
       
 

 

 

RAMOWY PROGRAM 

 

wizyty studyjnej Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027  

w  Trójmieście w terminie 14-16 września 2022 r. 

 

1 dzień – 14 września 2022 r. 
 

od 15:00 Zakwaterowanie w hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, 
adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk (odległość między Dworcem 
Głównym PKP a Hotelem Mercure wynosi ok. 600 m) 

19:00 – 21:00 Kolacja 
 
 

2 dzień – 15 września 2022 r. 
 

do 09:00 Śniadanie + Drugie Śniadanie 

9:15 – 12:30 Przejazd do Sopotu oraz zwiedzanie obiektów zielono-niebieskiej 
infrastruktury, retencji wód opadowych oraz zrównoważonych systemów 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sopot, w tym 
dofinansowanych z POIiŚ 2014-2020. 
Zakres szczegółowy:  

− przebudowany potok Grodowy, 

− nowo zorganizowana przestrzeń publiczna – sopocki woonerf, zbiornik 
Okrzei oraz ogród deszczowy przy szkole podstawowej nr 1, który 
dofinansowany został z POIiŚ 2014-2020. 

Na części spotkania w godzinach rannych będzie również obecny Pan 
Wiceprezydent Miasta Sopotu.  

12:30 – 13:00 Powrót do Hotelu Mercure w Gdańsku 

13:00 – 14:00 Obiad 

14:00  – 18:00 Przejazd do Gdańska oraz zwiedzanie obiektów w zakresie zielono-niebieskiej 
infrastruktury, retencji wód opadowych oraz zrównoważonych systemów 
gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Gdańsk, w tym 
dofinansowanych z POIiŚ 2014-2020 
Zakres szczegółowy:  

− zbiornik retencyjny Jasień z zielonymi wyspami pływającymi, 

− system zagospodarowania wody opadowej na podwórzach przy         
ul. Skiby/Wrzosy, gdzie zastosowano ogrody deszczowe zbierające 
wodę opadową z parkingów, 

− ogród deszczowy skrzyniowy przy ul. Ugory zagospodarowujący wodę 
opadową z dachu budynku, 

− ogrody deszczowe w schronisku dla zwierząt Promyk, 

− ogrody deszczowe przy ul. 3 Maja, 

− niecka retencyjna zagospodarowująca wodę z ul. Spadochroniarzy, 

− system rowów bioretencyjnych zagospodarowujących wodę opadową 
z ulicy Słowackiego. 

18:00 – 18:30 Powrót do hotelu w Gdańsku 

19:00 Kolacja  
 

3 dzień – 16 września 2022 r.  
  

do 09:00 Wykwaterowanie z hotelu.  



       
 

 

Śniadanie + luch box 

09:00 – 10:00 Przejazd do Gdyni 

10:00 – 14:00 Zwiedzanie obiektów w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, retencji wód 
opadowych oraz zrównoważonych systemów gospodarowania wodami 
opadowymi na terenie miasta Gdynia, w tym dofinansowanych z POIiŚ 2014-
2020. 
Zakres szczegółowy:  

− zespoły komór rozsączających,  

− drenaż na terenie boiska szkolnego i bieżni oraz zielone dachy jako 
przykład zagospodarowania całości wód opadowych z terenu zespołu 
obiektów oświatowych, 

− przebudowane boiska szkolne na boiska o nawierzchni przepuszczalnej 
dla wody na systemowej podbudowie ze skrzynek retencyjno-
rozsączających,  

−  osiedlowy zbiornik retencyjny ze stałym zwierciadłem wody,  

−  ogród deszczowy przy Gdynia InfoBox. 
14:00  
14:00 – 14:30 

Zakończenie wizyty. 
Przejazd na Dworzec Główny w Gdyni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
*  Organizator zastrzega możliwość zmiany tematu oraz godzin poszczególnych punktów 

programu, przy jednoczesnym zachowaniu terminu rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania 


