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Historia naszej dzielnicy nierozerwalnie związana jest z wodą. Wawer to piękna, dzika 
Wisła, liczne stawy i oczka wodne, kanały i rowy melioracyjne, które pozostawiła po 
sobie społeczność olendrów. Nasi przodkowie, zamieszkujący ten region, zwany wtedy 
urzeczem, znali wartość wody i uczynili z niej swój atut. Przez lata przyzwyczailiśmy się do 
tego, że woda jest czymś oczywistym. Dziś, w epoce zmian klimatu, dotkliwych susz, ale 
także lokalnych podtopień, musimy zmienić naszą świadomość, musimy zacząć działać. 
Dlatego przygotowaliśmy tę broszurę.

Obowiązkiem każdego mieszkańca jest zagospodarowywanie wód opadowych na wła-
snym terenie. Wyprowadzenie spustów rynien na ulicę jest nie tylko sprzeczne z prawem 
budowlanym, ale też nieroztropne. Woda wyprowadzona z prywatnych działek zalewa 
sąsiadów i ciągi komunikacyjne. Budowa odwodnień, które realizujemy, pochłania z kolei 
miliony z naszej wspólnej kasy. W tej broszurze znajdziesz sposoby na budowę prostych 
urządzeń do retencji wody – ogrodów deszczowych, oczek wodnych czy zbiorników na 
deszczówkę. Pozwolą one zagospodarować lub zmagazynować nadmiar wody, żeby móc 
jej następnie użyć np. do podlewania trawnika. Broszura pokazuje też, że jest to łatwe, 
a budowa ogrodu deszczowego może być rodzinną aktywnością na świeżym powietrzu. 
Dziś nie stać nas już na marnowanie deszczówki, dlatego miasto przygotowało specjalny 
program dopłat do małej retencji, które może otrzymać każdy. 

Zachęcamy Cię, byś planując swoją inwestycję, uwzględniał te wytyczne i twórczo je 
rozwijał. 

Zarząd zielonej dzielnicy Wawer



Wprowadzenie

Wraz z rozwojem miasta coraz więcej terenów zostaje utwardzonych i uszczelnionych, 
przez co obniżona zostaje ich zdolność do zatrzymywania wody deszczowej (tzw. retencji 
krajobrazowej). Ponadto klimatolodzy pracujący nad długoterminowymi prognozami 
pogody są zgodni, że zagrożenia klimatyczne będą narastać zarówno pod względem 
intensywności, jak i częstotliwości. W lecie możemy spodziewać się w Warszawie nie 
tylko częstszego występowania krótkotrwałych deszczy, ale również ich wzmożonej 
intensywności, co prowadzić może do lokalnych podtopień. Skutki te w szczególności 
odczują mieszkańcy południa miasta. Wielu z nas miało do czynienia w ostatnich 
latach z podtopionymi piwnicami, zalanymi ulicami, korkami tworzącymi się w wyniku 
nawalnego deszczu i paraliżem komunikacyjnym okolicy.

Tradycyjne podejście do gospodarowania wodą deszczową polega na dążeniu do jak 
najszybszego odprowadzenia jej z posesji kanalizacją burzową. Ponieważ deszcze 
stają się coraz intensywniejsze, musimy pogodzić się z tym, że nie ma możliwości 
zbudowania takiego systemu kanalizacji, który sprosta odprowadzeniu całej wody 
opadowej w trakcie zjawiska ekstremalnego. Dlatego tak ważne jest zwiększanie 
retencji krajobrazowej. Jeśli wodę będziemy w stanie choć na jakiś czas zatrzymać 
w miejscu opadu, to ograniczymy negatywne konsekwencje nawałnicy. Wawer posiada 
dobre warunki gruntowe i znaczne powierzchnie zielone, umożliwiające rozwiązanie 
tych problemów stosunkowo prostymi środkami i przy niewielkich nakładach. 

Prywatni właściciele gruntów również mają możliwość włączenia się w działania pro-
wadzące do zwiększania retencji krajobrazowej w mieście i tym samym zapobiegające 
miejskim powodziom. Zatrzymanie wody na własnej działce przyniesie przy okazji 
wymierne korzyści, w postaci obniżenia kosztów podlewania ogrodu. Rozwiązania 
wykorzystujące zieleń, która daje cień i, wyparowując wodę, ochładza otoczenie, do-
datkowo ułatwią znoszenie narastających upałów. 

Jak zwiększyć retencję krajobrazową na etapie inwestycji i później, kształtując zieleń 
lub zmieniając zagospodarowanie terenu wokół domu? W niniejszej publikacji znajduje 
się przegląd rekomendowanych rozwiązań. Ikonki umieszczone przy każdym z nich 
informują, czy dane rozwiązanie wymaga skorzystania z pomocy specjalisty, czy możliwe 
jest do samodzielnej realizacji oraz jaki jest jego szacunkowy koszt.

 możesz wykonać samodzielnie 

 skorzystaj ze wsparcia specjalisty

 niski koszt  średni koszt  wysoki koszt
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Ogród deszczowy

Co to jest?
Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia roślin w podłożu 
o dobrej przepuszczalności i porowatości, zasilanym wodą 
opadową, doprowadzoną ze szczelnej powierzchni (np. da-
chu czy tarasu). Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły 
ogród, sadzone są w nim szczególne rośliny – takie, które 
występują na podmokłych łąkach. Odpowiednio dobrane pod-
łoże oraz korzenie bądź kłącza roślin pomagają w oczyszcza-
niu przepływającej przez ogród deszczowy wody opadowej. 
Do wyboru mamy różne rodzaje ogrodów deszczowych – ogród 
w pojemniku, ogród w gruncie infiltrujący wodę do podłoża 
lub izolowany warstwą folii.

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Ogród deszczowy to rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu sy-
tuacjach i wymaga mniej miejsca niż nieco tańsza w budowie 
niecka retencyjna. Jeśli przy budynku nie ma dużo wolnej prze-
strzeni ani terenu zieleni do wykorzystania, możemy zbudować 
ogród deszczowy w pojemniku, do którego odprowadzamy 
wodę bezpośrednio z rynny.

Gdy mamy teren zieleni do wykorzystania, możemy stworzyć 
izolowany ogród deszczowy w gruncie położony bliżej ściany 
budynku lub ogród deszczowy infiltrujący wodę do gruntu 
położony minimum 5 m od ściany budynku. Bezpośrednia 
bliskość budynku ułatwia doprowadzenie wody z rynny do 
ogrodu, jednak wymaga odizolowania ogrodu od podłoża, aby 
nie doprowadzić do zawilgocenia fundamentów.

poziom terenu
wokół ogrodu deszczowego rura przelewowa rura spustowa

folia PVC

rura drenarska w oplocie
kruszywo dolomitowe 
lub keramzyt

żwir ozdobny
żwir ozdobny

roślinność

folia PVC

zaślepka rury

kruszywo dolomitowe

roślinność rura
przelewowa

piasek gruboziarnisty z dodatkami
tłuczonej cegły, kruszywa 
dolomitowego lub wapiennego

Schemat ogrodów deszczowych: w gruncie (po lewej) i w pojemniku (po prawej)

Gdzie szukać więcej informacji? 
Jaki ogród deszczowy wybrać i gdzie go zlokalizować:

Lubię deszcz – https://sendzimir.org.pl/projekty/lubie-deszcz/
lubie-deszcz-ogrod-deszczowy-w-praktyce/

Jak stworzyć ogród deszczowy krok po kroku:

Ogrody deszczowe w pojemnikach – https://sendzimir.org.pl/
wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogród-deszczowy 
-w-pojemniku.pdf

Ogrody deszczowe w gruncie – https://sendzimir.org.pl/ 
wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogrod-deszczowy 
-w-gruncie.pdf

https://sendzimir.org.pl/projekty/lubie-deszcz/lubie-deszcz-ogrod-deszczowy-w-praktyce/
https://sendzimir.org.pl/projekty/lubie-deszcz/lubie-deszcz-ogrod-deszczowy-w-praktyce/
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogród-deszczowy-w-pojemniku.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogród-deszczowy-w-pojemniku.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogród-deszczowy-w-pojemniku.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogrod-deszczowy-w-gruncie.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogrod-deszczowy-w-gruncie.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-ogrod-deszczowy-w-gruncie.pdf
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Niecka retencyjna

Co to jest?
Niecka retencyjna to łagodne zagłębienie w terenie, wypeł-
nione warstwą filtrującą, w którym czasowo gromadzi się 
woda opadowa (maksymalnie do dwóch dni). Może być ona 
porośnięta trawą lub roślinami znoszącymi krótkie zalewanie 
i odpornymi na suszę. Poza przyjmowaniem i zatrzymywaniem 
wody deszczowej, a także jej późniejszym oczyszczaniem, 
niecka obsadzona roślinnością stanowi zwykle bardzo atrak-
cyjną ozdobę ogrodu. 

Możemy wybudować dwa rodzaje niecek: proste, będące 
zagłębieniem terenu obsadzonym roślinnością z podłożem 
filtrującym wodę i przepuszczające wodę do gruntu (które 
muszą znajdować się minimum 5 m od budynku, żeby nie pro-
wadziły do zamoknięcia fundamentów) lub niecki retencyjne 
wyściełane folią, połączone ze studzienką kontrolną.

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Niecka wymaga więcej miejsca niż ogród deszczowy, jest 
jednak rozwiązaniem nieco tańszym w budowie. Najłatwiej 
stworzyć ją na działce o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu 
poprzez nasadzenie kompozycji roślinnych w istniejącym lub 
utworzonym zagłębieniu. Najlepiej nieckę zaplanować w miej-
scu, do którego woda będzie naturalnie spływać z powierzchni 
utwardzonych, takich jak droga dojazdowa, parking, dach czy 
taras. 

rośliny na stanowiska suche
rośliny lubiące umiarkowane warunki

rośliny znoszące okresowe zalewanie

nasyp powstały
z wykopu spod niecki dno niecki

60 cm
głębokość wykopu

gleba wydobyta
z głębszej warstwy wykopu
bądź wzbogacona
kompostem
gleba urodzajna wydobyta
z wierzchniej warstwy
wykopu

kierunek dopływu wody

Schemat infiltracyjnej niecki retencyjnej, widok z góry i przekrój

Gdzie szukać więcej informacji?
Jak zbudować nieckę retencyjną krok po kroku i jakimi 
roślinami obsadzić poszczególne jej części: 

Infiltracyjna niecka retencyjna – https://sendzimir.org.pl/ 
wp-content/uploads/2019/03/broszura-niecka.pdf

https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-niecka.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/broszura-niecka.pdf
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Gdzie szukać więcej informacji?
Jak zbudować nieduży naturalistyczny staw ogrodowy  
lub oczko wodne krok po kroku: 

Naturalistyczne stawy retencyjne – https://sendzimir.org.pl/ 
wp-content/uploads/2019/03/Naturalistyczne_stawy_
retencyjne.pdf

Staw retencyjny

Co to jest?
Staw to zbiornik wypełniony wodą stojącą przez cały rok, 
który zatrzymuje i oczyszcza wodę pochodzącą ze spływu 
powierzchniowego. Nieodłącznym elementem takiego zbior-
nika są rośliny wodne, które nadają mu naturalny charakter 
i przede wszystkim wspomagają proces filtracji wody. Koszt 
takiego założenia zależy od jego wielkości. Zazwyczaj zbiorniki 
retencyjne kojarzone są z wielkoprzestrzennymi obiektami 
inżynierii wodnej, podczas gdy mogą to być także niewielkie 
stawy ogrodowe. 

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Warto rozważyć budowę stawu w ogrodzie, gdy dysponujemy 
odpowiednią ilością miejsca. W celu zapewnienia prawidłowe-
go przebiegu procesów biologicznych, umożliwiających zacho-
wanie dobrej jakości wody, najlepiej by zbiornik miał przynaj-

mniej 15–20 m3 pojemności, przy głębokości minimum 1 m. 
Zbiornik może powstać, gdy jesteśmy w stanie doprowadzić 
do niego wodę np. z rynien lub poprzez zapewnienie spływu 
powierzchniowego z terenów położonych wyżej. Staw można 
też zbudować w miejscu, gdzie poziom wód gruntowych jest 
na tyle wysoki, że uniemożliwia stworzenie niecki lub ogrodu 
deszczowego w gruncie.

dopływ

grobla
z przepuszczalnego
materiału (opcjonalna) 

przelew burzowy

roślinność zalewana okresowo

odpływ

roślinność zalana stale

Schemat typowego stawu retencyjnego, widok z góry i przekrój (na podst. Woods-Ballard i in., The SuDS Manual, 2015)

https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Naturalistyczne_stawy_retencyjne.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Naturalistyczne_stawy_retencyjne.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/Naturalistyczne_stawy_retencyjne.pdf
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Gdzie można znaleźć więcej informacji?
Jakie drzewa i krzewy sadzić w mieście:

Standardy kształtowania zieleni Warszawy –  http://zzw.waw.pl/
baza-wiedzy/standardy-ksztaltowania-zieleni-warszawy/

Drzewa i krzewy

Co to jest?
Każda forma zagospodarowania przestrzeni przyczyniająca 
się̨ do zachowania lub przywrócenia powierzchni biologicz-
nie czynnej ma pozytywny wpływ na retencję krajobrazową. 
Jednak, żeby zapewnić szerokie spektrum usług ekosystemów, 
warto pomyśleć o wprowadzaniu zbiorowisk gatunków ro-
dzimych, przystosowanych do warunków miejskich, w szcze-
gólności drzew i krzewów. Koszty utrzymania gatunków 
drzew dostosowanych do naszych warunków klimatycznych 
(np. związane z podlewaniem) i nakład pracy są dużo niż-
sze. Gatunki egzotyczne nie tylko mogą słabo dostosować 
się do warunków klimatycznych, lecz także – rozsiewając 
się – niekorzystnie wpływać na skład gatunkowy zbiorowisk 
roślinnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i wypierać 
gatunki rodzime. 

Drzewa, szczególnie dojrzałe, są najskuteczniejszymi „urządze-
niami” do zatrzymywania wody opadowej, działają jak nawilża-
cze powietrza i klimatyzatory. Jedno drzewo może wyparować 
nawet 500 litrów wody dziennie!

PAROWANIE
zwiększenie wilgotności 
powietrza, obniżanie temperatury
– poprawa mikroklimatu, 
zapobieganie ryzyku rozwoju 
alergii i innych chorób 
układu oddechowego

WYTWARZANIE TLENU 
poprawianie jakości 
powietrza w mieście

INTERCEPCJA
zatrzymywanie wody opadowej, 
zmniejszanie ryzyka występowania 
powodzi miejskich

zmniejszenie odpływu wody 
i zapobieganie erozji gleby

pobieranie i gromadzenie
wilgoci glebowej

FILTROWANIE POWIETRZA 
skuteczne zatrzymywanie 
miejskich zanieczyszczeń 
takich jak pyły oraz 
pochłanianie dwutlenku 
węgla – przeciwdziałanie 
zmianom klimatu

Usługi ekosystemów świadczone przez drzewa

http://zzw.waw.pl/baza-wiedzy/standardy-ksztaltowania-zieleni-warszawy/
http://zzw.waw.pl/baza-wiedzy/standardy-ksztaltowania-zieleni-warszawy/
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Łąka kwietna

Co to jest?
Łąka kwietna to tania, łatwa w utrzymaniu i przyjazna środo-
wisku alternatywa dla trawnika. W przeciwieństwie do traw-
nika składa się z wielu gatunków roślin, najlepiej rodzimych 
i wymaga koszenia tylko dwa razy w roku. Łąka wchłania dwa 
razy więcej wody niż trawnik, a jej 25 razy dłuższe korzenie 
pozwalają roślinom korzystać z głębiej położonych zasobów 
wodnych, co ogranicza konieczność podlewania łąki do okre-
sów długotrwałej suszy.

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Łąka kwietna sprawdzi się w wielu mniej intensywnie użyt-
kowanych miejscach na działce, można nią obsiać niewielkie 
fragmenty terenu albo bardzo rozległe powierzchnie, wystar-
czy skorzystać z gotowej mieszanki gatunków rodzimych, wy-
siewając je na odchwaszczonym gruncie.

Gdzie szukać więcej informacji?
Jak założyć łąkę kwietną: 

Przestrzeń przyjazna przyrodzie – dobre praktyki –  
http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/
Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_
praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf

Łąka kwietna (na podst. Wysocki i Sikorski, Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu, 2014)

http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf
http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf
http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf
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Ekstensywny zielony dach

Co to jest?
Ekstensywny zielony dach to dach obsadzony roślinnością, która 
nie wymaga późniejszej pielęgnacji, głównie rozchodnikami. 
Dachy ekstensywne mają niewielką grubość podłoża (5–15 cm). 
Zielone dachy mogą zatrzymać znaczną część spadającego na 
nie opadu, zapobiegając przeciążeniu kanalizacji w trakcie gwał-
townego deszczu. Woda zgromadzona w ich wielowarstwowej 
strukturze częściowo odparowuje, częściowo jest pochłaniana 
przez rośliny, a częściowo magazynowana przez podłoże. Im 
grubsze podłoże, tym większa zdolność zatrzymywania wody 
przez dach.

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Zielony dach może sprawdzić się na prywatnej posesji. Może 
stać się elementem budynku użytkowego, wiaty garażowej, 
ganku czy nawet osłony kontenerów na odpady. Nieduży dach 
jest stosunkowo łatwy do samodzielnego założenia. Dach, 
na którym zdecydujemy się na zasadzenie roślin, powinien 
dopuszczać dodatkowe obciążenie ok. 100 kg/m2 i mieć dobrą 
hydroizolację. Jeżeli pod spodem znajdują się pomieszczenia 
mieszkalne, lepiej skorzystać z pomocy dekarza.

Stworzenie większych zielonych dachów wymaga fachowej po-
mocy podczas projektowania i instalacji. W przypadku nowego 
budynku zielony dach powinien być uwzględniony w projekcie 
budowlanym i we wniosku o pozwolenie na budowę. Jeśli chce-
my obsadzić roślinnością istniejący dach, potrzebne jest albo 
zgłoszenie robót budowlanych, albo – najczęściej – pozwolenie 
na budowę.

Gdzie szukać więcej informacji?
Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów 
i żyjących ścian – poradnik dla gmin. Publikacja Polskiego 
Stowarzyszenia „Dachy Zielone” – http://www.psdz.pl/
sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20
I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20
ZYJACYCH%20SCIAN.pdf

Jak zrobić mały dach zielony ekstensywny –  
http://zielonainfrastruktura.pl/jak-zrobic-dach-zielony 
-ekstensywny/

Schemat budowy zielonego dachu: przekrój dachu ekstensywnego (na podst. Groenblauw, Green roofs, 2019)

roślinność

substrat
glebowy

warstwa
drenażowa

mata ochronna
i gromadząca
wodę

warstwa
izolacyjna

http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
http://zielonainfrastruktura.pl/jak-zrobic-dach-zielony-ekstensywny/
http://zielonainfrastruktura.pl/jak-zrobic-dach-zielony-ekstensywny/
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Zielone ściany – pnącza

Co to jest?
Najprostszą wersją zielonych ścian są pnącza, które mają 
zdolność piąć się bezpośrednio po powierzchni fasady, korzy-
stając ze specjalnych organów służących do przyczepiania się 
do ściany, bez wrastania w nią. W naszej strefie geograficznej 
liczba takich gatunków nie jest duża, należą do nich na przy-
kład bluszcze czy winobluszcze. Efektywność zatrzymywania 
wody przez pnącza będzie zależna od objętości ich liści i ło-
dyg oraz wielkości korzeni. Potencjał retencyjny gatunków 
wspinających się można porównać z drzewami. Dodatkową 
zaletą zielonej ściany jest zmniejszenie kosztów ogrzewania 
zimą i zmniejszenie temperatury wewnątrz budynku latem.
Istnieją też inne, bardziej złożone rodzaje zielonych ścian, 
gdzie sadzimy rośliny na specjalnie przygotowanych konstruk-
cjach, są to jednak rozwiązania dużo droższe i wymagające 
specjalistycznego wsparcia zarówno na etapie instalacji, jak 
i utrzymania.

Gdzie sprawdzi się takie rozwiązanie?
To rozwiązanie wymaga mocnej fasady, bez pęknięć i szczelin 
pomiędzy cegłami lub ubytków tynku, a najlepszym materia-
łem dla pnączy jest cegła. Pnącza można posadzić w skrzy-
niach, jednak ze względu na ograniczoną ilość gleby nie będą 
mogły wtedy intensywnie się rozrastać. Pnącza są szczególnie 
przydatne zwłaszcza w mniejszych ogrodach, gdzie nie ma 
miejsca na inne rozwiązania zwiększające retencję krajobra-
zową. Można je oczywiście wykorzystać w innych miejscach, 
obsadzając nimi na przykład ogrodzenia.

ściana
nośna

donica

roślinność
bezpośrednio na ścianie

roślinność
na konstrukcji

1 2 3

Różne rodzaje zielonych ścian: 1 – klasyczne zielone ściany; 2 – zielone fasady z wykorzystaniem pnączy rosnących w gruncie; 
3 – zielone fasady z wykorzystaniem pnączy rosnących w donicach (na podst. Perini i Rosasco, Cost–benefit analysis for 
green façades and living wall systems, 2013)

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów 
i żyjących ścian – poradnik dla gmin. Publikacja Polskiego 
Stowarzyszenia „Dachy Zielone” – http://www.psdz.pl/
sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20
I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20
ZYJACYCH%20SCIAN.pdf

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu 
w miastach – katalog techniczny – https://sendzimir.org.pl/
publikacje/blekitno-zielona-infrastruktura-katalog-techniczny/

http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
http://www.psdz.pl/sites/default/files/ZASADY%20PROJEKTOWANIA%20I%20WYKONYWANIA%20ZIELONYCH%20DACHOW%20I%20ZYJACYCH%20SCIAN.pdf
https://sendzimir.org.pl/publikacje/blekitno-zielona-infrastruktura-katalog-techniczny
https://sendzimir.org.pl/publikacje/blekitno-zielona-infrastruktura-katalog-techniczny
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Nawierzchnie przepuszczalne 

Co to jest?
Niektóre części naszej działki (podjazd do domu lub garażu, 
miejsca parkingowe, chodniki i ścieżki) wymagają utwardzenia, 
aby dobrze pełnić swoją funkcję. Zastosowanie nawierzchni 
przepuszczalnych wokół domu pozwala na przesiąkanie wody 
opadowej do gruntu i jej zatrzymywanie. Obecnie dostępnych 
jest coraz więcej rozwiązań, które z jednej strony zapewnia-
ją przepuszczalność powierzchni, a z drugiej – jej wytrzy-
małość i trwałość. Są to na przykład nawierzchnie żwirowe 
i kamienne, trawiaste, ziemne, ale również nawierzchnie, na 
których pomiędzy kostkami lub płytami nieprzepuszczalnymi 
stosuje się̨ przerwy dylatacyjne, a ich podbudowa wykonana 
jest z warstw żwiru i piasku (a nie tradycyjnie stosowanej, 
nieprzepuszczalnej podsypki cementowej). Taka inwestycja 
przeciwdziała – w zależności od położenia działki – albo nad-
miernemu osuszaniu terenu, albo lokalnym podtopieniom.

Gdzie sprawdzi się takie rozwiązanie?
Zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych na prywatnych 
posesjach nie powinno stanowić żadnego problemu, ze wzglę-
du na niewielką częstotliwość ruchu. Stosowanie nawierzchni 
przepuszczalnych jest najbardziej efektywne na gruntach 
lekkich, piaszczystych. Grunty te charakteryzują się szyb-
kim przesiąkaniem wody deszczowej do głębszych warstw. 
Wykorzystanie nawierzchni przepuszczalnej na ciężkich 
gruntach gliniastych jest możliwe, ale wymaga zapewnienia 
dodatkowej warstwy drenującej.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?
Różne rodzaje nawierzchni przepuszczalnych, ich 
zastosowanie i sposób budowy: 

Metody zwiększania retencji wody deszczowej do gruntu –  
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/04_
zwiekszanie_retencji.pdf

Schemat przekroju przykładowej powierzchni przepuszczalnej (na podst. Groenblauw, Porous paving materials, 2019)

powierzchnia utwardzona

zasiew mieszanką
traw

gleba

piasek/tłuczeń

warstwa nośna
kruszywo

warstwa przepuszczalna

grunt rodzimy

https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/04_zwiekszanie_retencji.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/04_zwiekszanie_retencji.pdf
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Studzienka chłonna

Co to jest?
Studzienka chłonna to urządzenie podziemne, które stosuje 
się w celu zatrzymania wody w krajobrazie lub gromadzenia 
jej do podlewania roślin, jeżeli nie mamy możliwości gro-
madzenia jej w zbiornikach wodnych. Wskazane jest wstęp-
ne podczyszczenie wody deszczowej kierowanej do studni 
chłonnej. Można w tym celu zastosować osadniki lub niecki 
retencyjne z roślinami. 

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Studzienka chłonna to instalacja, którą da się wykorzystać 
w każdym ogrodzie, może być całkowicie niewidocznym 
elementem, schowanym pomiędzy roślinami ozdobnymi. 
Lokalizujemy ją minimum 5 m od budynku. Wielkość studzienki 
jest ograniczona przez rozmiary dostępnych prefabrykatów, 
w przypadku dużych działek możliwe jest łączenie ze sobą 
kilku studni chłonnych.

Gdzie szukać więcej informacji?
Jak zainstalować studzienkę chłonną w ogrodzie: 

Metody zwiększania retencji wody deszczowej do gruntu –  
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/04_
zwiekszanie_retencji.pdf

Schemat przesiąkania wody w studni chłonnej

warstwa
słabo przepuszczalna

dopływ podziemny,
gdy dopływ nadziemny
jest niemożliwy

warstwa
przesączania

zasypka

studnia chłonna
zbudowana z kręgów

pokrywa studzienki
z otworami dopływowymi
z łapaczem zanieczyszczeńwarstwa gleby

żwir frakcja 8/32 mm

geowłóknina

https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/04_zwiekszanie_retencji.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/04_zwiekszanie_retencji.pdf
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Zbiornik na deszczówkę

Co to jest?
Łatwym do wykonania sposobem na zbieranie wody deszczo-
wej jest postawienie przy budynku naziemnego zbiornika zbie-
rającego wodę spływającą rurą spustową (pionową) z rynien 
wokół dachu. Przy domu jednorodzinnym można wykorzystać 
zbiornik o pojemności 250–350 litrów, wykonany z tworzywa 
sztucznego (odporny na butwienie i korozję). Powinien on 
posiadać przykrycie. Dla większej wygody można umieścić 
go na podstawie i zainstalować w nim kran. Warto skorzystać 
ze zbieracza deszczówki: to element, który zapobiega prze-
pełnieniu zbiornika; należy zainstalować go na rynnie spusto-
wej. Wylot zbieracza powinien znajdować się 5–10 cm poniżej 
górnej krawędzi pojemnika (będzie on wyznaczał najwyższy 
poziom wody w zbiorniku).

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Zbiornik na deszczówkę może z powodzeniem znaleźć się 
przy każdym budynku, gdy nie mamy możliwości finansowych 
i technicznych realizacji rozwiązań opartych na przyrodzie.

Gdzie szukać więcej informacji?
Przestrzeń przyjazna przyrodzie – dobre praktyki –  
http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/
Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_
praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf

zbieracz deszczówki

ujście rury spustowej

zbiornik na
deszczówkę

podstawa

odprowadzanie
wody do 
zbiornika

odpływ wody
rurą spustową,
gdy zbiornik jest
napełniony

rura spustowa
odprowadzająca
deszczówkę z rynien
wokół dachu

Zbiornik na deszczówkę gromadzący wodę z dachu budynku, przyłączony do rury spustowej 
przy pomocy zbieracza deszczówki

http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf
http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf
http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/images/publikacje/Przestrzen_przyjazna_przyrodzie_-_przyklady_dobrych_praktyk_-_Fundacja%20Sendzimira.pdf
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Skrzynki retencyjno-rozsączające

Co to jest?
Skrzynki retencyjno-rozsączające zbudowane są z tworzywa 
sztucznego i pełnią rolę podziemnego zbiornika retencyjnego. 
Składają się z połączonych ze sobą segmentów umożliwiają-
cych dobranie wielkości układu w zależności od wymaganej 
pojemności retencyjnej. Wody opadowe z dachów oraz innych 
powierzchni uszczelnionych przed wprowadzeniem do skrzynki 
oczyszczane są w osadniku. Jego zadaniem jest oddzielenie 
od wody cząstek mineralnych i cząstek ropopochodnych. 
Następnie system skrzynek rozsącza zgromadzoną wodę do 
gruntu w sposób bezciśnieniowy. Dzięki modułowej konstrukcji 
możliwa jest budowa układu o niestandardowym kształcie 
dostosowanym do warunków terenowych.

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Rozwiązanie to możemy zastosować, gdy nie dysponujemy 
miejscem dla rozwiązań powierzchniowych i gdy podłoże na 
działce jest dobrze lub średnio przepuszczalne. W przypadku 
gruntu rodzimego o niskiej przepuszczalności stosuje się do-
datkowo warstwę przesączalną dookoła skrzynki.

Gdzie szukać więcej informacji?
Katalog dobrych praktyk. Zasady zrównoważonego 
gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z pasów 
drogowych – https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/
dokumenty/8811/Katalog%20Dobrych%20Praktyk%20-%20
drogi.pdf, strona 92

Na stronie edukacyjnej: http://www.instsani.pl/1103/
skrzynki-rozsaczajace

segment skrzynki 
retencyjno-rozsączającej

rura wentylacyjnadoprowadzenie wody z instalacji

zasypka piaskowa

obsypka żwirowa

doprowadzenie wody
z powierzchni ziemi

grunt rodzimy infiltracja wody do gruntu

geowłóknina

Schemat przepływu wody przez skrzynkę retencyjno-rozsączającą

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/8811/Katalog%20Dobrych%20Praktyk%20-%20drogi.pdf
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/8811/Katalog%20Dobrych%20Praktyk%20-%20drogi.pdf
https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/8811/Katalog%20Dobrych%20Praktyk%20-%20drogi.pdf
http://www.instsani.pl/1103/skrzynki-rozsaczajace
http://www.instsani.pl/1103/skrzynki-rozsaczajace
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Systemy wykorzystania wody szarej

Co to jest?
Szarą wodą nazywamy zużytą wodę pozyskiwaną z umywalek, 
pralek, wanien lub kabin prysznicowych. Jest ona niezdatna 
do picia, ale po wstępnym oczyszczeniu może być wykorzy-
stana do spłukiwania toalet bądź podlewania przydomowych 
ogródków.

Woda szara gromadzona jest w zasobniku wodnym. Może 
znajdować się on na zewnątrz lub wewnątrz budynku. W za-
leżności od różnicy poziomów pomiędzy zasobnikiem wodnym 
a toaletą może być wymagana pompa wodna. Woda szara 
może być uzupełniania wodą opadową pochodzącą z dachu 
budynku. W przypadku jej niedostatku wykorzystywany jest 
tradycyjny sposób spłukiwania toalet.

Woda szara powtórnie wykorzystana oraz jej ewentualny 
nadmiar trafia do lokalnej kanalizacji lub bezodpływowej 
przydomowej oczyszczalni ścieków. System ten przyczynia 
się do ochrony zasobów wodnych, zmniejszeniu ulegają opłaty 
za pobór wody wodociągowej i za odprowadzenie ścieków do 
systemu kanalizacji.

W jakiej sytuacji skorzystać z tego rozwiązania?
Rozwiązanie to wprowadza się w zależności od dostępno-
ści miejsca na zbiornik wodny oraz możliwości montażu 
dodatkowej instalacji wewnątrz budynku. Dobór wielkości 
zbiornika ustala się na podstawie liczby mieszkańców i dzien-
nego zużycia wody przez pojedynczą osobę. Rozwiązanie to 
rekomendowane jest w przypadku obiektów charakteryzują-
cych się znaczną ilością generowanej wody szarej, ponieważ 
czynnikiem wpływającym na tempo zwrotu inwestycji są ceny 
mediów.

Gdzie szukać więcej informacji?
Więcej informacji można znaleźć na stronach poświęconych 
tematyce budowy domów jednorodzinnych, np.:

https://www.instalator.pl/2016/10/wykorzystanie-wody 
-szarej/

https://receptynadom.pl/warto-robic-domu-dodatkowa 
-instalacje-szara-woda/

https://muratordom.pl/remont-domu/eksploatacja-domu/
woda-z-odzysku-jak-gromadzic-wode-deszczowa-aa-F5pv 
-Vg3r-zSmc.html

ściekiścieki

kocioł

wodomierz

wodociąg osadnik
zasobnik
wody

ciepła
woda

zimna
woda

Schemat domu z instalacją szarej wody

https://www.instalator.pl/2016/10/wykorzystanie-wody-szarej/
https://www.instalator.pl/2016/10/wykorzystanie-wody-szarej/
https://receptynadom.pl/warto-robic-domu-dodatkowa-instalacje-szara-woda/
https://receptynadom.pl/warto-robic-domu-dodatkowa-instalacje-szara-woda/
https://muratordom.pl/remont-domu/eksploatacja-domu/woda-z-odzysku-jak-gromadzic-wode-deszczowa-aa-F5pv-Vg3r-zSmc.html
https://muratordom.pl/remont-domu/eksploatacja-domu/woda-z-odzysku-jak-gromadzic-wode-deszczowa-aa-F5pv-Vg3r-zSmc.html
https://muratordom.pl/remont-domu/eksploatacja-domu/woda-z-odzysku-jak-gromadzic-wode-deszczowa-aa-F5pv-Vg3r-zSmc.html


Dofinansowanie do urządzeń retencyjnych
Od października 2019 r. w Warszawie działa program dotacji pn. Budowa urządzeń 
służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu 
ich powstania. Dofinansowania są skierowane do mieszkańców, a środki można 
pozyskać na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń do zatrzymania 
wód opadowych i roztopowych. Takimi urządzeniami mogą być np. obiekty retencyj-
ne – zbiorniki, niecki czy ogrody deszczowe, a także oczka wodne, studnie chłonne 
lub skrzynki rozsączające. Tworzenie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury 
ma na celu ograniczenie odpływu wody w chwili opadu poprzez jej zatrzymanie na 
terenie działki, jak również poprawę lokalnego mikroklimatu. Ponadto zgromadzona 
woda deszczowa generuje oszczędności dla gospodarstwa domowego, wynikające 
z odpowiedniego nawodnienia gruntu deszczówką, a nie kranówką. 

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji w 2020 r. należy składać do 
31 marca 2020 r. w Biurze Ochrony Środowiska bądź w Urzędzie Dzielnicy m.st. 
Warszawy. W kolejnych latach wnioski przyjmowane będą od 1 września poprze-
dzającego planowany rok realizacji inwestycji do 31 marca tego roku, w którym 
planowana jest realizacja inwestycji.

Szczegółowe zasady pozyskiwania dofinansowania, określone zostały w załączniku 
nr 8 do uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 września 2019 r. 

Więcej informacji na temat dotacji oraz wykaz wymaganych dokumentów znajduje 
się na stronie: http://zielona.um.warszawa.pl/, w zakładce Dotacje dla mieszkańców 
na inwestycje ekologiczne. 

Uwaga na kwestie formalne!

Rozwiązania prezentowane w tej broszurze są bardzo różnorodne i niektóre z nich 
w zależności od skali obiektów, ich usytuowania czy też sposobu połączenia z grun-
tem lub ciekami wodnymi mogą wymagać zgłoszenia do odpowiedniego urzędu lub 
uzyskania pozwolenia. 

Jeśli potrzebujesz skonsultować, czy realizacja konkretnego obiektu  wymaga pod-
jęcia kroków formalnych, skontaktuj się z Urzędem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa, 
ul. Żegańska 1.

http://zielona.um.warszawa.pl

