bariery, problemy i niedoskonałości 

współczesnych miast, a także wizję 

idealnego miasta. Przed spotkaniem 

online uczestnicy otrzymali 

podsumowanie wszystkich ankiet. 

 Etap II - w trakcie warsztatu online 

przedstawiono wyniki ankiet, 

a następnie uczestnicy mieli możliwość 

przedyskutowania swoich propozycji  

i przedstawienia propozycji działań.  

 Etap III - podsumowanie warsztatów  

w formie raportu, który był 

przygotowany na podstawie wypowiedzi 

uczestników, a następnie skonsultowany 

z uczestnikami. 

W raporcie prezentowane są opinie, uwagi  

i propozycje przekazane przez uczestników  

w odniesieniu do ogólnej sytuacji miast  

w Polsce, ale uporządkowane grupami 

tematycznymi. 

  



 

6 
 

 

 

 

 

Zidentyfikowane problemy  
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury  

oraz retencji wody w miastach 
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ZIELONO-NIEBIESKA 
INFRASTRUKTURA 
I RETENCJA WODY 
W MIASTACH 

 

ZIDENTYFIKOWANE 
PROBLEMY 
 

Systemowe 
 Zarządzanie środowiskiem wodnym 

rozbite na kilka instytucji. Brak 

strategicznego zarządzania. 

Prawo 
 Skomplikowany system prawny - 

pozwolenia wodnoprawne dla małych 

sadzawek, zbiorników wodnych, 

ogrodów deszczowych. Takie elementy 

winny być na zgłoszenie do Architektury 

i zgłoszenie do Wód Polskich. 

Nieprzystosowanie (nadmierne wymogi, 

zbiurokratyzowanie i niepotrzebne 

komplikowanie) wymogów formalnych  

i prawnych w zakresie przygotowania 

infrastruktury ekologicznej, Brak lub 

przeciągający się okres legislacyjny 

prawa w zakresie gospodarki wodnej – 

widoczne i zdefiniowane potrzeby 

rozbijają się o przepisy i nadmierne 

zbiurokratyzowanie.  

 Wpisywanie do pozwoleń na budowę 

oraz decyzji o warunkach zabudowy 

warunku odprowadzania wód 

opadowych do miejskiej kanalizacji 

deszczowej - przy czym odbiornikiem 

tych wód jest 1 rzeka przepływająca 

przez centrum miasta. 

 Ustawowa ochrona własności 

państwowych uniemożliwia rozwój 

wolnych obszarów o kolejne wyspy 

zielone. Często nieruchomości 

stanowiące własność agencji rządowych 

lub przedsiębiorstw (np. PKP), które 

maja potencjał do zwiększenia obszarów 

niebiesko – zielonych są poza 

możliwością pozyskania na ten cel przez 

samorządy. 

 Brak opublikowanych norm i wytycznych 

prawnych w zakresie stosowania 

realizacji niebiesko - zielonej 

infrastruktury i retencji. Brak 

jednoznacznych i spójnych interpretacji 

przepisów odnośnie kwalifikowania 

inwestycji do uzyskiwania koniecznych 

pozwoleń. 

 Problem z wprowadzenie opłat za zrzut 

wód opadowych do deszczówki. 

Finanse 
 Obciążanie mieszkańców kosztami 

inwestycji w kanalizację deszczową  

w sytuacji, kiedy nie ma co 

odprowadzać. Na etapie wydawania 

warunków zabudowy kanalizacja 

deszczowa jest traktowana jak 

kanalizacja sanitarna – potrzebne są 

warunki podłączenia do kanalizacji, nie 

ma potrzeby wydawania pozwoleń na 

zagospodarowanie wód opadowych, 

jeżeli nie musi się włączyć do 

kanalizacji. 

 Głównym problem w realizacji działań 

jest brak programów 

dofinansowujących. Zadania z zielonej-

niebieskiej infrastruktury oraz retencji są 

najczęściej bardzo kosztowne, a miasta 

nie posiadają na tyle dużych budżetów 
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aby móc je samodzielnie sfinansować. 

Forma pożyczek również nie rozwiązuje 

sytuacji gdyż wymaga spłaty większego 

kapitału tylko w późniejszym terminie. 

Najdogodniejsza formą były dotacje. 

Brak mechanizmów finansowych 

zachęcających inwestorów/deweloperów 

do szukania innych rozwiązań/ 

sposobów zatrzymywania  

i wykorzystywania wód opadowych (np. 

rozwiązań typu nature-based solutions). 

 Brak zachęt do stosowania zielono-

niebieskiej infrastruktury (ZNI) i retencji 

wody. 

Planowanie przestrzenne 
 Brak zapisów w MPZP dotyczących 

infrastruktury związanej  

z retencjonowaniem wód opadowych 

(zbiorniki do zbierania wód, zielone 

dachy, ogrody deszczowe oraz 

uwzględniające środowisko wodne. Niski 

poziom retencji wód opadowych – złe 

planowanie – bez standardów 

projektowania niebieskiej infrastruktury. 

 Czasochłonność zmian planistycznych, 

co sprawia, że unika się takich 

rozwiązań. 

Bioróżnorodność 
 Niedostosowanie gatunków roślin do 

potrzeb melioracji klimatu. 

Infrastruktura 
 W upalne dni nad betonowymi ulicami, 

chodnikami oraz przy torach 

tramwajowych unoszą się duszące kłęby 

kurzu i pyłu. 

 Zamiana powierzchni naturalnych na 

sztuczne - betonowanie miast, przewaga 

powierzchni utwardzonych, brak 

powierzchni biologicznie czynnych, 

zielonych, priorytetyzacja niskiego 

kosztu utrzymania terenów (vide beton, 

kostka) vs. bioróżnorodność (łąki 

kwietne, trawniki, jeziorka). Często 

zagospodarowanie terenów zielonych 

pod nowe inwestycje. Wysoki stopień 

uszczelnienia powierzchni miast. Brak 

wzbogacenia krajobrazu gminy w wodę  

i roślinność (np. stawy dworskie, stawy 

wiejskie, oczka śródpolne, obszary 

wodno-błotne, itp.) Brak dostępu do 

naturalnych cieków wodnych. Zbyt mała 

ilość pocket parks i mini łąk kwietnych, 

likwidowanie fontann. 

 Nielegalne odprowadzanie wód 

opadowych do kanalizacji sanitarnej. 

 Duży spływ powierzchniowy, brak 

wystarczającej ilości np. zbiorników 

retencyjnych, stawów retencyjnych, 

ogrodów deszczowych, brak mikro  

i makroretencji oraz małej retencji, brak 

wielkich zbiorników retencyjnych 

(powyżej 5 mln m3 pojemności). 

 Zbyt duża intensywność zabudowy 

kosztem terenów biologicznie czynnych 

oraz zbiorników retencyjnych. 

 Ryzyko suszy - miejska wyspa ciepła, 

fale upałów- zwłaszcza w centrach 

miast. 

 Projektowanie osiedli mieszkaniowych 

(zarówno wielorodzinnych jak  

i jednorodzinnych) z małą ilością zieleni 

towarzyszącej.  

 Brak miejsc zabaw dla dzieci (jazda na 

rowerze na wrotkach i nie tylko, ścieżki 

edukacyjne), w zacienionych miejscach. 

 Lokalne podtopienia i powodzie 

powodowane opadami nawalnymi  
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i brakiem wydolności istniejącej 

infrastruktury. 

 Nieracjonalne inwestycje w kanalizację 

deszczową na obszarach, gdzie wody 

opadowe maja możliwość nawadniania 

zieleni, zbyt dużo km kanalizacji 

deszczowych drenujących wody 

podziemne, zbyt duże ciśnienie w sieci 

kanalizacji deszczowej podczas 

nawalnych deszczy - unoszenie włazów 

na studniach. Istniejąca infrastruktura  

i zabudowa -istniejąca kanalizacja 

opadowa zazwyczaj jest bardzo głęboko 

w związku z tym przebudowa 

podziemnych systemów jest bardzo 

skomplikowana i bardzo kosztowna. 

Systemy odprowadzania wód są często 

niewydajne lub awaryjne. Obecne 

warunki techniczne w zakresie 

odwadniania powierzchni uszczelnionych 

winny być aktualizowane w zakresie 

koncentracji czasu, natężenie deszczu  

z wykorzystaniem pośrednim do 

zastosowania zielono - niebieskiej 

infrastruktury. 

 Brak odbudowy starych i wyznaczanie 

nowych obszarów naturalnej retencji, 

brak renaturyzacji  siedlisk  podmokłych  

(adaptacja  istniejących  systemów  

melioracyjnych do pełnienia funkcji 

retencyjnych) w lasach, destabilizacja 

miejskich ekosystemów, utrata 

naturalnych siedlisk. 

 Deficyt wody powierzchniowej na 

potrzeby przyrodnicze w okresie 

wegetacji roślin i aktywności zwierząt 

jako pochodna braku opadów zimowych 

i spadku regularności opadów. Niski 

poziom wód gruntowych, co skutkuje 

wysychaniem krzewów, drzew. 

 Betonowe koryta rzek, nadmierna 

regulacja koryt rzecznych, 

zabudowywanie dolin rzecznych, 

regulacja cieków wodnych, likwidacja 

rowów odwadniających. Zbyt mała 

przepustowość rzek (np. Kłodawki). 

 Trudno jest planować i projektować 

zielono-niebieski miasta w warunkach 

zmieniającego się klimatu. 

 Wciąż brakuje miejsc, które stanowiłyby 

zielone zakątki - miejsca sprzyjające 

odpoczynkowi blisko mieszkań  

w mieście. Brak powierzchni do realizacji 

zielono - niebieskiej infrastruktury - 

zazwyczaj grunty prywatne.  

Współpraca 
 Brak spójnych strategii w kontekście 

współpracy terytorialnej. Brak 

możliwości zobligowania w skali regionu 

do wspólnej polityki ekologicznej. 

 Brak współpracy i dobrych praktyk, 

niska świadomość osób decyzyjnych 

oraz brak wykwalifikowanej kadry wśród 

projektantów i pracowników. 

 Brak współpracy  

z deweloperami/właścicielami 

prywatnych posesji w zakresie retencji – 

zaszłości. 

 Niekorzystanie z wiedzy naukowców. 

 Brak zarządzania partycypacyjnego. 

Edukacja 
 Brak pomysłów na zadania "miękkie" nie 

inwestycyjne z zakresu adaptacji do 

zmian klimatu. 

 Brak świadomości społeczeństwa co do 

problemu zmiany klimatu i powzięcia 

nawet najmniejszych działań,, aby 

minimalizować jego wpływ, a co za tym 

idzie potrzeb gospodarowania wodą. 
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 Trudności z postrzeganiem przez 

społeczeństwo wody jako zasobu, a nie 

problemu - jak łatwo i tanio ją 

zagospodarować; mało przykładów 

praktycznych. 

 Zbyt częste koszenie traw. 

 Brak kształcenia z zakresu błękitno-

zielonej infrastruktury. 

 Silne przyzwyczajenia branży drogowej. 

Inne 
 Zanieczyszczenie wód. 

 Zbyt mała ilość zraszaczy 

schładzających. 
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Wizja miasta idealnego 
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i retencji wody w miastach  
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ZIELONO-NIEBIESKA 
INFRASTRUKTURA  
I RETENCJA WODY  
W MIASTACH 

 

WIZJA MIASTA 
IDEALNEGO 
 

Prawo 
 Wszystkie budynki podłączone do 

kanalizacji sanitarnej, w celu 

uniemożliwienia odprowadzania ścieków 

do środowiska bez oczyszczenia.  

 Priorytet utrzymania terenów zielonych, 

napowietrzających korytarzy nawet  

w podejściu kolegiów odwoławczych, 

sądach administracyjnych, w kontrze  

z prawem własności rozumianym jako 

bezwarunkowe prawo do zabudowy. 

 Uproszczenie procedur, zwolnienie 

obiektów małej retencji z pozwoleń 

wodnoprawnych. 

 Wdrożenie oprogramowania, które 

umożliwi bezbłędne określenie 

warunków technicznych na 

odprowadzenie wód opadowych do 

sieci. Wykonanie modeli dla wszystkich 

zlewni w mieście - pozwoli to na 

zlokalizowanie miejsc na sieci, które 

należy poddać przebudowie bądź 

wykonać dodatkowe zbiorniki 

retencyjne. 

 Deweloperzy przygotowujący osiedla  

z zielenią urządzoną, szara woda, 

ogrodami społecznymi dla budowania 

wspólnoty. Wszystkie nowe inwestycje 

uwzględniają retencje wody, a istniejące 

powinny być w ten sposób 

rewitalizowane. 

 Brak barier prawnych w zakresie 

projektowania zielono - niebieskiej 

infrastruktury (ZNI). 

Finanse 
 Wszystkie inwestycje mają zapewnione 

finansowanie. 

Planowanie przestrzenne 
 100% pokrycia miasta przez miejscowe 

plany zagospodarowania 

przestrzennego, zawierające kwestie 

współczynnika bio-retencji. Wymuszanie 

pewnych kwestii poprzez plan 

zagospodarowania przestrzennego, 

uchwalenie dokumentów strategicznych, 

wprowadzenie zasad, nakaz 

zagospodarowania wód opadowych na 

terenie własnych działek, jeśli jest taka 

możliwość. Obowiązek pozostawienia 

deszczu na zlewni lokalnej. Wdrażanie 

rozwiązań efektywnego gospodarowania 

wodą również na terenach prywatnych 

lub spółdzielczych nie tylko miejskich.  

 Wysokie standardy w planowaniu  

i projektowaniu. 

 Odformalizowanie projektowania  

i budowy elementów błękitno-zielonej 

infrastruktury w miastach. 

Infrastruktura 
 Budowa na terenie miast zielono-

niebieskiej infrastruktury (ogrody 

deszczowe, wertykalne, zbiorniki 

retencyjne, zielone dachy). Dobrym 

rozwiązaniem są zielone ściany, zielone 

dachy (nie tylko budynków, ale także 

przystanków), stawy i rowy gromadzące 
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nadmiar wód. Szczególnie dotyczy to 

terenów o zwartej zabudowie i wysokim 

uszczelnieniu. Miasto z ponad 60% 

udziałem zielonych dachów. Duży udział 

drzew (także poza obiektami o 

charakterze parkowym) jako elementów 

niwelujących miejską wyspę ciepła. 

Duże, dojrzałe drzewa i warunki dla nich 

w miastach. 60 mm wody deszczowej 

zostaje zatrzymane w miejscu opadu,  

a kanalizacja deszczowa przyjmuje 

jedynie nadmiar wody. 

 Zielone pierścienie miejskie, 

wyznaczające strefowanie funkcjonalne. 

 Inteligentna i zrównoważona 

gospodarka wodna w mieście, sprawny 

system retencji wody, tworzenie 

zbiorników, kanałów melioracyjnych, 

zachowanie zasad mikro-  

i makroretencji, poprawa kanałów 

melioracyjnych na polach uprawnych, 

retencja wód opadowych dla każdego 

budynku, ulicy, kwartału miasta. 

Rozszczelnienie istniejących rynien 

podłączonych do kanalizacji (celem 

wydłużenie spływu powierzchniowego). 

Miasto powinno zagospodarowywać 

wody opadowe zamiast odprowadzać je 

do odbiornika. Można takimi wodami 

zasilać baseny miejskie (np. po 

podczyszczeniu przez oczyszczalnię 

korzeniową), podlewać zieleń miejską, 

wykorzystać w uprawach balkonowych 

czy ogródkach społecznych, wykorzystać 

do zmywania ulic i chodników, albo 

obniżania ich temperatury. 

 Miasto o luźnej zabudowie tkanki 

miejskiej. 

 Zielone miasto - w każdym możliwym 

miejscu posiadające strefę zieleni, która 

będzie harmonijna z niezbędną miejską 

infrastrukturą oraz budownictwem: parki 

z otwartymi zbiornikami retencyjnymi, 

chodniki zagospodarowane częściowo 

na ogrody deszczowe, budynki pokryte 

roślinnością. Zieleń powinna istnieć na 

szlakach tramwajowych, na pasach 

przydrożnych oraz miejscach 

parkingowych. Najlepiej tak dobrana, 

aby nie wymagała ona zabiegów 

pielęgnacyjnych. Stosowanie 

nawierzchni przepuszczalnych. 

Większość chodników miejskich 

zastąpionych drewniano-żwirowymi 

kładkami, a trawniki łąkami kwietnymi. 

Miasto powinno zapewniać dostęp do 

zieleni miejskiej i powinna ona być w 

odpowiedniej odległości (np. do 300 m). 

Dobrze rozplanowana zieleń powinna 

zapewnić możliwość podróżowania np. 

rowerem przez obszary wolne od spalin  

i bez przecinania samochodowych  

i kolejowych szlaków komunikacyjnych. 

Na terenach zielonych powinna być 

dostępna infrastruktura zapewniająca 

wypoczynek i rekreację osobom w 

każdym wieku (ławki, ścieżki rowerowe, 

place zabaw dla dzieci, tężnie 

solankowe, fontanny itp.) Zwiększenie 

tym samym powierzchni 

zagospodarowania i wykorzystywania 

wody opadowej oraz roztopowej.   

Tereny wokół rzeki przepływającej przez 

miasto parkiem krajobrazowym. 

Ponadto ograniczanie parowania wody 

przez zieleń wysoką sadzoną w zwartych 

cienistych zespołach. 

 Pozostawione ścieżki dla zwierząt do 

wody, np. rzeki, jeziora, stawu. 

 Miasto pozbawione terenów post 

przemysłowych, porzuconych, bądź 
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zaniedbanych. Zrekultywowane 

biologicznie tereny poprzemysłowe, 

zagospodarowane w sposób zielony. 

 Zachowanie rezerw terenowych pod 

przyszłe tereny zieleni zorganizowanej 

(utrzymanie odpowiednich proporcji 

pomiędzy powierzchnią zieloną  

i powierzchnią zabudowaną, a także 

wydzielenie miejsc na zbiorniki 

retencyjne. 

 Miasto bezpieczne, brak zagrożenia 

powodziowego, odporność infrastruktury 

na powódź. Miasto reagujące na zmiany 

klimatu. Mniejszy o 10% efekt miejskiej 

wyspy ciepła. 

 Naturalna retencja w dużej skali na 

rzekach i ciekach wodnych, 

spowalnianie spływu wody, 

retencjonowanie wody, piętrzenie  

i meandrowanie cieków, pogłębienie 

oraz poprawa wydajności naturalnie 

występujących zbiorników retencyjnych 

np. jezioro, staw na terenie miasta. 

Zwiększenie przepustowości rzek. 

 Centrum miasta zamknięte dla ruchu 

pojazdów, bez konieczności utwardzania 

nawierzchni (beton, asfalt, kostka 

brukowa), przy czym 60% powierzchni 

gruntowej porośniętej roślinnością  

(w tym odporną na suszę) lub  

z zachowaniem przepuszczalnej 

powierzchni z wizją „przejdź przez 

centrum bosą stopą”. 

 Parkingi o odpowiednim kącie 

nachylenia, tak aby umożliwiać spływ 

wody opadowej rowem do ogrodów 

deszczowych zamiast kanalizacji. 

 90% ruchu w transporcie zbiorowym 

(więcej miejsca na błękitno-zieloną 

infrastrukturę, zamiast na miejsca 

parkingowe i drogi). 

Dostępność 
 Odpowiednia liczba zbiorników zapewnia 

w mieście możliwość rekreacji wodnej. 

To mogą być rowery wodne i łódki, 

wędkarstwo, wypoczynek nad wodą. 

Dodatkowo stanowią one siedliska dla 

zwierząt i roślin zwiększając 

bioróżnorodność. Wokół takich 

zbiorników istnieje często inna 

infrastruktura jak ścieżki rowerowe, 

które przyciągają rowerzystów, 

użytkowników hulajnóg i małych 

pojazdów elektrycznych. Powstaje także 

szereg obiektów usługowych 

zapewniających mieszkańcom napoje  

i posiłki na wolnym powietrzu. Obiekty 

wodne stanowiące miejsce relaksu, 

wypoczynku ale też akumulatora wody 

do celów np. nawadniania. 

Współpraca 
 Mieszkańcy powinni angażować się  

w tworzenie zielonych podwórek, 

ogrodów deszczowych, łąk kwietnych, 

upraw miejskich (np. balkonowych) oraz 

ogólnie kwestii retencji. Miasto powinno 

mieć miejskie pszczoły. Mieszkańcy 

powinni realizować tego typu pomysły 

na swoich posesjach lub wnioskować  

o finansowanie ich w ramach budżetu 

obywatelskiego. Np. pomysł na tężnię 

solankową, duży ogród deszczowy, 

zagospodarowanie terenu wokół 

zbiornika wodnego itp. Miasto 

zarządzane dla mieszkańców i wspólnie 

z mieszkańcami. Wspólne dbanie  

o przestrzeń, florę i faunę, dokarmianie  

i pojenie owadów. 
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Edukacja 
 Możliwość uprawiania własnego ogródka 

dla każdego mieszkańca miasta. 

 Przemysł działający z poszanowaniem 

wody oraz nastawiony na ograniczenie 

jej wykorzystania.  

 Ekologia na równi z etyką ponad 

ekonomię. 

 Edukacja ekologiczna dla każdego 

mieszkańca w każdym wieku. Więcej 

kampanii społecznych promujących 

błękitno-zieloną infrastrukturę. 

 Wykwalifikowana kadra. 
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w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i retencji wody w miastach  
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ZIELONO-NIEBIESKA 
INFRASTRUKTURA 
I RETENCJA WODY 
W MIASTACH 

 

PRZEDSTAWIONE 
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
I ROZWIĄZAŃ 
 

Systemowe 
 Wprowadzenie we wszystkich miastach 

w sposób systemowy uporządkowanego 

i interdyscyplinarnego podejścia do 

zarządzania nimi (w tym w zakresie 

zielono-niebieskiej infrastruktury  

i retencji). Postrzeganie miasta jako 

zbioru elementów pozostających we 

wzajemnych relacjach, czyli jako 

złożoną, funkcjonalną całość. 

 Przeprowadzenie badania we wszystkich 

jednostkach samorządu terytorialnego  

w zakresie barier dotyczących rozwijania 

i tworzenia zielono-niebieskiej 

infrastruktury i retencji wody oraz 

propozycji rozwiązań prawnych, 

finansowych i innych. 

Prawo 
 Stworzenie rozwiązań prawnych, które 

zapewniałyby możliwość udziału  

w kosztach budowy zielonego dachu na 

budynkach mieszkalnych, trzem 

inwestorom – gminie, deweloperowi  

i spółdzielni mieszkaniowej (tzw. tort 

finansowy). 

 Konieczne jest uproszczenie przepisów 

w zakresie inwestycji w zielono-

niebieską infrastrukturę, na przykład  

w zakresie braku konieczności 

wydawania pozwoleń lub uzgodnień na 

budowę zielonych dachów czy 

doprowadzenie wody do obiektów małej 

retencji. Złagodzenie przepisów, w tym 

rezygnacja z wymagania oceny 

oddziaływania na środowisko, 

konieczności uzyskiwania niezbędnych 

obecnie pozwoleń i decyzji, w przypadku 

inwestycji związanych z małą retencją. 

Katalog inwestycji (prawo wodne), które 

nie potrzebują pozwolenia 

wodnoprawnego. Przyspieszenie 

terminów administracyjnych. Wytyczne 

do analizy ryzyka klimatycznego oraz 

jednolita interpretacja przepisów, 

zmiana pod tym kątem ustawy OOŚ.  

 Wprowadzenie ustawy definiującej 

zrównoważone budownictwo, (np. bazy 

materiałów budowlanych podlegających 

recyklingowi). 

 Wprowadzenie nakazu tworzenia 

zielono-niebieskiej infrastruktury, tam 

gdzie to możliwe, dostępnej dla 

mieszkańców (dbanie o zachowanie 

naturalnej retencji). Zielone dachy 

spełniają swoje funkcje retencyjne, 

natomiast nie spełniają funkcji 

społecznych. Tam gdzie to możliwe, 

należy łączyć istnienie zielonego dachu  

z infrastrukturą rekreacyjną dla 

mieszkańców. 

 Narzucenie modernizacji (ze stosowną 

możliwością dofinansowania) podwórek, 

obszarów miejskich, likwidacji betonu/ 

kostki brukowej i zastosowania 

elementów przepuszczalnych, 

zastosowanie ogrodów deszczowych na 
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terenach zwartej zabudowy w centrach 

miast. 

 Wprowadzenie obowiązku 

zagospodarowana wód opadowych. 

Zakaz podlewania wodą wodociągową 

trawników (zachęta do podlewania 

wodą deszczową). 

 Wprowadzenie regulacji w sprawie 

umów powierzenia zadania zarządzania 

wodami opadowymi spółkom 

komunalnym, ponieważ 

zagospodarowaniem wody opadowej 

często nie zajmują się te spółki z uwagi 

na zakaz subsydiowania skrośnego. 

Należy zapewnić finansowanie tych 

działań – albo ze środków gmin  

w ramach powierzenia lub innych 

sposobów finansowania spółek przez 

gminy lub poprzez wprowadzenie 

taryfowania wód opadowych przez 

spółki, co pozwoliłoby na uzyskanie 

przychodów przez spółki na pokrycie 

kosztów działalności związanej  

z gospodarowaniem wodami 

opadowymi. 

 Wprowadzenie na etapie pozwolenia na 

budowę wymogu zatrzymywania 20% 

(lub innej wartości procentowej) wody 

opadowej w miejscu opadu. 

Konieczność obligatoryjnego 

uwzględnienia kwestii retencji na etapie 

projektowania w przepisach dotyczących 

procesu inwestycyjnego. Uwzględnienie 

wymogu co do ilości powierzchni 

biologicznie czynnej także przy 

decyzjach dla inwestycji publicznych.  

 Wprowadzenie możliwości 

wprowadzenia taryf przez samorządy za 

odprowadzanie wód opadowych do 

miejskiego (gminnego) systemu 

gospodarowania wodami opadowymi – 

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, a także dodatkowe ulgi za ZNI 

i zatrzymanie wody opadowej.  

 Wprowadzenie do prawa budowlanego 

przepisów dotyczących minimalnych 

wymogów dotyczących zielono- 

niebieskiej infrastruktury  

i zatrzymywania (zagospodarowania) 

wody deszczowej.  

 Wprowadzenie wymagań dla przyszłych 

inwestycji, aby zapobiegać zbyt gęstej 

zabudowie, czyli wymagać zwiększenia 

udziału przestrzeni zielonej w zabudowie 

(na etapie projektu).  

 Wprowadzenie standardów w zakresie 

retencji w Prawie budowlanym lub 

ustawie o zagospodarowaniu np. 

dotyczących powierzchni 

przepuszczalnych/ażurowych. 

 Wprowadzenie ostrzejszych przepisów 

odnoszących się do budowy na terenach 

podmokłych. 

 Zmniejszenie powierzchni  

(w przepisach), przy której występuje 

obowiązek naliczania opłat za utraconą 

retencję. 

 Zwolnienie z podatku zadrzewionej 

powierzchni działek i parkingów. 

 Zachęty/regulacje wpływające na 

zarządców dróg, aby projekty 

infrastruktury drogowej i towarzyszącej 

uwzględniały zatrzymywanie wody 

opadowej w pasie drogowym. Zmiana 

przepisów drogowych – wskazanie 

dopuszczenia systemów otwartych 

kanalizacji w celu odprowadzenia wód 

opadowych z systemu drogowego, 

wyłączenie małych odcinków kanalizacji 

z konieczności uzyskiwania pozwoleń. 
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Wprowadzenie preferencji nt. zielono- 

niebieskiej infrastruktury i retencji wody 

dla zastosowania w obszarze 

drogownictwa, a także przegląd norm  

z zakresu projektowania, aktualizacja 

ich lub stworzenie nowych. 

 Jednolita metodyka do rozliczania wód 

opadowych tak jak w odpadach – 

przeniesienie opłat na mieszkańców. 

Zapewnienie spójności w przepisach 

dotyczących zagospodarowania wód 

opadowych – wody opadowe nie 

powinny być traktowane jako ściek tylko 

jako zasób – powinno się powiązać  

z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  

w wodę. 

Finanse 
 Wprowadzenie dofinansowania powyżej 

95% kosztów kwalifikowanych na 

tworzenie i rozwój zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 

 Zachęty/regulacje wpływające na 

deweloperów budujących nowe osiedla, 

inwestorów budujących budynki 

handlowe i powierzchnie usługowe, 

spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające 

istniejącymi osiedlami, budynkami oraz 

osoby fizyczne, aby stosowali dobre 

praktyki z zakresu zielono-niebieskiej 

infrastruktury, czyli m.in 

zagospodarowanie wody opadowej (np. 

zwolnienie z podatku od nieruchomości 

na okres 5-10 lat dla tych, którzy 

stosują zielono-niebieską infrastrukturę). 

Wprowadzenie zachęt do powtórnego 

używania wody szarej. 

 Wprowadzanie opłat za wprowadzanie 

wody deszczowej do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej, dofinansowania do 

działań z zakresu mających na celu 

zatrzymania wody deszczowej.  

 Wprowadzenie opłat za korzystanie  

z sieci kanalizacji, co przynosi efekty  

w postaci odłączania się od niej 

mieszkańców w zakresie wody 

deszczowej. Ulga podatkowa 

analogiczna do tzw. ulgi 

termomodernizacyjnej, dla osób 

indywidualnych inwestujących  

w zagospodarowanie deszczówki. 

 Gminy powinny być operatorem  

i administratorem środków z programów 

krajowych lub ewentualnie UE  

w zakresie wspierania indywidualnych 

systemów retencji, zbierania oraz 

zagospodarowania wód opadowych 

przez osoby fizyczne. 

 Wprowadzenie dla istniejącej zabudowy 

w centrach miast (charakteryzujących 

się gęstą zabudową) pomocy w formie 

dofinansowania przy termomodernizacji 

i wprowadzenie do katalogu kosztów 

kwalifikowalnych działania w zakresie 

zielonych dachów. 

 Realne wsparcie finansowe samorządów 

na tworzenie terenów zielonych, a także 

wsparcie w wykupie terenów zielonych. 

Wprowadzenie zachęt do otwarcia 

ogrodów i parków na terenach 

kościelnych, zazieleniania wałów 

przeciwpowodziowych. Monitorowanie 

wydatków środków UE przez JST, pod 

kątem prawa krajowego opóźniającego 

absorbcję. 

 Programy parasolowe lub takie, które 

obejmują więcej jednostek samorządu 

terytorialnego do prowadzenia 

wspólnych działań w zakresie adaptacji 

do zmian klimatu. 
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 Zielony budżet obywatelski, 

zabezpieczenie procentowego udziału  

w budżecie partycypacyjnym na 

działania związane z błękitno-zieloną 

infrastrukturą. 

Planowanie przestrzenne 
 Wprowadzenie narzędzi pozwalających 

na pokrycie miast w całości 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, uwzględniającymi 

współczynnik bioretencji.  

 Wprowadzenie nakazów dotyczących 

stosowania zielonych dachów  

o określonych parametrach (intensywne 

ekstensywne) i udziale w powierzchni 

działek budowlanych do miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego, również dla dachów  

o określonym kącie nachylenia.  

 Wprowadzenie wymagań retencyjnych 

jakie mają spełniać zielone dachy.  

W miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego, 

ścieki (wody opadowe) powinny  

w pierwszej kolejności zostać 

zagospodarowane na terenie 

nieruchomości. Natomiast można odejść 

od tej zasady jeśli współczynnik 

chłonności wynosi 0,1.  

 Wytyczne do formułowania zapisów  

w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), 

tak aby preferować działania z zakresu 

retencji wody opadowej i ZNI w oparciu 

o Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Nadanie Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, rangi prawa 

miejscowego (lokalnego). 

Infrastruktura 
 Opracowanie „wytycznych”, jak 

zagospodarować przestrzeń zielono-

niebieską infrastrukturą. Uczestniczy 

wskazali, że są już dostępne wytyczne 

dotyczące projektowania tego typu 

infrastruktury.  

 Uporządkowanie i ścisłe zdefiniowanie 

pojęć dotyczących małej retencji (np. 

określenie minimalnej powierzchni 

definiującej małą retencję w Prawie 

wodnym). 

 Dostosowanie infrastruktury drogowej 

do potrzeb retencji, np. tak aby woda  

z ulicy miała możliwość spływu na 

przyuliczne tereny zielone lub tereny 

zielone ogółem (obecnie wysokie 

krawężniki to uniemożliwiają), 

Stosowanie dla dróg, chodników  

i parkingów nawierzchni 

przepuszczalnej, półprzepuszczalnej. 

 Opracowanie katalogu działań, które 

można wprowadzić w centrach miast, 

które są w całości pokryte powierzchnią 

nieprzepuszczalną i brak jest możliwości 

(lub możliwości są niewielkie) 

wygospodarowania terenów na błękitno-

zieloną infrastrukturę i retencję wody. 

Współpraca 
 Wspólne działania poziomu 

regionalnego i krajowego oraz 

europejskiego i uspójnienie działań na 

tych szczeblach, wzmocnienie powiązań 

pomiędzy strategiami na poziomie UE, 

regionalnym i lokalnym. Włączenie gmin 

w działania na szczeblu krajowym. 

 Stworzenie katalogu dobrych praktyk, 

księgi dobrych praktyk z całej Polski, na 
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przykład z mapą dobrych praktyk. 

Wytyczne dotyczące doboru gatunków 

roślin do nasadzeń (np. odpornych na 

zmianę klimatu). Stworzenie jednolitej 

interpretacji systemów otwartych 

kanalizacji deszczowej, w celu szerszego 

stosowania rozwiązań opartych na tych 

systemach. Propagowanie tworzenia 

poradników nt. błękitno-zielonej 

infrastruktury i retencji wody. 

 Szkolenia dla kadry jednostek 

samorządu terytorialnego, wspieranie 

ich poprzez podnoszenie ich 

świadomości i kwalifikacji. Prowadzenie 

platformy wymiany informacji dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wymiana informacji, np. na szkoleniach, 

warsztatach dla kadr jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie 

adaptacji, błękitno-zielonej 

infrastruktury i retencji wody. 

Partycypacja 
 Włączenie mieszkańców w działania 

samorządu. Tworzenie ogrodów 

społecznych z wykorzystaniem wód 

deszczowych, finansowanych  

z programów centralnych, na osiedlach, 

które są w gestii gmin, a także 

zazielenianie budynków miejskich, jako 

dobry przykład dla mieszkańców. 

Zakładanie łąk kwietnych, 

wykorzystywanie rodzimych gatunków 

do nasadzeń, dostosowanych do danego 

terenu (np. podmokły / suchy)  

i odpornych na zmienne warunki 

klimatyczne (np. susze, podtopienia). 

Edukacja 
 Jasna komunikacja, dotarcie do 

beneficjentów, aby byli świadomi, że 

istnieją programy dofinansowujące 

inwestycje z zakresu zielono-niebieskiej 

infrastruktury. 

 Potrzeba przełamania stereotypów  

i podnoszenia świadomości na poziomie 

organów wydających decyzje budowlane 

i środowiskowe, a także organów 

uzgadniających i opiniujących. Należy 

wyjaśniać np. urzędnikom dlaczego 

chcemy wprowadzać różne rozwiązania  

i jakie jest ich znaczenie. 

 edukacja ekologiczna na temat 

oszczędzania wody dla społeczeństwa 

oraz retencji. Promowanie działań  

z zakresu wykorzystywania „wody 

szarej”, włączenie do działań 

promujących retencję wody wśród dzieci 

i młodzieży. Propagowanie pojmowania 

wody opadowej jako cennego zasobu, 

który należy zatrzymać w miejscu 

opadu. 

 Ogólnopolska kampania prowadzona 

przez Ministerstwo, która między innymi 

wprowadziłaby jednolite nazewnictwo  

w zakresie błękitno-zielonej 

infrastruktury. 

 Dotarcie do miast, które w mniejszym 

stopniu realizują i w mniejszym stopniu 

są zainteresowane błękitno-zieloną 

infrastrukturą i retencją wody, tak aby 

je zachęcić i wesprzeć w tych 

działaniach. 

 Szkolenia dla kadry jednostek 

samorządu terytorialnego, wspieranie 

ich poprzez podnoszenie ich 

świadomości i kwalifikacji. Prowadzenie 

platformy wymiany informacji dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wymiana informacji, np. na szkoleniach, 

warsztatach dla kadr jednostek 
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samorządu terytorialnego w zakresie 

adaptacji, błękitno-zielonej 

infrastruktury i retencji wody. 

 edukacja klimatyczna w programach 

nauczania, aktualizacja podstawy 

programowej, wykwalifikowana kadra 

nauczycielska (dydaktyczna) oraz 

szkolenia dla nauczycieli. Uruchomienie 

na uczelniach wyższych, kierunków 

studiów / specjalizacji w zakresie 

kształcenia specjalistów z obszaru 

zielono niebieskiej-infrastruktury  

i retencji wody. Dotowanie  

i promowanie interdyscyplinarnych 

kierunków. Konkursy na prace 

dyplomowe w zakresie zielono 

niebieskiej-infrastruktury i retencji 

wody. 
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Dobre praktyki 
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury i retencji wody w miastach
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ZIELONO-NIEBIESKA 
INFRASTRUKTURA 
I RETENCJA WODY 
W MIASTACH  

 

DOBRE PRAKTYKI  
 

 Ogólne wytyczne zagospodarowania 

wód opadowych w Gdańsku 

http://www.gdmel.pl/do-pobrania-

2/dokumenty-do-pobrania-53251 

 Gdańska Polityka Małej Retencji 

http://gdmel.pl/downloads/Do-

Pobrania/Inne/GW_Broszura_mala_retencja_

www.pdf 

 Poradnik - Ogród deszczowy  

w 5 krokach (Gdańskie Wody)  

http://gdmel.pl/downloads/Do-

Pobrania/Inne/OGR%C3%93D_W_5_KROKA

CH_6_do_druku_samodzielnego.pdf  

 Projekt GRAD - promowanie zielonych 

dachów i żyjących ścian jako narzędzia 

adaptacji do zmian klimatu dla obszarów 

miejskich, w tym zainicjowanie  

w polskich gminach opracowania 

wzorcowych strategii rozwoju zielonych 

dachów. 

http://www.strategiezielonychdachow.eu/pl 

 Modernizacja ulicy Filtrowej w Rumi 

Janowie. Przebudowa objęła odcinek 

gruntowy oraz fragment wyłożony 

płytami yomb.   

https://tymczasemwrumi.pl/2019/12/23/ulica

-filtrowa-po-remoncie/ 

 Nawierzchnie przepuszczalne w Gdyni 

https://www.gdynia.pl/rewitalizacja/aktualno

sci,3963/ogrod-deszczowy-na-meksyku-zdal-

pierwszy-powazny-egzamin,525692 

 Nawierzchnie przepuszczalne 

opracowywane przez Politechnikę 

Śląską.  

 Filmy z serii Przestrzeń przyjazna 

przyrodzie (fundacja Sendzimira) 

https://sendzimir.org.pl/publikacje/filmy-z-

serii-przestrzen-przyjazna-przyrodzie/ 

 Filmy instruktażowe o ogrodach 

deszczowych (fundacja Sendzimira) 

https://sendzimir.org.pl/publikacje/filmy-

instruktazowe-o-ogrodach-deszczowych/ 

 Poradnik „Woda w mieście" (fundacja 

Sendzimira) 

https://sendzimir.org.pl/wp-

content/uploads/2019/02/ZRZ5_all.pdf 

 Broszura dla deweloperów, spółdzielni  

i wspólnot mieszkaniowych, która 

powstała w ramach projektu 

WARSZAWA CHWYTA WODĘ (fundacja 

Sendzimira na zlecenie Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy) 

https://sendzimir.org.pl/wp-

content/uploads/2019/03/Broszura_dla_wsp

olnot_Warszawa_chwyta_wode.pdf  

 Katalog porad dla wszystkich 

użytkowników i właścicieli 

zarządzających nieruchomościami 

„Deszcz to zysk” - Bydgoski MWiK 

http://www.gdmel.pl/do-pobrania-2/dokumenty-do-pobrania-53251
http://www.gdmel.pl/do-pobrania-2/dokumenty-do-pobrania-53251
http://gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/GW_Broszura_mala_retencja_www.pdf
http://gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/GW_Broszura_mala_retencja_www.pdf
http://gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/GW_Broszura_mala_retencja_www.pdf
http://gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/OGR%C3%93D_W_5_KROKACH_6_do_druku_samodzielnego.pdf
http://gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/OGR%C3%93D_W_5_KROKACH_6_do_druku_samodzielnego.pdf
http://gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/OGR%C3%93D_W_5_KROKACH_6_do_druku_samodzielnego.pdf
http://www.strategiezielonychdachow.eu/pl
https://tymczasemwrumi.pl/2019/12/23/ulica-filtrowa-po-remoncie/
https://tymczasemwrumi.pl/2019/12/23/ulica-filtrowa-po-remoncie/
https://www.gdynia.pl/rewitalizacja/aktualnosci,3963/ogrod-deszczowy-na-meksyku-zdal-pierwszy-powazny-egzamin,525692
https://www.gdynia.pl/rewitalizacja/aktualnosci,3963/ogrod-deszczowy-na-meksyku-zdal-pierwszy-powazny-egzamin,525692
https://www.gdynia.pl/rewitalizacja/aktualnosci,3963/ogrod-deszczowy-na-meksyku-zdal-pierwszy-powazny-egzamin,525692
https://sendzimir.org.pl/publikacje/filmy-z-serii-przestrzen-przyjazna-przyrodzie/
https://sendzimir.org.pl/publikacje/filmy-z-serii-przestrzen-przyjazna-przyrodzie/
https://sendzimir.org.pl/publikacje/filmy-instruktazowe-o-ogrodach-deszczowych/
https://sendzimir.org.pl/publikacje/filmy-instruktazowe-o-ogrodach-deszczowych/
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/ZRZ5_all.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/02/ZRZ5_all.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Broszura_dla_wspolnot_Warszawa_chwyta_wode.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Broszura_dla_wspolnot_Warszawa_chwyta_wode.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Broszura_dla_wspolnot_Warszawa_chwyta_wode.pdf
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http://44mpa.pl/wp-

content/uploads/2018/05/prezentacja-dtz-

final2-Bydgoszcz.pdf 

 Błękitno-zielona infrastruktura dla 

łagodzenia zmian klimatu w miastach – 

katalog techniczny (fundacja 

Sendzimira) 

https://sendzimir.org.pl/publikacje/blekitno-

zielona-infrastruktura-katalog-techniczny/ 

 W Olsztynie prowadzone są działania na 

rzecz zazieleniania przestrzeni miejskiej. 

Najczęściej są to tyły podwórek 

kamienic, gdzie budowane są ogrody 

deszczowe. Dzięki takim rozwiązaniom 

udało się zlikwidować problem 

zalewania piwnic w tych kamienicach. 

Mieszkańcy brali udział w budowaniu 

tych ogrodów, czują się z nimi związani  

i teraz pielęgnują te ogrody. Wspólne 

działania Miasta Olsztyn z Fundacją 

Sędzimir  

https://www.olsztyn.eu/gospodarka/rewitaliz

acja/ogrody-deszczowe.html 

 Gminy ościenne Krakowa (np. Skawina, 

Wielka Wieś) podejmują działania 

edukacyjne w ramach zajęć szkolnych  

z dziećmi dot. problematyki zieleni 

https://www.wielka-wies.pl/o-

gminie/aktualnosci/przedszkolni-supairmani/ 

https://dziennikpolski24.pl/ochrona-

srodowiska-w-skawinie-przybywa-zieleni-w-

parku-miejskim-laureaci-konkursow-

plastycznego-i-literackiego-zasadzili-

20/ar/c1-14213605 

 Projekt „Ogród nad głową” opierał się 

na bliskiej współpracy ekspertów 

szwajcarskich i polskich  

z przedstawicielami 12 gmin w obszarze 

realizacji ogrodów na dachach/ścianach 

na ich terenie w ramach Planów działań 

na rzecz zrównoważonej energii - 

poradnik i baza dobrych praktyk 

http://www.ogrodnadglowa.pl/images/storie

s/poradnik/Poradnik_dla_gmin_OGROD_NAD

_GLOWA.pdf 

http://www.ogrodnadglowa.pl/images/storie

s/e-biuletyn/E-biuletyn.pdf 

http://www.ogrodnadglowa.pl/baza-dobrych-

praktyk.html 

 Współczynnik powierzchni biotopu –

Berlin 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/landsc

haftsplanung/bff/en/bff_berechnung.shtml 

https://images.app.goo.gl/XBdRpJNDvJbToX

8u9 

 Wawer łapie wodę – broszura 

informacyjna dotycząca gospodarowania 

wodą deszczową (fundacja Sendzimira) 

https://sendzimir.org.pl/wp-

content/uploads/2020/02/broszura_wawer_

web.pdf 

 Metamorfoza podwórek w 

Warszawie. Zieleń zajmuje miejsce 

asfaltu - Dzielnica Bielany 

https://www.whitemad.pl/metamorfoza-

podworek-w-warszawie-zielen-zajmuje-

miejsce-asfaltu/ 
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http://44mpa.pl/wp-content/uploads/2018/05/prezentacja-dtz-final2-Bydgoszcz.pdf
https://sendzimir.org.pl/publikacje/blekitno-zielona-infrastruktura-katalog-techniczny/
https://sendzimir.org.pl/publikacje/blekitno-zielona-infrastruktura-katalog-techniczny/
https://www.olsztyn.eu/gospodarka/rewitalizacja/ogrody-deszczowe.html
https://www.olsztyn.eu/gospodarka/rewitalizacja/ogrody-deszczowe.html
https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/przedszkolni-supairmani/
https://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/przedszkolni-supairmani/
https://dziennikpolski24.pl/ochrona-srodowiska-w-skawinie-przybywa-zieleni-w-parku-miejskim-laureaci-konkursow-plastycznego-i-literackiego-zasadzili-20/ar/c1-14213605
https://dziennikpolski24.pl/ochrona-srodowiska-w-skawinie-przybywa-zieleni-w-parku-miejskim-laureaci-konkursow-plastycznego-i-literackiego-zasadzili-20/ar/c1-14213605
https://dziennikpolski24.pl/ochrona-srodowiska-w-skawinie-przybywa-zieleni-w-parku-miejskim-laureaci-konkursow-plastycznego-i-literackiego-zasadzili-20/ar/c1-14213605
https://dziennikpolski24.pl/ochrona-srodowiska-w-skawinie-przybywa-zieleni-w-parku-miejskim-laureaci-konkursow-plastycznego-i-literackiego-zasadzili-20/ar/c1-14213605
https://dziennikpolski24.pl/ochrona-srodowiska-w-skawinie-przybywa-zieleni-w-parku-miejskim-laureaci-konkursow-plastycznego-i-literackiego-zasadzili-20/ar/c1-14213605
http://www.ogrodnadglowa.pl/images/stories/poradnik/Poradnik_dla_gmin_OGROD_NAD_GLOWA.pdf
http://www.ogrodnadglowa.pl/images/stories/poradnik/Poradnik_dla_gmin_OGROD_NAD_GLOWA.pdf
http://www.ogrodnadglowa.pl/images/stories/poradnik/Poradnik_dla_gmin_OGROD_NAD_GLOWA.pdf
http://www.ogrodnadglowa.pl/images/stories/e-biuletyn/E-biuletyn.pdf
http://www.ogrodnadglowa.pl/images/stories/e-biuletyn/E-biuletyn.pdf
http://www.ogrodnadglowa.pl/baza-dobrych-praktyk.html
http://www.ogrodnadglowa.pl/baza-dobrych-praktyk.html
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https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/broszura_wawer_web.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/broszura_wawer_web.pdf
https://www.whitemad.pl/metamorfoza-podworek-w-warszawie-zielen-zajmuje-miejsce-asfaltu/
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