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Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego 
zarządzania zasobami wodnymi, zostały zapisane 
w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. 
Są one sukcesywnie transponowane na zapisy strategii 
i planów regionalnych. Niestety, nie zawsze znajdują 
odzwierciedlenie w lokalnych działaniach i strategiach 
rozwoju miast i gmin. Zarządzanie przestrzenią i zasobami 
środowiska należy bowiem do kompetencji samorządów 
lokalnych (gmin, miast), które wciąż zbyt rzadko stawiają cele 
zintegrowanej gospodarki wodnej wśród priorytetów swojego 
rozwoju. Brakuje również skutecznych narzędzi prawnych 
i planistycznych, umożliwiających ich realizację. Tymczasem 
to właśnie decyzje podejmowane na poziomie lokalnym, 
w gminach wiejskich i miejskich, mają kluczowe znaczenie 
dla osiągnięcia celów strategicznych ujętych w dokumentach 
wyższego rzędu.
Słowa kluczowe: planowanie strategiczne, zarządzanie 
zintegrowane, urbanistyka, adaptacja do zmian klimatu
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małej retencji1. Jednak nie mniej ważne są decyzje 
związane z zagospodarowaniem przestrzennym, za-
pisane w podstawowych dokumentach planistycz-
nych (studium i mpzp; por. kolejny rozdział nt. roli 
urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą), 
gdyż skuteczność gospodarowania wodą w mia-
stach zależy nie tylko od sprawności infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej, ale 
przede wszystkim od stopnia uszczelnienia grun-
tów i możliwości zagospodarowania deszczówki na 
miejscu zaistnienia opadów. 

Gminy i miasta mają dużą swobodę przy kon-
struowaniu własnych programów strategicznych, 
które stanowią podstawę efektywnego działania na 
swoim terenie. Niestety, cele społeczno-gospodarcze 
w lokalnych strategiach najczęściej formułowane są 

w oderwaniu od korzyści wynika-
jących z zarządzania potencjałem 
przyrodniczym ekosystemów. 
Także gospodarowanie wodami 
uwzględniane jest zwykle jedynie 
w wąskim zakresie, niezbędnym 
do zaspokajania potrzeb wodnych 
ludności i gospodarki oraz zabez-
pieczenia przed powodzią. Rzad-

kością są strategie i programy lokalne, uwzględniające 
potrzeby małej retencji w zlewniach miejskich lub 
renaturyzacji rzek i biocenoz dolinnych w celu po-
prawy jakości wody. Planowanie i koordynowanie 
działań dla skutecznego wykorzystania usług eko-
systemów oraz błękitnej i zielonej infrastruktury 
w przestrzeni miejskiej jest więc bardzo złożone, 
zwłaszcza że transformacja świadomości społecznej 
trwa znacznie dłużej niż zmiany aktów prawnych.

Narzędzia europejskie, krajowe 

i regionalne

Strategiczny kontekst zrównoważonego 
rozwoju
Podstawowym dokumentem, określającym prio-
rytety rozwoju w krajach członkowskich Unii 

Wprowadzenie

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej (UE), prawo-
dawstwo polskie podlega sukcesywnej transformacji 
wynikającej z potrzeby dostosowania do obowiązują-
cych w UE przepisów. W zakresie gospodarki wodnej, 
kluczowe znaczenie mają dwie dyrektywy: Ramowa 
Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. 
Kładą one nacisk na zintegrowane zarządzanie za-
sobami wodnymi. Nadrzędnym celem gospodarki 
wodnej w Polsce, wskazanym w projekcie Polityki 
Wodnej Państwa do roku 2030, jest „zapewnienie 
powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej 
wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywołanych 
przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem 
dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, 
przy zaspokojeniu uzasadnionych 
potrzeb wodnych gospodarki, 
poprawie spójności terytorialnej 
i dążeniu do wyrównania dyspro-
porcji regionalnych”. Cele te wpi-
sują się również w szerszy kontekst 
polskich i unijnych strategii roz-
wojowych, w ideę rozwoju zrów-
noważonego, zielonej gospodarki 
oraz ochrony środowiska.

Niekwestionowaną korzyścią integracji między-
sektorowej i transformacji prawa jest zwiększanie 
spójności działań krajowych i regionalnych (woje-
wódzkich) z szerszą polityką europejską i czytelność 
celów długoterminowych, opartych o idee rozwoju 
zrównoważonego. Prawne i strategiczne narzędzia 
europejskie, krajowe (ujęte w programy) i regionalne, 
stanowią z kolei podstawę dla tworzenia i wykorzy-
stania narzędzi lokalnych na potrzeby realizacji kon-
kretnych działań na terenie gmin i miast. Wytyczne 
wyższego rzędu wskazują jednoznacznie, jakie cele 
należy osiągnąć, a nawet jakie działania szczegółowe 
gmina winna realizować. Realizacja celów strate-
gicznych odbywa się na różnych płaszczyznach, 
np. prawno-finansowej — poprzez wprowadzanie 
motywacji ekonomicznej. Oznacza ona opłaty za 
korzystanie z zasobów środowiska i kary za jego za-
nieczyszczanie oraz dopłaty do lokalnych systemów 

Gminy i miasta mają dużą swo-
bodę przy konstruowaniu wła-
snych programów strategicznych. 
Ważne, by cele w nich zawarte 
uwzględniały nie tylko korzyści 
i koszty społeczno-gospodarcze, 
ale również środowiskowe.

1  Np. w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” samorząd miasta przeznaczył w 2014 r. 1 mln PLN na 
dofinansowanie budowy instalacji i montażu zbiorników na wodę deszczową. Por. rozdział nt. mechanizmów finansowych: Burszta-
-Adamiak w tym tomie.
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2012–2015 działanie w kierunku „wprowadzenia 
zintegrowanego systemu ochrony i zarządzania za-
sobami przyrodniczymi na podstawie kompleksowej 
inwentaryzacji oraz jego integracja z planami zago-
spodarowania przestrzennego”. Dokument wska-
zuje na znaczenie zielonej infrastruktury, zwłaszcza 
w obszarach miejskich, dla kształtowania przyjaznej 
przestrzeni publicznej, na potrzebę stworzenia stan-
dardów zrównoważonego rozwoju na terenach miej-
skich oraz zmiany podejścia do ochrony środowiska 
na tych terenach.

Zarządzanie zasobami wodnymi
Zasadnicze cele gospodarki wodnej w Polsce, wyni-
kające z postanowień Ramowej Dyrektywy Wod-
nej i Dyrektywy Powodziowej, zostały zawarte 

w kolejnych nowelizacjach Prawa 
Wodnego5, w projekcie Narodo-
wej Strategii Gospodarowania 
Wodami 20306 i Polityki wodnej 
państwa do roku 2030. Znalazły 
też odzwierciedlenie w kluczo-
wych dokumentach planistycz-
nych w zakresie gospodarowania 
wodą (por. tabela 3 w kolejnym 

rozdziale), do których należą: program wodno-śro-
dowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami 
na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom 
suszy na obszarze dorzeczy, a także warunki ko-
rzystania z wód regionu wodnego i, sporządzane 
w miarę potrzeby, warunki korzystania z wód zlewni 
(rysunek 1).

Ramowa Dyrektywa Wodna ustanawia ramy, cele 
i działania w dziedzinie polityki wodnej Unii Eu-
ropejskiej7. Jej główny cel, w odniesieniu do gospo-
darki wodnej w Polsce, to uzyskanie dobrego stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych do 2015 r. 
Jest on realizowany poprzez plany gospodarowania 

Europejskiej, jest strategia Europa 20202. Opiera się 
ona na priorytetach rozwoju inteligentnego, zrów-
noważonego i sprzyjającego włączeniu społecz-
nemu. Uwzględnia stojące przed UE długofalowe 
wyzwania związane z globalizacją, starzeniem się 
społeczeństw i koniecznością racjonalnego wykorzy-
stywania zasobów. Strategia Europa 2020 wskazuje 
na zrównoważony rozwój oraz rozwój zielony jako 
jedne z kluczowych obszarów dla tworzenia nowych 
przedsiębiorstw, innowacji i umocnienia wiodącej 
roli Europy na świecie. Efektem tej deklaracji ma 
być nie tylko oszczędne gospodarowanie zasobami 
przyrody, ale również niskoemisyjna gospodarka 
oparta na wiedzy, promująca przyjazne środowisku 
technologie, kreująca nowe, „zielone” miejsca pracy, 
zachowująca dbałość o spójność społeczną. Błę-
kitna i zielona infrastruktura sta-
nowią przykłady takich właśnie 
niskoemisyjnych i oszczędnych 
działań. Są nie tylko przyjazne 
środowisku, ale do pewnego 
stopnia odwracają skutki jego 
degradacji, przyczyniając się do 
lepszego wykorzystania istnieją-
cych zasobów przyrody i poprawy 
potencjału systemu przyrodniczego dla dostarczania 
usług ekosystemów. To z kolei przekłada się bez-
pośrednio na korzyści w obszarze ekonomicznym 
i społecznym.

Nakreślona w Strategii Europa 2020 perspek-
tywa czasowa wyznaczyła również ramy dla działań 
krajowych, w ramach których rząd polski opracował 
średnio- i długookresową wizję i kierunki rozwoju 
kraju do roku 20203 i 20304. Strategia Rozwoju 
Kraju wśród priorytetowych działań wymienia ra-
cjonalne gospodarowanie zasobami, poprawę stanu 
środowiska i adaptację do zmian klimatu. Szczegól-
nie obiecujące, w kontekście wdrażania błękitnej 
i zielonej infrastruktury, jest zaplanowane na lata 

Strategia Rozwoju Kraju wska zuje 
na znaczenie zielonej infrastruktury 
dla kształtowania przyjaznej prze-
strzeni publicznej oraz potrzebę 
zmiany podejścia do ochrony śro-
dowiska i stworzenia standardów 
zrównoważonego rozwoju miast.

2  Europa 2020 — Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat 
Komisji KOM (2010) 2020, Bruksela 2010. 

3  Strategia Rozwoju Kraju 2020 — Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa 2012.

4  Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030: Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.
5 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.).
6  Strategia Gospodarki Wodnej. Projekt aktualizacji strategii. KZGW, Warszawa 2006.
7  Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. w sprawie ustanowienia ram dla działalności 

Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej. (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna — RDW).
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traktatowych. Dla ich realizacji gminy mogą ko-
rzystać z dofinansowania, m.in. ze źródeł unijnych 
(Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, regionalnych programów operacyjnych oraz 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) oraz 
krajowych (Narodowego i Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). 
Uzbrojenie terenów miejskich w zbiorcze systemy 
kanalizacji deszczowej ma niestety również ne-
gatywne skutki: nie motywuje do wprowadzania 
rozwiązań proekologicznych, a wręcz zmusza in-
westorów do odprowadzania wód opadowych do 
kanalizacji10. Tym samym zwiększa przeciążenia 
w istniejących sieciach.

Skuteczne działania zmierzające do poprawy 
stanu ekologicznego wód, również na terenach 
miejskich, zdecydowanie wykraczają poza oczysz-
czanie ścieków. Według Ramowej Dyrektywy Wod-
nej dobry stan ekologiczny wód, poza elementami 
fizykochemicznymi, obejmuje również elementy 
morfologiczne i biologiczne. A te znacząco poprawi 
złagodzenie ekstremalnych przepływów w rzekach, 

wodami na obszarach dorzeczy oraz uzupełniające 
MasterPlany dla dorzeczy Wisły i Odry, a także 
Program Wodno-Środowiskowy Kraju8. 

Dobry stan wód można osiągnąć m.in. przez 
zapobieganie dalszemu pogarszaniu się stanu eko-
systemów wodnych i objęciu ich ochroną oraz ogra-
niczanie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 
wód, aczkolwiek osiągnięcie tego celu stanowi duże 
wyzwanie, m.in. ze względu na konieczność integra-
cji działań w wielu innych obszarach. Obowiązująca 
w tym zakresie tzw. Dyrektywa Ściekowa9 nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek wyposaże-
nia wszystkich aglomeracji w systemy i instalacje, 
odbierające i przekazujące ścieki komunalne do 
oczyszczalni, oraz zapewnienia określonych wy-
magań dotyczących jakości oczyszczonych ścieków. 
Niezbędne przedsięwzięcia w zakresie budowy, roz-
budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków ko-
munalnych i zbiorczych systemów kanalizacyjnych 
do końca 2015 r. są zawarte w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), 
stanowiącym narzędzie wypełnienia zobowiązań 

Rysunek 1. Główne dokumenty strategiczne służące realizacji celów gospodarki wodnej w Polsce 

RAMOWA DYREKTYWA 
WODNA

DYREKTYWA 
POWODZIOWA

POLITYKA WODNA PAŃSTWA DO ROKU 2030

Plany przeciwdziałania 
skutkom suszy

Wstępna ocena ryzyka 
powodziowego (2011)

Mapy zagrożenia i mapy 
ryzyka powodziowego (2013)

Plany zarządzania 
ryzykiem powodziowym (2015)

Plany gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy

Uzupełniające MasterPlany
dla dorzeczy Wisły i Odry

Program Wodno-środowiskowy Kraju

Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych

8 PWŚK uwzględnia również zadania wynikające z innych dyrektyw (m.in. dyrektywy azotanowej, dyrektywy „ściekowej” i KPOŚK).
9 Dyrektywa 91/271/EWG Rady z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
10  Zgodnie z art. 28 ust. 5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
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Zarządzanie ryzykiem powodziowym 
Dyrektywa Powodziowa14 wprowadziła radykalną 
zmianę w pojmowaniu „bezpieczeństwa powodzio-
wego” i zadań z nim związanych. Celem strategicznym 
nie jest obecnie ochrona przed powodzią i zapewnie-
nie pełnego bezpieczeństwa, ale zmniejszenie ryzyka 
powodziowego i zarządzanie nim. Osiąga się to dzięki 
lepszej integracji z planowaniem przestrzennym ( Ja-
nuchta-Szostak 2012), m.in. poprzez: zwiększanie 
przestrzeni dla rzek (kontrolowane zalewy), skutecz-
niejszą retencję wód oraz działania na rzecz zrówno-
ważonego zagospodarowania terenów zlewni (także 
miejskich). Cele te eksponowane są też w strategicz-
nym dokumencie krajowym, Polityce Ekologicznej 
Państwa15, w którym podkreślono konieczność zwięk-
szenia retencji wodnej oraz przywrócenia właściwej 
roli planowania przestrzennego.

Głównym narzędziem, służącym realizacji ce-
lów Dyrektywy Powodziowej, są plany zarządza-
nia ryzykiem powodziowym (pzrp), które zgodnie 
z Dyrektywą Powodziową powinny być opraco-
wane do 22 grudnia 2015 r. Jednak dla planowania 
przestrzennego i zarządzania wodą w miastach, 
kluczowe znaczenie mają mapy zagrożenia i ry-
zyka powodziowego, które zostały udostępnione 
z końcem grudnia 2013 r. Informacje w nich zawarte 
umożliwiają dostosowanie rodzaju zagospodaro-
wania dolin rzecznych i nadbrzeżnych obszarów 
miejskich do poziomu zagrożeń oraz minimaliza-
cję potencjalnych strat powodziowych (propozycje 
wytycznych planistycznych w tym zakresie przed-
stawimy w kolejnym rozdziale). Dokumenty te są 
uwzględniane przy sporządzaniu planów zagospo-
darowania przestrzennego województw, studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin, miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz wydawaniu decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

zasilanych wodami opadowymi z miast, oraz ogra-
niczenie dopływających do nich zanieczyszczeń. 
Można to uzyskać w zlewniach miejskich, stosując 
między innymi przedstawione w tym poradniku 
najlepsze praktyki zagospodarowania wód opa-
dowych w miejscu wystąpienia opadu. Konieczna 
jest jednak zmiana podejścia do gospodarki wod-
nej w przestrzeni miejskiej. Na szczeblu lokalnym 
istnieje wiele możliwości wprowadzania tego typu 
rozwiązań. Należy traktować opady jako zasób, in-
tegrować rozwiązania techniczne z zieloną i błękitną 
infrastrukturą i stosować rozwiązania innowacyjne, 
takie jak opisane w tym poradniku (por. kolejny 
rozdział oraz rozdział dotyczący narzędzi technicz-
nych: Wagner i Krauze w tym tomie).

W polskim prawodawstwie brakuje jednoznacz-
nych zapisów wspierających praktyki lokalnego za-
gospodarowania wód deszczowych (Łomotowski 
2008; Kundzewicz 2014), które są aktualnie re-
gulowane przez dwa akty prawne11. Ekologiczne 
podstawy funkcjonowania zielonej i błękitnej infra-
struktury oraz zapewnienie ich łączności w mieście 
nie są w ogóle przedmiotem aktów prawnych. Prawo 
wodne oraz Prawo ochrony środowiska12 obejmują 
programy retencji dla zlewni, ale nie uwzględniają 
działań w skali lokalnej, zwłaszcza w miastach, 
których łączność ze zlewnią jest marginalizowana. 
Odwołują się również do ochrony różnorodności 
gatunkowej i siedliskowej, natomiast nie dotyczą 
terenów o znacznym stopniu modyfikacji, gdzie ga-
tunków chronionych jest niewiele, za to zapotrze-
bowanie na usługi ekosystemów ogromne (miasta). 
Cele te można wspierać przez takie mechanizmy, 
jak zalecenia w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego i decyzjach o ustaleniu 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu13, 
a także poprzez edukację społeczną i budowanie 
świadomości, prowadzące do przewartościowania 
priorytetów w planowaniu przestrzennym miast. 
11  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690).

12  Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
13  Narzędzia i zalecenia planistyczne omówione zostały szerzej w kolejnym rozdziale.
14  Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodzi i za-

rządzania nim.
15 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministerstwo Środowiska, 2008.
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wego), prowadzą do zaniku struktury fizycznej, ga-
tunkowej i zmiany przebiegu procesów ekologicznych 
— a w efekcie do degradacji ekosystemów wodnych. 
Ochrona ta realizowana jest również postanowieniami 
Ramowej Konwencji Ramsarskiej20 oraz Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej21. Podstawowymi krajowymi 
aktami prawnymi w tym zakresie jest prawo ochrony 
środowiska i ustawa o ochronie przyrody22. 

Adaptacja do zmian klimatu
Zarządzanie gruntowymi i biologicznymi zasobami, 
ich ochrona oraz działania ukierunkowane na utrzy-
manie i przywrócenie zdrowych i sprawnie funk-
cjonujących ekosystemów — są podstawą adaptacji 
systemów społeczno-ekonomicznych do zmian 
klimatu i zapobiegania katastrofom. Konieczność 

opracowania i wdrożenia strategii 
politycznych w tym kierunku wy-
raża „Biała Księga: adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy 
działania”23. Wskazuje ona, że 
korzystanie z przyrody w zakresie 
niwelowania i kontrolowania skut-
ków zmian klimatu na obszarach 
miejskich i wiejskich może być 

skuteczniejszym sposobem adaptacji niż poleganie 
tylko na infrastrukturze wytworzonej przez czło-
wieka. Na terenie Polski, w działania adaptacyjne 
wytyczone przez strategię UE wpisuje się Stra-
tegiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z per-
spektywą do roku 203024. Dokument ten porusza 
aspekty związane z ochroną różnorodności biolo-
gicznej oraz dostosowaniem sektorów gospodarki 
wodnej, gospodarki przestrzennej i budownictwa do 
zmian klimatu. Tereny miejskie znajdują się wśród 
głównych obszarów działań.

Szczególnym rodzajem zagrożeń związanych 
z wodą, charakterystycznym dla środowiska miej-
skiego i narastającym wraz ze zmianami klima-
tycznymi, są podtopienia i powodzie miejskie (nie 
uwzględniane w pzrp) oraz zjawiska suszy i miejskich 
wysp ciepła. Minimalizacja tych zagrożeń wymaga 
odpowiedzialnego kształtowania środowiska zlewni 
miejskich i wykorzystania zielonej infrastruktury.

Środowisko i zielona infrastruktura
W 2013 roku Komisja Europejska przedstawiła 
dokument „Zielona infrastruktura — zwiększanie 
kapitału naturalnego Europy”16. Jest on odpowie-
dzią Komisji na unijną Strategię Ochrony Róż-
norodności Biologicznej do 202017, zawierającą 
zobowiązanie Komisji do opracowania strategii 
dotyczącej zielonej infrastruk-
tury. Komisja Europejska 
podkreśla w nim problemy 
niedostatecznej ochrony na-
szego kapitału przyrodniczego 
i niedoceniania wartości usług 
ekosystemów. Wskazuje też na 
kluczową rolę kapitału przy-
rodniczego w procesie wy-
chodzenia z kryzysu, poprawy konkurencyjności 
i kształtowania nowych obszarów rozwoju dla UE. 
Proponuje też uznanie kapitału przyrodniczego za 
podstawę strategii rozwoju regionalnego oraz two-
rzenia nowych miejsc pracy.

Z realizacją koncepcji zielonej infrastruktury, zwłasz-
cza w kontekście zasobów wodnych, nierozerwalnie 
wiążą się dwie Dyrektywy: Siedliskowa18 i Ptasia19, usta-
nawiające cele ochrony ekosystemów wodnych i od wód 
zależnych. Zmiany reżimu odpływu, na skutek zmian 
zagospodarowania zlewni w miastach (zwiększenie 
wielkości i przyspieszenie odpływu powierzchnio-
16  Zielona Infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy, Komunikat Komisji KOM(2013)249, Bruksela 2013.
17  Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020, COM(2011) 244 final, Bruksela 2011..
18  Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
19  Dyrektywa 79/409/EWG Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
20  Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego) 

podpisana 2 lutego 1971 r. w Ramsarze, ratyfikowana w 1978 r.
21  Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. 2006 nr 14 poz. 98).
22  Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.).
23  Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, KOM(2009) 147, Bruksela 2009.
24  Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013.

Korzystanie z przyrody, w zakre-
sie niwelowania i kontrolowania 
skutków zmian klimatu na obsza-
rach miejskich i wiejskich, może być 
skuteczniejszym sposobem adaptacji 
niż poleganie tylko na infrastruktu-
rze wytworzonej przez człowieka.
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Planowanie rozwoju miast
Wobec intensyfikacji procesów urbanizacyjnych 
w Europie z jednej strony i wyzwań rozwoju 
zrównoważonego z drugiej, konieczne stały się 
zmiany w podejściu do planowania przestrzen-
nego i zagospodarowania miast. Nowa Karta 
Ateńska25, uchwalona w 1998 r. przez Europej-
ską Radę Urbanistów na kongresie w Atenach 
i zaktualizowana w 2003  r., określiła aktualne 
problemy urbanistyczne oraz główne priorytety 
w planowaniu miast XXI wieku26. Jednym z pod-
stawowych zaleceń Karty w zakresie kształtowania 
środowiska miejskiego było 
traktowanie miasta jako sys-
temu ekologicznego, w którym 
należy ograniczyć pobieranie 
zasobów nieodnawialnych 
i produkcję odpadów. „Można 
przypuszczać, że głównym za-
daniem w XXI wieku będzie 
roztropne korzystanie z zaso-
bów — zwłaszcza z nieodnawialnych zasobów 
naturalnych: terenów, powietrza i wody. [...] Za-
rządzanie gospodarką wodną w całych obszarach 
zlewni pozwoli na wykorzystanie rzek, potoków 
i terenów zalewowych do łagodzenia skutków 
powodzi i innych ekstremalnych zjawisk pogo-
dowych, spowodowanych zmianami klimatu i nie-
dostatkami rozwiązań inżynieryjnych. W miastach 
i wokół nich, powiększona zostanie powierzch-
nia lasów i terenów zieleni w takim zakresie, aby 
mogły one mieć istotny wpływ na czystość po-
wietrza i stabilizację temperatury”. Autorzy i sy-
gnatariusze Nowej Karty Ateńskiej podkreślają 
znaczenie ekosystemów i konieczność zapewnienia 
bioróżnorodności obszarów miejskich. Z drugiej 
strony, kładą też duży nacisk na kształtowanie 
przestrzeni publicznej oraz tożsamość, spójność 
i atrakcyjność krajobrazu miejskiego. Priorytety 
te podkreśla również Karta Lipska27, która zaleca 
m.in. zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni 
publicznych, poprawę jakości życia w mieście i pu-

blicznych usług komunalnych, m.in. poprzez wy-
dajność energetyczną oraz oszczędne i efektywne 
wykorzystanie zasobów naturalnych.

Dla porównania, w Stanach Zjednoczonych 
kluczowe znaczenie dla integracji gospodarki 
wodnej z planowaniem przestrzennym miała 
Karta z Baltimore. Stanowiła zobowiązanie 
do opracowania nowych, zdecentralizowanych 
systemów wodnych, opartych na naśladowaniu 
naturalnych cyklów przyrodniczych. Służą one 
ochronie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 
oraz regeneracji krajobrazu naturalnego i an-

tropogenicznego, w oparciu 
o następujące zasady: zago-
spodarowanie wody w miej-
scu i okolicy, wykorzystanie 
zielonej infrastruktury, od-
budowa funkcji zlewni miej-
skich, tworzenie zielonych 
miast i inteligentny rozwój. 
Niektóre z miast amerykań-

skich, jak San Francisco, Chicago czy Portland, 
mogą poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami 
w zakresie zintegrowanego zarządzania wodą 
w powiązaniu z planowaniem przestrzennym, 
architekturą krajobrazu, projektowaniem infra-
struktury komunikacyjnej i kanalizacyjnej.

Europejska „Strategia tematyczna w sprawie 
środowiska miejskiego” dotyczy bezpośrednio te-
renów miejskich. Jej celem jest poprawa jakości 
środowiska miejskiego i uczynienie z miast miejsc 
atrakcyjnych i zdrowych do zamieszkiwania, pracy 
i inwestowania oraz zmniejszenie szkodliwego 
wpływu miast na środowisko przyrodnicze, dzięki 
współpracy międzysektorowej. Jednym z propo-
nowanych środków dla osiągnięcia tego celu, jest 
opracowanie wytycznych dotyczących zintegro-
wania kwestii środowiskowych z polityką miejską. 
Powinny one opierać się na dobrych praktykach 
oraz opinii ekspertów i prowadzić do lepszego pla-
nowania i zapobiegania rozbieżnościom pomiędzy 
stosowanymi rozwiązaniami. 

Preferowana jest rewitalizacja i rege-
neracja terenów już zainwestowanych, 
zamiast zagospodarowania nowych 
obszarów, oraz nowe standardy archi-
tektoniczno-budowlane, które pozwa-
lają ograniczyć utratę powierzchni te-
renów biologicznie czynnych. 

25  Nowa Karta Ateńska 2003: wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003.
26  Nowa Karta Ateńska zasadniczo zmieniła założenia Karty Ateńskiej CIAM z 1933 r., odchodząc od idei „miasta funkcjonalnego” 

na rzecz „miasta zrównoważonego”.
27  Karta Lipska w sprawie Zrównoważonych Miast Europejskich z dnia 27 kwietnia 2007 r., przyjęta na spotkaniu ministrów ds. 

rozwoju miast i spójności terytorialnej UE w Lipsku, w dniach 24–25 maja 2007 r.
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tworzących jakość i indywidualność miasta. Rów-
nocześnie jednak samorządy znajdują się pod presją 
wyborców, zatem kierunki i cele działań nastawione 
są przede wszystkim na zaspokojenie najbardziej 
palących potrzeb społeczno-gospodarczych i za-
pewnienie szybko widocznych wyników działania 
dla poprawy warunków życia. Na etapie budowy 
strategii bardzo trudno przewidzieć, jakie konse-
kwencje dla gospodarki wodnej i środowiska będą 
miały decyzje podejmowane zgodnie z prioryte-
tami strategii, których wyniki będą widoczne do-
piero w perspektywie długoterminowej. Narzędzia 

oceny oddziaływania na śro-
dowisko są wciąż zbyt rzadko 
wykorzystywane w planowaniu 
strategicznym i zarządzaniu 
przestrzenią miejską.

Z punktu widzenia długo-
terminowego i zintegrowanego 

zarządzania wodą w przestrzeni miejskiej, znaczna 
dowolność działania stwarza możliwość świa-
domego włączenia aspektów wodnych w rozwój 
wszystkich sektorów w miastach (np. systemu trans-
portowego, budownictwa, planowania przestrzen-
nego, gospodarki komunalnej, edukacji, sportu, 
zdrowia). Zapewnia to spójność działań i osiągnię-
cie wielowymiarowych korzyści. Samodzielne for-
mułowanie i realizacja zadań rozwojowych przez 
miasta pozwala również władzom samorządowym 
na uwzględnienie specyfiki miasta i regionu, w tym 
specyfiki ich uwarunkowań fizjograficznych, takich 
jak klimat, ukształtowanie terenu, stosunki wodne, 
cenne ekosystemy i gatunki fauny i flory oraz klu-
czowe dla funkcjonowania miasta obszary przy-
rodnicze, niezbędne dla skutecznego dostarczania 
mieszkańcom miasta usług ekosystemów na wyso-
kim poziomie (por. kolejny rozdział). Jest to o tyle 
ważne, że te same wytyczne wyższego szczebla, np. 
dotyczące zielonej i błękitnej infrastruktury, będą 
inaczej realizowane w miastach zlokalizowanych 
na terenach podgórskich, gdzie duże spadki terenu 
powodują znaczny spływ powierzchniowy, inaczej 
zaś w miastach nizinnych lub znajdujących się 
w pobliżu dużych rzek. Możliwość indywidualnego 

W Polsce aspektów tych dotyczy Krajowa Stra-
tegia Rozwoju Regionalnego 2010–202028. Strategia 
ta oparta jest na założeniu, że procesy urbanizacyjne 
nie mogą zaburzać racjonalnych proporcji pomiędzy 
terenami biologicznie czynnymi i zabudowanymi. 
Wśród 11 obszarów strategicznych, wymieniono 
ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów przy-
rodniczych oraz adaptację do zmian klimatu. Zna-
czenie wewnątrzmiejskich enklaw przyrodniczych 
podkreśla też Koncepcja Przestrzennego Zagospo-
darowania Kraju 2030. Preferuje regenerację zamiast 
zagospodarowania nowych obszarów oraz nowe 
standardy architektoniczno-
-budowlane, które pozwalają 
ograniczyć utratę powierzchni 
terenów biologicznie czyn-
nych. W oparciu o powyższe 
dwa dokumenty, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju przy-
gotowuje Krajową Politykę Miejską. Zostaną w niej 
uwzględnione: konieczność zintegrowanego pla-
nowania miejskich obszarów funkcjonalnych dla 
poprawy jakości wody i powietrza; adaptacja do 
zmian klimatu; poprawa jakości środowiska miej-
skiego oraz zrównoważone gospodarowanie wodami 
opadowymi i systemem przyrodniczym miasta.

Narzędzia lokalne

Integracja wytycznych wyższego rzędu 
w działania lokalne
Europejskie, krajowe i regionalne cele zrównowa-
żonego rozwoju są wdrażane na poziomie lokalnym 
w poszczególnych gminach. Spoczywa na nich od-
powiedzialność za gospodarowanie zasobami środo-
wiska. Podstawowym aktem prawnym, określającym 
zadania i obowiązki gmin, m.in. w zakresie zarzą-
dzania wodą i środowiskiem, jest ustawa o samorzą-
dzie gminnym29. Władze samorządowe w miastach, 
posiłkując się wytycznymi wyższego szczebla, zy-
skują więc stosunkowo dużą autonomię w tworzeniu 
programów i strategii kierunkujących rozwój oraz 

Z punktu widzenia długo terminowego 
i zintegrowanego zarządzania wodą 
w przestrzeni miejskiej konieczne jest 
włączanie aspek tów wodnych w roz-
wój wszyst kich sektorów w miastach. 

28  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2010.

29  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95).
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Niektóre z nich nie są dokumentami wymaganymi 
przepisami prawa (por. tabela 1 w kolejnym roz-
dziale), ale mogą być bardzo pomocne jako narzę-
dzia umożliwiające realizację poszczególnych działań. 
Przykładowo — programy małej retencji mogą być 
przydatnym narzędziem, służącym: analizie skutków 
hydraulicznych zagospodarowania przestrzennego; 
wyrównywaniu przepływów w ciekach miejskich 
oraz poprawie zdolności retencyjnej miejskich zlewni.

Dokumentem spajającym wszystkie działania w za-
kresie ochrony środowiska na poziomie gminy jest pro-
gram ochrony środowiska, którego opracowanie może 

być traktowane jako podstawa 
dla wprowadzania spójnego 
i sprawnego systemu zarządzania. 
Biorąc pod uwagę silne powiąza-
nia ekohydrologiczne pomiędzy 
obiegiem wody w mieście i funk-

cjonowaniem jego systemu przyrodniczego — zarówno 
diagnoza i analiza potrzeb, jak i sam program ochrony 
środowiska, stwarzają doskonałą platformę do włącze-
nia celów gospodarowania wodą w przestrzeni miejskiej 
jako istotnego elementu rozwoju miasta.

Szczególnie silnym narzędziem wspierającym 
zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych 
i zieloną infrastrukturę w miastach może być stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego ( Januchta-Szostak 2012; por. też 
kolejny rozdział w tym tomie). Umożliwia ono m.in. 
wyłączenie z zabudowy terenów zieleni, cennych dla 
retencji i infiltracji wód opadowych; ochronę przed 
zabudową ekosystemów wodnych wraz z ich otu-
liną; zapewnienie przestrzennej łączności zielonej 
i błękitnej infrastruktury; wyznaczenie terenów pod 
zabudowę i/lub określenie zasad tej zabudowy (np. 
udział terenów biologicznie czynnych, konieczność 
retencji wody, ograniczenia stosowania powierzchni 
nieprzepuszczalnych (por. rozdział o rozwiązaniach 
technicznych: Wagner i Krauze w tym tomie). 
Uwzględniane w studium ustalenia, dotyczące zasad: 
ochrony środowiska i jego zasobów; ochrony przy-
rody; krajobrazu kulturowego, a zwłaszcza wytyczne 
ich określania w planach miejscowych30 — stwarzają 
możliwość wykorzystania potencjału zielonej i błękit-
nej infrastruktury oraz usług ekosystemów. 

podejścia do realizacji strategii wyższego szczebla 
pozwala na wkomponowanie miasta w regionalny 
system przyrodniczy. Stanowi on podstawę dla 
poprawnego funkcjonowania systemu przyrodni-
czego miasta. Zintegrowane i zindywidualizowane 
podejście może stać się podstawą do podjęcia lo-
kalnej decyzji o ochronie tych terenów, rozbudo-
wie miasta „do wewnątrz” (miasto kompaktowe) 
i zagęszczaniu już zainwestowanych obszarów (np. 
w wyniku rewitalizacji i zagęszczania stref zurbani-
zowanych w centrum miasta) i powstrzymania jego 
rozpełzania się. Taki rozwój, aby zapewniał wysoką 
jakość życia, musi być jednak 
rekompensowany przez zwięk-
szenie powierzchni biologicznie 
czynnych w zagęszczanych ob-
szarach. Tworzą one przyjazną, 
zdrową i bardziej atrakcyjną 
przestrzeń. Taki cel można osiągnąć przez uwzględ-
nienie zielonej infrastruktury już na wczesnym eta-
pie planowania. Podjęcie zintegrowanych działań 
wspierających retencję wody (por. rozdział o roz-
wiązaniach technicznych: Wagner i Krauze w tym 
tomie) wspomaga właściwe funkcjonowanie zielo-
nej infrastruktury. Inwestowanie w centrum miast, 
zamiast kosztownego uzbrajania terenów daleko 
od nich położonych, przynosi korzyści wszystkim 
mieszkańcom. W długoterminowej perspektywie 
powstrzymuje proces rozpełzania się miast, obniża 
koszty ich funkcjonowania, poprawia jakość życia 
i pozwala zachować ogólnodostępne podmiejskie 
tereny rekreacyjne.

Narzędzia planowania strategicznego 
i zarządzania wodą, tworzone na poziomie 
lokalnym
Samorządy miast dysponują szerokim wachlarzem 
narzędzi lokalnych, które służą powyższym celom. 
Obejmuje on m.in.: programy ochrony środowiska, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego, projekty zagospodarowania 
rzek, programy i projekty małej retencji, polityki 
sektorowe w zakresie zasobów wodnych, zasobów 
przyrody oraz inne wizje i strategie rozwoju miasta. 

Procesy urbanizacyjne nie mogą za-
burzać racjonalnych proporcji pomię-
dzy terenami biologicznie czynnymi 
i zabudowanymi. 

30  Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), art. 72.
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Jednym z podstawowych dokumentów, który 
określa kierunki rozwoju, również w zakresie zaso-
bów wodnych, może być strategia rozwoju gminy. 
Strategia przygotowana prawidłowo i z dużą do-
kładnością umożliwia realizację spójnej wizji miasta 
nowoczesnego, funkcjonalnego i przyjaznego. Jest 
także wygodnym narzędziem planowania w zakresie 
wykorzystania środków finansowych i monitorowa-
nia postępu wdrażania rozwiązań zintegrowanych. 
Ekosystemy wodne — zwłaszcza duże rzeki — 
często stają się ważnym elementem takiej strategii. 
Niektóre polskie miasta (np. Bydgoszcz, Tczew, 
Warszawa, Poznań) uchwaliły strategie i programy 
„powrotu nad rzeki”. Jednak cele tych programów 
są ukierunkowane przede wszyst-
kim na poprawę jakości frontów 
wodnych, aktywizację turystyczną 
i gospodarczą nadbrzeży oraz 
poprawę ochrony przeciwpowo-
dziowej. Rzadko uwzględniają np. 
odbudowę biocenoz dolinnych oraz działania na 
terenie całej zlewni, które mogłyby przyczynić się 
do spowolnienia i poprawy jakości spływów z tere-
nów miejskich, a tym samym poprawić jakość wody 
i zmniejszyć ryzyko powodzi. Kolejnym wyzwaniem 
są zapisy lokalnych strategii, których priorytetowe 
kierunki działań są odmienne w różnych gminach. 
Wiele miast boryka się np. z problemami podto-
pień i powodzi miejskich, występujących na skutek 
nadmiernego uszczelnienia własnych terenów lub 
zbyt szybkiego odprowadzania wody z terenów są-
siednich gmin. Dla skutecznego gospodarowania 
wodą, ważne jest wykorzystanie danych hydrau-
licznych z obszarów zlewni, które nie pokrywają się 
z granicami administracyjnymi gmin (por. kolejny 
rozdział w tym tomie). W tym celu konieczna jest 
współpraca międzygminna i koordynacja celów 
różnych strategii sektorowych.

Podsumowanie

Cele działań w zakresie gospodarki wodnej są ści-
śle określone przez polityki europejskie i krajowe. 
Natomiast ich realizacja pozostawia znaczną 
swobodę władzom samorządowym w tworze-
niu własnych mechanizmów ich integracji ze 
strategią rozwoju miasta. Temu celowi służą 
lokalne narzędzia strategiczne, przedstawione 
w niniejszym rozdziale. Jednak określenie w do-
kumentach strategicznych celów i priorytetów, 
uwzględniających zrównoważoną gospodarkę 
wodną, to tylko połowa sukcesu. Dla osiągnię-
cia tych celów konieczna jest integracja działań 

w sferze społecznej, gospodar-
czej i przestrzennej oraz zlew-
niowe podejście do planowania 
i zarządzania wodą w mieście 
(por. rozdział o zintegrowanym 
zarządzaniu: Krauze i Wagner 

w tym tomie). Oznacza to uwzględnianie eko-
hydrologicznych skutków decyzji gospodarczych 
i przestrzennych, podejmowanych nie tylko na 
obszarze miasta, ale również w gminach ościen-
nych, położonych w obrębie zlewni. Osiąganie 
celów związanych z gospodarką wodną może 
nastąpić szybciej i przy niższych nakładach, je-
żeli uwzględni się ekosystemowe metody zarzą-
dzania wodą i usługi ekosystemów. W wymiarze 
praktycznym oznacza to włączenie do wszystkich 
działań w przestrzeni miejskiej zintegrowanych 
rozwiązań, uwzględniających błękitną i zieloną 
infrastrukturę oraz najlepsze praktyki w zagospo-
darowaniu wód opadowych i rozwiązania eko-
hydrologiczne. Z drugiej strony, wykorzystanie 
społecznych i krajobrazowych walorów zieleni 
i wody, o których będzie mowa w kolejnym 
rozdziale, umożliwia również realizację innych 
celów strategicznych, związanych np. z poprawą 
wizerunku miasta, atrakcyjnością przestrzeni 
publicznych oraz integracją mieszkańców. Ho-
listyczne podejście konieczne jest nie tylko przy 
tworzeniu strategii, ale też w konsekwentnym 
transponowaniu jej zapisów na działania plani-
styczne i wdrożeniowe.

Dla skutecznego gospodarowania 
wodą konieczna jest współ praca 
międzygminna i koordynacja ce-
lów różnych strategii sektorowych.
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Obszar miasta Łodzi charakteryzuje się bardzo 
ograniczonymi zasobami wód naturalnych oraz 
znacznymi (jak na miasto położone w centralnej 
Polsce) spadkami terenu i skromnymi możliwo-
ściami retencyjnymi. Podstawowym powodem ta-
kiej sytuacji jest lokalizacja miasta na wododziale 
I-go rzędu pomiędzy rzekami Wisłą i Odrą, a także 
duży udział powierzchni szczelnych i ograniczona 
pojemność retencji gruntowej. Osiemnaście niewiel-
kich, ułożonych odśrodkowo cieków, o ograniczo-
nej pojemności retencyjnej, odbiera wody opadowe 
z terenu o powierzchni ponad 290 km2. Skutkuje 
to całkowitą ucieczką wody z terenu miasta. Jej 
nadmiar powoduje czasowe podtopienia zarówno 
w Łodzi, jak i na terenach położonych w dole biegu 
płynących przez nią rzek.

Jednym ze sposobów poprawy gospodarki wod-
nej w mieście jest zwiększenie liczby zbiorników 
retencyjnych na jej ciekach. Część z nich jest odtwa-
rzana w miejscach, w których istniały wcześniej, lecz 
zostały zniszczone, zasypane lub zarośnięte. Część 
projektowana jest i tworzona od nowa. Zintegro-
wanie wszystkich działań, związanych z realizacją 
tych zamierzeń, stało się podstawą przygotowanego 
w 1999 r. „Aneksu do założeń do projektu gene-
ralnego rzek — zbiorniki”, na podstawie którego 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Łodzi opracował w 2001 r. Program małej reten-
cji dla miasta Łodzi. Jest on wdrażany w oparciu 
o projekty obejmujące nie tylko rzekę, lecz również 
jej dolinę, zlewnię i społeczność lokalną.

Dobrym przykładem zintegrowanych działań 
jest zlewnia rzeki Sokołówki (rysunek 2). Podstawą 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych był przygoto-
wany w 2003 r. Projekt Generalny rzeki, obejmujący 
całościowe spojrzenie na zlewnię. PG miał dwa 
podstawowe zadania: ocenić potencjał zlewni (np. 
możliwości lokalizacji zbiorników i terenów cen-
nych przyrodniczo) oraz wskazać zadania, których 
wykonanie było niezbędne dla osiągnięcia zamie-
rzonych celów (poprawa jakości wody, podniesienie 
pojemności retencyjnej rzeki, zwiększenie bioróż-
norodności, poprawy warunków życia mieszkań-

ców). W planowanych zamierzeniach uwzględniono 
aspekty przyrodnicze, krajobrazowe, inżynierskie 
i społeczne. W ramach realizacji zadań odbudowano 
retencję zbiornikową, wykonano system podczysz-
czania wód (SSBS, por. rozdział o rozwiązaniach 
technicznych: Wagner i Krauze w tym tomie) oraz 
projekt techniczny rehabilitacji odcinka rzeki, który 
obecnie czeka na realizację. Wykonano również sze-
reg działań pośrednio wpływających na poprawę 
jakości wody i warunki życia mieszkańców. Było 
to m.in. nowe kryte koryto rzeki, dzięki któremu 
skutecznie wyeliminowano nielegalne zrzuty ście-
ków sanitarnych. Uzupełniono także sieć kanalizacji 
sanitarnej (co umożliwiło podłączenie nieruchomo-
ści do sieci i likwidację szamb) oraz zaopatrzono 
lokalne drogi w urządzenia odwadniające. Całko-
wity koszt przeprowadzonych w latach 2004–2012 
działań w górnej zlewni Sokołówki wyniósł ponad 
26 mln PLN, z tego koszt uporządkowania go-
spodarki wodno-ściekowej ponad 18 mln PLN, 
a realizacja inwestycji na rzekach ok. 8 mln PLN. 
Realizowane w zlewni Sokołówki inwestycje mają 
charakter innowacyjny i wykorzystują szereg roz-
wiązań ekohydrologicznych dla poprawy jakości 
wody dopływającej do rzek i zbiorników. Są one 
obecnie stosowane również na innych łódzkich rze-
kach (por. studium przypadku zbiorników w Ar-
turówku w rozdziale o narzędziach technicznych: 
Wagner i Krauze w tym tomie).

Funkcjonowanie przepełnionych łódzkich rzek 
jest jednak wciąż utrudnione w warunkach ekstre-
malnych przepływów i zmusza do szukania bar-
dziej zaawansowanych rozwiązań, które wzmocnią 
potencjał systemu przyrodniczego miasta w reten-
cjonowaniu wód opadowych. Opisana w poprzed-
nim poradniku koncepcja Błękitno-Zielonej Sieci 
(Zalewski i in. 2012; Wagner i in. 2013) została 
stworzona między innymi w tym celu, aby wzmoc-
nić krajobrazową retencję wody, wywołując szereg 
powiązanych pozytywnych efektów w funkcjono-
waniu miasta. W 2010 roku koncepcja ta została 
uwzględniona w formułowanym wówczas Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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Rysunek 2. Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Sokołówce, zrealizowana w ostatnich 10 latach przez 
Miasto Łódź w zlewni rzeki Sokołówki w ramach programu małej retencji dla Łodzi. Część zadań realizowano 
dzięki współpracy władz miasta i naukowców w ramach projektów europejskich (SWITCH i POIG)31 (Wagner 
i Zalewski 2009)

31  SWITCH (6 FP EU, GOCE 018530); POIG.01.01.02-10-106/09-04 „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bez-
pieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” (finansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).
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przestrzennego miasta Łodzi. W 2012 roku została 
włączona do sformułowanej przez Urząd Miasta 
Łodzi Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 
2020+ (UMŁ 2012). Strategia zawiera trzy pod-
stawowe filary: 

•	filar I: gospodarka i infrastruktura; 
•	filar II: społeczeństwo i kultura;
•	filar III: przestrzeń i środowisko. 

Koncepcja Błękitno-Zielonej Sieci stała się 
jednym z elementów trzeciego filaru. Jego celem 
jest „poprawa jakości życia łodzian i zwiększenie 
atrakcyjności miasta dzięki wykorzystaniu po-
tencjału środowiska przyrodniczego, zachowaniu 
i porządkowaniu przestrzeni aktywnej biologicz-
nie i obszarów służących rekreacji i budowaniu 
zdrowego stylu życia”. Według Strategii, cel jest 
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realizowany przez działania zintegrowane, obej-
mujące między innymi: 

•	umiejętne wykorzystanie usług ekosystemów 
i potencjału przyrodniczego, zapewniające 
Łodzi stabilną podstawę dla dalszego zrów-
noważonego rozwoju miasta kompaktowego; 

•	podnoszenie jakości środowiska przyrod-
niczego, zrównoważony rozwój, tworzenie 
ośrodka uporządkowanego urbanistycznie, 
przestrzennie, redukującego „rozlewanie się” 
tkanki miejskiej; 

•	minimalizowanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko w politykach: przestrzennej, 
zdrowotnej, mieszkaniowej, edukacyjnej, trans-
portowej oraz w działaniach gospodarczych 
i promocyjnych, a także systemie zamówień 
publicznych;

•	wykorzystanie możliwości związanych z two-
rzeniem Błękitno-Zielonej Sieci, zintegro-
wanej w jedną funkcjonalną, łatwo dostępną, 
dobrze skomunikowaną i spójną sieć miejskich 
i metropolitalnych terenów zieleni.

Od 2013 roku Urząd Miasta Łodzi wdraża 
kompleksowy system zarządzania strategicznego, 

którego elementem są polityki sektorowe. Wyzna-
czają one kierunki rozwoju określonych obszarów 
aktywności miasta oraz stanowią programy realiza-
cyjne Strategii 2020+. Polityki sektorowe są skorelo-
wane ze Strategią w ujęciu czasowym. Umożliwiają 
oszacowanie nakładów na realizację poszczegól-
nych celów, identyfikację rezultatów, ich monito-
ring i ewaluację. Gospodarka wodna i zarządzanie 
środowiskiem przyrodniczym są zawarte w Poli-
tyce Komunalnej i Ochronie Środowiska przyjętej 
w 2013 r. U jej podstaw leży założenie ochrony 
i zintegrowanego zarządzania kapitałem przyrodni-
czym miasta, który jest niezbędny dla zapewnienia 
wysokiej jakości życia. Dokument ten podkreśla, że 
dostarczanie usług przez ekosystemy wymaga ich 
właściwego utrzymania, a często rewitalizacji. Jako 
priorytet w gospodarowaniu wodami opadowymi 
wymienia promowanie, inicjowanie i wprowadzanie 
wszelkich działań zmierzających do rozszczelnienia 
zlewni i zwiększenia retencji opadu w miejscu jego 
powstawania. Ważna jest także budowa zbiorników 
retencyjnych, ponieważ usuwają one skutki zwięk-
szonej ilości wód opadowych.
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