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Wielu architektów i urbanistów jest coraz bardziej
świadomych negatywnych skutków urbanizacji i potrzeby
uwzględniania zarządzania wodą w planowaniu
przestrzennym. Brakuje jednak ram prawnych i narzędzi
ekonomicznych, które wspierałyby zintegrowane
i proekologiczne podejście do zarządzania przestrzenią i wodą
w miastach. Planowanie przestrzenne w Polsce ma charakter
oddolny i opiera się na prawie samorządów lokalnych
do podejmowania decyzji o formach zagospodarowania
przestrzennego gminy. Nie uwzględnia jednak podejścia
zlewniowego. Warto zatem, w oparciu o dobre wzorce,
rozszerzać zapisy podstawowych dokumentów
planistycznych, czyli studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w taki sposób,
by świadomie zarządzać zasobami wodnymi i lepiej
wykorzystywać nietechniczne środki ochrony przed powodzią.
Słowa kluczowe: planowanie strategiczne, planowanie
przestrzenne, adaptacja do zmian klimatu, gospodarka wodna
 Publikacja zawiera wnioski z badań prowadzonych w ramach projektu DS.PB pt. Poprawa jakości przestrzeni sąsiedzkich
i publicznych w Poznaniu z wykorzystaniem systemów zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych, realizowanego
przez autorkę na Wydziale Architektury PP w 2014 r.
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Wprowadzenie
Współczesne tendencje w urbanistyce, wyrażone
w zapisach Nowej Karty Ateńskiej (2003)1 i Karty
Lipskiej (2007)2, podkreślają konieczność kształtowania miast zwartych i przyjaznych użytkownikom,
a równocześnie kładą nacisk na roztropne korzystanie z zasobów naturalnych. Cele te niekiedy trudno
pogodzić, zwłaszcza jeśli priorytety gospodarcze
zdecydowanie dominują nad środowiskowymi.
Środowisko miejskie jest przestrzenią silnie przekształconą antropogenicznie, co wpływa na zaburzenia
naturalnego cyklu obiegu wody. W wyniku procesów
urbanizacji, w XIX i XX w. nastąpiło znaczne zubożenie sieci wodnej wielu miast. Liczne niegdyś stawy,
mokradła, starorzecza, fosy, kanały i strumienie zostały
zasypane lub skanalizowane, a duże rzeki — uregulowane. Na skutek uszczelnienia gruntów zmienia się
dynamika przepływów w ciekach, będących odbiornikami wód opadowych. Coraz częściej występują
powodzie miejskie i lokalne podtopienia. Działania
interwencyjne koncentrują się najczęściej na obszarach
dolin rzecznych i mają na celu poprawę zabezpieczeń
przed powodziami. Tymczasem konieczne jest zarządzanie wodą „u źródła” problemów, czyli na obszarze
całej zlewni, a nie tylko u ujścia.
Tak jak wielkie wezbrania powodziowe są efektem kanalizowania spływu miliardów kropli deszczu, tak skuteczność zrównoważonej gospodarki
wodnej w miastach jest zależna od wdrażania na
szeroką skalę drobnych i proekologicznych rozwiązań. W tym celu potrzebne są działania edukacyjne, skuteczne narzędzia planistyczne, techniczne
i ekonomiczne oraz odpowiednie regulacje prawne.
A przede wszystkim zintegrowane planowanie i zarządzanie miastem w oparciu o dostępność i wymianę informacji oraz koordynację działań, która
umożliwia obniżanie kosztów i osiąganie efektu

synergii w realizacji różnych, często rozbieżnych
celów strategii sektorowych.
Proekologiczne nurty Eco-Urbanism, Green
Urbanism, Green Architecture coraz wyraźniej odciskają swoje piętno na projektowaniu budynków
i całych struktur miejskich w Europie, Stanach
Zjednoczonych lub Australii. W Polsce także pojawia się coraz więcej inwestycji, które mogą poszczycić się certyfikatami LEED3 czy BREEAM4.
Niestety, w polskiej praktyce gospodarowania przestrzenią nadal brakuje kompleksowego podejścia
oraz skutecznych narzędzi wdrażania celów gospodarki wodnej, a pojedyncze przykłady dobrych
praktyk stanowią kroplę w morzu potrzeb.
Zarządzanie wodą nie może być wyłącznie przedmiotem planowania sektorowego (branżowego), ale
wymaga pełnej integracji z gospodarką przestrzenną,
urbanistyką i architekturą, ponieważ sposób zagospodarowania terenu ma decydujący wpływ na możliwości gospodarowania wodą w obrębie zlewni.

Narzędzia planowania
przestrzennego
w Polsce a gospodarowanie wodą
w miastach
Uwzględnianie roli wody w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej powinno wiązać się nie
tylko z ograniczaniem zagrożeń związanych z jej
niedoborem (susze), nadmiarem (deszcze nawalne,
powodzie, podtopienia) lub niską jakością (gospodarka ściekami, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych). Równie ważne
jest pełne wykorzystanie jej potencjału w zakresie
usług zaopatrujących, regulacyjnych i kulturowych
(Kronenberg 2012) na każdym poziomie planowania i projektowania. Począwszy od Koncepcji

 Nowa Karta Ateńska 2003: wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003
 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.
3
 System certyfikacji Leadership in Energy and Enviromental Design powstał w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z najbardziej
popularnych systemów wielokryteriowej oceny w celu promowania i tworzenia „zielonych budynków”.
4
 Building Research Establishment Environmental Assessment Method — budynki poddane ocenie BREEAM otrzymują certyfikat
brytyjskiego Building Research Establishment. Ocenia on funkcjonowanie budynku w jego otoczeniu w kategoriach: oszczędności
energii, oszczędności wody, gospodarki materiałami, komfortu dla użytkowników, wpływ na środowisko przyrodnicze, ograniczenia
zanieczyszczeń, zarządzania budynkiem, ograniczenia odpadów.
1
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Rysunek 1. Schemat systemu planowania przestrzennego w Polsce (na podst. Maier i in. 2012)

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)
i planów zagospodarowania przestrzennego województw, poprzez studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, a na planach miejscowych, projektach konkretnych budowli
oraz terenów publicznych i prywatnych kończąc.
Planowanie przestrzenne w Polsce prowadzone
jest na trzech poziomach (rysunek 1): krajowym,
regionalnym i lokalnym (miasta lub gminy). Podstawą systemu planowania jest spójność planów
ze strategiami rozwoju na wszystkich poziomach
administracji rządowej i samorządowej.
Formalnoprawne podstawy realizacji przedsięwzięć tworzone są na poziomie lokalnym, gdyż
system planowania przestrzennego w Polsce ma
charakter oddolny. Opiera się na prawie samorządów lokalnych do podejmowania decyzji o for-

mach zagospodarowania przestrzennego gminy,
z uwzględnieniem wytycznych z planów wyższego
rzędu oraz ponadlokalnych inwestycji celu publicznego. Podstawowymi instrumentami planowania
przestrzennego są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego (mpzp), których zapisy muszą korespondować ze strategią rozwoju miasta i planem
zagospodarowania przestrzennego województwa
oraz uwzględniać ustalenia innych nadrzędnych
programów i planów sektorowych, w tym planów
gospodarki wodnej5.
W planowaniu przestrzennym obowiązuje podział administracyjny, natomiast w gospodarce wodnej — podział na obszary dorzeczy i regiony wodne
(tabela 1). Trudności w koordynacji gospodarki

 Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019 z późn. zm.), art. 113 i 118.
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Tabela 1. Narzędzia planowania przestrzennego i gospodarki wodnej
Poziom
planowania

Dokumenty
strategiczne

Plany zagospodarowania
przestrzennego

Plany i programy związane
z gospodarowaniem wodą

Krajowy

Strategia rozwoju kraju,
Polityka ekologiczna
państwa w latach
2009–2012 z perspektywą
do roku 2016

Koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju
(KPZK)
Programy zawierające
zadania rządowe, służące
realizacji inwestycji
o charakterze celu pu
blicznego o znaczeniu
krajowym

Regionalny

Strategia rozwoju
województwa

Plan zagospodarowania
przestrzennego
województwa (PZPW)
Programy zawierające
zadania dotyczące
inwestycji celu pu
blicznego o znaczeniu
regionalnym

Lokalny

Strategia rozwoju
miasta/gminy
Wieloletni plan
inwestycyjny
miasta/gminy

Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego (mpzp)

Program wodno-środowiskowy
kraju z uwzględnieniem podziału
na obszary dorzeczy
Plany gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy
Plany zarządzania ryzykiem
powodziowym
Plany przeciwdziałania skutkom
suszy na obszarach dorzeczy
Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych
Plany gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy w obrębie
regionów wodnych
Plany przeciwdziałania skutkom
suszy w regionach wodnych
Warunki korzystania z wód
regionu wodnego i sporządzane
w miarę potrzeby warunki
korzystania z wód zlewni
Regionalne programy
ochrony środowiska
Regionalne programy małej retencji
Na poziomie lokalnym, dla realizacji
zadań własnych gminy w zakresie
gospodarki wodnej (art. 7 ust.
1 pkt. 1 ustawy o samorządzie
gminnym), opracowywane jest
studium i program gospodarowania
wodą na obszarze gminy lub miasta.
Opracowanie studium nie jest
jednak wymagane obligatoryjne

przestrzennej i wodnej wynikają z odmiennych
granic obszarów objętych planowaniem i różnych
priorytetów instytucji za nie odpowiedzialnych.
Na szczeblu lokalnym (tabela 1) w miastach
i gminach, czyli tam, gdzie faktycznie podejmowane
są podstawowe decyzje dotyczące gospodarowania
przestrzenią, nie obowiązują żadne formalne dokumenty planistyczne w zakresie gospodarki wodnej.
Trudno zatem mówić o podejściu zlewniowym
w planowaniu przestrzennym, ponieważ zlewnia
hydrograficzna nie tylko nie stanowi podstawowego
obszaru działań planistycznych i decyzyjnych, ale
trudno nawet ustalić dokładnie jej granice na te-

renie miasta i określić stopień uszczelnienia powierzchni na tym terenie. Pozyskiwanie, analiza
i wymiana informacji, dotyczących uwarunkowań
i priorytetów zagospodarowania lokalnych zlewni,
jest zatem utrudniona6. W niektórych miastach,
zwłaszcza tych, które borykają się z problemami lokalnych podtopień (np. w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Lesznie), powodzi lub suszy, opracowywane są
analizy zdolności retencyjnej zlewni miejskich oraz
studia i programy gospodarowania wodą na obszarze gminy, miasta lub tzw. miejskie programy małej
retencji. Nie są to jednak opracowania obligatoryjne

 Trudności wynikają z ograniczonej dostępności i spójności danych o zagospodarowaniu terenu, różnych zakresów (granice administracyjne nie pokrywają się z granicami zlewni), stopnia szczegółowości, jakości oraz postaci zapisu.

6
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i rzadko przekładają się na ustalenia dokumentów w zakresie gospodarowania przestrzenią. Muszą być
planowania przestrzennego.
zgodne z zapisami studium. Ustalenia mpzp dają
W Polsce jedynym narzędziem planistycznym na duże możliwości wpływania na warunki gospodaszczeblu lokalnym, umożliwiającym zapisy dotyczące rowania wodą i ograniczanie skutków powodzi.
kształtowania krajobrazu i struktury funkcjonalno- Określają bowiem wskaźniki, formy i funkcje zabu-przestrzennej całej gminy (miasta), jest studium dowy, przede wszystkim sposób zagospodarowania
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze- i użytkowania gruntów, w tym obszary wyłączone
strzennego gminy. Dokument ten nie jest wpraw- z zabudowy oraz udział procentowy powierzchni
dzie wiążącym aktem prawnym, ale jest obligatoryjny terenów biologicznie czynnych. Zapisy planów
i sporządzany dla całego obszaru gminy lub miasta miejscowych mogłyby być w większym stopniu
na prawach powiatu. Daje to możliwość powiąza- wykorzystywane w celu kontrolowania stopnia
nia sposobów zagospodarowania oraz użytkowa- uszczelnienia terenu, gdyby były formułowane na
nia terenów z priorytetami gospodarki wodnej. Na podstawie analiz zdolności retencyjnych zlewni
przykład uwzględnianie uwarunkowań wynikających i restrykcyjnie przestrzegane. Niestety, w wielu
z wielkości i jakości zasobów wodnych oraz zagrożeń przypadkach inwestorzy bezkarnie przekraczają
związanych z wodą (tereny szczedopuszczalne wielkości pogólnego zagrożenia powodzią na Zarządzanie wodą nie może być wierzchni uszczelnionych,
podstawie map zagrożeń i ryzyka wyłącznie przedm iotem plano- a neutralność hydrologiczna
powodziowego). Opracowania wania sektorowego (branżowego), inwestycji nie jest wymagana.
ekofizjograficzne sporządzane ale wymaga pełnej integracji z go- Bardzo przydatne, z punktu
są na potrzeby studium. Zawie- spodarką przestrzenną, urbanisty- widzenia jakości środowiska
rają szereg istotnych z punktu ką i architekturą, ponieważ sposób i retencji wody, byłyby nie tylko
widzenia gospodarki wodnej in- zagospodarowania terenu ma decy- ilościowe, ale również jakoformacji, m.in. na temat budowy dujący wpływ na możliwości gospo- ściowe wytyczne do kształtogeologicznej, rzeźby i pokrycia darowania wodą w obrębie zlewni. wania powierzchni biologicznie
terenu, klimatu, wód powierzchczynnych (analogiczne do nieniowych i podziemnych, gleb oraz szaty roślinnej. mieckich wytycznych FLL — Towarzystwa ds.
Ich analiza w granicach zlewni hydrograficznych, Badań nad Rozwojem i Strukturą Krajobrazu —
a nie tylko w granicach administracyjnych, mogłaby Foschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung
stanowić podstawę m.in. do wyznaczania w studium Landschaftsbau e.V.).
obszarów o dużej zdolności retencyjnej i potencjale
W polskim prawie niestety brakuje przepisów
ekologicznym, jak również terenów o obniżonej po- umożliwiających decentralizację gospodarowania
jemności retencyjnej, które wymagają kompensacji. wodą opadową i narzucenie obowiązku jej zatrzyMożliwości, jakie daje ocena oddziaływania na śro- mywania, zarówno w przestrzeni publicznej, jak
dowisko, mogłyby być wykorzystywane nie tylko do i na indywidualnych działkach. Wręcz przeciwnie
ochrony cennych siedlisk i nasadzeń zieleni wyso- — inwestorzy są zobowiązani do odprowadzania
kiej, ale również do odbudowy zdolności retencyjnej deszczówki do zbiorczych sieci kanalizacyjnych.
zlewni. W miastach niemieckich programy ochrony Jedynie w razie braku możliwości przyłączenia do
i rewitalizacji ekosystemów wodnych mogą być fi- sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
nansowane ze środków pozyskiwanych w wyniku dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych
obowiązywania tzw. regulacji kompensacyjnej7.
na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonMiejscowe plany zagospodarowania przestrzen- nych lub do zbiorników retencyjnych8. W odróżnego (mpzp) są jedynymi aktami prawa lokalnego nieniu od polskich przepisów, brytyjska ustawa
 Obowiązek wynika z Federalnej Ustawy o Ochronie Środowiska i Federalnego Kodeksu Budowlanego, które nakazują sprawcom
znacznej ingerencji w środowisko i krajobraz uiszczanie opłat kompensacyjnych (Maier i in. 2012).
8
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), art. 28 ust. 5.
7
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Rysunek 2. Modele przepływów ilustrujące gospodarkę wodną w miastach. Na górze — model istniejący w polskich miastach: mało skuteczna ochrona
przed powodzią, odprowadzanie zanieczyszczonych
wód opadowych do cieków, brak retencji. Na dole —
model pożądany: przepływ o niezmienionych parametrach ilościowych i jakościowych, zatrzymywanie,
oczyszczanie i wykorzystanie wód opadowych

o powodziach i gospodarce wodnej9 znosi prawo
automatycznego podłączania nowych inwestycji
do systemów kanalizacji zbiorczej. Przewiduje ona
zastosowanie systemów zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych (SUDS — Sustainable Urban Drainage Systems) w standardach,
które umożliwiają redukcję szkód powodziowych
i poprawę jakości wody. Odpowiedzialność za
wdrażanie i utrzymanie tych systemów tam, gdzie
dotyczą one więcej niż jednej posesji, spoczywa na
barkach władz lokalnych.

W planowaniu i projektowaniu polskich miast
nadal większą wagę przywiązuje się do skutecznego odprowadzania wody, niż jej zatrzymywania,
oczyszczania i wykorzystywania na miejscu opadu
(rysunek 2). Tymczasem wytyczne europejskich
dyrektyw wodnych (Ramowej Dyrektywy Wodnej10 i Dyrektywy Powodziowej11), doświadczenia
krajów zaawansowanych w ich wdrażaniu (takich
jak Holandia, Wielka Brytania czy Niemcy) oraz
wnioski z analiz sytuacji w Polsce (Kundzewicz i in.
2014) wskazują na konieczność poprawy integracji
gospodarki wodnej z planowaniem przestrzennym,
zarówno w zakresie kształtowania dolin rzecznych,
jak i zagospodarowania zlewni.
Dobrym przykładem takiego zintegrowanego
planowania jest brytyjski projekt LIFE (Long-term
Initiatives for Floodrisk Environments), którego autorzy wskazali możliwości pogodzenia potrzeb
urbanizacyjnych z ochroną przed różnymi rodzajami powodzi oraz wykorzystaniem usług ekosystemów miejskich. W 2005 r. rząd brytyjski zatwierdził
strategię pt. Tworzenie przestrzeni dla wody (Making Space for Water), w której zdefiniowano zasady
zagospodarowania terenów narażonych na ryzyko
wystąpienia powodzi. Zasady te obejmują m.in. dostosowanie zabudowy do skali i rodzaju zagrożeń
powodziowych oraz wprowadzanie SUDS w zlewniach miejskich.

Zagospodarowanie dolin rzecznych
Informacje, zawarte na mapach zagrożeń i ryzyka
powodziowego, mogą być wykorzystane w planowaniu przestrzennym, zarówno w celu ograniczenia lub zakazu zabudowy terenów zalewowych
oraz kontroli zagospodarowania tych terenów, jak
i ochrony szczególnie cennych ekosystemów wodnych i przywodnych (rysunek 3).

 Ustawa o powodziach i gospodarce wodnej w Wielkiej Brytanii (The Flood and Water Management Act) z dnia 8 kwietnia 2010 r.
 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.
11
 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodzi i zarządzania nim.
9
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Obiekty o funkcjach
strategicznych
Drogi ewakuacji

Nadrzeczne parki buforowe
Możliwość ekspansji rzeki, podczyszczanie spływów
opadowych, ochrona ekosystemów wodnych, rekreacja

Budynki drugorzędne, dostosowane
do zmiennego poziomu wody
Prawdopodobieństwo
powodzi:

Obiekty związane
z użytkowaniem wody

Możliwość wystąpienia
wezbrań ekstremalnych

0,1% — woda 1000-letnia
(historyczna)
1% — woda 100-letnia
5% — woda 20-letnia

Koryto ulgi
Niskie prawdo- Średnie prawdopodobieństwo podobieństwo
powodzi
powodzi
(mniej niż 0,1%)

Terasa zalewowa

Koryto rzeki

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Rysunek 3. Zagospodarowanie doliny rzecznej zgodne z Dyrektywą Powodziową UE — zwiększanie
przestrzeni dla ekspansji rzeki i dostosowanie funkcji i form zabudowy do stopnia zagrożenia powodzią

Tereny zagrożone tzw. wodą stuletnią (1%) powinny być wyłączone z zabudowy. Jednak w miastach europejskich, w których presja urbanizacji jest
duża, dopuszcza się formy zagospodarowania i zabudowy, które nie zwiększają ryzyka powodziowego
ani nie blokują przepływu tzw. wielkiej wody. Poprawiają one dostępność i efektywność wykorzystania
terenów nadwodnych. Przy sporządzaniu planów
miejscowych (mpzp), przydatne byłyby wytyczne do
zagospodarowania poszczególnych stref zagrożeń
powodziowych, analogiczne do wytycznych brytyjskich zawartych w dokumencie Planning Policy
Statement 25 (DCLG 2009) (rysunki 4 i 5).
W oparciu o zasięg stref zagrożeń, wrażliwość
na zagrożenia powodziowe i ocenę ryzyka powodziowego, można określić szereg szczegółowych
wytycznych, m.in. w zakresie: funkcji zabudowy
i zagospodarowania terenu; gospodarowania wodami powierzchniowymi i opadowymi; dostępności
terenów, komunikacji i transportu; wykorzystania lokalnych zasobów naturalnych (energii i wody), a nawet preferowanych rodzajów konstrukcji budynków.


Z drugiej strony niezwykle istotne jest zachowanie i odtwarzanie ekosystemów wodnych i przywodnych, a w szczególności różnorodności biologicznej
strefy litoralu, która ma kluczowe znaczenie w procesach samooczyszczania wody. Zapisy w dokumentach planistycznych powinny uwzględniać m.in.:
• tworzenie ciągłych systemów parków nadrzecznych w oparciu o układ hydrograficzny
(błękitno-zielone sieci);
• zwiększanie pojemności retencyjnej poprzez
odtwarzanie mokradeł i rozlewisk, odkrywanie
i wydłużanie (meandrowanie) skanalizowanych
niegdyś, małych cieków, które są odbiornikami
wód opadowych;
• ochronę i kształtowanie stref buforowych wzdłuż
cieków (w miastach — o szerokości min. 30 m,
na terenach otwartych — 100 m), które umożliwiają podczyszczanie spływów opadowych
z terenów zurbanizowanych i rolnych, ekspansję
rzeki w okresach wezbrań, tworzenie korytarzy
migracyjnych i terenów rekreacji mieszkańców
( Januchta-Szostak 2013; Maier i in. 2012).
Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 5, 2014 | 37

Klasyfikacja stref powodziowych
wg Agencji Środowiskowej

Klasyfikacja funkcji wg wrażliwości
na szkody powodziowe

Strefa zalewowa 1
(niskie prawdopodobieństwo)
Obszary o prawdopodobieństwie
powodzi niższym niż raz
na 1000 lat (0,1%)

Funkcje bardzo wrażliwe
takie jak usługi strategiczne dla
bezpieczeństwa, powinny być lokowane
tylko w strefie 1, natomiast w strefie 2
wyłącznie w wyjątkowych wypadkach.

Strefa zalewowa 2
(średnie prawdopodobieństwo)
Obszary o prawdopodobieństwie
powodzi wyższym niż raz na 1000 lat
(0,1%) i niższym niż raz na 100 lat (1%)

Funkcje wrażliwe
takie jak zabudowa mieszkaniowa,
powinny być lokalizowane
w strefie 1 lub 2, w wyjątkowych
wypadkach w strefie 3.

Strefa 2

Strefa zalewowa 3a
(wysokie prawdopodobieństwo)
Obszary o prawdopodobieństwie
powodzi większym niż raz
na 100 lat (1%)

Funkcje mniej wrażliwe
np. budynki biurowe, administracyjne,
handlowe itp. mogą być lokalizowane
w strefie 1, 2 i 3a.

Strefa 3a

Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą 

Strefa zalewowa 3b
(funkcjonalne tereny zalewowe)
Zwykle obszary o prawdopodobieństwie
zalewania większym niż raz
na 20 lat (5%)

Funkcje związane z wodą
takie jak zabudowa portów i przystani
oraz otwarte tereny rekreacyjne, mogą
być brane pod uwagę w strefie 3b.

Strefa 3b

Strefa 1

Lokalizacja funkcji
w adekwatnych strefach

Funkcje bardzo
wrażliwe

Funkcje wrażliwe

wyjątkowo

Funkcje mniej
wrażliwe

wyjątkowo

Funkcje związane
z wodą

Rysunek 4. Zestawienie funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu pod kątem wrażliwości na szkody
powodziowe (na podst. DCLG 2009)
Strefa zalewowa 1
Strefa zalewowa 2
Strefa zalewowa 3a
Strefa zalewowa 3b
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa magazynowa,
przemysłowa i biurowa
Tereny rekreacyjne i siedliskowe
Usługi edukacyne, szkoły
Zabudowa o znaczeniu strategicznym:
np. szpitale, elektrownie, policja
Zabudowa portów i przystani

Strefy zalewowe z lokalizacją
różnych funkcji wzdłuż rzeki

Rysunek 5. Strefy zalewowe z lokalizacją różnych funkcji wzdłuż rzeki (Baca Architects i BRE 2009)
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Zagospodarowanie wód opadowych
w miastach
Powierzchniowe systemy zagospodarowania wód
opadowych SUDS/TRIO12 ( Januchta-Szostak 2011)
służą redukcji objętości i spowolnieniu odpływu powierzchniowego w miastach. Jednak, jako rozwiązania terenochłonne, są rzadko wdrażane, z uwagi na
konieczność uszczuplania terenów inwestycyjnych
i brak doświadczeń samorządów lokalnych w zakresie
oceny ich efektywności i kosztów utrzymania. Dlatego bardzo ważne jest kompleksowe wykorzystanie
takich systemów, nie tylko jako elementów infrastruktury, ale również jako tworzywa architektury
i aranżacji krajobrazowych o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych. Podejście takie przyczynia się bowiem do wzrostu ich społecznej akceptacji
i upowszechniania.
Możliwości wdrażania systemów SUDS/TRIO
w różnych typach przestrzeni miejskiej zależą od
wielu czynników, m.in. od charakteru i funkcji zabudowy, struktury własności i pojemności retencyjnej
różnych typów przestrzeni miejskich oraz różnych
potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzeni
publicznej (tabela 2).
Dzięki holistycznemu podejściu, systemy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych
służą poprawie nie tylko sytuacji ekohydrologicznej, ale również ładu przestrzennego i jakości życia
w miastach. Dlatego przyczyniają się do realizacji
celów strategicznych gospodarki wodnej i urbanistyki. Plany, projekty i programy, takie jak wdrażany
w Singapurze ABC Waters (Active, Beautiful, Clean
Waters, por. studium przypadku na końcu tego rozdziału) dowodzą, że możliwe jest uzyskanie efektu
synergii nawet w środowisku silnie zurbanizowanym. Dobrym przykładem takiego efektu jest też
rondo miejskie Uptown Normal Circle (Normal, Illinois, Stany Zjednoczone, projekt Hoerr Schaudt),
którego aranżację powiązano z systemem zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych spływających z ulic (rysunek 6).

Rysunek 6. Rondo miejskie Uptown Normal
Circle z zastosowaniem systemu zagospodarowania
wód opadowych w mieście Normal, Illinois, Stany
Zjednoczone (proj. Hoerr Schaudt)

Wykorzystanie systemów SUDS/TRIO
w aranżacji budynków i miejsc publicznych,
umożliwia powiązanie społecznych oczekiwań
wobec jakości przestrzeni miejskich z podnoszeniem efektywności infrastruktury technicznej i walorów ekologicznych miasta. Kulturowy potencjał
wody, wyrażający się bogactwem wielozmysłowego
oddziaływania i przekazu symbolicznego, stanowi
bowiem znakomite tworzywo dla kreowania atrakcyjnych kompozycji w miejscach publicznych.
Kompozycje wodne wspomagają kształtowanie
pożądanych cech dobrej przestrzeni publicznej
(tabela 3).

 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) infiltracji i (O) oczyszczania wody deszczowej.

12
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Przestrzeń parkowa
0,0 ÷ 0,1
zabudowa rekreacyjna
i pomocnicza

Przestrzeń obiektów 0,2 ÷ 0,7
wielkopowierzchnio
wych zabudowa prze
mysłowa, handlowa

Wykorzystanie wodnych placów zabaw, ogrodów
deszczowych, przyulicznych zatok reten
cyjno-infiltracyjnych do spowalniania ruchu,
integracji i edukacji mieszkańców; niewielkie
przestrzenie publiczne — brak możliwości
tworzenia parków
Duże możliwości retencji, infiltracji i oczysz
czania biologicznego w przestrzeni publicznej
z zastosowaniem systemów krajobrazowych,
małej architektury wodnej, ścieżek edukacyj
nych i placów zabaw

Ozdobne kompozycje wodne z recyrkulacją na
placach, retencja w zbiornikach podziemnych
(zalecana) i otwartych (ograniczona), infiltracja
za pomocą elementów podziemnych (skrzynki
rozsączające, rury drenarskie, rigole), wyko
rzystanie gospodarcze wody do celów p/poż.,
nawadniania zieleni i spłukiwania ulic
Jw.; wykorzystanie wszelkich powierzchni zie
leni publicznej (skwery) do retencji i infiltracji
oraz wprowadzania elementów małej architek
tury wodnej i wodnych placów zabaw

Na terenach publicznych

Zagospodarowanie wody przede wszystkim
na terenach działek; retencja i infiltracja
w prywatnych ogrodach, zielone dachy,
wykorzystanie wód opadowych do spłuki
wania toalet, nawadniania ogrodów i prac
gospodarczych — oszczędność wody pitnej
Zielone dachy i fasady, retencja, infiltracja
przez perforowane powierzchnie parkingów;
wykorzystanie gospodarcze wód opadowych
do nawadniania zieleni osiedlowej

Ograniczone możliwości zastosowania
zielonych dachów (wytyczne konserwator
skie); retencja w cysternach podziemnych,
systemy recyrkulacji, ogrody pionowe;
wykorzystanie gospodarcze w obrębie
budynków i kwartałów zabudowy do spłuki
wania toalet i nawadniania
Zielone dachy i fasady; retencja, infiltracja,
oczyszczanie, wykorzystanie gospodarcze
wód opadowych do spłukiwania toalet
i nawadniania

Na terenach prywatnych

Propozycje wdrażania systemów SUDS/TRIO

Niewielkie obszary publiczne, głównie związane Zielone dachy i fasady, retencja, infiltracja
z systemem komunikacji — elementy filtracyjne przez perforowane powierzchnie parkingów,
i sedymentacyjne do oczyszczania spływów i neu elementy filtracyjne i sedymentacyjne;
tralizacji zanieczyszczeń; ozdobne kompozycje
wykorzystanie gospodarcze jw. oraz w ukła
roślinno-wodne
dach dekoracyjno-rekreacyjnych
Poprawa atrakcyjności i walorów edukacyj Główne obszary aplikacji funkcji retencyjno-infiltracyjnych; możliwość tworzenia zrównowa
nych parków; podnoszenie bioróżnorodno żonych biotopów o dużych walorach krajobrazowych, społecznych i przyrodniczych; miejsca
ści, podczyszczanie spływów opadowych
lokalizacji dużych zbiorników wodnych i aranżacji krajobrazowych, np. mokradeł i pól
i ich infiltracja, zasilanie wód gruntowych infiltracyjnych

Eliminacja spływu zanieczyszczonych wód
opadowych, poprawa atrakcyjności wizual
nej i funkcjonalnej, kreacja proekologicz
nego wizerunku

Indywidualizacja przestrzeni, wykorzy
stanie elementów wodnych dla integracji
mieszkańców, placów zabaw i ogrodów
deszczowych, ograniczenie spływu, uspo
kojenie ruchu kołowego

Współczynnik spływu
Korzyści wdrażania systemów
powierzchSUDS/TRIO dla celów publicznych
niowego
0,7 ÷ 0,9
Poprawa estetyki reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych; integracja miesz
kańców, rekreacja, eliminacja spływu w.o.
do kanalizacji ogólnospławnej; poprawa
warunków wegetacyjnych roślin (zasile
nie wód gruntowych), zwiększenie pow.
zieleni, poprawa mikroklimatu
0,5 ÷ 0,7
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
oraz możliwości integracji i rekreacji
mieszkańców, zwiększanie pow. zieleni,
ograniczenie odpływu powierzchniowego,
poprawa mikroklimatu
Możliwość tworzenia miejsc integracji,
placów zabaw i ogrodów deszczowych;
0,2 ÷ 0,5
ograniczenie odpływu powierzchniowego,
zwiększenie powierzchni zieleni publicz
nej, uspokojenie ruchu kołowego

Przestrzeń osiedli
mieszkaniowych w za
budowie jednorodzin
nej zabudowa wzdłuż
ulic, wolnostojąca
i szeregowa, luźna
Przestrzeń osiedli,
0,2 ÷ 0,5
wielorodzinnych
zabudowa blokowa,
luźna

Przestrzeń śródmiejska
zabudowa kwartałowa,
wzdłuż ulic zwarta

Historyczne centra
miast zabudowa
kwartałowa — bardzo
gęsta

Typ przestrzeni
miejskiej/typ
zabudowy

Tabela 2. Możliwości wykorzystania elementów systemu zagospodarowania wód opadowych SUDS/TRIO dla różnych typów przestrzeni miejskiej
(na podst. Januchta-Szostak 2011)
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Tabela 3. Możliwości wykorzystania wody do tworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych (na podst. Januchta-Szostak 2011)
Kluczowe atrybuty
dobrej przestrzeni
publicznej

Cele stosowania i pożądane sposoby aranżacji miejsc
publicznych z wykorzystaniem elementów wodnych

• inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w przestrzeni;
• aranżacja przestrzenna i wyposażenie miejsca, które umożliwiają nawiązywanie kontaktów
1. Integracyjność

•
•
•
•
•

między użytkownikami oraz integrację międzypokoleniową;
pobudzanie do kontaktów międzyludzkich, zachęcanie do zabawy, „oswajanie” z wodą;
współodpowiedzialność za funkcjonowanie systemu, łączność sąsiedzka, gospodarność, duma;
budowanie konsensusu społecznego wokół rozwiązań proekologicznych;
współuczestnictwo w tworzeniu i utrzymaniu miejsc publicznych;
tworzenie siedlisk atrakcyjnych dla różnych gatunków zwierząt (możliwość obserwacji
i poznawania bioróżnorodności ekosystemów miejskich).

• fizyczna dostępność miejsc publicznych dla wszystkich użytkowników, również dzieci oraz
osób starszych i niepełnosprawnych;

2. Dostępność
i ciągłość

• w
 izualny i fizyczny kontakt z wodą;
• ciągłość przywodnych szlaków pieszo-rowerowych;
• eksponowanie elementów wodnych w miejscach połączeń tras rekreacyjnych i szlaków
komunikacji miejskiej oraz w punktach docelowych;

• tworzenie czytelnych wejść na obszar zagospodarowania wód opadowych (np. w parkach),
które będą zapraszające, intrygujące i łatwo dostępne;

• k ompozycyjna ciągłość elementów wodnych (prowadzenie „źródło–ujście”);
• powiązanie kierunków spływu wody z osiami kompozycyjnymi przestrzeni publicznych
(wizualne prowadzenie użytkownika).

• wykorzystanie symboliki i kompozycyjnych walorów wody do przekazywania treści miejsca,
jego znaczenia kulturowego (genius loci);

• zagadkowość — intrygowanie, pobudzanie do eksploracji przestrzeni z zapewnieniem zarówno
wrażenia przygody, jak i bezpieczeństwa;

• nauka poprzez zabawę (edutainement) — wykorzystanie prostych urządzeń

3. Edukacyjność

•
•
•
•

hydrotechnicznych (np. mini-jazów, upustów, zastawek, studzienek, pomp, śrub Archimedesa,
stołów wodnych), możliwość poznawania praw fizyki i hydrauliki poprzez zabawę; budowanie
kompozycji, które mogą być modyfikowane przez użytkowników;
wykorzystywanie ekosystemów do aranżowania ścieżek i gier edukacyjnych lub wydarzeń
kulturalnych;
wizualna czytelność procesów transportowania, retencji, infiltracji i oczyszczania wody
(powierzchniowe systemy zagospodarowania wód opadowych), odzwierciedlanie etapów cyklu
hydrologicznego;
wykorzystanie i uwidacznianie procesów oczyszczania wody (wyłapywanie śmieci
i neutralizowanie zanieczyszczeń);
kształtowanie świadomości ekologicznej — przekaz informacji o procesach, zasadach
działania, znaczeniu ekosystemów wodnych oraz oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze
i człowieka.

• bezpieczeństwo użytkowania (szczególnie dla dzieci) — bezpieczne ukształtowanie brzegów
4. Komfort
i bezpieczeństwo
użytkowania



i dna (stopniowanie), dostosowanie głębokości do sposobów użytkowania; ograniczanie
głębokości wody poprzez tworzenie rozlewisk; w przypadku głębokich zbiorników o stromych
brzegach — ograniczenie dostępu do wody przez zastosowanie balustrad, murków, relingów
lub pasów roślinności;
• tworzenie mostków, pomostów i platform do bezpiecznej obserwacji wody, a w płytkich
zbiornikach stosowanie np. kamieni lub elementów betonowych, służących jako alternatywne
przejścia przez wodę;
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Kluczowe atrybuty
dobrej przestrzeni
publicznej

Cele stosowania i pożądane sposoby aranżacji miejsc
publicznych z wykorzystaniem elementów wodnych

• aranżacja przestrzenna i wyposażenie miejsca przyjazne dla różnych grup użytkowników

4. Komfort
i bezpieczeństwo
użytkowania
(cd.)

•
•
•
•
•

(dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych); umożliwianie obserwacji i poznawania
systemów poprzez tworzenie dogodnych miejsc do siedzenia i oglądania (na murkach,
ławkach, pniach, głazach itp.);
zapewnienie właściwego oświetlenia miejsc publicznych (możliwość wykorzystanie efektów
odbicia w wodzie);
wykorzystanie pozytywnego oddziaływania psychologicznego i mikroklimatycznego wody;
prostota działania urządzeń wodnych (unikanie rozwiązań skomplikowanych technologicznie),
bezawaryjność, łatwość konserwacji;
możliwość obserwacji w czasie deszczu (np. zadaszenia w pobliżu atrakcyjnych elementów
systemu) oraz użytkowania w czasie upałów (zacienienie);
wykorzystanie elementów wodnych (np. kurtyny wodne, pasaże roślinne) do redukcji
negatywnego oddziaływania środowiska miejskiego (np. ruchu kołowego).

• c zystość wody i brzegów;
• czytelność układu (prowadzenie, zatrzymanie, hierarchizacja) i spójność z kompozycją
przestrzeni publicznej i architektury;

• estetyka oprawy architektonicznej (kolorystyka, jakość materiałów i wykonania)

— dostosowanie do rangi miejsca, wykorzystanie lokalnych materiałów i technik;

• zróżnicowanie form wodnych i wykorzystanie atutów kompozycji (odbicie, ruch, zmienność,
•
5. W
 izerunek miejsca

•
•
•
•
•
•
•

ukształtowanie brzegów itp.), multisensoryczne efekty estetyczne: wizualne, akustyczne,
zapachowe, dotykowe;
tworzenie eleganckich, prostych kompozycji, zachowanie umiaru w różnorodności form, faktur
i kolorów;
wykorzystanie zmienności poziomów i dynamiki wody w kompozycji;
przekaz symboliczny kompozycji wodnych;
wykorzystanie walorów estetycznych kompozycji roślinnych, towarzyszących elementom
wodnym;
urok, powab, tajemniczość, „magia” wody (miejsca magiczne);
tożsamość — podkreślenie specyficznych cech miejsca, nawiązanie do historycznych form,
podkreślanie śladu lub odtwarzanie dawnych cieków;
prestiż — podnoszenie rangi miejsc reprezentacyjnych: ekspozycja architektury i sztuki
w przestrzeniach publicznych dzięki przedpolu wody;
możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych.

• wielofunkcyjność aranżacji wodnych i przywodnych (funkcje biocenotyczne, edukacyjne,

6. Atrakcyjność
funkcjonalna

•
•
•
•

dekoracyjne, rekreacyjne, izolacyjne, sanitarne itp.), np. wykorzystanie szumu wody
dla niwelowania hałasu ulicznego, a pasów roślinności do tworzenia barier wizualnych
i sterowania dostępem;
adekwatność form i funkcji w stosunku do rangi i charakteru miejsca publicznego;
możliwość aktywnej rekreacji wodnej i przywodnej (plaże miejskie, kąpiele, łódki/kajaki,
wodne place zabaw, wędkowanie itp.); szerokie spektrum aktywności oferowanych przez
miejsce publiczne;
przystosowanie do różnych form aktywności ludzi; strefowanie obszarów aktywności
(pobudzenie/wyciszenie, integracja/izolacja);
podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznych w różnych porach roku oraz
w niesprzyjających warunkach meteorologicznych (w okresach: deszczu i upałów).
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Podsumowanie
Konieczność ochrony środowiska przyrodniczego,
a zwłaszcza respektowania praw wody, w obliczu
zmian klimatycznych i ciągłej presji urbanizacji —
wymaga radykalnej zmiany podejścia do zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych
w polskich miastach. Niezbędna jest poprawa integracji planowania przestrzennego z gospodarką
wodną w wielu sferach.
W sferze legislacyjno-planistycznej konieczne
jest:
• dostosowanie Prawa budowlanego i ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wymogów i strategicznych celów wodno-środowiskowych, m.in. zniesienie
obowiązku przyłączania nowych inwestycji do
zbiorczej kanalizacji deszczowej oraz wprowadzenie narzędzi prawnych wspierających
decentralizację systemów zagospodarowania
wód opadowych;
• uwzględnianie gospodarki zlewniowej
w lokalnych dokumentach planistycznych
— obligatoryjne sporządzanie miejskich programów małej retencji lub rozszerzenie zakresu
i znaczenia opracowań ekofizjograficznych;
uwzględnianie celów wodno-środowiskowych
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta
oraz transponowanie wytycznych na zapisy
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy;
• uszczegółowienie zasad planowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Stworzenie wytycznych
na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego dla określania warunków zagospodarowania terenu (i ewentualnej zabudowy)
w różnych strefach zagrożeń. Uwzględnienie
presji urbanizacyjnej z jednej strony i konieczności ochrony ekosystemów i zagwarantowania
określonej pojemności retencyjnej z drugiej.
Ograniczenie możliwości wydawania pozwo-

leń na budowę w drodze decyzji administracyjnych, szczególnie na terenach zagrożonych
powodzią;
• lepsze wykorzystanie ocen oddziaływania na
środowisko — uwzględnianie kompensacji
utraconej zdolności retencyjnej zlewni miejskich;
• zwiększanie udziału nietechnicznych metod
ochrony przed powodzią13 poprzez skoordynowane działania planistyczne, prawne i ekonomiczne;
• wdrażanie zintegrowanych metod planowania
i projektowania, poprawa integracji międzybranżowej oraz spójności i dostępności danych.
W sferze ekonomicznej konieczne jest:
• wykorzystanie instrumentów ekonomicznych
dla motywowania inwestorów do zwiększania
powierzchni biologicznie czynnych. Zatrzymywanie i zagospodarowanie wód deszczowych
w obrębie posesji, poprzez: wprowadzenie
dopłat do instalacji systemów zbierania deszczówki lub zróżnicowanie opłat za odprowadzanie wód opadowych w zależności od:
wielkości i poziomu zanieczyszczenia spływów
opadowych, wyceny punktowej wartości ekologicznej terenu i zastosowanych rozwiązań
retencyjno-infiltracyjnych;
• nakładanie kar za przekroczenie wielkości
powierzchni szczelnej w stosunku do określonej w projekcie budowlanym i pozwoleniu na
budowę;
• redystrybucja opłaty środowiskowej za odprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych
do właścicieli nieruchomości.
W sferze społecznej konieczne jest:
• rozszerzanie działań edukacyjnych i popularyzatorskich poprzez promowanie dobrych praktyk zagospodarowania wód opadowych oraz
wspieranie programów edukacji ekologicznej
i lokalnych inicjatyw społecznych;
• zagospodarowanie przestrzeni i obiektów
publicznych (szczególnie szkół i przedszkoli)
w sposób umożliwiający edukację ekologiczną

 W tym: poprawy zdolności retencyjnej zlewni zurbanizowanych, poprzez redukcję dopuszczalnego uszczelnienia powierzchni
i wielkości odpływu powierzchniowego z poszczególnych obszarów miejskich, a także podnoszenia pojemności retencyjnej dolin
rzecznych (tworzenie nadrzecznych parków buforowych, odtwarzanie starorzeczy, rozlewisk i mokradeł).

13
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poprzez zabawę (np. ścieżki rekreacyjno-edukacyjne, wodne place zabaw, ogrody deszczowe);
• włączanie społeczności lokalnych w proces
planowania, realizacji, utrzymania i monitorowania systemów małej retencji i rewitalizacji
ekosystemów wodnych;
• wykorzystywanie kulturowego potencjału ekosystemów wodnych i elementów infrastruktury
(systemy TRIO) do tworzenia zrównoważonych, wielofunkcyjnych i społecznie atrakcyjnych przestrzeni publicznych (parków, placów,
ulic, nadbrzeży i obiektów użyteczności publicznej), dostępnych dla wszystkich użytkowników miasta.
Rola urbanistyki w zarządzaniu wodą obejmuje
przede wszystkim koordynację procesów planistycznych. Polega ona na uwzględnianiu m.in. kluczowych celów gospodarki wodnej i przekładaniu

ich na kontrolę stopnia uszczelnienia i sposobów
użytkowania terenu. Ważne jest także planowanie
„uwrażliwione na wodę” (water sensitive planning
and design), zarówno w skali całego miasta, jak i poszczególnych dzielnic, osiedli i miejsc publicznych
(np. parków, placów czy dolin rzecznych). Rozwiązania architektoniczne poszczególnych budynków i działek powinny umożliwiać zmniejszanie
i spowalnianie odpływu powierzchniowego oraz
zatrzymywanie, oczyszczanie i wykorzystanie wody
w miejscu wystąpienia opadów atmosferycznych.
Korzyści wynikające ze zrównoważonego gospodarowania wodą deszczową i proekologicznego
zagospodarowania terenów nadwodnych odczuwalne są nie tylko w sferze ekohydrologicznej i krajobrazowej, ale również społecznej i gospodarczej
(por. Januchta-Szostak 2012).

44 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 5, 2014 



Anna Januchta-Szostak

Singapur jest drugim po Monako najgęściej zaludnionym państwem (7 540 osób/km²). Wyspę
o powierzchni 572 km² zurbanizowano w 90%.
Ma bardzo mało naturalnych terenów otwartych
(4,5%) i niewielkie zasoby wodne (rysunek 7). Zużycie wody pitnej w gospodarstwach domowych
wynosi obecnie 155 l/dzień na osobę. Woda pitna
jest importowana z Malezji, pozyskiwana z opadów,
odsalanej wody morskiej lub oczyszczanych ścieków.
Przez wiele lat zasoby wód opadowych były marnotrawione, poprzez zbyt szybkie odprowadzanie ich
do morza skanalizowanymi rzekami. Problemem
było również ich silne zanieczyszczenie i związana
z tym degradacja środowiska. Na skutek wysokiego
poziomu urbanizacji i intensyfikacji ekstremów pogodowych (deszcze monsunowe, tajfuny), Singapur
jest narażony na powodzie miejskie i morskie. Dotkliwie również odczuwa okresy suszy.
Władze Singapuru położyły nacisk na nowe
technologie, integrację planowania przestrzennego z gospodarką wodną oraz udział społeczności i biznesu w ochronie zasobów wodnych (3P
Approach — „Water for All: Conserve, Value,
Enjoy” Programme). Ministerstwo Środowiska
i Zasobów Wodnych Singapuru, w porozumieniu
z krajową jednostką odpowiedzialną za planowanie

przestrzenne (Urban Redevelopment Authority),
wprowadziło szereg programów, które umożliwiły
wykorzystywanie wód opadowych w zlewniach
miejskich (obecnie obejmują 2/3 pow. kraju) poprzez wdrażanie systemów SUDS, rewitalizację
rzek, budowę zbiorników retencyjnych i wykorzystanie „zielonej infrastruktury”. Jednym z takich
kluczowych programów jest ABC Waters (Active,
Beautiful, Clean Waters, 2007–2030), którego celem
jest: aktywizacja nadwodnych przestrzeni publicznych, przyciąganie ludzi do wody, wzmacnianie
poczucia współodpowiedzialności za środowisko
i zasoby wodne (Active); upiększanie zbiorników
wodnych i terenów zieleni zintegrowane z krajobrazem miejskim, zagospodarowanie wychodzące
poza cele przeciwpowodziowe i retencyjne, tworzenie turystycznych i miejskich atrakcji wodnych
(Beautiful); poprawa jakości wody, edukacja ekologiczna, budowa relacji między mieszkańcami
a wodą (Clean) (rysunek 8). Realizacja programu
obejmowała opracowanie planu gospodarowania
wodą zintegrowanego z planem zagospodarowania
przestrzennego. Wskazano ponad 100 potencjalnych lokalizacji wdrożeniowych, a także stworzono
ramy prawne i zalecenia projektowe, obejmujące
m.in. wytyczne do tworzenia ogrodów deszczowych,

Rysunek 7. Singapur — plan miejscowy 2014
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Fot. Urban Redevelopment Authority <www.ura.gov.sg/uol>

Studium przypadku:
Singapur — integracja planowania przestrzennego z gospodarką wodną

Fot. Atelier Dreiseitl <www.dreiseitl.com>

Rola urbanistyki i architektury w gospodarowaniu wodą 

Rysunek 8. Bisham Park nad Rzeką Kallang jest przykładem wdrażania programu ABC Waters

Rysunek 9. Po lewej: Bisham Park z lotu ptaka. Po prawej: przekształcenia Rzeki Kallang — powyżej: betonowe
koryto rzeki przed rewitalizacją, poniżej: widok po renaturyzacji doliny

rowów bioretencyjnych, biotopów czyszczących,
renaturyzacji rzek i kanałów i podnoszenia bioróżnorodności. Środki na realizację programu pozyskiwane są m.in. z podatków: Water Conservation
Tax — podatek na odnowę zasobów wodnych; Waterborne Fee — opłata uzależniona od objętości
pobieranej wody; Sanitary Appliance Fee — opłata
za odprowadzanie ścieków komunalnych w oparciu
o liczbę urządzeń sanitarnych. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie projektów jest Narodowa
Agencja Wodna Singapuru (Singapore’s National
Water Agency).
Jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji
jest Bishan Park (projekt Atelier Dreiseitl, 2012,

pow. 62 ha), który nie tylko umożliwia retencję
opadów monsunowych i zapobiega powodziom,
ale również jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku
mieszkańców i siedliskiem wielu gatunków roślin
i zwierząt. Skanalizowany odcinek rzeki Kallang
(w postaci betonowego kanału o długości 2,7 km)
został zrenaturyzowany i wydłużony do 3,2 km
(rysunek 9). Znacznie zwiększono pojemność retencyjną na tym odcinku doliny, a dzięki ożywieniu
strefy litoralu wzrosły też możliwości samooczyszczania cieku. Piękna aranżacja krajobrazu, dostępność i walory edukacyjne parku oraz zlokalizowane
nieopodal usługi i place zabaw stały się atrakcją dla
mieszkańców i turystów.
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