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Miejskie programy wspomagające zagospodarowanie wód opadowych 
 
 
Z cyklem obiegu wody w przyrodzie związane są naturalne zjawiska opadów deszczu  

i Ğniegu. W warunkach nienaruszonych dziaáalnoĞcią czáowieka wody opadowe wsiąkają w grunt 

lub spáywają po powierzchni, tworząc cieki wodne. Przyroda w naturalny sposób zorganizowaáa 

sobie „gospodarkĊ wodami opadowymi”. 

JednoczeĞnie gwaátowny rozwój urbanizacji, budowa „betonowych” miast, ulic, parkingów itp., 

zakáóciáy naturalne wsiąkanie wód opadowych do gruntu, a tym samym do wód podziemnych. 

Woda deszczowa z utwardzonych powierzchni najczĊĞciej trafia do kanalizacji burzowej, a stamtąd 

wprost do wód powierzchniowych – rzek i jezior. 

W przypadku nadmiernych opadów drogi najczĊĞciej są zalane, a rzeki wylewają. 

Woda páynąca w naszych kranach pochodzi z ujĊü powierzchniowych i podziemnych, których 

poziom systematycznie siĊ obniĪa. Musimy zacząü wodĊ traktowaü jako bogactwo naturalne,  

które jest wyczerpywalne. Muszą byü tworzone krajowe programy gospodarowania zasobami 

wodnymi, a takĪe ich ochroną. 

W ostatnich latach coraz wiĊcej inwestujemy w ochronĊ� Ğrodowiska, a takĪe w ochronĊ wód. 

Niestety, nadal mamy bardzo duĪo do zrobienia.  

Pomimo wieloletnich doĞwiadczeĔ krajów wysoko rozwiniĊtych w równowaĪeniu gospodarki 

wodno-Ğciekowej, w Polsce caáy czas wystĊpuje niedostatek „dobrych praktyk” w tym wzglĊdzie. 
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Coraz istotniejszego znaczenia nabierają rozwiązania bazujące na innowacyjnych technologiach, 

zapewniających moĪliwoĞü zagospodarowania czy wykorzystania wód deszczowych. 

W celu rozpropagowania potrzeby zagospodarowania oraz wykorzystania wód deszczowych wiele 

miast na Ğwiecie oferuje specjalne programy promocyjne dla umotywowania prywatnych 

inwestorów. 

Tokio (1983-1995) – dla zlewni o pow. 1423 ha wybudowano alternatywny system odwodnieniowy 

– studnie cháonne, rowy infiltracyjne, przepuszczalne powierzchnie. DuĪy nacisk poáRĪono  

na promocjĊ tych rozwiązaĔ. Stosowano dotacjĊ w wysokoĞci równej  

(~ 4500 zá) dla kaĪdej inwestycji. 

Stany Zjednoczone (1990-1994) – duĪa czĊĞü miast wprowadziáa opáaty za wody opadowe. 

Sposoby naliczania opáat byáy zróĪnicowane. MieszkaĔcy, którzy wykonali systemy 

zagospodarowania wody deszczowej otrzymywali zniĪki do opáat za wody opadowe od 10 do 100% 

lub w postaci jednorazowego dofinansowania. W Portland natomiast kaĪdy wáDĞciciel posesji,  

który zdecyduje siĊ na odáączenie od zbiorowego systemu, moĪe liczyü na pomoc na etapie 

wykonawstwa oraz na dotacjĊ w wysokoĞci 53 dolarów za kaĪGą odáączoną rynnĊ. 

 

Europejskie programy wspomagające zagospodarowanie wód opadowych 

RównieĪ w Europie wiele krajów zajĊáo siĊ skutecznie propagowaniem tematu zagospodarowania 

wód deszczowych i wprowadziáo wiele specjalnych programów dotacyjnych (motywacyjnych)  

dla inwestorów.  

Dania. W tym kraju obowiązuje tzw. opáata odwodnieniowa. MoĪliwa jest ulga wynosząca nawet 

40% w przypadku, gdy wykaĪemy, Īe zmniejszyliĞmy wielkoĞü odpáywu oraz poprawimy jakoĞü 

odpáywu wód opadowych. 

Szwecja. W Szwecji, wedáug obowiązujących przepisów, wody deszczowe naleĪy rozsączaü  

w gruncie. Chcąc wprowadzaü wody deszczowe do wód naturalnych lub kanalizacji naleĪy 

udokumentowaü, Īe wsiąkanie nie jest moĪliwe. 

Niemcy. WĞród naszych sąsiadów, to wáDĞnie od Niemców moĪemy siĊ nauczyü najwiĊcej,  

jeĞli chodzi o tematykĊ wód opadowych. W Niemczech, dla mieszkaĔców, którzy zagospodarowali 

wody opadowe, przewiduje siĊ upusty od opáat za wody opadowe. WysokoĞü tych upustów jest 

uzaleĪniona od rodzaju zastosowanych systemów infiltracyjnych lub retencyjnych wód opadowych 

na terenie posesji. WielkoĞü upustu – od 25 do 100%. 

Gmina Wendelstein (1987) – program pomocowy gminy w celu gromadzenia i rozsączania wód 

deszczowych. 
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Miasto Hameln (1991-1994) – inwestorzy, którzy zdecydowali odáączyü siĊ od kanalizacji 

otrzymali dofinansowanie w wysokoĞci 10 DM/m2.  

Odáączono od kanalizacji 170 posesji i wykonano system rowów infiltracyjnych – dofinansowanie 

dla  mieszkaĔców,  którzy  zdecydowali  siĊ na  odáączenie  wynosiáo  10  DM/m2 (~1.000.000 zá). 

DziĊki temu projektowi unikniĊto budowy centralnego zbiornika retencyjnego za 4,5 mln DM 

(~9.000.000 zá – zaoszczĊdzono wiĊc 8.000.000 zá). 

NaleĪy pamiĊtaü, Īe rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowych jest bardzo kosztowna,  

a dodatkowo faktem jest, Īe czĊsto przez wiele miesiĊcy w roku kanalizacje te są puste. Miejscowe 

zagospodarowanie zapobiega tym stratom finansowym. 

Miasto Munster (1993) – promuje rozsączanie w celu odciąĪenia swojej kanalizacji. 

Miasto Leverkusen – wypáaca okreĞloną kwotĊ za kaĪdy m2 powierzchni, która zostanie odáączona 

od sieci kanalizacyjnej oraz zaáatwia bezpáatny wywóz gruzu budowlanego podczas montaĪu 

systemów rozsączających. 

Miasto Lebach (2009) – páaci 15 Euro za m2 kompleksowo odwodnionej dziaáki –  dofinansowuje 

budowĊ lokalnych systemów zagospodarowania wody deszczowej. Dofinansowaniem objĊci są 

prywatni jak i przemysáowi inwestorzy. Przedmiotem dofinansowania są róĪnorodne systemy,  

które odprowadzają niezabrudzoną wodĊ burzową do gruntu, jak i systemy odprowadzania 

zabrudzonej wody w systemach kanalizacyjnych. Nie moĪna odwoáywaü siĊ prawnie od decyzji.  

Miasto Lebach dofinansowuje systemy w ramach posiadanych Ğrodków. Dofinansowaniem objĊte 

Vą systemy, które zagospodarowują caákowicie wodĊ burzową z danego obszaru. Nie bĊGą 

dofinansowane rozwiązania czĊĞciowe. O zwrot poniesionych kosztów mogą siĊ ubiegaü wszyscy 

ci, którzy zainwestowali w rozsączanie wody burzowej na terenie wáasne posesji. Dopuszcza siĊ 
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stosowanie róĪnorodnych metod: od drenaĪu rurowego, poprzez rowy cháonne, jak i systemy 

skáadające siĊ z komór bąGĨ skrzynek rozsączających. 

Warunki do speánienia aby otrzymaü dofinasowanie: 

– wniosek trzeba záRĪ\ü przed podjĊciem prac, 

– powierzchnia odwadniana musi byü wiĊksza niĪ 10 m2, 

– teren nie moĪe siĊ znajdowaü w pobliĪu skáadowania odpadów szkodliwych,  

– powierzchnia odwadniana musi byü przez ostatnich 10 lat nieodwadniana, 

- stosunek powierzchni odwadnianej do ogólnej powierzchni dziaáki musi wynosiü okoáo 

10:1, 

- minimalna odlegáRĞü systemu od wody gruntowej musi wynosiü 2 m, jeĪeli ta odlegáRĞü  

nie moĪe byü zachowana moĪna siĊ ubiegaü o specjalne pozwolenie od gminy.  

Odprowadzane wody z dachów do gruntu są wolne od pozwoleĔ. 

Maksymalna kwota to 1000 Euro po udokumentowaniu poniesionych kosztów.  

Miasto Bremer (2011) – wypáaca 12,5 Euro za kaĪdy m2 powierzchni, która zostanie odáączona  

od sieci kanalizacyjnej. Maksymalna kwota do wypáaty 3000 Euro. 

 

Polskie programy wspomagające zagospodarowanie wód opadowych. 

Korzystając z doĞwiadczeĔ zagranicznych sąsiadów, równieĪ w naszym kraju zaczĊáy pojawiaü siĊ 

programy wspomagające zagospodarowanie wód opadowych. 

 
GdaĔsk. Uchwaáą Rady Miasta GdaĔska zatwierdzono dotacjĊ celową na zadania związane  

z ochroną�Ğrodowiska i gospodarką wodną min. na: zagospodarowanie wód opadowych poprzez 

ich retencjonowanie i/lub odprowadzanie do gruntu, wód, kanalizacji deszczowej. 

Dotacja ta udzielana jest ze Ğrodków budĪetu Miasta GdaĔska i pochodzi z wpáywów z tytuáu opáat  

i kar za korzystanie ze Ğrodowiska oraz usuwanie drzew i krzewów. 

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych  

z realizacją zadania po jej zakoĔczeniu. O udzielenie dotacji mogą siĊ ubiegaü: osoby fizyczne, 

wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiĊbiorcy. 

Do wniosku o udzielenie dotacji naleĪy zaáączyü nastĊpujące dokumenty: 

1) kserokopie rachunków lub faktur VAT dokumentujące poniesione wydatki (oryginaáy 

rachunków/faktur naleĪy okazaü w dniu podpisania umowy dotacji), 

2) kserokopiĊ peánomocnictwa do reprezentowania – w przypadku skáadania wniosku o udzielenie 

dotacji w imieniu wspóáZáDĞcicieli nieruchomoĞci (oryginaá naleĪy okazaü w dniu podpisania 

umowy dotacji), 
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3) dowód potwierdzający wykonanie infrastruktury odwodnieniowej (np. protokóá odbioru, 

zdjĊcia), 

4) oĞwiadczenie, wedáug wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w GdaĔsku, Īe wniosek  

o dotacjĊ nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej 

w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, usáugowej, przemysáowej. 

WysokoĞü dotacji ustala siĊ wedáug nastĊpujących zasad: 

1) jednorazowa dotacja w wysokoĞci 100% áącznej wartoĞci wydatków (nie wiĊcej niĪ 5 000 zá  

dla osób fizycznych), 

2) jednorazowa dotacja w wysokoĞci 100% áącznej wartoĞci wydatków (nie wiĊcej niĪ 10 000 zá  

dla wspólnot mieszkaniowych, grupy wáDĞcicieli nieruchomoĞci, przedsiĊbiorców, osób 

prawnych, spóádzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów). 

Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych 

wykonywanej w ramach okreĞlonych pozwoleniem na budowĊ inwestycji drogowych, mieszkaniowych, 

usáugowych, przemysáowych. 

Wniosek o udzielenie dotacji nie jest trudny do wypeánienia. 

Niestety, dotacja ta obwarowana jest pewnymi wytycznymi. O dotacjĊ mogą ubiegaü siĊ tylko Ci 

inwestorzy, którzy mają problem z wodą deszczową niezaleĪQą od siebie. I tak, jeĞli np. 

nieruchomoĞü zalewa sąsiad lub jeĞli z okolicy spáywa woda deszczowa na teren posesji, wtedy są 

to te szczególne przypadki, kiedy dotacja zostanie przyznana. Natomiast nie zostanie udzielona, 

gdybyĞmy np. chcieli uregulowaü sobie gospodarkĊ wodami deszczowymi na swojej dziaáce.  

A wielka szkoda, poniewaĪ wiele odáączonych nieruchomoĞci zdecydowanie odciąĪa istniejąFą sieü 

kanalizacyjną.  

Skutkiem obwarowaĔ jest fakt, iĪ program zostaá ogáoszony 27.10.2011 i Īaden wniosek nie zostaá 

]áRĪony. Byü moĪe nastĊpny program bĊdzie bardziej elastyczny.  

Dodatkowym problemem jest równieĪ fakt, iĪ zdecydowanie brakuje kampanii spoáecznej 

przybliĪającej problem wód opadowych „zwykáym mieszkaĔcom”, którzy wiedzą, Īe mają kaáXĪe  

i Īe mają problem, ale nie mają wiedzy, jak ten problem rozwiązaü. 

Rada dla wáadz miasta: Nie wystarczy napisaü dobry program, trzeba umieü go wypromowaü,  

a przede wszystkim trzeba go promowaü. 

 
Sopot. Uchwaáą Rady Miasta Sopotu zatwierdzono dotacjĊ celową na zadania związane z ochroną 

Ğrodowiska i gospodarką wodną, m.in. na: wykonanie systemów drenaĪowych i systemów  

do gromadzenia wody deszczowej na nieruchomoĞciach bĊGących w uĪytkowaniu osób 

fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. 
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Dotacja ta udzielana jest ze Ğrodków budĪetu Miasta Sopotu i pochodzi z wpáywów z tytuáu opáat za 

korzystanie ze Ğrodowiska i administracyjnych kar pieniĊĪnych za przekroczenia lub naruszenia 

wymogów korzystania ze Ğrodowiska. 

Udzielone dofinansowanie nie moĪe przekroczyü 50% kosztów kwalifikowanych przedsiĊwziĊcia. 

Tak samo jak w GdaĔsku, nikt nie záRĪ\á wniosku o dotacjĊ. Sopot jest miastem, które ma duĪy problem  

z  wodami  deszczowymi,  a  mimo to  taka  dotacja  nie  cieszy  siĊ popularnoĞcią –  dlaczego?  CóĪ,  wystĊpuje  

tutaj ten sam problem co w GdaĔsku – brak promocji. Ludzie muszą wiedzieü, Īe coĞ jest, Īeby mogli tego 

chcieü. MuszĊ jeszcze raz powtórzyü: konieczna jest kampania informacyjna. 

Warszawa. Wojewódzki fundusz ochrony Ğrodowiska w Warszawie ma ogáosiü konkurs  

pt. „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych”. Nabór ma siĊ odbyü  

w dniach 4-31.05.2012. Niestety, nie ma jeszcze Īadnych szczegóáów dotyczących zasad konkursu. 

Sam tytuá wydaje siĊ obiecujący. JeĞli warunki konkursu bĊGą przystĊpne, byü moĪe konkurs ten 

EĊdzie cieszyá siĊ powodzeniem, szczególnie, Īe w Warszawie terenów z problemem wód 

deszczowych nie brakuje. OczywiĞcie duĪe znaczenie w powodzeniu tego konkursu bĊdzie miaáa 

takĪe kampania informacyjna. Fundusz twierdzi, Īe taką prowadzi, jeĞli chodzi o ich konkursy. 

Niebawem siĊ o tym przekonamy.  

To co cieszy, to fakt, Īe coraz wiĊcej programów, dotacji, konkursów pojawia siĊ w naszym kraju  

i miejmy nadziejĊ, Īe z miesiąca na miesiąc bĊdzie ich jeszcze wiĊcej. 

Miejmy równieĪ nadziejĊ, Īe bĊdziemy mieli szansĊ siĊ o tych programach dowiedzieü. 
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