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1. BIAŁYSTOK 

1. Meandryzacja rzeki Biała. 

2. Rewitalizacja Stawów Marczukowskich. 

3. Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Białegostoku. 

 

2. BYDGOSZCZ 

Promocja i wdrożenie opracowanego „Katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury’ wśród 
mieszkańców, jako element systemu – rozwiązania służące retencjonowaniu wód opadowych 
i roztopowych. 

„Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury” powstał równolegle z projektem „Budowa i przebudowa 
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej MWiK do zmian klimatycznych na terenie 
miasta Bydgoszczy”. Stanowi nierozłączny element tego przedsięwzięcia, ponieważ wszelkie prowadzone 
analizy i rozważania wykazały potrzebę wieloletnich, systematycznych działań w obszarze 
pozainwestycyjnym, takich które umożliwią stosowanie nowych metod mających na celu m. in. powtórne 
wykorzystanie wód opadowych czy roztopowych poprzez ich retencjonowanie. Dobrze zaprojektowana 
infrastruktura zielono – niebieska pomoże maksymalnie wykorzystać potencjał terenów zielonych. Katalog 
pokazuje m. in. jak można wykorzystać odpowiednio zaprojektowane parki, ogrody deszczowe, naturalne 
zbiorniki retencyjne, zrewitalizowane cieki wodne, rowy przydrożne, a także proponuje rozwiązania do 
zastosowania indywidualnego – przydomowego. Katalog ma na celu przede wszystkim zmianę myślenia i 
pokazanie, że dzięki odpowiedniemu planowaniu przestrzennemu połączonemu z analizą warunków dla 
zagospodarowania wód deszczowych możliwe jest maksymalne wykorzystanie potencjału terenów 
zielonych. Katalog przedstawia 20 najbardziej przydatnych rozwiązań retencji i gospodarowania wodami 
opadowymi, które z powodzeniem mogą być zastosowane w Bydgoszczy. To ciekawy wachlarz pomysłów - 
od rozwiązań przydomowych, ogrodów deszczowych, przez muldy chłonne, skrzynki rozsączające, stawy 
hydrofitowe aż po zbiorniki powierzchniowe i podziemne. Proponowane przez nas rozwiązania mogą być 
stosowane w różnych miejscach w mieście. Część z nich dostosowana jest do zabudowy jednorodzinnej, 
rozproszonej, inne sprawdzą się najlepiej przy drogach, a jeszcze inne są najlepsze dla ciasnej, zwartej 
zabudowy miejskiej. Dlatego wszystkie przedstawione propozycje zostały pogrupowane na 6 kategorii: 

1. Domy jednorodzinne 

2. Drogi/ciągi komunikacyjne 

3. Osiedla 

4. Parki 

5. Zabudowa zwarta 

6. Parkingi, place, obiekty handlowe 

„Katalog infrastruktury zielono-niebieskiej” promowany jest wśród mieszkańców przy wykorzystaniu kilku 
ścieżek komunikacyjnych. Jedną z nich jest telewizja regionalna, z którą współtworzymy cykl programów 
edukacyjnych pt. „Woda Bydgoska”. Klika odcinków tego programu zostało poświęconych właśnie 
problematyce wód deszczowych oraz promowaniu Katalogu. Innym źródłem promocji jest kanał 
internetowy i cykl programów pt. „Ale co? Deszczowe H2O”. „Katalog infrastruktury zielono-niebieskiej” 
został również umieszczony na stronie, która dotyczy wyłącznie tematów związanych z problematyką wód 
deszczowych. Każdy mieszkaniec zainteresowany nowymi rozwiązaniami może bez trudu dotrzeć do tego 
katalogu wchodząc na stronę www.deszcztozysk.bydgoszcz.pl. Poza tymi ścieżkami staramy się też dotrzeć 
do odbiorcy, poprzez media społecznościowe, do młodszego pokolenia, które stoi właśnie w obliczu 
budowy własnego domu. Na funpagu „Deszcz to zysk” zamieszczamy krótkie posty odwołujące się do 
Katalogu. Ważną częścią promocji Katalogu są różnego rodzaju konferencje poświęcone tematowi 

http://www.deszcztozysk.bydgoszcz.pl/
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zagospodarowania wód opadowych, podczas których propagujemy wiedzę zawartą na kartach Katalogu. W 
Bydgoszczy odbyły się dwie konferencje z cyklu „Bydgoska Retencja +2050”. Najbliższa promocja ww. 
Katalogu odbędzie się podczas III Konferencji Stormwater w Gdańsku. 

 

Projekt „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci 
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) / Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu/ Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem 
odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska / Typ 
projektu – 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. 

Projekt obejmuje renowację ok. 90 km istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych elementów 
systemu kanalizacji deszczowej, takich jak: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, retencje kanałowe, 
urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe, wyloty do odbiorników (rzek, stawów, itp.) oraz 
adaptację istniejących zbiorników naturalnych do retencjonowania wód opadowych i wykonanie instalacji 
do nawadniania terenów zielonych. 

Wartość Projektu wynosi  ok. 258 mln zł netto.  

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi ok. 154,8 mln zł. 

Projekt jest projektem wieloletnim. Czas realizacji: 2017-2021. 

W ramach projektu realizowane są dwa zadania na roboty budowlane: 

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian 
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.” (Budowa i przebudowa) oraz 
„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian 
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja.” (Renowacja). Dla zadania „Budowa 
i przebudowa” umowa zastała podpisana w dniu 30 października 2018r. Zadanie jest realizowane  w 
formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Dla zadania „Renowacja” w dniu 19 czerwca 2018r. zostały podpisane 
dwie umowy: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do 
zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Renowacja. Część 2” oraz „Budowa i przebudowa 
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta 
Bydgoszczy. Renowacja Część 1,  Część 3”. Zadanie jest realizowane  w formule „Wybuduj”. 

 

3. GDAŃSK 

1. W 2018 r. zakończono budowę zbiornika retencyjnego Osowa II. Zbiornik realizowany był w ramach 
zadania „Budowa układów drogowych wraz z kanalizacja deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym 
Osowa II w Gdańsku Osowej - etap II. Pojemność retencyjna zbiornika wynosi 15.000 m3 zaś jego 
powierzchnia z zagospodarowanym przyległym terenem wynosi 1,3 ha. Koszt budowy zbiornika 
wyniósł 2,95 mln zł. 

2. W roku 2019 planuje się zakończenie budowy zbiornika retencyjnego Strzelniczka II na Potoku 
Strzelniczka w Gdańsku, realizowanego od 2018 r. w ramach zadania „Odwodnienie dzielnicy Kokoszki 
w Gdańsku”. Pojemność retencyjna zbiornika wyniesie 46.600 m3 a jego powierzchnia 4,2 ha. Koszt 
budowy zbiornika to 13,4 mln zł.  
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4. KATOWICE 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
Lata realizacji: 2008 – 2015  
Wartość inwestycji: 392 004 780 mln (w tym 238 mln zł z UE) 
 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, złożony obiekt usługowy, 
zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W przeważającej części jest on przeznaczony dla 
gości organizowanych w nim wydarzeń. Posiada jednak także strefę dostępną całkowicie publicznie 
– jest to zielone przejście na ukos przez dach budynku przybierający w tym miejscu formę 
przesmyku – Zielonej Doliny. Pochyłe ściany, dach oraz posadzkę owej szczeliny porasta trawa, 
przez co uskoki i stopnie obniżających się stopni budynku zamieniły się w wygodne miejsca do 
spotkań, wypoczynku i rekreacji. Zielone tarasy MCK poza funkcją estetyczną, są również w pełni 
aktywną powierzchnią biologiczną. Zastosowane na terenach trawiastych rozwiązania nie tylko 
odwadniają ich powierzchnię, ale także umożliwiają retencję wody. Integralną częścią „zielonej 
doliny” jest otoczenie: ogrody, skwery z fontannami, amfiteatr i zielony labirynt. W części 
wypoczynkowej znajduje się podświetlana fontanna, wytryskująca z nawierzchni placu  i 
umożliwiająca zabawy z wodą. 
 
 

5. KRAKÓW 

Projekty adaptacyjne 

 

LIFE URBANGREEN: informacja o projekcie LIFE17 CCA/IT/000079 „lnnovative technological platform 
to improve management of green areas for better climate adaptation in urban areas" (Innowacyjna 
platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do 
zmian klimatu; akronim: LIFE URBANGREEN) 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Wartość projektu po 
stronie Gminy Miejskiej Kraków, jako jednego z partnerów - współbeneficjentów projektu, wynosi 
651.324 Euro, przy wkładzie własnym 437.620 Euro. Gmina Miejska Kraków uzyskała ponadto 
dotację na realizację tego projektu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie do 10% ogółu kwalifikowalnych wydatków ponoszonych przez Gminę w ramach 
realizacji projektu. 

Głównym celem LIFE URBANGREEN jest stworzenie i zoptymalizowanie innowacyjnej platformy 
technologicznej do monitorowania usług ekosystemowych obszarów zieleni miejskiej i poprawy 
zarządzania nimi. 
Podczas projektu istniejąca platforma zarządzania R3 TREES zostanie zintegrowana z 5 
innowacyjnymi komponentami zarządzania, których celem będzie: 

• optymalizacja zużycia wody w celu zmaksymalizowała usług ekosystemowych 
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• zmniejszenie śladu węglowego związanego z działaniami konserwacyjnymi poprzez bardziej 
efektywne planowanie pracy 

• kwantyfikacja usług ekosystemowych zapewnianych przez tereny zielone 
• monitorowanie warunków zdrowotnych drzew za pomocą danych teledetekcyjnych 

® zwiększenie udziału obywateli w ekologicznym zarządzaniu miastami 

Głównym oczekiwanym wynikiem projektu jest inteligentny i zintegrowany system zarządzania, 
który monitoruje i reguluje wszystkie działania związane z obszarami zieleni miejskiej, 
maksymalizując korzyści ekologiczne. 
Zintegrowana platforma zostanie przetestowana w Rimini (Włochy) i Krakowie (Polska), które 
zostały wybrane jako miasta referencyjne dla ciepłego klimatu umiarkowanego i kontynentalnego. 
Miasto Taipei powieli działania projektowe w pilotażowej witrynie na Tajwanie na własny koszt. 
Test w różnych strefach klimatycznych zapewni dobrą możliwość przenoszenia działań 
projektowych w krajach o podobnych warunkach środowiskowych i klimatycznych. 

Oczekiwane skutki: 

• Obniżenie emisji spalin - ograniczenie ruchu pojazdów dzięki bardziej wydajnemu planowaniu 
prac konserwacyjnych 

• Obniżenie zanieczyszczenia powietrza - dzięki zdrowym drzewom z większymi liśćmi, 
pochłaniającymi większe ilości zanieczyszczeń 

• Zwiększona sekwestracja węgla - przez drzewa miejskie z innowacyjnymi praktykami 
w porównaniu do drzew słabo utrzymywanych 

• Obniżanie temperatury powietrza - na obszarach zarządzanych innowacyjnymi praktykami 
w porównaniu z obszarami zarządzanymi w tradycyjny sposób 

W ramach głównego celu projektu, jakim jest utworzenie innowacyjnej platformy technologicznej, 
usprawniającej zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu, można 
wyodrębnić szereg działań szczegółowych składających się na ogólny efekt przystosowania. 
Projekt przewiduje m.in. dofinansowanie budowy zbiornika wodnego w Parku Lotników Polskich, 
co umożliwi wykorzystywanie do podlewania retencjonowanej wody deszczowej zamiast 
wodociągowej, zakup samochodu i sprzętu do podlewania wraz z systemem worków wolno 
uwalniających, sprzętu do spulchniania i napowietrzania gruntu w obrębie brył korzeniowych 
drzew, a także zakup systemu monitorowania i optymalizowania zarządzania flotą, co będzie 
skutkować oszczędnością paliwa i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. Te i inne działania 
prowadzone przy głównym udziale Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie zmierzają do 
doskonalenia systemu zarządzania i ochrony zieleni miejskiej. W tym celu są wykorzystywane 
m.in. wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne obejmujące cały Kraków pozyskiwane ze 
środków finansowych projektu na początku i końcu projektu, wielospektralne zdjęcia satelitarne 
o nieco mniejszej rozdzielczości rejestrowane co tydzień, a także bieżące szczegółowe dane 
meteorologiczne wraz z aktualizowana co godzinę szczegółową prognozą na najbliższe dni. 

Partnerem wiodącym i beneficjentem koordynującym projektu jest firma R3 GIS s.r.l. z siedzibą 
w Merano (Włochy), dostawca wykorzystywanego w ZZM oprogramowania R3TREES, które 
w ramach projektu jest optymalizowane i rozwijane. Pozostali partnerzy to Uniwersytet 
w Mediolanie, Anthea - zarządca zieleni w Rimini i ProGea 4D z Krakowa. Łączna wartość projektu 
to 2.183.894 Euro. 

Więcej informacji na stronach https://www.lifeurbangreen eu/ oraz www.zzm.krakow pl. 
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Projekt: „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów 
KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych" 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 
4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski -ZIT. 

Cel główny projektu: Zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu zbiorowego na obszarze 
aglomeracji krakowskiej - Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poprawa jakości usług 
transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

Wartość całkowita projektu: 175 570 727,88 PLN 

Wartość przyznanego dofinansowania: 115 718 400,00 PLN 

Opis projektu: Projekt polega na zakupie 107 niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz 
12 stacjonarnych automatów biletowych i składa się z następujących zadań projektowych: 

Zadanie 1: Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów zasilanych olejem napędowym. 
W ramach zadania planowany jest zakup autobusów z silnikiem Diesla spełniających normę emisji 
spalin min. Euro 6, w tym 60 autobusów standardowych o długości 12 m i 15 autobusów midi. 

Zadanie 2: Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów hybrydowych. W 12 
autobusach hybrydowych mają być zastosowane równoległe lub szeregowe układy hybrydowe 
z systemem magazynowania energii. Energia zmagazynowana w bateriach powinna umożliwić 
przejazd autobusu na odległość co najmniej 1 km. 

Zadanie 3: Zakup stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów KKM. Planuje się zakup 12 sztuk 
automatów KKM kompatybilnych z systemem MPK poprzez możliwość zapisu na karcie MKA 
biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 

Zadanie 4: Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów elektrycznych. Planuje się zakup 
17 autobusów elektrycznych standardowych o długości 12 m oraz 3 autobusów przegubowych. 
Pojazdy elektryczne mają być dostosowane do ładowania w systemie PLUG-IN oraz za pomocą 
pantografu ze stanowiska dedykowanego do tego typu pojazdów. Zmagazynowana energia 
trakcyjna ma zapewnić przejechanie w warunkach miejskich min. 100 km bez dodatkowego 
doładowywania akumulatorów. 

Zadanie 5: Zakup systemu ładownia autobusów elektrycznych. W skład systemu ładowania 
autobusów wchodzić będą stanowiska ładowania akumulatorów trakcyjnych zlokalizowanych w 
punktach dostępu energii elektrycznej dużej mocy w miejscach dyslokacji autobusów 
elektrycznych. 

Projekt: „Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów w celu obsługi komunikacji 
zbiorowej aglomeracji krakowskiej - kontynuacja" 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 4 
Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 
4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT. 

Cel główny projektu: Zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu zbiorowego na obszarze 
aglomeracji krakowskiej - Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz poprawa jakości usług 
transportu publicznego wraz z ograniczeniem negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

Wartość całkowita projektu: 121 590 354,00 PLN 
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Wartość przyznanego dofinansowania: 74 497 592,25 PLN 

Opis projektu: Projekt polega na zakupie 78 niskopodłogowych, nowoczesnych, niskoemisyjnych 
autobusów, w tym: 

•  56 sztuk autobusów niskopodłogowych standard o długości 12 m. Pojazdy będą zasilane 
olejem napędowym i wyposażone w silniki Diesla spełniające normę emisji spalin Euro 6. 
Minimalna pojemność jednego autobusu to 80 osób. 

• 12 sztuk autobusów niskopodłogowych przegubowych hybrydowych o długości 18 m. W 
pojazdach zostaną zastosowane równoległe lub szeregowe układy hybrydowe z systemem 
magazynowania energii w akumulatorach oraz układy odzysku energii hamowania. Pojazdy 
będą wyposażone w silniki Diesla spełniające normę emisji spalin Euro 6. Minimalna 
pojemność jednego autobusu to 130 osób. 

• 10 sztuk autobusów niskopodłogowych midi o długości ok. 8,5 m. Pojazdy będą zasilane 
olejem napędowym i wyposażone w silniki Diesla spełniające normę spalin Euro 6. Minimalna 
pojemność jednego autobusu to 60 osób. 

 

6. LUBLIN 

1. Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie  

Całkowita wartość projektu: 7 034 065,28 PLN  
Wartość dofinansowania: 5 224 053,68 PLN  
Źródło finansowania: Fundusz Spójności  
Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
Oś Priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  
Termin realizacji projektu: 26.11.2015 – 31.10.2018 

Teren Parku przy ul. Zawilcowej obejmuje ok. 14 ha w północno-wschodniej części Lublina w dolinie rzeki 
Bystrzycy. Od strony północnej graniczy z osiedlami zabudowy wielorodzinnej, a od południowej 
i wschodniej z Rodzinnym Ogródkiem Działkowym „Kalina”. Park jest zlokalizowany na obszarze dawnego 
składowiska odpadów, które zostało zamknięte w 1974 roku. W jego zachodniej części znajdują się 
fragmenty zabudowań nieczynnej oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. W latach 1994 – 2006 teren został poddany rekultywacji polegającej na 
zasypaniu materiałami organicznymi (liście i gałęzie) oraz ziemią.  

Cele projektu  
Głównym celem Projektu była poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni 
terenów zielonych w mieście. 

Zakres projektu  
W ramach projektu:  

- wykonano nasadzenia drze 

- w, krzewów, bylin, traw, uporządkowano istniejącą roślinność (zastosowane zostały w większości 
rodzime gatunki roślin, które nie należą do inwazyjnych, cechują się dużą wytrzymałością na warunki 
klimatyczne panujące w Polsce i umożliwią stworzenie wielopiętrowego i wielogatunkowego 
ekosystemu),  
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- zbudowano ogród sensoryczny o funkcjach edukacyjnych,  

- utworzono plac rekreacyjny o powierzchni ok. 160 m2 w głębi parku z widokiem na Dolinę rzeki 
Bystrzycy,  

- - wykonano zegar słoneczny wraz z tablicą informującą o sposobie odczytywania czasu słonecznego 
(godziny zegara wyznaczają betonowe kule z wyżłobionym cyferblatem oraz trójkątny wskaźnik),  

- wykonano karmniki dla ptaków, budki lęgowe, hotele dla owadów,  

- wykonano wodoprzepuszczalne nawierzchnie ciągów pieszych i rowerowych,  

- wykonano infrastrukturę niezbędną do korzystania z parku - ławki i kosze z olistowieniem drewnianym, 
oświetlenie, stojaki na rowery.  

W projekcie uwzględniono rozwiązania mające na celu zmniejszenie spływu powierzchniowego wody i 
wykorzystanie jej na cele nawadniania roślinności, co umożliwi efektywne gospodarowanie wodą w trakcie 
suszy, a także ograniczenie emisji ewentualnych zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych. 

Efekty realizacji projektu  
Park ma 14 ha, z którego ponad 70% powierzchni zostało przeznaczone na cele zieleni dostępnej dla 
mieszkańców miasta. Teren stał się „filtrem” łagodzącym uciążliwość związaną z życiem w aglomeracji 
miejskiej. Roślinność parku wzbogaciła zasoby zieleni Lublina, co niewątpliwie przyczyniło się do poprawy 
jakości powietrza poprzez zmniejszenie utrzymujących się zanieczyszczeń pyłów i gazów cieplarnianych. 
Dzięki zastosowaniu infrastruktury takiej jak: karmniki, budki lęgowe, domki dla owadów zwiększyła się 
bioróżnorodność obszaru, a lokalnie żyjące gatunki zyskały bezpieczne miejsca do życia. Stworzenie 
ogólnodostępnego parku przy ul. Zawilcowej usprawni proces rewitalizacji Doliny rzeki Bystrzycy i wpłynie 
pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. 

2. Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lublin  

Całkowita wartość projektu: 4 175 010,72 PLN  

Wartość dofinansowania: 2 245 464,26 PLN  

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

Oś Priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna  

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego  

Termin realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.10.2019 

W ramach projektu wykonane zostaną prace termomodernizacyjne w następujących obiektach:   
Przedszkola nr 44 przy ul. Maszynowej 6, Przedszkola nr 35 przy ul. Błękitnej 5, Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Adama Mickiewicza 24. 

Cele projektu  

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności 
publicznej oraz ochrona środowiska. 

Zakres przedmiotowy projektu  

W ramach projektu wykonane zostaną prace budowlane, między innymi:  
- przebudowa wymiennikowni ciepła,  
- instalacja węzła solarnego C.W.,  
- wymiana instalacji C.O. i C.W.,  
- remont instalacji odgromowej,  
- docieplenie budynków,  
- montaż nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej.  
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Zastosowane zostaną energooszczędne rozwiązania,  w tym między innymi kolektory słoneczne, 
energooszczędne oświetlenie (zamontowanie na elewacjach budynków energooszczędnych żarówek LED), 
grzejniki wyposażone zostaną w zawory termostatyczne. Wszystkie zakupione w ramach projektu 
urządzenia będą spełniać rygorystyczne normy z zakresu ochrony środowiska głównie w obszarze 
energooszczędności, hałasu i wibracji. 

Efekty realizacji projektu  

Wykonanie kompletnej termomodernizacji trzech budynków spowoduje znaczne zmniejszenie ilości energii 
zużywanej na potrzeby codziennej eksploatacji. Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej wpłynie na zmniejszenie emisji CO2. W konsekwencji projekt przyczyni się nie tylko do 
zwiększenia efektywności energetycznej modernizowanych budynków ale wpłynie także pozytywnie na 
ochronę środowiska. 

3. Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie 

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

Nazwa programu: System zielonych inwestycji, Część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej  

Całkowita wartość projektu: 10 830 842,07 PLN  

Wartość dofinansowania: 2 617 303,29 PLN  

Wartość pożyczki: 5 234 606,59 PLN  

Termin realizacji projektu: 2014 – 2018 

Cele projektu  

Celem projektu było zwiększenie efektywności ekologicznej wybranych obiektów poddanych 
termomodernizacji poprzez: zmniejszenie o ponad połowę zużycia energii (w stosunku do stanu obecnego), 
oszczędność energii cieplnej oraz znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  
Zakres rzeczowy projektu  
Inwestycja obejmuje swoim zakresem prace termomodernizacyjne sześciu budynków: 

 Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej 9,Szkoły Podstawowej nr 25 przy ulicy Sieroca 17, 
 Bursy szkolnej nr 1 przy ulicy Popiełuszki 7,  
 Zespół Szkół Energetycznych budynek dydaktyczny oraz budynek warsztatów przy ulicy Długiej 6 i 8 

 Budynek Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Wieniawskiej 14.  

Prace termomodernizacyjne obejmują swoim zakresem między innymi:  
 wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 
 docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, 
 docieplenie stropodachów i dachów,  
 docieplenie ścian zewnętrznych,  
 modernizację i regulację węzła cieplnego,  
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania.  

Efekty realizacji projektu  
Planowany efekt ekologiczny przedsięwzięcia to zmniejszenie rocznego zużycia energii w stosunku do stanu 
pierwotnego o 53,4%, natomiast łączne oszczędności energii cieplnej to około 7 907 GJ/rok. W wyniku 
przeprowadzenia inwestycji przewiduje się osiągnięcie redukcji emisji  
w wysokości 571 Mg CO2/rok co stanowi 49 %.  
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków poddanych termomodernizacji spowoduje między 
innymi zmniejszenie kosztów poniesionych na ogrzewanie. Zapewnienie optymalnej, stałej temperatury 
oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza wewnątrz budynków gwarantuje dogodne warunki użytkowania 
obiektów. 
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7. ŁÓDŹ 

1. Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem MPA.  

Działanie polega na odpowiednim przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem wskazanych obszarów wrażliwych w MPA oraz obszarów niezbędnych szczególnie 
narażonych na odziaływanie czynników klimatycznych, mogących powodować wysokie straty 
finansowe, jak m.in. powodzie miejskie , zanieczyszczenia powietrz(korytarze przewietrzania), 
miejska wyspa ciepła itp. 

Efektem realizacji będzie zapewnienie i zwiększenie obszarów niezbędnych do realizacji działań 
wynikających z MPA. 

2. System odwodnienia miasta ze szczególnym uwzględnieniem retencji, powtórnego 
wykorzystania wód opadowych i błękitno-zielonej infrastruktury. 

Działanie polega na przeprowadzeniu inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę i 
odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi. Zakres działania obejmuje wprowadzanie 
nowoczesnych rozwiązań z zakresu małej retencji, które pozwalają na odebranie części wody z 
opadów nawalnych i powtórne jej wykorzystanie, np. do nawodnienia zieleni, zamiast 
odprowadzanie jej z miasta. 

Efektem realizacji będzie zwiększenie odporności miasta na negatywne skutki związane 
z występowaniem ekstremalnych opadów deszczu i powodzi nagłych/miejskich. Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie wysokich temperatur powietrza oraz fal upałów. 
Zmniejszenie liczby podtopień wywołanych ulewnymi deszczami i powodziami miejskimi. 
Zwiększenie niezawodności dostaw wody. 

3. Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 
łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych 
i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi 

Działanie polega na wprowadzeniu programu integracji sieci niskoemisyjnego transportu 
publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi. 

Efektem realizacji będzie zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur 
maksymalnych. Zwiększenie odporności miasta na występowanie fal upałów. Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie zanieczyszczeń powietrza. Zwiększenie odporności miasta na 
występowanie smogu. Zwiększenie liczby niskoemisyjnego taboru w komunikacji publicznej. 
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 

8. POZNAŃ 

1. Ogród otwarty w Przedszkolu nr 42 „Kwiaty Polskie” w Poznaniu, 

2. Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w kilometrze 246,00 do km 243,50 
(m. Poznań) 

3. Rozbudowa Parkingów P&R. 

4. Projekt Czujniki -  Nie chce tak żyć- projekt dot. czystego powietrza w mieście i w metropolii. 
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9. RZESZÓW 

Projekty adaptacyjne w Rzeszowie 

Projekty w trakcie realizacji 
1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez 

wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  oś priorytetowa II 
Ochrona środowiska w tym akceptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja doz mian klimatu 
wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring środowiska 

 Wartość całkowita projektu:    77 583 184,14 zł 

 Kwota dofinansowania z UE:   64 095 092,51 zł 
 
Termin realizacji:      2013 – 2020r. 

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie dzielnicy 
mieszkaniowej Rzeszowa – Budziwój. W ramach projektu przewiduje się budowę kanalizacji 
deszczowej oraz zbiorników retencyjnych sieciowych i bocznych wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

 Budowę kanalizacji deszczowej 21,30 km wraz z urządzeniami podczyszczającymi 
i odpowiednimi wylotami do odbiorników; 

 Budowę urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi – 22 szt. zbiorników 
retencyjnych, w tym 16 zbiorników kanałowych i 6 zbiorników bocznych. Łączna pojemność 
retencyjna zbiorników wyniesie ok. 8 508 m3; 

 Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania zbiornikami retencyjnymi; 

 Przebudowę urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (przebudowę  
rowów odwadniających) 

Efekty realizacji projektu: 
Powstała w ramach projektu infrastruktura pozwoli przyjąć i w zorganizowany sposób 

odprowadzić wody opadowe oraz roztopowe do odbiorników, tj. rzeki Strug i rzeki Wisłok. 
Przewidziane zbiorniki retencyjne pozwolą na czasowe przetrzymanie ujmowanych wód, co 
wpływa na rozłożenie w czasie fali spływu.  

Zbiorniki retencyjne wraz z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania zbiornikami 
bocznymi pozwolą na efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi.  

Część retencjonowanej wody wykorzystana będzie m.in. do podlewania zieleni, płukania 
sieci kanalizacyjnych oraz do celów przeciwpożarowych. Ponadto, zaprojektowana infrastruktura 
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców przed podtopieniami, co pośrednio podniesie atrakcyjność 
tego terenu dla potencjalnych inwestorów. 

Na potrzeby realizacji projektu została przygotowana dokumentacja dot. budowy sieci 
kanalizacji deszczowej o średnicach od ᴓ 200 mm do ᴓ 2400 mm (ok. 21,30 km) oraz budowy 
zbiorników retencyjnych sieciowych (16 szt. o łącznej pojemności ok. 6 788 m3) i bocznych (6 szt. o 
łącznej pojemności ok.1 720 m3), urządzeń podczyszczających 26 szt. W ramach zadania 
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zaplanowano również wykonacie 11 szt. wylotów do odbiorników, oraz modernizacje 3 rowów. 
Przewidziano także System Inteligentnego Sterowania Retencją Zbiorników bocznych, który 
pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej pojemności retencyjnej. System oprócz centralnej 
jednostki sterującej będzie obejmował kilka powiązanych ze sobą podsystemów: 

 monitoringu napełnień zbiorników retencyjnych; 

 monitoringu napełnień wybranych przekrojów kanalizacji deszczowej; 

 sterowania odpływem w postaci zasuw sterowanych elektrycznie na zbiornikach 
o odpływie grawitacyjnym; 

 prognoz opadu, pobierający dane z nowoczesnego systemu numerycznych prognoz 
pogodowych ICM 

 monitoringu pola opadowego zlewni bazującego na deszczomierzu wagowym 
i disdrometrze. 

 monitoringu podstawowych parametrów meteorologicznych na terenie zlewni;  

 monitoringu jakości retencjonowanych wód opadowych przeznaczonych do wykorzystania 
in-situ.  

 
Na podstawie zbieranych danych system pozwoli przygotować zbiorniki przed spodziewanym 

napływem wody spływającej po prognozowanych deszczach. W bezpośrednim oddziaływaniu 
znajduje się 545 domów jednorodzinnych. W bezpośrednim rejonie oddziaływania projektu 
zameldowanych jest w nich 1667 mieszkańców. Należy dodać, że na obecną chwilę jest podobna 
ilość domów, które są w trakcie budowy. Realizacja projektu ma na celu odprowadzenie wód 
opadowych z terenu zidentyfikowanej zlewni (ok. 632 ha), jej z retencjonowanie, wstępne 
oczyszczenie poprzez separatory i osadniki oraz odprowadzenie do odbiorników (rzeka Strug i 
Wisłok). 
 

Wszystkie zbiorniki retencyjne są zbiornikami zamkniętymi zlokalizowanymi poza ciekami 
wodnymi znajdującymi się poniżej poziomu terenu przykryte warstwą ziemną.  

Zbiorniki retencyjne kanałowe (przegrodowe) spełniać będą funkcję chwilowego 
zatrzymania i z retencjonowania wody opadowej, a następnie dzięki systemowi zasuw woda 
zostanie odprowadzona do odbiorników. Nadmiar wód ze zbiorników retencyjnych kanałowych 
zostanie odprowadzona do zbiorników bocznych, z których woda może być wykorzystywana m.in. 
do podlewania zieleni miejskiej, płukania kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz do zagrożeń 
losowych. W zbiornikach zostaną zamontowane pompy, dzięki którym będzie możliwy pobór wody 
dla jej odbiorców poprzez punkty czerpalne. Do zbiorników bocznych zostaną wybudowane 
dojazdy umożliwiające pobór wody dla specjalistycznych samochodów. 

Projekty zrealizowane 
 
1. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych 

budynków mieszkalnych w Rzeszowie – część II” 
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa III: Czysta energia, działanie: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.  

 
Wartość całkowita projektu:  2 009 431,83 zł 
Kwota dofinansowania z UE: 1 145 007,60 zł 
Okres realizacji II kw. 2016 – II kw. 2018  
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Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynikła z niedostatecznej szczelności wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, na terenie Miasta Rzeszowa, która wpływa na duże straty ciepła oraz 
niską efektywność energetyczną. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków poprzez przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, zwiększenie 
racjonalizacji zużycia energii a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie 
emisji szkodliwych gazów i związków do środowiska. Działania termomodernizacyjne są jedna z 
form adaptacji do zmian klimatycznych obserwowanych w postaci silnych mrozów czy fal upałów. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował termomodernizację 3 budynków mieszkalnych 
znajdujących się w Rzeszowie przy ulicach: Okrzei 8, Siemiradzkiego 19 i 21 położonych 
w centralnej części miasta na terenie osiedla Śródmieście Północ. Na terenie osiedla dominują 
budynki niskie do IV pięter, głównie kamienice. Część budynków ogrzewana jest nadal piecami na 
paliwo stałe. W związku z tym, że na terenie osiedla Śródmieście Północ dostępna jest miejska siec 
ciepłownicza budynki poddane termomodernizacji zostały do niej podłączone a paleniska węglowe 
zlikwidowane. 

Zakres prac we wszystkich objętych projektem wynikał z Audytów i przewidywał wykonanie 
działań takich jak: 

 ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropu strychowego; 

 modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; 

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych oraz starych okien 
w mieszkaniach; 

 wymiana okienek strychowych i piwnicznych; 

 modernizacja oświetlenia, instalacji eklektycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami. 
Wykonawcy prac termomodernizacyjnych wyłonieni zostali w osobnych postepowaniach 

przetargowych przy czym jeden wykonywał zakres dotyczący sąsiadujących budynków przy ul. 
Siemiradzkiego 19 i 21 a drugi prac przewidzianych dla budynku przy ul. Okrei 8. Prace 
prowadzone były w III – IV kw. 2017r.  

Dla potwierdzenia poprawności przeprowadzonych prac w budynkach poddanych 
termomodernizacji przeprowadzono Audyty powykonawcze i badania termowizyjne 

Efekty realizacji projektu: 
W wyniku przeprowadzenia zamierzonych prac remontowych i modernizacyjnych uzyskano 

zmniejszenie zużycia energii wyniesie 1024,14 [GJ/rok] oraz zmniejszenie zapotrzebowania energię 
w budynku przy ul. 

 Okrzei 8, o 34,31% 

 Siemiradzkiego 19 o 38,56%,  

 Siemiradzkiego 21 o 25,15 %  
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 

nieodnawialną energię pierwotną EP odpowiednio dla budynku przy ul.: 

 Okrzei 8 w wysokości 192,1 [kWh/m2rok], 

 Siemiradzkiego 19 w wysokości 119,0 [kWh/m2rok], 

 Siemiradzkiego 21 w wysokości 123,1 [kWh/m2rok]. 
 
Ponadto dzięki pracom termomodernizacyjnym ulegnie również podwyższenie walorów 

estetycznych remontowanych budynków. 
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2. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I” 

 
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.2: Modernizacja energetyczna budynków 
 
Wartość całkowita projektu:  15 678 638,07zł 
Kwota dofinansowania z UE:     8 279 706,46zł 
Termin realizacji: 30.11.2015 – 29.12.2017 r. 
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej na terenie Miasta Rzeszowa. 
 Cele szczegółowe projektu obejmują: 

 Przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa energetycznego w regionie. 

 Zwiększenie racjonalizacji zużycia energii budynkach użyteczności publicznej Miasta 
Rzeszowa. 

 Obniżenie kosztów ogrzewania rozpatrywanych budynków. 

 Poprawę standardu technicznego rozpatrywanych budynków. 

 Podwyższenie walorów estetycznych rozpatrywanych budynków. 

 Zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i związków do środowiska. 
 
Zakres projektu obejmuje modernizację energetyczną budynków następujących placówek: 
1. Przedszkola Publicznego nr 5, przy ul. Lenartowicza 13, 
2. Przedszkola Publicznego nr 7, przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, 
3. Przedszkola Publicznego nr 13, przy ul. Piastów 2, 
4. Przedszkola Publicznego nr 14, przy ul. Profesora Ludwika Chmaja 9A, 
5. Przedszkola Publicznego nr 18, przy ul. Jaskółczej 5, 
6. Przedszkola Publicznego nr 22, przy ul. Ofiar Katynia 11, 
7. Przedszkola Publicznego nr 40, przy ul. Rataja 14, 
8. Zespołu Szkół nr 3, przy ul. Ptasia 2, 
9. Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 4, 
10. Rzeszowskiego Domu Kultury filia "Załęże", przy ul. Ks. J. Stączka 12. 
 
W budynkach zostały przeprowadzone prace wynikające audytów energetycznych, obejmujące 
następujące zadania: 
•    docieplenie ścian zewnętrznych; 
•    docieplenie podłogi na gruncie; 
•    docieplenie ścian fundamentowych; 
•    docieplenie stropodachu; 
•    wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 
•    modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej; 
•    modernizacji instalacji grzewczej; 
•    modernizacja zainstalowanego w budynku oświetlenia; 
 
W wyniku realizacji projektu  

 zostało zmodernizowanych energetycznie10 budynków użyteczności publicznej, 
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 łączna powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji wyniosła 17 
503,53 m2  

 powstało 5 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii – 
instalacje fotowoltaiczne. 

 
W wyniku przeprowadzonych prac dla poszczególnych budynków zostały  osiągnięte następujące 
wartości wskaźnika Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP   
1. Przedszkole Publiczne nr 5, EP 215,41 [kWh/m2rok] 
2. Przedszkole Publiczne nr 7, EP 262,47 [kWh/m2rok], 
3. Przedszkole Publiczne nr 13, EP 360,90 [kWh/m2rok], 
4. Przedszkole Publiczne nr 14, EP 239,24 [kWh/m2rok], 
5. Przedszkole Publiczne nr 18, EP  72,45 [kWh/m2rok], 
6. Przedszkole Publiczne nr 22, EP 61,54 [kWh/m2rok], 
7. Przedszkole Publiczne nr 40, EP 82,49 [kWh/m2rok], 
8. Zespół Szkół nr 3, EP 181,91 [kWh/m2rok], 
9. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, EP 150,13 [kWh/m2rok], 
10. Rzeszowski Domu Kultury filia "Załęże" EP 297,28 [kWh/m2rok]. 
 
Ograniczone zostało także zapotrzebowanie na energię dla poszczególnych budynków 
odpowiednio o  
1. Przedszkole Publiczne nr 5, o 57,55 %. 
2. Przedszkole Publiczne nr 7, o 57,84 %. 
3. Przedszkole Publiczne nr 13, o 37,59 %. 
4. Przedszkole Publiczne nr 14, o 53,52 %. 
5. Przedszkole Publiczne nr 18, o 66,88 %. 
6. Przedszkole Publiczne nr 22, o 70,68 %. 
7. Przedszkole Publiczne nr 40, o 65,71 %. 
8. Zespół Szkół nr 3, EP 156,20 o 63,88 %. 
9. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 64,19% 
10. Rzeszowski Domu Kultury filia "Załęże" o 42,02 %. 
 
Osiągnięte efekty zostały potwierdzone audytami powykonawczymi oraz badaniami kamera 
termowizyjną. 

 

10. SZCZECIN 

brak 

11. WARSZAWA 

 

Zielono-błękitne rozwiązania dla osiedli mieszkaniowych 
 
Szanowni Państwo, 
przygotowaliśmy dla Państwa broszurę, która ma propagować szersze wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań zatrzymujących wodę deszczową w miejscu opadu, tak by nasze miasto 
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było lepiej przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się wraz ze zmianami 
klimatu. 
Adaptacja do zmian klimatu, w tym szczególnie gwałtownych zjawisk pogodowych, intensywnych 
opadów, fal upałów, czy przeciągających się okresów suszy, to zadanie, które zakończy się 
sukcesem tylko wtedy, gdy wszyscy mający wpływ na wygląd i funkcjonowanie przestrzeni miasta 
potraktują ten problem poważnie. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, który jest 
odpowiedzialny za zarządzanie terenami zieleni i gospodarowanie wodami w mieście, ma wpływ 
na funkcjonowanie terenów należących do miasta. Żeby działania nakierowane na podnoszenie 
jakości życia mieszkańców i przygotowujące miasto na sytuacje ekstremalne miały sens, muszą 
dotyczyć również gruntów pozostających pod zarządem deweloperów, spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, czy też podmiotów prywatnych. Dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się 
z treścią broszury i włączenia się w proces budowania Warszawy odpornej na zmiany klimatu. 
 
[podpis] 
 
Dlaczego musimy zmienić podejście do zarządzania wodą opadową w mieście? 
 
Gwałtowne zjawiska pogodowe będą pojawiać się coraz częściej 
Każdy z nas może przypomnieć sobie podtopione piwnice, zalane ulice, olbrzymie korki i paraliż 
komunikacyjny miasta, brodzenie w wodzie w przejściach podziemnych, czy zamknięte z powodu 
gwałtownych opadów metro. Klimatolodzy pracujący nad długoterminowymi prognozami zmian 
pogody są zgodni, że zagrożenia klimatyczne będą narastać i pod względem intensywności i 
częstotliwości. 
 
Szybkie odprowadzenie całej wody opadowej z miasta nie jest możliwe 
Tradycyjne podejście do gospodarowania wodą deszczową polega na dążeniu do jak najszybszego 
odprowadzenie jej z posesji kanalizacją burzową. Jednak ponieważ deszcze stają się coraz 
intensywniejsze, musimy pogodzić się z tym, że nie ma możliwości zbudowania takiego systemu 
kanalizacji, który sprosta odprowadzeniu całej wody opadowej w trakcie zjawiska ekstremalnego. 
Żadnego miasta nie stać ani na taką inwestycję, ani na późniejsze jej utrzymywanie. 
 
Rosnące uszczelnianie powierzchni zwiększa zagrożenie powodziowe 
W obszarach naturalnych, nawet do 90% wody deszczowej pozostaje w krajobrazie, na który spada 
(wsiąka w grunt, zatrzymuje się na roślinach, odparowuje i zatrzymuje się w glebie).  
Na terenach miejskich, szczelnie zabudowanych budynkami, ulicami, chodnikami, placami, 
parkingami, średnio aż 70% jest bezpowrotnie tracone poprzez wysokowydajne systemy 
kanalizacji. Wraz z rozwojem miasta i powstawaniem nowych osiedli coraz więcej terenów 
biologicznie czynnych zostaje utwardzonych i uszczelnionych. 
 
Woda deszczowa to cenny zasób 
Istotnym wyzwaniem, przed którym stoimy w Warszawie są fale upałów i długie okresy suszy. 
Woda deszczowa szybko spływająca po uszczelnionej powierzchni miasta, jest odprowadzana 
bezpośrednio do rzek, a wraz z nimi do morza. Spływając zbiera miejskie zanieczyszczenia, 
przyczyniając się do degradacji cieków, co uniemożliwia mieszkańcom ich rekreacyjne 
wykorzystanie. Miejskie rośliny cierpią z braku wody, wymagają kosztownego podlewania, by w 
pełni oferować nam swoje usługi (czyścić powietrze, zapewniać cień itp.). Brak dobrze 
funkcjonujących terenów zieleni, terenów podmokłych i zbiorników wodnych utrudnia 
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mieszkańcom przetrwanie fal upałów, wpływając na znaczny wzrost średnich temperatur na 
terenach zurbanizowanych. 
 
Odprowadzanie deszczówki i uszczelnianie terenu będzie wiązało się z opłatami 
Zmiany w Prawie wodnym, które wejdą w życie w 2018 roku pokazują kierunek, w jakim będzie 
podążać zarządzanie wodami deszczowymi. Trzeba liczyć się z tym, że w przyszłości pojawią się 
opłaty za odprowadzanie wody deszczowej z działki, jak również za niszczenie, poprzez 
uszczelnianie, powierzchni biologicznie czynnej w mieście. Ponadto, jeśli nie podejmiemy działań 
zapobiegających ich skutkom, katastrofalne zjawiska pogodowe będą prowadzić do strat 
finansowych i majątkowych. 
 
Zwiększenie retencji krajobrazowej jest kluczowe dla zdrowia mieszkańców 
Tereny zieleni i wody poprawiają miejski mikroklimat, zmniejszają zanieczyszczenie powietrza i 
wpływają pozytywnie na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Łagodzą skutki coraz bardziej 
dotkliwych fal upałów, zwiększając wilgotność powietrza nawet o 40% i zapobiegając tym samym 
ryzyku rozwoju alergii i innych chorób układu oddechowego. Dają możliwość regeneracji 
psychofizycznej. Roślinność oczyszcza wodę deszczową, przyczyniając się do ochrony wód 
powierzchniowych stanowiących atrakcyjne miejsce rekreacji. 
 
Zrównoważone gospodarowanie wodami ma wpływ na jakość życia w mieście 
Coraz bardziej powszechny i wyższy poziom edukacji mieszkańców miasta zwiększa ich 
oczekiwania co do jakości życia, która zależy od jakości miejskiego środowiska, bliskości terenów 
zieleni i zbiorników wodnych w mieście. Zrównoważone gospodarowanie wodami może zapewnić   
szereg usług ekosystemów i prowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania miasta. Błękitno-
zielone rozwiązania niosą też coraz wyżej cenione wartości estetyczne i kulturowe dla 
mieszkańców. Warszawiacy coraz chętniej spędzają czas nad Wisłą, czy rewitalizowanymi 
zbiornikami powierzchniowymi, które stają się wizytówką miasta. 
 
Więcej informacji na temat roli wody w mieście znajdziecie Państwo w publikacji Fundacji 
Sendzimira Woda w mieście w serii Zrównoważony rozwój – Zastosowania nr 5. 
 
O czym warto pomyśleć kształtując przestrzeń osiedlową i modernizując otoczenie budynków? 
Deweloperzy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy też prywatni właściciele gruntów mają 
możliwość włączenia się w działania prowadzące do zwiększenia retencji krajobrazowej w mieście, 
czyli takiego kształtowania przestrzeni, które pozwoli na zatrzymywanie wody deszczowej w 
miejscu opadu tak długo jak to możliwe. Jak można to zrobić na etapie inwestycji i później, 
kształtując zieleń i zmieniając zagospodarowanie terenu osiedlowego? 
 
Dobre praktyki zielono-błękitnej infrastruktury 
 

Ogrody deszczowe w gruncie i w pojemniku 
Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają 
zanieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i 
dachów. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególnie rośliny 
hydrofitowe. Ich korzenie  bądź kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody. 
Ogrody deszczowe można tworzyć przy budynkach, a ich wykonanie nie wymaga specjalistycznej 
wiedzy ani sprzętu.  
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Jeśli przy budynku nie ma dużo wolnego miejsca ani terenu zieleni do wykorzystania możemy 
zbudować ogród deszczowy w pojemniku, do którego odprowadzamy wodę bezpośrednio z rynny. 
Jak to zrobić, dowiecie się Państwo w broszurze instruktażowej oraz na filmie. 
Gdy mamy teren zieleni do wykorzystania to możemy stworzyć izolowany ogród deszczowy w 
gruncie (patrz broszura i film instruktażowy) położone bliżej ściany budynku lub ogród deszczowy 
infiltrujący wodę do gruntu położony minimum 5 metrów od ściany budynku (patrz broszura i film 
instruktażowy). 
 
Niecki retencyjne 
Budowa niecki retencyjnej to najprostsza metoda gromadzenia i oczyszczania wody deszczowej. 
Niecka nie wymaga wypełniania jej wodą. Jest to zagłębienie terenu, wypełnione roślinnością   
oczyszczającą wodę   i pokryte warstwą żwiru  ltracyjnego, które ją dodatkowo podczyszczają. 
Niecka retencyjna jest rodzajem ogrodu deszczowego. Woda, którą oczyszczamy w niecce, nie jest 
doprowadzana bezpośrednio z dachów budynków, ale pochodzi ze spływu z terenów położonych 
powyżej niecki. Dlatego też najłatwiej budować je na działkach o zróżnicowanej powierzchni 
terenu. Na płaskiej powierzchni warto budować niecki wtedy, kiedy na przykład doprowadzimy do 
nich wodę z tarasów bądź dróg w naszym ogrodzie. Możemy wybudować dwa rodzaje niecek 
retencyjnych: proste, będące zagłębieniem terenu obsadzonego roślinnością z podłożem 
 ltrującym wodę i przepuszczające wodę do gruntu lub niecki retencyjne wyściełane folią, 
połączone ze studzienką kontrolną.  
Jak właściwie dobrać miejsce, zrobić wykop, czym wypełnić nieckę i jakie rośliny warto nasadzić 
dowiecie się Państwo w broszurze instruktażowej. 
 

Stawy retencyjne 
Stawy retencyjne mają podobne funkcje do niecek — oczyszczają wodę pochodzącą ze spływu 
powierzchniowego. Stawy retencyjne są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości i kształtów: 
może to być zarówno niewielki zbiornik ogrodowy, jak wielkoprzestrzenny obiekt inżynierii 
wodnej. Im większy obiekt, tym bardziej skomplikowana budowa i zaawansowana wiedza. Jednak 
stworzenie niewielkiego, przydomowego stawu jest dość proste i przypomina budowę 
tradycyjnego stawu ogrodowego. W stawie retencyjnym możliwa jest hodowla ryb oraz 
obsadzenie go roślinami wodnymi i przywodnymi. Może znacząco uatrakcyjnić teren osiedla i 
zapewnić przyjazne miejsce wypoczynku w upalne dni. 
Jak zlokalizować staw i jakimi roślinami go obsadzić dowiecie się Państwo z broszury informacyjnej. 
 
Rozszczelnianie powierzchni i podłoża strukturalne 
Usunięcie starego asfaltu, czy płyt chodnikowych, przywrócenie przepuszczalności zbitej 
(zagęszczonej), rozjechanej przez samochody glebie daje często spektakularny efekt zwiększenia 
jakości przestrzeni publicznej na podwórkach. Zdegradowana przestrzeń można zamienić w teren 
zieleni, który będzie korzystnie wpływał na mikroklimat i atrakcyjność podwórka. Rozszczelnianie 
pozwala też uratować cenne dla mieszkańców drzewa, których korzenie cierpią z powodu braku 
dostępu do wody i natlenienia. Wykorzystanie podłoży strukturalnych w miejsce zdegradowanej 
gleby, jako podbudowy ciągów pieszych, jezdnych i parkingów może znacząco poprawić żywotność 
drzew. Podłoża strukturalne pełnią ponadto rolę okresowych zbiorników wodnych pod 
powierzchnią terenu. Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w artykule. 
 
Stosowanie utwardzonych nawierzchni przepuszczalnych 
Nawierzchnie przepuszczalne to prosty sposób na poprawę warunków wodnych w środowisku. 
Takie utwardzenie powierzchni terenu (miejsc parkingowych, chodników, ścieżek, dróg 
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dojazdowych, czy przeciwpożarowych) zapewnia przesiąkanie wody deszczowej do podłoża oraz 
jej oczyszczanie przez glebę i rośliny. Są to na przykład nawierzchnie żwirowe i kamienne, 
trawiaste, ziemne, ale również nawierzchnie, na których pomiędzy płytami nieprzepuszczalnymi 
stosuje się przerwy dylatacyjne, a ich podbudowa wykonana jest z warstw żwiru i piasku. 
Jak wykorzystać nawierzchnie przepuszczalne dostosowując je do sposobu użytkowania terenu 
można dowiedzieć się w broszurze informacyjnej. 
 
Studzienki chłonne 
Studzienki chłonne to urządzenia podziemne, które stosuje się w celu zatrzymania wody w 
krajobrazie lub gromadzenia jej do podlewania roślin, jeżeli nie mamy możliwości gromadzenia jej 
w zbiornikach wodnych. Lokalizujemy je minimum 6 metrów od budynku. Studzienki chłonne nie 
mają zdolności oczyszczania wody deszczowej. Dlatego jeżeli chcemy, by deszczówka 
doprowadzona do studni zawierała mniejszą ilość zanieczyszczeń, należy ją wstępnie oczyścić. 
Stosujemy w tym celu studzienki osadowe lub niecki retencyjne z roślinami, których korzenie 
posiadają umiejętność pochłaniania zanieczyszczeń. Studzienka chłonna w ogrodzie może być 
całkowicie niewidocznym elementem, schowanym pomiędzy nasadzeniami roślin ozdobnych. Jak 
wprowadzić takie rozwiązanie dowiecie się Państwo w broszurze informacyjnej. 
 
Sadzenie drzew i krzewów, tworzenie terenów zieleni 
Każda forma zagospodarowania przestrzeni przyczyniająca się do zachowania lub przywrócenia 
powierzchni biologicznie czynnej ma pozytywny wpływ na retencję krajobrazową. Jednak żeby 
zapewnić szerokie spektrum usług ekosystemów warto pomyśleć o wprowadzaniu zbiorowisk 
rodzimych, przystosowanych do warunków miejskich, w szczególności drzew i krzewów. Drzewa 
działają jak nawilżacze powietrza, jedno może wyparować nawet 500 litrów wody dziennie. Jakie 
drzewa i krzewy sadzić w mieście, możecie dowiedzieć się Państwo w „Standardach Kształtowania 
Zieleni w Warszawie”. 
 
Zielone dachy i ściany 
Zielone dachy mogą zatrzymać nawet całość spadającego na nie opadu, zapobiegając przeciążeniu 
kanalizacji w trakcie gwałtownego deszczu. Woda w ich wielowarstwowej strukturze częściowo 
odparowuje, częściowo jest pochłaniana przez rośliny, a częściowo pochłaniana przez podłoże. 
Informacji na temat projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian udziela m.in. 
Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. 
 
Otwarte systemy kanalizacji deszczowej 
Woda spływająca z dachów i innych powierzchni jest zbierana systemem kanałów, rowów, stawów 
i terenów podmokłych, a jej nadmiar trafia do tradycyjnego systemu kanalizacji deszczowej. Taki 
system kanalizacji urozmaica krajobraz, jest miejscem życia roślin i zwierząt preferujących wodne 
siedlisko, stwarza możliwości aranżacji przestrzeni na potrzeby wypoczynkowe mieszkańców. 
Dobrym przykładem jest osiedle Marina Mokotów, gdzie funkcjonuje system retencji wód 
opadowych zintegrowany z terenem rekreacji dla mieszkańców. Uszczelniony zbiornik wodny na 
środku osiedla zasila woda z dachów kilkudziesięciu budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. 
W Siechnicach pod Wrocławiem na osiedlu Błękitnym wody opadowe z dachów i terenów zieleni 
odprowadzane są do rowów otwartych i transportowane do systemu otwartych melioracji. 
 
O projekcie Warszawa chwyta wodę 
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Fundacja Sendzimira na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy realizuje szereg działań w ramach 
programu zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych na terenie 
Warszawy. Wspieramy ZZW merytorycznie w wypracowaniu kierunków działań w tym obszarze i w 
budowie współpracy z interesariuszami - w tym biznesem, na rzecz zazieleniania miasta. Ponadto 
prowadzimy różne wydarzenia edukacyjne skierowane do mieszkańców Warszawy. Więcej 
informacji na www.sendzimir.org.pl oraz na Facebooku Fundacji Sendzimira.  

 

12. WROCŁAW 

Zielony Kalendarz Edukacyjny  
 
Zielony Kalendarz Edukacyjny został wprowadzony w celu usystematyzowania edukacji 
prowadzonej przez placówki oświatowe gminy Wrocław. W ramach kalendarza realizowane są 
następujące zadania:  
 

I. Zrównoważony rozwój we Wrocławiu – nasz wspólna sprawa 
 
Program jest skierowany do wrocławskich szkół i przedszkoli. Celem programu jest uwrażliwienie 
młodszych mieszkańców miasta oraz ich nauczycieli, iż codzienne decyzje w zakresie korzystania 
z energii, wody, sposobu ogrzewania mieszkań, przemieszczania się podejmowane w rodzinach, 
mają wpływ na jakość powietrza we Wrocławiu i zrównoważony rozwój miasta. 
 
Program jest realizowany w formie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 
w placówkach oświatowych na podstawie prezentacji przygotowywanych przez Biuro Ochrony 
Przyrody i Klimatu.  
 

TEMAT MIESIĄCA DATA ŚWIĘTO 

Styczeń - Miesiąc Zwierząt 9 stycznia Dzień Ochrony Przyrody - Dokarmianie Ptaków  

Luty - Miesiąc Energii luty - cały miesiąc Miesiąc Oszczędzania Energii 

Marzec - Miesiąc Wody 22 marca Międzynarodowy Dzień Wody 

Kwiecień - Miesiąc Gospodarki Obiegowej 22 kwietnia Dzień Ziemi 

Maj - Miesiąc Zrównoważonego Rozwoju 

9 maja Dzień Europy 

15 maja Dzień Ogrodów 

30 maja - 5 czerwca Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 

Czerwiec - Zielony Miesiąc 
5 czerwca Światowy Dzień Środowiska 

14-16 czerwca Akcja Sprzątanie Świata 

Wrzesień - Miesiąc Mobilności 16-22 września 
Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności   
i Europejski Dzień Bez Samochodu 

Październik - Miesiąc Drzew 10 października Światowy Dzień Drzewa 

Listopad - Miesiąc Czystego Powietrza 14 listopada Dzień Czystego Powietrza 

Grudzień - Miesiąc Klimatu 

8 grudnia Światowy Dzień Klimatu 

29 grudnia Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej 

 

http://www.sendzimir.org.pl/


ANKIETA KOŃCOWA ADAPTCITY 

punkt 32. Prosimy podać informacje o 1-3 projektach adaptacyjnych w mieście, 
zrealizowanych lub w trakcie realizacji, w zakresie dostosowania do zmian klimatu? 
 

20 

  
Rysunek 1. Materiały edukacyjne przekazywane do przedszkoli i szkół w ramach programu „Zrównoważony 
rozwój we Wrocławiu – nasz wspólna sprawa”.   

II. Dofinansowanie realizacji programu i wyjazdów edukacji ekologicznej 
 
Szkołom i placówkom oświatowym, prowadzonym przez Gminę Wrocław, udzielane jest 
dofinansowanie na programy ekologiczne i wyjazdy edukacyjne do Ośrodków Edukacji 
Ekologicznej, realizowane w 2018 r.. Podstawą udzielania dofinansowania na realizację wyjazdu 
lub programu było wpisywanie się działań w założenia tematyczne Zielonego Kalendarza 
Edukacyjnego. 
 
III. Program Szare na Zielone 

 
Program Szare na Zielone ma na celu przekształcanie terenów zewnętrznych szkół i przedszkoli 
w obszary zieleni bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów z zachowaniem funkcji zwiększania 
odporności na zmiany klimatu, ochrony przed hałasem, zachowania bioróżnorodności oraz małej 
retencji wód opadowych wraz z towarzyszącym zadaniem edukacyjnym dla uczniów.  
Zieleń z wykorzystaniem zielonej infrastruktury na terenie placówek oświatowych powinna być 
zaadaptowana do warunków lokalnych, efektywna środowiskowo jednocześnie dostarczając 
korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Przy założeniach projektowych zieleni 
należy uwzględnić możliwość zagospodarowania wód opadowych (np. gromadzenie deszczówki do 
podlewania roślinności) czy zwiększania zacienienia (np. trejaże). Zalecane są rozwiązania 
zwiększające udział powierzchni przepuszczalnych. 

Rysunek 2. Rozwiązania realizowane w ramach programu „Szare na zielone”. 

 
 

 

 


