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Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu  
Narzędzia strategiczne 
Warsztaty stacjonarne, 10–11 września 2020 r., Gdynia 
 

 
 

PROPOZYCJE OPRACOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW 
WARSZTATÓW 
 
Poniższe koncepcje powstały w czasie dwudniowego warsztatu, realizowanego przez Fundację 
Sendzimira wraz z Urzędem Miasta Gdynia, przy wsparciu Ecologic Institute w ramach projektu 
„Climate NBS Polska: Rozwiązania oparte na przyrodzie służące adaptacji miast do zmian klimatu”, 
będącego częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). 
 
Uczestnicy warsztatów: Jakub Bednarski, Aleksandra Budny, Emilia Chęć, Anita Doda, Paula 
Dominiak, Bartosz Frankowski, Magdalena Garczarczyk, Marta Głosek, Małgorzata Godlewska, 
Robert Kalak, Agata Lipińska, Magdalena Malanowska, Magdalena Salwa, Piotr Szkołut, Justyna 
Tracichleb, Beata Trzeciak. 
 
Prowadzący: Agnieszka Czachowska, Ilona Gosk, Agnieszka Kowalewska 
 
 
 
 
Aplikacja promująca rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury wśród 
mieszkańców 
 
Interaktywna aplikacja na urządzenia mobilne, pozwalająca zasymulować rozwiązania, jakie można 
wprowadzić na własnej działce, aby zatrzymać wody opadowe. Użytkownik wypełniałby wybrane parametry 
(np. wielkość działki, wielkość domu, nachylenie dachu, powierzchnia utwardzonych podjazdów, rodzaj 
roślinności itp.), a aplikacja podpowiadałaby mu, jakie rozwiązania może wprowadzić, aby zatrzymać wodę 
na działce (np. zielone dachy, zielone elewacje, ogrody deszczowe, niecki, oczka wodne, skrzynki 
rozsączające, zbiorniki na deszczówkę itd.) oraz odsyłała do dalszych źródeł, szczegółowo opisujących każde 
z rozwiązań i możliwości pozyskania na nie dofinansowania. 
 
Rezultaty: 
Upowszechnienie wiedzy na temat możliwych rozwiązań błękitno zielonej infrastruktury (mierzone liczbą 
osób, które skorzystają z aplikacji). 
 
Uwarunkowania: 
Aby narzędzie stało się skuteczne, ważne jest jego upowszechnienie. Powinno być promowane przy innych 
instrumentach wdrażanych praz miasto, takich jak dotacje na małą retencję, czy projektowanych 
w przyszłości dotacjach do zielonych dachów, ulgach w opłatach za utraconą retencję itp.  
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Adresaci: 
Mieszkańcy i firmy z terenu gminy 
 
Udziałowcy: 

− Wydział ogrodnika miasta 
− Pełnomocnik ds. zmian klimatu 

 
 
 
Miej oko na oczko 
 
Program adresowany do właścicieli działek położonych na terenach podmokłych, z podłożem gliniastym, 
które ulegają okresowym podtopieniom lub zalewają niżej położone tereny. Pilotażowo realizowany 
w Wielkim Kacku, a następnie upowszechniony w innych dzielnicach Gdyni, w których pojawiają się podobne 
problemy. Jego istotą byłoby zachęcenie właścicieli działek do budowania obiektów małej retencji, w tym 
tytułowych oczek wodnych. Realizowane działania obejmowałyby: 

 
W efekcie przeprowadzonych działań powstaną miejsca powierzchniowego gromadzenia wód w strefach 
zieleni i systemu odprowadzania ich ze stref nieprzepuszczalnych. W dalszej perspektywie powiąże 
to ekosystem wodny okolicy i miasta, poprzez stworzenie w strefie zabudowy głównych stref gromadzących 
wodę (ogrody deszczowe, depresje i obniżenia, strefy zieleni, niecki retencyjne, depresje) oraz systemu 
odprowadzania nadmiaru wody z obszaru o intensywnym zagospodarowaniu. 
 
Aby skutecznie wdrożyć powszechne retencjonowanie wód, które będzie dostarczać miastu ważnych 
korzyści, niezbędne jest zwiększenie świadomości mieszkańców i decydentów o roli wody w środowisku 
miejskim i możliwości jej gospodarowania. Istotne jest kreowanie wizerunku roli wody w mieście jako 
wyzwania i szansy na uczynienie miast przyjaźniejszymi do życia. Wszyscy powinni  przyczynić się do jej 
zatrzymania i spowolnienia jej spływu, zanim spowoduje lokalne podtopienia czy dostanie się do kanalizacji. 
 
Rezultaty: 

− Właściwe gospodarowanie wodami opadowymi (mierzone ilością wprowadzonych rozwiązań 
indywidualnych); 

− Edukacja, wzrost świadomości znaczenia błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji do zmian 
klimatu; 

− Zwiększenie bioróżnorodności poprzez tworzenie stref gromadzenia wód/niewielkich mokradeł, 
które należą do miejsc o wyjątkowo bogatych walorach krajobrazowych, florystycznych i są ostoją 
fauny. 

 
Uwarunkowania: 
Rządowy program „Moja Woda” pozwala na dotowanie obiektów małej retencji na terenie całego kraju. 
Wsparcie mieszkańców Gdyni w pozyskanie środków z tego programu może obniżyć koszty wdrożenia 
opisanego rozwiązania. 
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Adresaci: 
− Mały biznes (stajnia, usługi) 
− Właściciele Rodzinnych ogrodów działkowych 
− Prywatni właściciele 
− Wspólnoty mieszkaniowe 

 
Udziałowcy: 
Urząd Miasta Gdyni i właściciele działek 
 
Czas: 
Pierwsza edycja: 2 lata  
Kolejne edycje (do wyczerpania zainteresowania) po 2 lata 
 
Budżet: 

− 0,5 mln na 2 lata 
− Kolejne edycje w cyklach 2-letnich 

 
 
 
Zachowaj drzewa, to się opłaca! 
 
Program ochrony drzew na parcelach prywatnych, wykorzystujący mechanizm ulg w podatkach. Program 
umożliwiałby wystąpienie o ulgę tym właścicielom działek, którzy zachowali stary drzewostan lub dokonali 
nasadzeń. Wielskość ulgi byłaby zależna od wielkości drzew (mierzonych obwodem) i gatunków (np. większa 
za gatunki rodzime). 
 
Rezultaty: 

− Zachowanie drzew (mierzone liczbą drzew) 
− Zachowanie/zwiększenie retencji krajobrazowej (mierzone ilością wody opadowej odprowadzanej 

do kanalizacji deszczowej) 
− Ograniczenie miejskiej wyspy ciepła (mierzone spadkiem temperatury w mieście) 
− Zwiększenie bioróżnorodności (weryfikowane inwentaryzacją przyrodniczą) 
− Wzrost jakości życia (weryfikowany badaniami społecznymi) 

 
Uwarunkowania: 
Podobne rozwiązanie wprowadzono w Rumii – analiza jego efektów może pozwolić na lepsze 
zaprojektowanie tego instrumentu w Gdyni. 
 
Adresaci: 
Mieszkańcy i firmy z terenu gminy 
 
Udziałowcy: 

− Wydział odpowiedzialny za podatki lokalne, 
− Wydział ogrodnika miasta 
− Pełnomocnik ds. zmian klimatu 

 
Czas: 
Szacowany czas wdrożenia instrumentu: 1 rok 
 
Budżet: 
Spadek wpływu z podatków lokalnych do budżetu miasta. 
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Park&Green 
 
Działanie zmierzające do rozszczelnienia powierzchni parkingów, poprzez wprowadzenie ulg w opłatach za 
utraconą retencję. Zgodnie z założeniami wysokość ulgi byłaby proporcjonalna do odsetka miejsc 
parkingowych, na których wprowadzono nawierzchnię umożliwiającą infiltrację wody do gruntu. Najwyższa 
ulga przysługiwałaby w sytuacji, kiedy na jednym z dziesięciu miejsc parkingowych posadzone zostałoby 
drzewo. Rozwiązanie to dodatkowo zapobiegałoby nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni parkingów. 
 

 
Ze względu na osoby z trudnościami w poruszaniu się (np. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze), 
część miejsc parkingowych powinna mieć twardą, zwartą powierzchnię. 
Rezultaty: 

− powierzchnia rozszczelniona (mierzona w % lub w m2) 
− poprawa jakości powietrza (mierzona wskaźnikiem aerosanitarnym) 

 
Uwarunkowania: 
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przewiduje wprowadzenie opłat 
z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej dla działek od 600 m2 przy wyłączeniu więcej niż 50% 
powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej; na nowo definiuje podział opłat pomiędzy 
Wody Polskie (75%) i gminy (25%). Nowe regulacje mogą stać się lepszym narzędziem, pozwalającym 
prowadzić ulgi stymulujące rozszczelnienie nawierzchni.  
Alternatywą może być ustanowienie lokalnego podatku i systemu ulg mu towarzyszących. 
 
Adresaci: 
Właściciele obiektów 
 
Udziałowcy: 

− Miasto 
− Wody Polskie 

 
Czas: 
Szacowany czas wdrożenia instrumentu: 3 miesiące 
 
Budżet: 
Koszt bieżący funkcjonowania urzędu 
 
 
 


