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Miejskie programy wspomagaj ce zagospodarowanie wód opadowych
Z cyklem obiegu wody w przyrodzie zwi zane s

naturalne zjawiska opadów deszczu

i niegu. W warunkach nienaruszonych dzia alno ci cz owieka wody opadowe wsi kaj w grunt
lub sp ywaj po powierzchni, tworz c cieki wodne. Przyroda w naturalny sposób zorganizowa a
sobie „gospodark wodami opadowymi”.
Jednocze nie gwa towny rozwój urbanizacji, budowa „betonowych” miast, ulic, parkingów itp.,
zak óci y naturalne wsi kanie wód opadowych do gruntu, a tym samym do wód podziemnych.
Woda deszczowa z utwardzonych powierzchni najcz ciej trafia do kanalizacji burzowej, a stamt d
wprost do wód powierzchniowych – rzek i jezior.
W przypadku nadmiernych opadów drogi najcz ciej s zalane, a rzeki wylewaj .
Woda p yn ca w naszych kranach pochodzi z uj

powierzchniowych i podziemnych, których

poziom systematycznie si obni a. Musimy zacz

wod traktowa jako bogactwo naturalne,

które jest wyczerpywalne. Musz

by tworzone krajowe programy gospodarowania zasobami

wodnymi, a tak e ich ochron .
W ostatnich latach coraz wi cej inwestujemy w ochron

rodowiska, a tak e w ochron wód.

Niestety, nadal mamy bardzo du o do zrobienia.
Pomimo wieloletnich do wiadcze

krajów wysoko rozwini tych w równowa eniu gospodarki

wodno- ciekowej, w Polsce ca y czas wyst puje niedostatek „dobrych praktyk” w tym wzgl dzie.
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Coraz istotniejszego znaczenia nabieraj rozwi zania bazuj ce na innowacyjnych technologiach,
zapewniaj cych mo liwo

zagospodarowania czy wykorzystania wód deszczowych.

W celu rozpropagowania potrzeby zagospodarowania oraz wykorzystania wód deszczowych wiele
miast na

wiecie oferuje specjalne programy promocyjne dla umotywowania prywatnych

inwestorów.
Tokio (1983-1995) – dla zlewni o pow. 1423 ha wybudowano alternatywny system odwodnieniowy
– studnie ch onne, rowy infiltracyjne, przepuszczalne powierzchnie. Du y nacisk po
na

promocj

tych

rozwi za .

Stosowano

dotacj

w

wysoko ci

ono

równej

(~ 4500 z ) dla ka dej inwestycji.
Stany Zjednoczone (1990-1994) – du a cz
Sposoby

naliczania

op at

by y

miast wprowadzi a op aty za wody opadowe.

zró nicowane.

Mieszka cy,

którzy

wykonali

systemy

zagospodarowania wody deszczowej otrzymywali zni ki do op at za wody opadowe od 10 do 100%
lub w postaci jednorazowego dofinansowania. W Portland natomiast ka dy w

ciciel posesji,

który zdecyduje si na od czenie od zbiorowego systemu, mo e liczy na pomoc na etapie
wykonawstwa oraz na dotacj w wysoko ci 53 dolarów za ka

od czon rynn .

Europejskie programy wspomagaj ce zagospodarowanie wód opadowych
Równie w Europie wiele krajów zaj o si skutecznie propagowaniem tematu zagospodarowania
wód deszczowych i wprowadzi o wiele specjalnych programów dotacyjnych (motywacyjnych)
dla inwestorów.
Dania. W tym kraju obowi zuje tzw. op ata odwodnieniowa. Mo liwa jest ulga wynosz ca nawet
40% w przypadku, gdy wyka emy, e zmniejszyli my wielko

odp ywu oraz poprawimy jako

odp ywu wód opadowych.
Szwecja. W Szwecji, wed ug obowi zuj cych przepisów, wody deszczowe nale y rozs cza
w gruncie. Chc c wprowadza

wody deszczowe do wód naturalnych lub kanalizacji nale y

udokumentowa , e wsi kanie nie jest mo liwe.
Niemcy. W ród naszych s siadów, to w

nie od Niemców mo emy si

nauczy

najwi cej,

je li chodzi o tematyk wód opadowych. W Niemczech, dla mieszka ców, którzy zagospodarowali
wody opadowe, przewiduje si upusty od op at za wody opadowe. Wysoko

tych upustów jest

uzale niona od rodzaju zastosowanych systemów infiltracyjnych lub retencyjnych wód opadowych
na terenie posesji. Wielko

upustu – od 25 do 100%.

Gmina Wendelstein (1987) – program pomocowy gminy w celu gromadzenia i rozs czania wód
deszczowych.
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Miasto Hameln (1991-1994) – inwestorzy, którzy zdecydowali od czy

si

od kanalizacji

otrzymali dofinansowanie w wysoko ci 10 DM/m2 .
Od czono od kanalizacji 170 posesji i wykonano system rowów infiltracyjnych – dofinansowanie
dla mieszka ców, którzy zdecydowali si na od czenie wynosi o 10 DM/m2 (~1.000.000 z ).
Dzi ki temu projektowi unikni to budowy centralnego zbiornika retencyjnego za 4,5 mln DM
(~9.000.000 z – zaoszcz dzono wi c 8.000.000 z ).
Nale y pami ta , e rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowych jest bardzo kosztowna,
a dodatkowo faktem jest, e cz sto przez wiele miesi cy w roku kanalizacje te s puste. Miejscowe
zagospodarowanie zapobiega tym stratom finansowym.
Miasto Munster (1993) – promuje rozs czanie w celu odci enia swojej kanalizacji.
Miasto Leverkusen – wyp aca okre lon kwot za ka dy m2 powierzchni, która zostanie od czona
od sieci kanalizacyjnej oraz za atwia bezp atny wywóz gruzu budowlanego podczas monta u
systemów rozs czaj cych.
Miasto Lebach (2009) – p aci 15 Euro za m2 kompleksowo odwodnionej dzia ki – dofinansowuje
budow lokalnych systemów zagospodarowania wody deszczowej. Dofinansowaniem obj ci s
prywatni jak i przemys owi inwestorzy. Przedmiotem dofinansowania s ró norodne systemy,
które odprowadzaj

niezabrudzon

wod

burzow

do gruntu, jak i systemy odprowadzania

zabrudzonej wody w systemach kanalizacyjnych. Nie mo na odwo ywa si prawnie od decyzji.
Miasto Lebach dofinansowuje systemy w ramach posiadanych rodków. Dofinansowaniem obj te
systemy, które zagospodarowuj

ca kowicie wod

burzow

z danego obszaru. Nie b

dofinansowane rozwi zania cz ciowe. O zwrot poniesionych kosztów mog si ubiega wszyscy
ci, którzy zainwestowali w rozs czanie wody burzowej na terenie w asne posesji. Dopuszcza si
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stosowanie ró norodnych metod: od drena u rurowego, poprzez rowy ch onne, jak i systemy
sk adaj ce si z komór b

skrzynek rozs czaj cych.

Warunki do spe nienia aby otrzyma dofinasowanie:
– wniosek trzeba z

przed podj ciem prac,

– powierzchnia odwadniana musi by wi ksza ni 10 m2,
– teren nie mo e si znajdowa w pobli u sk adowania odpadów szkodliwych,
– powierzchnia odwadniana musi by przez ostatnich 10 lat nieodwadniana,
-

stosunek powierzchni odwadnianej do ogólnej powierzchni dzia ki musi wynosi oko o
10:1,

-

minimalna odleg

systemu od wody gruntowej musi wynosi 2 m, je eli ta odleg

nie mo e by zachowana mo na si ubiega o specjalne pozwolenie od gminy.
Odprowadzane wody z dachów do gruntu s wolne od pozwole .
Maksymalna kwota to 1000 Euro po udokumentowaniu poniesionych kosztów.
Miasto Bremer (2011) – wyp aca 12,5 Euro za ka dy m2 powierzchni, która zostanie od czona
od sieci kanalizacyjnej. Maksymalna kwota do wyp aty 3000 Euro.
Polskie programy wspomagaj ce zagospodarowanie wód opadowych.
Korzystaj c z do wiadcze zagranicznych s siadów, równie w naszym kraju zacz y pojawia si
programy wspomagaj ce zagospodarowanie wód opadowych.
Gda sk. Uchwa
z ochron

Rady Miasta Gda ska zatwierdzono dotacj

celow

na zadania zwi zane

rodowiska i gospodark wodn min. na: zagospodarowanie wód opadowych poprzez

ich retencjonowanie i/lub odprowadzanie do gruntu, wód, kanalizacji deszczowej.
Dotacja ta udzielana jest ze rodków bud etu Miasta Gda ska i pochodzi z wp ywów z tytu u op at
i kar za korzystanie ze rodowiska oraz usuwanie drzew i krzewów.
Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, zwi zanych
z realizacj zadania po jej zako czeniu. O udzielenie dotacji mog si ubiega : osoby fizyczne,
wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsi biorcy.
Do wniosku o udzielenie dotacji nale y za czy nast puj ce dokumenty:
1) kserokopie rachunków lub faktur VAT dokumentuj ce poniesione wydatki (orygina y
rachunków/faktur nale y okaza w dniu podpisania umowy dotacji),
2) kserokopi pe nomocnictwa do reprezentowania – w przypadku sk adania wniosku o udzielenie
dotacji w imieniu wspó

cicieli nieruchomo ci (orygina nale y okaza w dniu podpisania

umowy dotacji),
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3) dowód potwierdzaj cy wykonanie infrastruktury odwodnieniowej (np. protokó odbioru,
zdj cia),
4) o wiadczenie, wed ug wzoru opracowanego przez Urz d Miejski w Gda sku, e wniosek
o dotacj nie dotyczy infrastruktury technicznej zagospodarowania wód opadowych wykonanej
w ramach inwestycji drogowej, mieszkaniowej, us ugowej, przemys owej.
Wysoko

dotacji ustala si wed ug nast puj cych zasad:

1) jednorazowa dotacja w wysoko ci 100%

cznej warto ci wydatków (nie wi cej ni 5 000 z

dla osób fizycznych),
2) jednorazowa dotacja w wysoko ci 100%

cznej warto ci wydatków (nie wi cej ni 10 000 z

dla wspólnot mieszkaniowych, grupy w

cicieli nieruchomo ci, przedsi biorców, osób

prawnych, spó dzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów).
Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej zwi zanej z zagospodarowaniem wód opadowych
wykonywanej w ramach okre lonych pozwoleniem na budow inwestycji drogowych, mieszkaniowych,

us ugowych, przemys owych.
Wniosek o udzielenie dotacji nie jest trudny do wype nienia.
Niestety, dotacja ta obwarowana jest pewnymi wytycznymi. O dotacj mog ubiega si tylko Ci
inwestorzy, którzy maj
nieruchomo

problem z wod

deszczow

niezale

od siebie. I tak, je li np.

zalewa s siad lub je li z okolicy sp ywa woda deszczowa na teren posesji, wtedy s

to te szczególne przypadki, kiedy dotacja zostanie przyznana. Natomiast nie zostanie udzielona,
gdyby my np. chcieli uregulowa sobie gospodark wodami deszczowymi na swojej dzia ce.
A wielka szkoda, poniewa wiele od czonych nieruchomo ci zdecydowanie odci a istniej

sie

kanalizacyjn .
Skutkiem obwarowa jest fakt, i program zosta og oszony 27.10.2011 i aden wniosek nie zosta
ony. By mo e nast pny program b dzie bardziej elastyczny.
Dodatkowym problemem jest równie

fakt, i

zdecydowanie brakuje kampanii spo ecznej

przybli aj cej problem wód opadowych „zwyk ym mieszka com”, którzy wiedz , e maj ka

e

i e maj problem, ale nie maj wiedzy, jak ten problem rozwi za .
Rada dla w adz miasta: Nie wystarczy napisa dobry program, trzeba umie go wypromowa ,
a przede wszystkim trzeba go promowa .
Sopot. Uchwa

Rady Miasta Sopotu zatwierdzono dotacj celow na zadania zwi zane z ochron

rodowiska i gospodark

wodn , m.in. na: wykonanie systemów drena owych i systemów

do gromadzenia wody deszczowej na nieruchomo ciach b

cych w u ytkowaniu osób

fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
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Dotacja ta udzielana jest ze rodków bud etu Miasta Sopotu i pochodzi z wp ywów z tytu u op at za
korzystanie ze rodowiska i administracyjnych kar pieni nych za przekroczenia lub naruszenia
wymogów korzystania ze rodowiska.
Udzielone dofinansowanie nie mo e przekroczy 50% kosztów kwalifikowanych przedsi wzi cia.
Tak samo jak w Gda sku, nikt nie z

wniosku o dotacj . Sopot jest miastem, które ma du y problem

z wodami deszczowymi, a mimo to taka dotacja nie cieszy si popularno ci – dlaczego? Có , wyst puje
tutaj ten sam problem co w Gda sku – brak promocji. Ludzie musz wiedzie , e co jest, eby mogli tego
chcie . Musz jeszcze raz powtórzy : konieczna jest kampania informacyjna.

Warszawa. Wojewódzki fundusz ochrony

rodowiska w Warszawie ma og osi

konkurs

pt. „Zagospodarowanie wód deszczowych na terenach zurbanizowanych”. Nabór ma si odby
w dniach 4-31.05.2012. Niestety, nie ma jeszcze adnych szczegó ów dotycz cych zasad konkursu.
Sam tytu wydaje si obiecuj cy. Je li warunki konkursu b
dzie cieszy si

powodzeniem, szczególnie,

przyst pne, by mo e konkurs ten

e w Warszawie terenów z problemem wód

deszczowych nie brakuje. Oczywi cie du e znaczenie w powodzeniu tego konkursu b dzie mia a
tak e kampania informacyjna. Fundusz twierdzi, e tak prowadzi, je li chodzi o ich konkursy.
Niebawem si o tym przekonamy.
To co cieszy, to fakt, e coraz wi cej programów, dotacji, konkursów pojawia si w naszym kraju
i miejmy nadziej , e z miesi ca na miesi c b dzie ich jeszcze wi cej.
Miejmy równie nadziej , e b dziemy mieli szans si o tych programach dowiedzie .
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