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W xxi wieku miasta borykają się z problemami związanymi 
z brakiem, nadmiarem lub złą jakością wody. Do najpoważniejszych 
zagrożeń należą powodzie, których przyczyną jest nie tylko 
destabilizacja warunków klimatycznych, ale również wzrost 
antropopresji, w tym zwiększanie uszczelnienia gruntów 
i degradacja ekosystemów w obrębie całych zlewni.  
W artykule zaprezentowano holistyczne podejście  
do wykorzystania usług ekosystemów wodnych. Dzięki retencji 
i oczyszczaniu wody w krajobrazie, renaturyzacji cieków 
i wielofunkcyjnemu zagospodarowaniu wód opadowych można 
zapobiegać powodziom miejskim, jednocześnie poprawiając 
mikroklimat i dostępność zasobów wodnych oraz wykorzystując 
kulturowy potencjał wody do podnoszenia jakości życia 
mieszkańców i atrakcyjności krajobrazu miast.
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Wprowadzenie

Woda w mieście wzbudza ambiwalentne odczucia — od 
zachwytu pióropuszami fontann, poprzez niesmak na 
widok brudnej kałuży, aż po strach w obliczu powodzi. 
Co można zrobić, by oswoić żywioł i wykorzystać je-
go atuty? Jak zagospodarowywać doliny rzeczne, by by-
ły atrakcyjne dla ludzi i przyjazne dla fauny i flory? Jak 
poradzić sobie z nawalnym deszczem i ograniczyć ska-
lę strat powodziowych? Czy woda opadowa może być 
użyteczna i piękna? Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań znajdą Państwo w poniższym artykule. Często 
nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele mają do zaofero-
wania ekosystemy wodne i zieleń miejska. Wystarczy 
umiejętnie wykorzystać ten potencjał, by zredukować 
koszty i zwielokrotnić korzyści dla ludzi i środowiska.

Woda w mieście — zagrożenia 

i korzyści

Zasoby wodne są podstawą funkcjonowania i rozwoju 
gospodarczego miast, a jednocześnie intensywne pro-
cesy urbanizacji przyczyniają się do degradacji ekosy-
stemów wodnych i od wody zależnych. Wzrost antro-
popresji powoduje ograniczanie zdolności ekosystemów 
do świadczenia usług podstawowych: zaopatrujących 
i regulacyjnych.

Na styku miasta i wody powstają liczne konflikty, wy-
nikające z potrzeby użytkowania dolin rzecznych przy 
równoczesnej konieczności ochrony ludności przed za-
grożeniami związanymi z brakiem, nadmiarem lub złą 
jakością wody (Kundzewicz i in. 2010). Szereg dylema-
tów w zagospodarowaniu terenów nadwodnych wynika 
też z konieczności równoważenia potrzeb środowiska 
zurbanizowanego i przyrodniczego.

Doliny rzeczne są zwornikami układów antropoge-
nicznych i biocenotycznych. Od wieków były obszara-
mi intensywnego rozwoju osadnictwa, stanowiły miejsca 
pracy, komunikacji, wypoczynku, a nawet kultu religij-
nego. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że wo-
da była kolebką cywilizacji (Piskozub 1993) i nadal jest 
nośnikiem wartości kulturowych i tożsamości miejsca.

Z drugiej strony miejskie odcinki dolin rzecznych sta-
nowią newralgiczny fragment ekosystemów i układów 
hydrograficznych o znacznie większym zasięgu prze-
strzennym. Nierzadko są ważnymi korytarzami eko-
logicznymi w skali transregionalnej, dlatego wymagają 
szczególnej ochrony przed negatywnym oddziaływa-
niem miasta.

Całość zasobów wodnych stanowi system naczyń po-
łączonych. Zarówno wezbrania, jak i niskie stany wody, 
są pochodną wielkości opadów i sposobu gospodarowa-
nia zasobami wodnymi w zlewni. Problemy wynikają 
z niskiego poziomu retencji powierzchniowej i grunto-
wej w naszym kraju. Zagrożenia powodziowe ze strony 

Rysunek 1. Powiązania ekosystemów wodnych w skali regionalnej, miejskiej i lokalnej (Januchta-Szostak 2011c)
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dużych rzek są uwarunkowane sytuacją hydro-meteo-
rologiczną w skali regionalnej. Także sposób zagospo-
darowania wód opadowych w miastach, a nawet na po-
szczególnych posesjach (rysunek 1), ma istotne znaczenie 
dla reżimu hydrologicznego, szczególnie małych rzek 
i strumieni.

Wodne zagrożenia

Zmiany struktury krajobrazu rolniczego, wzrost 
uszczelnienia zlewni na skutek urbanizacji oraz zabiegi 
regulacyjne w dolinach rzek (zawężanie, prostowanie 
koryt) wpływają na wzrost zagrożeń powodziowych 
w miastach.

Do najpoważniejszych zagrożeń ze strony wody 
w naszej strefie klimatycznej należą powodzie. Ich przy-
czyną w XXI w. jest najczęś-
ciej intensyfikacja procesów 
urbanizacyjnych oraz global-
ne zmiany klimatyczne, obja-
wiające się m.in. nasileniem 
ekstremów pogodowych. Wg 
ekspertów (Majewski 2007; 
Kowalczak 2011) katastrofy spowodowane ekstremal-
nymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi 
wykazują tendencję wzrostową. W latach 1992–2001 aż 
90% klęsk żywiołowych miało takie pochodzenie, pod-
czas gdy w pierwszej połowie XX w. — jedynie 40%. Na 
wzrost ryzyka powodzi wpływa też kierunek rozwoju 
miast. Coraz więcej obszarów zamieszkałych znajdu-
je się w strefach zagrożonych powodziami rzecznymi 
i morskimi, przez co wzrasta ryzyko zdarzeń katastro-
falnych. Zmiany zagospodarowania zlewni, takie jak: 
wylesianie, melioracje, osuszanie bagien, uszczelnianie 
gruntów itp. powodują intensyfikację powodzi lub po-
jawianie się ich na terenach, na których dotąd nie wy-
stępowały. Zagrożenie powodziami rzecznymi wzra-
sta także z powodu zabiegów regulacyjnych w korytach 
wielkiej wody (zawężanie budową wałów przeciwpo-
wodziowych, likwidacja zakoli i rozlewisk), na skutek 
których długość koryta rzeki ulega skróceniu, a tym 
samym wzrasta prędkość wody i skraca się czas prze-
pływu fali powodziowej (Kowalczak 2007). Nowym 
zjawiskiem, charakterystycznym dla obszarów zurba-
nizowanych, są powodzie miejskie. Powodują je inten-
sywne opady, których natężenie przekracza pojemność 
miejskich systemów kanalizacyjnych.

Ekosystemy dolin rzecznych dostarczają usług re-
gulacyjnych, polegających na naturalnej kontroli prze-
ciwpowodziowej i samooczyszczaniu cieków. Antropo-
presja znacznie ogranicza te zdolności.

W ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie ewoluowało po-
dejście do ochrony przeciwpowodziowej w Europie. 
Początkowo panowało przekonanie o bezwzględnej 
konieczności „odsuwania wody od ludzi” za pomocą 
środków technicznych obejmujących m.in. budowę wa-
łów i dużych zbiorników retencyjnych. Analizy ekono-
miczne wykazały jednak, że podejście to jest uzasad-
nione jedynie w przypadku terenów o znacznej wartości 
gospodarczej lub kulturowej z uwagi na wysokie kosz-
ty budowy i eksploatacji wałów przeciwpowodziowych 
oraz budowli hydrotechnicznych. Równie kosztow-
nie i trudne pod względem organizacyjno-prawnym 

są działania mające na celu „odsu-
nięcie ludzi od wody” (Majewski 
2007), czyli wykup gruntów już za-
inwestowanych i przenoszenie za-
budowy poza tereny zalewowe.

Podejście preferowane od czasu 
wprowadzenia Dyrektywy Powo-

dziowej (2007), czyli zintegrowane zarządzanie ryzy-
kiem powodzi, obejmuje działania nastawione na koeg-
zystencję z wodą. Mają one na celu zmniejszanie ryzyka 
powodzi, przewidywanie zagrożeń i przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom kataklizmów. Obejmują one 
zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i podziemnymi na obszarze całej 
zlewni. Polegają również na wdrażaniu nietechnicz-
nych środków ochrony przed powodzią, takich jak sy-
stem prognoz i ostrzeżeń meteorologicznych i hydrolo-
gicznych, organizacja ochrony i ewakuacji. Ważne jest 
także informowanie i edukowanie w zakresie sposobów 
zagospodarowania i indywidualnej ochrony zabudowy 
na terenach zalewowych (Majewski 2007).

Zmiany struktury krajobrazu rolniczego, 
wzrost uszczelnienia zlewni na skutek urba-
nizacji oraz zabiegi regulacyjne w dolinach rzek 
(zawężanie, prostowanie koryt) wpływają na 
wzrost zagrożeń powodziowych w miastach.
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korzyści przykłady

• poprawa jakości krajobrazu dolin rzecznych i atrakcyjności wizualnej przestrzeni publicznych;
• poprawa estetyki miasta

Zwiększenie liczby atrakcyjnych miejsc publicznych położonych nad wodą. Poprawa jakości brzegów rzeki, zróżnicowanie krajobrazu, atrakcyjność 
drogi, wykorzystanie wodnego przedpola ekspozycji. Zastosowanie różnorodnych form elementów wodnych w kompozycji urbanistycznej i archi-
tektonicznej pozwala poprawić czytelność przekazu przestrzennego, spójność formy, funkcji i treści krajobrazu.

• podniesienie społecznej i turystycznej atrakcyjności przestrzeni publicznych Różnorodność elementów wodnych i ich wielozmysłowe oddziaływanie, a także poprawa dostępności wody (możliwości wizualnego i fizycznego kon-
taktu) dla różnych grup odbiorców (szczególnie dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych) zwiększa atrakcyjność miejsc publicznych.

• kreowanie wizerunku miasta, dzielnicy, osiedla Wykorzystanie wody: do eksponowania miejsc ważnych społecznie i krajobrazowo, podnoszenia prestiżu miejsca,
podkreślania tożsamości i unikatowości.

• optymalizacja wykorzystania terenu — wielofunkcyjne zagospodarowanie miasta Wielofunkcyjność ekosystemów wodnych, ze szczególnym naciskiem na funkcje rekreacyjne, kulturotwórcze, edukacyjne, np. kształtowanie sy-
stemów retencji i oczyszczania wód opadowych w atrakcyjnej formie ogrodów deszczowych, stawów osiedlowych lub wodnych placów zabaw.

• poprawa warunków życia mieszkańców, tworzenie miejsc sprzyjających rekreacji i integracji w miejscach zamieszkania Konieczność zagospodarowania wody opadowej w miejscu zaistnienia opadu sprzyja tworzeniu małych, osiedlowych zbiorników
wodnych i biotopów podczyszczających, które mogą tworzyć lokalne miejsca wypoczynku i rekreacji. 

• wzrost świadomości ekologicznej i zaangażowania społecznego (współodpowiedzialność) Tworzenie ekologicznych ścieżek edukacyjnych, ilustrujących znaczenie biotopów roślinnych w procesie oczyszczania wody,
podnosi świadomość społeczeństwa i zwiększa dbałość o środowisko.

• poprawa dostępności zasobów wodnych Poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i powierzchniowych, możliwa jest poprawa bilansu wodnego zlewni.

• poprawa czystości rzek i jezior Wykorzystanie naturalnych właściwości gruntu, zdolności mikroorganizmów i materiału roślinnego do oczyszczania spływów opadowych.
Podnoszenie zdolności wód do samooczyszczania poprzez ochronę i odbudowę ekosystemów dolin rzecznych.

• bioróżnorodność miasta Likwidacja gatunków inwazyjnych w dolinach rzecznych, tworzenie naturalnych siedlisk rodzimej fauny i flory.

• polepszenie warunków wegetacyjnych zieleni miejskiej Zasilanie wód gruntowych, dzięki stosowaniu przesiąkliwych nawierzchni i umożliwienie infiltracji wód opadowych do gruntu.

• ciągłość wodnych i dolinnych szlaków migracyjnych Tworzenie systemów parków rzecznych i łączenie elementów układu hydrograficznego poprzez odkrywanie skanalizowanych cieków, renaturyza-
cję koryt, zazielenianie i likwidację barier pochodzenia antropogenicznego — poprawia ich zdolność do dostarczania usług ekosystemów,
w tym przydatność rekreacyjną.

• poprawa mikroklimatu miast Zwiększanie ilości zieleni, zwłaszcza popularyzacja zielonych dachów i pionowych ogrodów oraz otwartych zbiorników retencyjnych umożliwia 
redukcję miejskich wysp ciepła. Woda schładza, poprawia cyrkulację i jonizację powietrza, zmniejsza zapylenie i dobowe wahania temperatur.

• wzrost wartości nieruchomości nadwodnych Woda i zieleń — to najbardziej pożądane sąsiedztwo miejsca zamieszkania (walory rekreacyjne, cena widoku z okna). 

• rewitalizacja obszarów śródmiejskich Dzięki wykorzystaniu walorów nadwodnych lokalizacji oraz zwiększaniu ilości wody i zieleni w obszarach intensywnej zabudowy śródmiejskiej 
można zapobiec migracji mieszkańców na tereny peryferyjne i powstrzymywać proces rozprzestrzeniania się miast (urban sprawl).

• aktywizacja gospodarcza stref nadbrzeżnych Aktywizacja dróg wodnych i zwiększenie atrakcyjności nadbrzeży powoduje wzrost poziomu i różnorodności usług oraz liczby miejsc pracy.

• zmniejszenie zużycia wody pitnej Wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania toalet lub podlewania ogrodów umożliwia zmniejszenie poboru wody uzdatnionej
do celów konsumpcyjnych.

• redukcja ilości ścieków Infiltracja do gruntu, odparowywanie i wykorzystanie deszczówki oraz zagospodarowanie szarych ścieków redukuje ich odpływ do kanalizacji.

•poprawa sprawności hydraulicznej systemów kanalizacji zbiorczej Zatrzymywanie wody w gruncie lub zbiornikach retencyjnych i infiltracyjnych zmniejsza odpływ powierzchniowy i przeciążenia
kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

•redukcja ryzyka powodzi i strat powodziowych Ograniczenie i spowolnienie odpływu powierzchniowego z terenów zurbanizowanych zmniejsza zagrożenie powodzią i lokalnymi podtopieniami.

•obniżenie kosztów utrzymania zieleni Zmniejszenie ilości wody do podlewania dzięki małej retencji gruntowej i zbiornikowej.
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Tabela 1. Korzyści wynikające ze zrównoważonego gospodarowania wodą opadową i właściwego zagospodarowania wód powierzchniowych
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•poprawa sprawności hydraulicznej systemów kanalizacji zbiorczej Zatrzymywanie wody w gruncie lub zbiornikach retencyjnych i infiltracyjnych zmniejsza odpływ powierzchniowy i przeciążenia
kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej.

•redukcja ryzyka powodzi i strat powodziowych Ograniczenie i spowolnienie odpływu powierzchniowego z terenów zurbanizowanych zmniejsza zagrożenie powodzią i lokalnymi podtopieniami.

•obniżenie kosztów utrzymania zieleni Zmniejszenie ilości wody do podlewania dzięki małej retencji gruntowej i zbiornikowej.
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Rysunek 2. Znaczenie ekosystemów wodnych w triadzie zrównoważonego rozwoju (Januchta-Szostak 2011c)

Woda szansą dla miasta  

— h�olistyczne podejście

Woda powinna być traktowana nie tylko jako źródło 
zagrożeń, ale przede wszystkim jako cenny i niepo-
siadający substytutu surowiec oraz atrakcyjny element 
krajobrazu (Poznańska Karta Wody... 2011).1

Współczesne podejście do planowania i zarządza-
nia miastem opiera się na paradygmacie zrównowa-
żonego rozwoju i holistycznej koncepcji przestrzeni 
(Baranowski 2009). Dlatego warto uzmysłowić so-
bie, że potrzeby człowieka są nierozerwalnie związa-
ne z potrzebami środowiska przyrodniczego, ponieważ 
on sam jest częścią przyrody. Ochrona ekosystemów 

Opracowana przez autorkę metoda WIQUS (Water Impact on the Quality of Urban Space) 
jest narzędziem wszechstronnej oceny wpływu wody na jakość przestrzeni miejskich. 
Umożliwia kompleksowe podejście do procesu zagospodarowania wód opadowych i po-
wierzchniowych, a także wybór priorytetów uwzględniających różne rodzaje zysków ur-
banistycznych (Januchta-Szostak 2011c). Może służyć również wielokryterialnej wycenie 
usług ekosystemów wodnych w miastach.

1 Poznańska Karta Wody w Mieście. The Poznan Charter on Urban Water 2011 jest dokumentem opracowanym w wyniku obrad Drugiej 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Woda w Krajobrazie Miasta, pt.: Sensitive Approach to Water in Urban Planning, Landscape 
Design and Architecture, zorganizowanej przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN oraz Wydział Architektury Politechniki 
Poznańskiej, która odbyła się w Poznaniu w dniach 15 i 16 kwietnia 2011 r.
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wodnych nie jest wyłącznie aktem rekompensowania 
strat wyrządzonych przyrodzie wskutek działalności 
gospodarczej człowieka. Może być źródłem wymier-
nych korzyści dla mieszkańców miast, dzięki redukcji 
zagrożeń powodziowych, poprawie czystości i dostęp-
ności zasobów wód powierzchniowych i podziem-
nych, a także podnoszeniu jakości przestrzeni miej-
skiej i warunków życia na terenach zurbanizowanych.  
Pełne wykorzystanie usług ekosystemów wodnych 
umożliwia uzyskanie efektu synergii w wielfunkcyj-
nym zagospodarowaniu przestrzeni miasta (rysunek 
2, tabela 1).

Wiele miast wykorzystuje atuty nadwodnej lokali-
zacji i proekologiczne podejście do promowania swo-
jego wizerunku. Przykładem konsekwentnie realizo-
wanej strategii rozwoju miasta „frontem do rzeki” jest 
Bydgoszcz, która od 2006 r. wdraża Program Rewita-
lizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, ak-
tywizując drogę wodną E-70 i podnosząc atrakcyjność 
nadbrzeży dla mieszkańców i turystów. Podobne dzia-
łania podejmowane są w innych polskich metropoliach, 
m.in. we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Warszawie. 
Miasta te, pomimo zagrożeń powodziowych, inwestu-
ją w poprawę jakości frontów wodnych.

Miasto Portland w stanie Oregon w Stanach Zjed-
noczonych może poszczycić się systemem „zielonych 
ulic” wykorzystywanych do retencji i oczyszczania 
wód opadowych. Berlin i Stuttgart przodują w za-
stosowaniu technologii zielonych dachów, które po-
prawiają mikroklimat miast i skutecznie redukują od-
pływ powierzchniowy.

Jeszcze dalej posunęli się autorzy strategii rozwo-
ju Rotterdamu Rotterdam Waterstad 2035, którzy naj-
większe wodne zagrożenia postanowili przekształcić 
w atuty miasta. Strategia łączy kompleksową ochronę 
przed powodzią z budowaniem tożsamości i atrakcyj-
ności miasta w oparciu o społeczne, gospodarcze i kra-
jobrazowe walory wody. Głównym jej założeniem jest 
rewitalizacja nadbrzeży Mozy i aktywizacja dróg wod-
nych oraz unikalny system wodnych ulic i placów słu-
żących retencji wody i integracji mieszkańców.

Zrównoważone rozwiązania

Urbanistyka w XXI w. powinna być integralnie zwią-
zana ze zrównoważoną gospodarką wodną w obrę-
bie całych zlewni miejskich. Jakość środowiska 

i bezpieczeństwo powodziowe zależą bowiem nie tylko 
od sposobu kształtowania dolin rzecznych, ale również 
od zagospodarowania wód opadowych na obszarach 
odległych od nadbrzeży.

Wzrost zagrożeń powodziowych skłania państwa 
UE do wdrażania programów strategicznych, takich 
jak Room for the Rivers (2006) w Holandii, czy Ma-
king Space for Water (2005) w Wielkiej Brytanii, na-
stawionych na zwiększanie pojemności retencyjnej do-
lin rzecznych i całych zlewni oraz lepszą koordynację 
ochrony przeciwpowodziowej z planowaniem prze-
strzennym. Strategie te zakładają m.in. integrację pla-
nowania urbanistycznego ze zrównoważoną gospodar-
ką wodną, zarówno w obszarach miejskich frontów 
wodnych (bezpośrednia ochrona przed zagrożeniami 
powodziowymi), jak i na terenach odległych od stref 
nadbrzeżnych (zwiększanie retencji wód opadowych 
w celu redukcji zagrożeń powodziowych w niżej po-
łożonych obszarach).

Zagospodarowanie stref nadwodnych�

W zagospodarowaniu miejskich stref nadwodnych do-
minują obecnie trzy główne trendy:

1. urbanizacja nadbrzeży i rewitalizacja urbanistycz-
na nadwodnych obszarów śródmiejskich;

2. zrównoważone zagospodarowanie terenów 
umożliwiające zwiększenie pojemności reten-
cyjnej i stosowanie form zabudowy dostosowa-
nych do zmiennego poziomu wody;

3. rewitalizacja przyrodnicza dolin rzecznych.

Urbanizacja nadbrzeży i rewitalizacja 
urbanistyczna

Odzyskiwanie cennych terenów nadwodnych w cen-
trach miast, zapoczątkowane w latach 1970. i 80., 
wiązało się z potrzebą przestrzennego „recyklingu” 
dawnych terenów przemysłowych. Uległy one z cza-
sem degradacji i stanowiły barierę odgradzającą miasta 
od wody. Jednak najważniejszym argumentem prze-
mawiającym za ich rewitalizacją było bezpośrednie 
sąsiedztwo śródmieść i bliskość rzek, które w zatło-
czonych miastach stanowią bezcenną „przestrzeń od-
dechu”. Spektakularne projekty rewitalizacji dzielnic 
poportowych, takie jak Kop van Zuid w Rotterdamie, 
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Docklands w Londynie i HafenCity w Hamburgu 
zwróciły uwagę na niezwykły potencjał krajobrazowy 
i społeczny terenów nadrzecznych (Januchta-Szostak 
2011a). Głównym celem przekształceń miejskich fron-
tów wodnych stała się kompozycyjna i funkcjonalna 
re-integracja nadbrzeży z tkanką miasta oraz pozy-
skiwanie obszarów inwestycyjnych o dużych walorach 
ekspozycyjnych. Powstające w efekcie tych działań 
nadwodne bulwary, place i parki miejskie są wizytów-
kami miast. Systemy czynnej ochrony przeciwpowo-
dziowej, nieodzowne w intensywnie zabudowanych 
obszarach śródmiejskich, stają się atrakcyjnymi miej-
scami rekreacji i integracji mieszkańców (np. Thames 
Barrier Park w Londynie).

Zabudowa dostosowana do zmiennego  
poziomu wody

Rezygnacja z obwałowań nie oznacza konieczności cał-
kowitego wyłączenia z zabudowy terenów narażonych 
na ryzyko powodzi. Stosowanie nowych, odpornych 
na zalewanie form zabudowy wymusza z jednej strony 
nieuchronna ekspansja miast, a z drugiej konieczność 
zapewnienia przestrzeni dla wezbrań powodziowych. 
Zagospodarowanie musi umożliwiać penetrację tere-
nu przez wody powodziowe. W Holandii od dawna 
funkcjonują różne typy budynków dostosowanych do 
zmiennego poziomu wody: domy na terpach, na pa-
lach, tworzące tzw. jetty villages, domy pływające na 
pontonach lub łodziach lub domy–fortece (Rotterdam 

a) b)

c) d)

Rysunek 3. Rewitalizacja kanału Pleißemühlgraben w Lipsku. Odcinek przed rewitalizacją — teren nad skanalizowanym ciekiem wy-
korzystywany jako parking (a). Odkryte i zrewitalizowane odcinki kanału zdecydowanie poprawiły jakość przestrzeni publicznych oraz 
rekreacyjne i estetyczne walory miejsca zamieszkania (b–d)
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Waterstad 2035 2005). Atrakcyjność nadwodnego kra-
jobrazu rekompensuje mieszkańcom niedogodności 
związane z okresowymi zalewami. Zapewnienie bez-
piecznych dróg ewakuacji i uwzględnienie dynamiki 
wezbrań pozwala uniknąć poważnych strat i zagrożeń. 
Projektowanie w oparciu o mapy zagrożeń i ryzyka 
powodziowego umożliwia strefowanie zabudowy do-
stosowane do zasięgu zalewów, kierunków i natężenia 
przepływu fali powodziowej. Dzięki temu kształtuje się 
architektura pozostająca w ścisłych relacjach z wodą.
Przykładem ochrony przeciwpowodziowej zintegro-
wanej z systemami zagospodarowania wód opadowych 
w obszarach zabudowy miejskiej są projekty pilota-
żowe osiedli w Hackbridge (w górnym biegu rzeki 
Wandle), Peterborough (w centralnym obszarze zlew-
ni rzeki Nene) oraz Littlehampton (w dolnym biegu 
rzeki Arun), opracowane w ramach inicjatywy LIFE 
— Long-term Initiatives for Flood-risk Environments, 
powiązanej z brytyjskim programem MSW — Making 
Space for Water (Barker i Coutts 2009). Na podstawie 
map zagrożeń powodziowych zastosowano tam meto-
dy kształtowania przestrzeni zurbanizowanych, w któ-
rych okresowe zalewy są akceptowane i kontrolowane 
nie tylko przy użyciu środków technicznych, ale rów-
nież naturalnych procesów przyrodniczych. W każdym 
z projektów pilotażowych zastosowano powierzchnio-
we systemy odwadniania, dzięki czemu zredukowano 
odpływ powierzchniowy do poziomu sprzed zainwe-
stowania i uzyskano tzw. Standard Sześciu Akrów, 
czyli ok. 36 m2 terenów otwartych na 1 mieszkańca. 
Szczególny nacisk położono na powszechną dostęp-
ność i wielofunkcyjność terenów zieleni publicznej, 
w obrębie której zlokalizowano urządzenia rekreacyjne 
dla mieszkańców. Tereny zieleni bioretencyjnej służą 
również produkcji biomasy wykorzystywanej w celach 
energetycznych (Barker i Coutts 2009).

Rewitalizacja przyrodnicza dolin rzecznych

Ekspansja przestrzenna miast, zagęszczanie zabudo-
wy i potrzeby komunikacyjne były powodem zawę-
żania dolin rzecznych, kanalizowania i zasypywania 
cieków oraz ich przyrodniczej i krajobrazowej degra-
dacji. Obecnie w wielu miastach podejmuje się próby 
odtwarzania bogactwa sieci hydrograficznej w celu po-
prawy jakości środowiska i walorów rekreacyjnych oraz 
dla retencjonowania spływów opadowych. Działania 

te wpisują się w wymogi Dyrektywy Powodziowej UE 
(2007), które są związane z koniecznością tworze-
nia przestrzeni dla wody. Odbudowa potencjału eko-
hydrologicznego obejmuje działania renaturyzacyjne 
i rewitalizacyjne (REURIS 2011), polegające m.in. na:

•	odkopywaniu i odkrywaniu skanalizowanych rzek 
i strumieni (np. kanał Pleißemühlgraben w Lip-
sku, Struga Toruńska [Bacha] w Toruniu);

•	renaturyzacji brzegów i koryt rzecznych oraz od-
twarzaniu naturalnych siedlisk roślinnych i zwie-
rzęcych (np. rzeka Ślepiotka w Katowicach);

•	zwiększaniu pojemności retencyjnej dolin i zdol-
ności wód do samooczyszczania poprzez wydłu-
żanie cieków (meandrowanie), odtwarzanie staro-
rzeczy i mokradeł (np. strumień Botič w Pradze, 
rzeka Biała w Białymstoku);

•	poprawie dostępności i zapewnieniu ciągłości 
wodnych i przywodnych korytarzy migracyjnych 
oraz tras turystycznych (np. projekt systemu par-
ków rzecznych Krakowa).

Tereny wyłączone z zabudowy, położone w strefie 
zalewów wody 100-letniej, nie muszą pozostawać nie-
zagospodarowane. Bardzo cenną inicjatywą jest two-
rzenie nadrzecznych parków buforowych, których za-
daniem jest ochrona ekosystemów dolin rzecznych, 
retencja i podczyszczanie spływów burzowych, a rów-
nocześnie wykorzystanie dla rekreacji terenów zale-
wowych. Prócz istotnych funkcji retencyjnych, mikro-
klimatycznych i biocenotycznych, parki takie pełnią 
równie ważną rolę w kształtowaniu przyjaznych miesz-
kańcom i naturze systemów przestrzeni publicznych, 
umożliwiających bezpieczny dostęp do wody i wyko-
rzystanie atrakcyjnych terenów zieleni nadrzecznej 
(rysunek 4). Ważne, by sposób ich zagospodarowania 
nie ograniczał przepływu wód powodziowych, a użyte 
materiały i elementy małej architektury były stabilnie 
powiązane z podłożem i odporne na działanie wody.

Buforowe parki nadrzeczne z systemami retencji 
i oczyszczania wód opadowych umożliwiają eliminację 
lub znaczne ograniczenie spływów burzowych do kana-
lizacji ogólnospławnej (Januchta-Szostak 2011b). Dzię-
ki redukcji liczby zrzutów nieoczyszczonych ścieków 
do odbiorników, poprawiają jakość wód powierzch-
niowych (rysunek 5).

Dla uzyskania wymiernych efektów w skali całe-
go miasta należy dążyć do wdrażania rozwiązań sy-
stemowych. Wykorzystanie terenów zieleni miejskiej do 



Usługi ekosystemów wodnych w miastach  

100 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012  

Rysunek 4. Strefowanie nadrzecznych parków buforowych

Rysunek 5. Schemat modyfikacji systemu kanalizacji ogólnospławnej przy wykorzystaniu nadrzecznych parków buforowych 
(Januchta-Szostak 2011c)
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zatrzymywania i oczyszczania spływów deszczowych 
i powiązanie ich z układem hydrograficznym daje szansę 
tworzenia ciągłego systemu parków nadrzecznych, peł-
niących funkcje przyrodnicze, retencyjne i rekreacyj-
ne. Połączenie ich układem ścieżek i dróg rowerowych 
wzdłuż cieków miejskich sprzyja popularyzacji alter-
natywnych środków transportu, a likwidacja barier po-
między poszczególnymi odcinkami cieków pozwala też 
udrażniać nadrzeczne szlaki migracji zwierząt.

Należy podejmować działania renaturyzacyjne wszę-
dzie tam, gdzie jest to możliwe. Zastępowanie beto-
nowych opasek brzegowych faszyną lub narzutem 
kamiennym, umożliwianie meandrowania cieków, od-
twarzanie starorzeczy i mokradeł (rysunek 6) przy-
czynia się bowiem do odbudowy ekologicznego po-
tencjału dolin rzecznych i zdolności wód płynących 
do samooczyszczania.

Zagospodarowanie wód opadowych� 

w miastach�

Zintegrowane podejście do ochrony przeciwpowo-
dziowej wymaga podejmowania działań również na 
obszarach, które nie są bezpośrednio narażone na ry-
zyko powodzi, a których zagospodarowanie ma istotny 
wpływ na dynamikę przepływów w zlewni zurbanizo-
wanej. W zapobieganiu powodziom miejskim kluczową 
rolę odgrywa zmniejszanie odpływu powierzchnio-
wego, którego objętość gwałtownie wzrasta na skutek 
uszczelnienia dużych powierzchni miast (rysunek 7).
Zrównoważone systemy zagospodarowania wód 
opadowych (Sustainable Urban Drainage Systems, 
SUDS) zalecane są w wielu krajach UE i w Stanach 
Zjednoczonych. Naśladują one naturalne procesy wy-
stępujące w środowisku przyrodniczym: gromadze-
nie (retencja), wsiąkanie (infiltracja), mechaniczne 

Rysunek 6. Koncepcja przekształceń terenów zalewowych kanału Cybiny przy 
Kampusie „Warta” Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. Powyżej widok istniejący. 
Poniżej wizualizacja projektowanego zagospodarowania (proj. A. Januchta-Szostak)
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i biologiczne oczyszczanie oraz odparowywanie wo-
dy (ewapotranspiracja). Mają na celu redukcję pozio-
mu zanieczyszczeń i wielkości spływów deszczowych 
z obszarów zurbanizowanych. Proces zagospodarowa-
nia wód opadowych w systemach SUDS/TRIO2 można 
podzielić na trzy zasadnicze etapy: zbieranie i trans-
portowanie; gromadzenie (retencja); rozdysponowa-
nie wody poprzez: powtórne wykorzystanie, wsiąkanie 
(infiltrację) i parowanie. Oczyszczanie spływów desz-
czowych może odbywać się na każdym z wyżej wy-
mienionych etapów, przy wykorzystaniu naturalnych 
właściwości gruntu i roślinności.

Czystość wody jest warunkiem wizualnej i spo-
łecznej atrakcyjności kompozycji wodnych. Nie należy 
jednak ukrywać procesów oczyszczania przed obser-
watorami. Uwidacznianie metod neutralizacji zanie-
czyszczeń i znaczenia biotopów roślinnych w procesie 
oczyszczania wody podnosi świadomość społeczeństwa 
i dbałość o środowisko. Poniżej przedstawiono sche-
mat systemu zbiorników służących retencjonowaniu, 
oczyszczaniu i infiltracji wód opadowych (rysunek 8), 

który pełni równocześnie rolę ogrodu edukacyjnego 
i atrakcyjnego miejsca wypoczynku mieszkańców.

Retencja wód opadowych i ich zagospodarowanie 
w miejscu zaistnienia opadu pozwala zmniejszyć na-
tężenie przepływów szczytowych w systemach kana-
lizacji zbiorczej i uniknąć gwałtownych wezbrań cie-
ków miejskich oraz lokalnych podtopień. Ekosystemy 
wodno-roślinne służą jednocześnie rekreacji i eduka-
cji ekologicznej mieszkańców.

W wielu miastach i osiedlach systemy SUDS/TRIO 
z powodzeniem zastępują tradycyjną kanalizację desz-
czową. Jednym z ciekawszych przykładów jest położo-
ne na wzgórzu osiedle Scharnhauser Park w Ostfildern 
w pobliżu Stuttgartu (projekt architektury krajobrazu: 
Atelier Dreiseitl), w którym układ kompozycyjny został 
dostosowany do układu poziomic tak, by maksymal-
nie zredukować spadek kanałów deszczowych i spo-
wolnić odpływ. System retencji i infiltracji wód opa-
dowych wykorzystano dla celów rekreacji i integracji 
mieszkańców. Woda deszczowa magazynowana jest 
na zielonych dachach i w przydomowych ogródkach, 

2 Zaproponowana przez autorkę polska nazwa zintegrowanych systemów zagospodarowania wód opadowych — TRIO jest akronimem 
nazw czterech głównych procesów technologicznych stosowanych w systemach SUDS, czyli: (T) transportowania, (R) retencji, (I) infiltra-
cji i (O) oczyszczania wody deszczowej.

Rysunek 7. Porównanie wielkości odpływu powierzchniowego z terenów biologicznie czynnych (po lewej) i uszczelnionych 
(po prawej) 
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a jej nadmiar spływa stopniowo muldami, otwarty-
mi kanałami i rowami wzdłuż ulic, gdzie ma możli-
wość częściowego odparowania i zasilania przyulicznej 
zieleni. System uzupełniają niecki chłonne i trawia-
ste stopnie, a końcowy element układu stanowi łań-
cuch stawów retencyjnych podczyszczających wodę 
deszczową i umożliwiających jej powolne wsiąkanie 
(Januchta-Szostak 2011c).

Zintegrowane planowanie 

przestrzenne

Jedną z istotnych barier wprowadzania wielofunkcyj-
nych sposobów zagospodarowania wód opadowych 
i powierzchniowych w polskich miastach jest brak efek-
tywnych instrumentów polityki przestrzennej i pla-
nowania powiązanego z gospodarką wodną w obrębie 
zlewni miejskich oraz narzędzi wszechstronnej oceny 
i monitoringu wdrażanych rozwiązań. Brak również in-
strumentów ekonomicznych skłaniających do oszczęd-
nego i zrównoważonego gospodarowania wodami 
(Januchta-Szostak 2011c). Bariery w tym obszarze są 

więc zbliżone do barier dla zachowania drzew w mia-
stach, które zostały omówione w artykule trzecim. 
Efektem słabej wymiany informacji i współpracy mię-
dzybranżowej jest brak synergii w rozwiązaniach prze-
strzennych i infrastrukturalnych. W projektowaniu 
systemów kanalizacji miejskiej bardzo rzadko uwzględ-
nia się aspekty estetyczne i społeczne, a niedobór po-
zytywnych wzorców i wymogów prawnych sprawia, że 
wykorzystanie wód opadowych znajduje się poza obsza-
rem zainteresowań architektów i urbanistów. Trudno 
też oczekiwać presji społecznej, skoro poziom świa-
domości ekologicznej i wrażliwości estetycznej miesz-
kańców, inwestorów, projektantów i decydentów jest 
niski, a powszechnie stosowane procedury konsultacji 
nie zapewniają faktycznego wpływu społeczeństwa na 
kształtowanie krajobrazu polskich miast.

Regulacje prawne oraz instrumenty finansowe zwią-
zane ze zorganizowanym sposobem gospodarowania 
wodami opadowymi i roztopowymi w terenach zur-
banizowanych, zostały wprowadzone ustawami: Pra-
wo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. oraz Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Programy ma-
łej retencji dla poszczególnych zlewni są wprawdzie 

Rysunek 8. Schemat systemu zbiorników służących retencjonowaniu, infiltracji i oczyszczaniu wód opadowych
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Rysunek 9. Procesy transportowania, retencji i oczyszczania wody są dobrze widoczne w ogrodzie 
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (projekt zieleni: I. Bajerska, por. Kowalczyk 2011), 
a równocześnie dają znakomity efekt kompozycyjny

Rysunek 10. Trawiaste schody tarasowe i niecka chłonna przed szkołą podstawową w Scharnhauser Park 
pełnią równocześnie funkcje edukacyjne, rekreacyjne i są miejscem integracji uczniów.  
W czasie ulewnego deszczu zamieniają się w widowiskowe kaskady i zbiorniki wodne
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Zasady kształtowania zintegrowanych systemów zagospodarowania wód opadowych:
1. Zagospodarowanie wód opadowych w miejscu opadu, na powierzchni terenu, w celu 

redukcji odpływu powierzchniowego do poziomu sprzed urbanizacji.
2. Wykorzystanie naturalnych właściwości gleby i materiału roślinnego do spowalniania 

i oczyszczania spływów wód deszczowych.
3. Kształtowanie ekosystemów wodno-roślinnych w ścisłym powiązaniu z kompozycją 

przestrzenną i przeznaczeniem funkcjonalnym miejsca, w celu uzyskania wartości 
dodanej w postaci:
•	wizualnej i funkcjonalnej atrakcyjności miejsca,
•	społecznej akceptacji,
•	wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców.

4. Konieczność planowania wielobranżowego i partycypacji mieszkańców.

Rysunek 11. Katalog modelowych form zintegrowanych systemów zagospodarowania wód opadowych TRIO. Główne procesy: 
transportowania, retencji, infiltracji i oczyszczania zilustrowano zdjęciami przykładowych realizacji. Jednak elementy systemu  
są wielofunkcyjne i zazwyczaj łączą zastosowanie kilku procesów równocześnie
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opracowywane na szczeblu wojewódzkim, ale w ska-
li lokalnej, miejskiej są rzadkością (np. program za-
gospodarowania wód opadowych dla miasta Leszna).

W praktyce jedynym narzędziem służącym ogra-
niczaniu powierzchni uszczelnionych w miastach jest 
udział procentowy powierzchni terenów biologicznie 
czynnych, wyznaczany w ustaleniach miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego i warunkach za-
budowy, na podstawie Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. Ograniczenia dopuszczalnej 
wielkości powierzchni szczelnych mogą być bodźcem 
do stosowania zielonych dachów i nawierzchni prze-
puszczalnych. W  Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, wprowadzono 
jednolity, 50-procentowy prze-
licznik powierzchni dachów i tarasów zazielenionych, 
niezależnie od grubości substratu i zróżnicowania sza-
ty roślinnej. To nie motywuje inwestorów do zwracania 
uwagi na jakość biologiczną i pojemność retencyjną zie-
lonych dachów.3 W Niemczech4 w ocenie oddziaływania 
na środowisko stosuje się parametryczny sposób wyceny 
punktowej wartości przyrodniczej terenów.5 Im większą 
liczbę punktów osiągną projektowane rozwiązania, tym 
wyższe ulgi w opłatach środowiskowych może uzyskać 
inwestor. System taki przyczynia się do aktywizacji eko-
logicznej miast i zwiększania retencji wód deszczowych.

Brytyjska ustawa o powodziach i gospodarce wod-
nej (The Flood and Water Management Act 2010) znosi 
prawo automatycznego podłączania nowych inwestycji 
do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, tymczasem w przepi-
sach polskiego Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 
r. i rozporządzeniach wykonawczych wody opadowe 
nadal traktowane są na równi z odpadami i ściekami. 
Przepisy dotyczące kanalizacji deszczowej (rozdz. 5 § 
28), zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych... (2002), nie tylko 
nie motywują inwestorów do gromadzenia i wykorzy-
stywania deszczówki, ale wręcz przeciwnie — zakładają, 
że: „działka budowlana, na której sytuowane są budyn-
ki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwia-
jącą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 
deszczowej lub ogólnospławnej”. Jedynie w razie braku 
możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej 
lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód 
opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów 
chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

W Polsce nadal brakuje skutecznego systemu moty-
wacji ekonomicznej dla wykorzy-
stywania usług ekosystemów (np. 
dla oczyszczania i powtórnego wy-
korzystywania wód opadowych). 
Wprawdzie opłaty za wprowadza-
nie ścieków opadowych do wód lub 
do ziemi obowiązują w Polsce od 

2001 r. (art. 273 i art. 274 ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska), jednak tzw. podatek od deszczu wprowadzi-
ły, jak dotąd, nieliczne gminy, a szereg kontrowersji 
budzi sposób ustalania taryf wobec braku precyzyjnej 
klasyfikacji terenów i zróżnicowania podstawy nalicza-
nia opłat. Brak również systemu ulg motywujących in-
westorów do ograniczania powierzchni uszczelnionych 
i zagospodarowania wód opadowych w obrębie włas-
nego terenu. Co więcej, często inwestorzy w trakcie 
realizacji inwestycji budowlanej podnoszą intensyw-
ność wykorzystania terenu, nie ponosząc z tego tytułu 
żadnych konsekwencji. Tymczasem odstępstwa takie 
powinny być traktowane jako szczególne naruszenie 
decyzji o pozwoleniu na budowę.

Skutecznym narzędziem wdrażania polityki zrów-
noważonego gospodarowania wodami opadowymi 
w miastach są instrumenty ekonomiczne, takie jak:

•	zróżnicowana opłata taryfowa za odprowadza-
nie wód opadowych z  terenu nieruchomości 
(tzw. podatek od deszczu); ulgi dla właścicieli, 

3 Dla porównania, w przepisach niemieckich opartych na wytycznych Towarzystwa ds. Badań nad Rozwojem i Strukturą Krajobrazu — 
FLL (Foschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) z 2008 r. istotne znaczenie ma pojemność wodna układu, ro-
dzaj zazielenienia, wiek biotopów oraz grubość warstwy substratu na dachach zielonych.
4 Zasady proekologicznego zagospodarowania terenu regulują w Niemczech liczne przepisy, m.in. BauGB —federalny kodeks budowlany, 
BauNVO — federalne rozporządzenie o wykorzystaniu terenu lub BauO — krajowe prawo budowlane. Jednak kluczowe znaczenie mają 
regulacje Federalnej Ustawy o Ochronie Przyrody (BNatSchG).
5 Klasa najniższa dla powierzchni zabudowanych i nieprzepuszczalnych dla wody — 0 pkt; klasa najwyższa dla powierzchni zielonych za-
pewniających połączenie hydrauliczne z glebą — 1 pkt; klasy pośrednie, odpowiednio od 0,1 do 0,9 pkt. Dodatkowo stosuje się przeliczni-
ki w 5 klasach dla określonego stanu biotopu oraz w 4 klasach dla stopnia rozwoju biotopu.

Podatek od deszczu wprowadziły, jak dotąd, 
nieliczne gminy, a szereg kontrowersji budzi 
sposób ustalania taryf wobec braku precyzyj-
nej klasyfikacji terenów i zróżnicowania pod-
stawy naliczania opłat.
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którzy zagospodarowują wodę deszczową na te-
renie działki,

•	obciążanie właścicieli nieruchomości opłatą śro-
dowiskową za odprowadzenie wód deszczowych 
z powierzchni zanieczyszczonych,

•	kary za przekroczenie wielkości dopuszczalnej 
powierzchni szczelnej w realizacji, w stosunku do 
określonej w projekcie i pozwoleniu na budowę.

Zintegrowane planowanie, projektowanie i zarzą-
dzanie miastem daje możliwość powiązania prioryte-
tów ekologicznych, hydrologicznych, przestrzennych, 
społeczno-kulturowych, technicznych i ekonomicz-
nych. W procesie tym konieczna jest integracja naj-
nowszych osiągnięć badawczych i projektowych z po-
trzebami społeczności lokalnych i długoterminowymi 
strategiami rozwoju miast (rysunek 12). W tym ce-
lu powoływane są multidyscyplinarne zespoły pro-
jektowe i jednostka koordynująca, której zadaniem 
jest organizacja współpracy naukowców, projektan-
tów, jednostek administracji wodnej i samorządowej, 
odpowiedzialnych za realizację procesu oraz przedsta-
wicieli społeczeństwa i organizacji pozarządowych. 
Proces zintegrowanego planowania wymaga opra-
cowania efektywnych procedur wymiany informacji 

międzybranżowych oraz pełnego wykorzystywa-
nia współczesnych narzędzi związanych z oceną od-
działywania na środowisko, partycypacją społeczną 
i partnerstwem publiczno-prywatnym. Pełna koor-
dynacja wszystkich interesariuszy może wprawdzie 
wydłużać okres planowania i uzgodnień, ale pozwala 
uniknąć działań jednostronnych i fragmentarycznych 
oraz zbędnych kosztów przestrzennych, społecznych 
i środowiskowych.

Zakończenie

Przestrzeń oddana wodzie w mieście nie jest prze-
strzenią straconą dla mieszkańców. Wręcz przeciwnie: 
pełne wykorzystanie usług ekosystemów wodnych da-
je nie tylko możliwość funkcjonalnej i ekonomicznej 
optymalizacji zagospodarowania przestrzeni, ale po-
zwala cieszyć się przyrodniczym bogactwem, różno-
rodnością form i wielozmysłowym oddziaływaniem 
elementów wodnych.

Wykorzystanie społecznego, krajobrazowego i go-
spodarczego potencjału ekosystemów wodnych umoż-
liwia powiązanie społecznych oczekiwań wobec jakości 

Rysunek 12. Partnerstwo w zintegrowanym procesie planowania i projektowania urbanistycznego z wykorzystaniem 
usług ekosystemów wodnych
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miejsc publicznych z poprawą efektywności infrastruk-
tury technicznej i walorów ekologicznych miasta. Dla 
skutecznego wdrażania takich rozwiązań koniecz-
ne jest stosowanie zasad zintegrowanego planowa-
nia, projektowania i zarządzania miastem oraz zmiany 
legislacyjne i organizacyjne. Umożliwiają one efek-
tywne i efektowne zagospodarowanie terenów dolin 
rzecznych i wód opadowych. Systemy małej retencji, 
wprowadzane już na etapie planowania miast i osied-
li, dają szansę znaczących oszczędności w budowie 

i eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej. Reduku-
ją także koszty związane z ryzykiem lokalnych pod-
topień i powodzi oraz kompensacją strat środowisko-
wych (Januchta-Szostak 2011c).

Kształtowanie miast europejskich w dobie wzrostu 
zagrożeń powodziowych wymaga nowego podejścia do 
planowania i projektowania urbanistycznego. Podej-
ścia, które w znacznie większym niż dotychczas stop-
niu musi uwzględniać lokalne warunki hydro-meteo-
rologiczne i efekty globalnych zmian klimatycznych.

Postulaty zawarte w Poznańskiej Karcie Wody w Mieście są przykładem kluczowych zasad zrównowa-
żonego gospodarowania wodą w mieście

1. Poszanowanie zasobów wodnych. Woda jest najcenniejszym zasobem naturalnym Ziemi. Całość zasobów 
wodnych stanowi system naczyń połączonych, a ich ilość i jakość zależy od stanu środowiska i sposobu 
użytkowania obszaru zlewni. Wody powierzchniowe, gruntowe i podziemne powstają w wyniku opadów, 
które należy traktować jako cenne zasoby wodne, nie zaś wyłącznie jako ścieki. W zlewniach zurbani-
zowanych powinno się dążyć do zrównoważenia gospodarki wodnej i eliminacji źródeł zanieczyszczeń..

2. Zagospodarowanie wód opadowych w mie jscu wy stąpienia opadu, w miarę możliwości na powierzch-
ni terenu. W celu spowolnienia i redukcji odpływu powierzchniowego konieczne jest wdrażanie zde-
centralizowanych systemów zagospodarowania wód deszczowych i roztopowych (np. SUDS/TRIO) 
opartych na miejscowej retencji, infiltracji, oczyszczaniu i ponownym wykorzystaniu wód opadowych. 
Powierzchniowe systemy transportu i zagospodarowania wody powinny stanowić element kompozycji 
krajobrazu zintegrowanego z zagospodarowaniem urbanistycznym terenu.

3. Wykorzystanie „zielonej infrastruktury”. Rozbudowa potencjału retencyjnego obszarów zieleni miejskiej, 
wykorzystanie naturalnych zdolności filtracyjnych ożywionego gruntu i roślinności, a także planowanie 
i komponowanie systemów zagospodarowania wód deszczowych w powiązaniu z architekturą krajobra-
zu, umożliwi poprawę bioróżnorodności obszarów miejskich i jakości życia mieszkańców. Wprowadzanie 
„zielonej infrastruktury” w postaci ogrodów deszczowych, zielonych dachów, naturalnych lub sztucznych 
biotopów bagiennych oraz buforowych parków nadrzecznych — pozwoli minimalizować negatywne 
skutki urbanizacji i globalnych zmian klimatycznych.

4. Odbudowa zlewni miejskich i dolin rzecznych. Obszary zurbanizowane są częścią ekosystemów przy-
rodniczych i układów hydrograficznych. W planowaniu przestrzennym i projektowaniu zabudowy miast 
konieczne jest zatem uwzględnienie różnych poziomów zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz odbu-
dowa zdolności retencyjnych zlewni, ochrona naturalnych terenów zalewowych, renaturyzacja cieków 
miejskich i udrażnianie korytarzy ekologicznych. Zintegrowane planowanie w obrębie zlewni miejskich 
umożliwi nie tylko poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, ale również regenerację eko-
systemów miejskich.
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5. Zwracanie miast w stronę rzeki. Fronty wodne są wizytówką miast. Po latach zaniedbań polskie miasta 
wymagają zintegrowanych działań w celu odbudowy krajobrazowych walorów nadbrzeży oraz związków 
z rzekami w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Różne odcinki dolin rzecznych w miastach 
mogą mieć odmienne priorytety zagospodarowania. Należy położyć nacisk na odbudowę kulturowego 
potencjału rzek, m.in. poprzez aktywizację turystyczną i rekreacyjną, ale bez uszczerbku dla ich funk-
cji ekohydrologicznych.

6. Wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Tworzenie „przestrzeni dla wody” nie ozna-
cza konieczności rezygnacji z „przestrzeni dla ludzi”. Przy holistycznym podejściu można uzyskać efekt 
synergii. Zarówno we wdrażaniu systemów „małej retencji” wód opadowych w przestrzeniach publicznych, 
jak i zagospodarowaniu terenów zalewowych dolin rzecznych należy mieć na uwadze ich społeczną uży-
teczność i walory estetyczne. Kształtowanie „niebiesko-zielonych” sieci parków buforowych, „zielonych” 
ulic i budynków, nadwodnych ścieżek rekreacyjno-edukacyjnych oraz wodnych placów zabaw, w powią-
zaniu z zagospodarowaniem wód opadowych i powierzchniowych, pozwala zwiększać społeczną akcep-
tację dla działań proekologicznych i przyczynia się do edukacji mieszkańców.

7. Podnoszenie świadomości społecznej. Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na wszystkich 
poziomach kształcenia: od przedszkoli po uczelnie wyższe, a nawet uniwersytety trzeciego wieku. Służą 
temu nie tylko zajęcia dydaktyczne, seminaria, konferencje i publikacje (np. katalogi rozwiązań), ale przede 
wszystkim działania praktyczne: realizacje projektów pilotażowych, promowanie inicjatyw oddolnych i do-
brych praktyk zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych, tworzenie ścieżek i parków edu-
kacyjnych. Niezwykle ważna jest edukacja przez zabawę, np. w obrębie wodnych placów zabaw i ogrodów 
deszczowych przy szkołach i przedszkolach oraz w miejscach integracji mieszkańców. Istotna jest również 
rola projektantów i mediów w kreowaniu mody na rozwiązania proekologiczne i „zieloną architekturę”.

8. Motywacja ekonomiczna. Zaangażowanie i odpowiedzialność mieszkańców zwiększa motywacja eko-
nomiczna, np. oszczędność wody pitnej, redukcja zagrożeń powodziowych, czy ulgi w opłatach za od-
prowadzanie wód opadowych. Postuluje się: wprowadzenie i zróżnicowanie opłat za odprowadzanie wód 
opadowych w zależności od wielkości i poziomu zanieczyszczenia spływów opadowych, redystrybucję 
opłaty środowiskowej do właścicieli nieruchomości, nakładanie kar za przekroczenie dopuszczalnej wiel-
kości powierzchni szczelnej na działce budowlanej.
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