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Zagospodarować Kr ó f opadowych 

Wprost 
W łaściwe zagospodarowanie wód pochodzenia opadowego jest 
zagadnieniem o szczególnym znaczeniu. Z jednej strony wa-
runkuje ono normalne warunki żyda na danym obszarze, 
z drugiej nadmierna interwencja techniczna prowadzi do dale-
ko idących niekorzystnych konsekwencji ekologicznych. Stąd 
zabudowa oraz układy komunikacyjne muszą być chronione 
przed napływem wód opadowych, ale interwencje techniczne 
muszą być ograniczone. 

Obok zachowania właściwych form 
krajobrazu konieczne jest zachowa-
nie zasilania zasobów wód wgłęb-
nych Genera ha zsiadł nrmekrowa 
nia od w od n icń powinno a l e 
unikunie ztnijn naioralnvch ulewni 

zdawać' s& ie nwzounc tnsm z n ac . O D M 
sprat tęztcgo.zememniejąwpein. 
nawodne rozwiązania kanalizacji 
wod opadowych. Jttf cbticby tylko 
zmiany w wyniku urbanizacji powo-
dują dezaktualizację wszelkich zalo-
żeri p rojek towveh. 

Równocześnie 

polskie rozwiązania 
prawne 

nie sprzyjają racjonalnemu pndej-
fou do występujących problemów -
ani przez gminy, ani tez prze/  przed-
siebiorsewa eksploatacyjne. Charak-
terystyczne jest TO, ŻC ani w ustawie 
o samorządzie jrminnym (z dnia 8 
matca 1990, Dziennik tJsta* 

M WWi). ani o gospodarce knmunal-
ncj ix dnia 20 grudnia 1996, Dzien-
nik Ustaw 9/1 ooj) czy też o zbioro-

zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (z dnia 
11 czepca ^Ofl] b Dziennik 1 Isiaw 

regulacje w ^ mzJKf ca t £ W n K J 

u«aSę trwające j u z^  WJĄfti#ł upo? 
rcivwe unikanie problemu* finanso-
wana kanalizacji wod opadowych 
oraz odwodnień. Kolejne rcSulacjc 
prawne starają sic .prześliznąć" 
nad tym zagadnie;mcm. W iej sytu-
acji zapisy zawarte W prawic wodnym 
(ustawa * dnia JS lipca 200!, ffcieft-
nik Ustaw 115/2001) mieszczą si< 
W dużym stopniu w kategorii niespd-
nialnyeh pobożnych życzeń. Próby 
poszukiwań wc własnym za kiesie 
przez poszczególne gminy oraz 
przedsiębiorstwa w miarę rozsądnych 
rozwiązań sa w durvm stonniu nara 
7 ( l n F !r^ irt«l P,w,n; f r * « ™ i r c i a 

ąo ou^ rnsropnUM h to-
talne itaje się uniknie przez samo¬
rządy i prztosiębioisiwa ckłpluaiu-
rryjne tych problemów. 

Alternatywa 

Naturalną konsekwencją tych uwa-
runtowait jesc. poszukiwanie altcma-
rywnvch rozwiązań zagospodarowania 
wód opadowych. Moca one wspoma-
gać, albo zastępować, tradycyjne roz-
wiązania systemowe. Szczególna role 
Odgrywają tu rozwiązania nadające się 
dtJ użvcia przez indywidualnych in 

westorów. Dość modne w poszczerbi-
nych środowiskach zatrzymujące 
sph-w oczka wodne" maio te wadc 
ze konieczna iest ich stała 
cia w rvm nr/ceiwdziaianie 
komarów IWdrr , u^ d^ ni- . «,w- r 

acji ogran ciomj powterzchn. pol-
Ik.t ll działek buduwlanycn stanowi 
bardzo poważny problem. .Stąd na 
szczególną uwagę zasługują specjalne 
konstrukcje podziemne. Ogólna zasa-
da [eh działania jest skierowanie do 
r-runtu W miarę możliwości dniej 
części spływających wód opadowych. 
Dopiero, gdy wypełni się naczynie 
przelewowo-rozsączające, tzn. chwi-
lowo wyczerpie się zdolność gruntu 
do przejmowania wód opadowych, 
ich nadmiar odpływa do kanalizacji 
(względnie bezpośrednio do odbior-
nika wodnego). 

Sposób realizacji 

Alternatywne rozwiązania odpro-
wadzania wód pochodzenia opado-
wego mogą być realizowane w różny 
spnsóh W tradvcvinvni rozwiązaniu 
mo-,r ro być u kład'drenażom' jednak 
W Draktvtc dtenai m/ xatv-.i'arv mc 

' - - , J'^ ' " 
chionne. Łp^ n«C obok mzwiązan 
trady^ nvch dwiępnc sq one rów-
nież w wersji wykonanej j. rworzyw. 
Wprawdzie w niektórych środowi-
skach sama nazwa srtidma chłonna 
wywołuje nie najiepste skojarzenia, 
ale chodzi tu jednoznacznie o wudv 
opadowe. W sytuuj,, gdy realny jes'. 
równoczesny odpływ znacznej ilości 
zawiesin, możliwe jest poprzedzenie 
studni [uadnikicTTi. 

Ażurowe skrzynki 

Bardzo interesująca, alternatywą 
dla srudni chłonnej są łatwe w mon-
[aiu i płytko paadnt feie konsfruk-
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cje z ażurowych skrzynek. Stanowią 
one szkielet konst rukcj i , która jest 
następnie pokrywana z zewnąt rz t ka-
niny f i l t racyjną (geow łóknina). Woda 
wprowadza nu jest do wnęt rza p rzez 
specjalny otwór wykonywany w ścia-
nie czo łowej. Rozwiązanie to posiada 
pewną zdolność retencyjną i muzę 
być łatwo modyf ikowane - zarówno 
poprzez ustawianie poszczególnych 
skrzynek jedna na drug iej , jak też 
obok sieb ie- Wówczas efekt ywnie 
ogranicza sic obciążenie t radycyjnej 
kanalizacji deszczowej albo w ogóle 
el im inuje jej pot rzebę. 

Konst rukcja skrzynkowa, podob-
nie jak st udnia ch łonna, jest bardzo 
int eresującym rozwiązaniem, jednak 
w warunkach dużych mas wód wska-
zane są efekt ywniejsze rozwiązania. 
Do tej grupy należą specjalne komo-
ry d renażo we, będące o b iek t am i 
o relat ywnie dużej kubat urze (np . 
komora H-20 f irmy Inf i l t rator ma 
wymiary 1,9(1 x 0,36 x 0.41 m i kuba-
turę 0,462 m'). Od p o wied n io rozbu-
dowany system komór pozwala nic 

t yl ko zakt ywizo wać znaczną po -
wierzchn ię ch łonną, ale również 
stwarza wzg lędnie dużą objęt ość re-
t encyjną pozwalającą zat rzymać 
znaczny sp ł yw wód o p ad o wych . 
W tej sytuacji komory nadają się do 
użycia również w o d wo d n ien iach 
drogowych czy t eż jako element o d -
ciążający istniejącą sieć kanalizacyj-
ną. Mogą więc być one t raktowane 
jako jakaś al t ernat ywa d la t radycyj-
nego zb io rn i ka ret encyjnego wód 
opadowych. 

Podsumowując 

Obecnie z przyczyn t echnicznych 
oraz eko log icznych pot rzebne są roz-
wiązania al t ernat ywne d la t radycyj-
nej kanalizacji deszczowej, nadające 
się do użycia w bardzo różnych wa-
runkach. Powinny one przy akcepto-
walnym poziomie cen (dla gminy czy 
też prywatnego inwestora) spełnić 
wszyst kie wymagania t echniczne, ale 
bez pnwodowania różnych dodat ko-
wych zagrożeń mogących wystąpić 

przy niekt órych rozwiązaniach alt er-
natywnego wykorzyst ania wód opa-
d o wych. Są to p rzede wszyst kim 
urządzenia pozwalające na bezpo-
średnie odprowadzenie wód opado-
wych do g runt u, powiązane z ich 
ewent ualnym wcześniejszym p od -
czyszczeniem. 

Akt ualna oferta handlowa pokrywa 
w zasadzie wszyst kie pot rzeby w rym 
zakresie - dostępne są z a rów nu L>'ur-
dzo mate ob iekt y o konst rukcjach 
sk r zynko wych , jak też specjalne 
st udnie ch łonne oraz komory o rela-
t ywnie dużych kubaturach oraz po-
wierzchniach przesiąkania. Zwraca 
uwagę coraz powszechniejsze poslu-
g iwanie się jako warst wą pośredni-
czącą sco teks tyl i ami . Doprowadzi ły 
one do daleko idących ograniczeń 
użycia t radycyjnych obsypek. 

pro/, dr fag M C. 
Ziemowit Suiigovski 

Przy opracowaniu wykorzystano materiały 
firm: KAB „lassa" Gdańsk. Wavin Metal-
pfaal Buk. Kassel Lenting (Niemcy). 


