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ETAP II - KONCEPCJA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI 

NA TERENIE OSIEDLA ZIELONY URSYNÓW 
 

1 Koncepcja odwodnienia terenu z wykorzystaniem zielono-błękitnej 

infrastruktury – Wariant uwzględniający adaptację do zmian klimatu 

1.1 Rekomendowane metody rozwiązań zagospodarowania i retencji wód 

Potencjał aplikacji zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Zielonego Ursynowa  

„Błękitno-zielona infrastruktura” czy też „zielono-błękitna infrastruktura” to stosunkowo nowe 
pojęcie, które odnosi się do infrastruktury miejskiej związanej z gospodarowaniem wodą z 
wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych. Podstawowym założeniem „zielono-błękitnej 
infrastruktury” jest poprawa warunków wodnych, w tym gromadzenie wody deszczowej i zmniejszenie 
odpływu powierzchniowego i skanalizowanego ze zlewni miejskich, zmniejszenie zagrożenia i ryzyka 
ze strony miejskich powodzi pojawiających się najczęściej po opadach nawalnych (flash-floods), 
stworzenie warunków do rozwoju roślin oraz ogólnej poprawy warunków życia człowieka w mieście. 
Zabiegi te wiążą się niejednokrotnie z przeznaczaniem fragmentów przestrzeni miejskiej na naturalne 
rezerwuary wód opadowych oraz z odejściem od uszczelniania powierzchni terenu na rzecz naturalnej 
retencji glebowej i roślinnej. Dlatego nazywane są także „infrastrukturą błękitno-zieloną”.  

W ujęciu długofalowym stosowanie „błękitno-zielonej infrastruktury” w miastach jest kluczowe z 
punktu widzenia adaptacji obszarów zurbanizowanych do postępujących zmian klimatu. Choć 
długoterminowe prognozy zmian rocznej sumy opadów w Polsce nie są jednoznaczne, ocieplenie 
klimatu w naszej strefie klimatycznej niesie za sobą inne, jasno zdefiniowane konsekwencje, do których 
należą: przesuwanie się klimatycznych pór roku i zmiany w rocznym cyklu dostawy wilgoci z atmosfery 
(opadów deszczu, śniegu, wilgoci z osadów mgielnych, szronu, szadzi), zwiększenie częstości zdarzeń 
pogodowych definiowanych jako ekstremalne, takich jak niskie i wysokie temperatury powietrza, 
opady o dużej wydajności i powodowane nimi powodzie, wyładowania elektryczne z atmosfery, 
wichury i przedłużające się susze atmosferyczne, hydrologiczne i glebowe. W tym kontekście zmiany w 
gospodarowaniu wodą, a szczególnie wodą opadową i roztopową na obszarze miasta, mają znaczenie 
kluczowe. 

Rozwój „błękitno-zielonej infrastruktury”, jako kluczowy dla adaptacji obszarów zurbanizowanych do 
zmian klimatu powinien przynieść potencjalne zwiększenie odporności miast na wymienione zjawiska 
przyrodnicze, w tym powodzie i susze. Niezwykle ważna jest jednak uwaga, że odporność rozumiana 
jest tu nie jako niezmienne trwanie i opór czynnikom atmosferycznym i hydrologicznym, ale elastyczna 
adaptacja do zachodzących zmian lub minimalizowania strat wynikających z zaistniałego zagrożenia. 
Tego typu filozofię działań, czy też nowy trend, wspierają rozwiązania zaimplementowane do 
znowelizowanej ustawy Prawo wodne, zmierzające do retencjonowania wody oraz przeciwdziałania w 
ograniczaniu naturalnej retencji i bezpośredniego odprowadzania wody z terenów uszczelnionych. 

Podstawy dla tworzenia „błękitno-zielonej infrastruktury” są rozproszone w praktykach stosowanych 
na całym świecie. Z reguły implementacja tego typu rozwiązań prowadzona jest albo na obszarach 
mocno przekształconych przez człowieka, zdegradowanych przyrodniczo i tym samym narażonych na 
silne, negatywne skutki zmian w systemie fluwialnym, albo na przestrzeniach zamożnych miast, które 
poszukują proekologicznych rozwiązań polepszających warunki życia swoich obywateli. Jak dotąd w 
obu przypadkach do jej rozwoju potrzebni byli entuzjaści, a może wręcz wizjonerzy potrafiący 
przeciwstawić się zastanym, tradycyjnym rozwiązaniom hydrotechnicznym i sposobowi 
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zagospodarowania terenu. Wszędzie też skutki wprowadzania „błękitno-zielonej infrastruktury” 
okazały się korzystne, poprawiając nie tylko lokalne stosunki wodne, ale i pozytywnie wpływając na 
jakość życia w przestrzeni miejskiej. 

Choć trudno jednoznacznie wskazać pionierów w zakresie tworzenia „błękitno-zielonej infrastruktury”, 
swoistą ikoną tego nurtu jest Amerykanin Brad Lancaster (ur. 1967). Jako mieszkaniec miasta Tucson 
w stanie Arizona, zmagał się z niekorzystnymi warunkami lokalnego, pustynnego klimatu, gdzie roczna 
suma opadów wynosi 294 mm, a temperatury powietrza w lipcu przekraczają 40° C (rekord ciepła 
zanotowany w 1990 r. na lotnisku w Tucson wyniósł 47,2 °C). Tucson to także miasto nękane 
gwałtownymi powodziami, pojawiającymi się w letniej porze monsunowej i zimowej porze deszczowej. 
Reżim przepływającej tu rzeki Santa Cruz został silnie zmieniony w wyniku antropogenicznej presji na 
środowisko. Skutkiem trudnych do odwrócenia błędów człowieka, np. wycinki lasów galeriowych w 
dnach dolin i nadmiernej eksploatacji wód gruntowych przez rolnictwo, koryto tej rzeki w porach 
suchych na swojej przeważającej długości wysycha. W takich warunkach, permanentnej suszy 
przerywanej gwałtownymi powodziami, Brad Lancaster podjął samodzielnie inicjatywę polegającą na 
zagospodarowaniu wód opadowych. Inspiracji szukał m.in. w działaniach Zepbaniana Phiri Maseko 
(1927–2015), który w Zimbabwe obsadzał zdegradowane powierzchnie drzewami, rewitalizując system 
rzeczny. B. Lancaster w swoim ogrodzie, dzięki systemowi odpowiednio ukształtowanych zagłębień i 
nasadzeń roślin, zaczął działania z zakresu małej retencji, kierując tam wody spływające okresowo z 
powierzchni ulicy. Dzięki swojemu entuzjazmowi i niewątpliwej charyzmie, do swoich działań 
przekonał sąsiadów, którzy zaczęli kopiować jego pomysły. W niedługim czasie dzielnica się zazieleniła 
bez potrzeby kosztownego nawadniania. Co ciekawe, początkowo niektóre działania mieszkańców 
Tucson, w tym zmiana profilów przydrożnych krawężników, by woda mogła trafiać na podłoże 
nieutwardzone i do tworzonych zagłębień, były nielegalne. Z czasem jednak zyskały aprobatę i 
przyzwolenie władz miejskich, a działania w skali lokalnej stały się dobrą praktyką stosowaną w mieście. 
Proces ten nazwano „plant the rain” (dosłownie: zasadź deszcz), wskazując na różne aspekty tej 
praktyki: ograniczenie jałowego odpływu, rozwój zieleni miejskiej (w tym drzew owocowych) i 
korzystną zmianę mikroklimatu. 

Brad Lancaster stał się twarzą prądu „sponge city” (dosł. miasto gąbka), którego celem jest mała 
retencja wykorzystująca potencjał przyrodniczy obszaru miasta. Ideą tego nurtu jest budowanie bądź 
odbudowywanie zdegradowanych uprzednio ekosystemów, a wiec wykorzystanie sił natury, a nie 
walka z nimi. Brad Lancaster wykorzystuje swoją popularność, propagując ideę „sponge city” podczas 
akademickich odczytów i popularno-naukowych wykładów1, wydał także dwutomowy podręcznik 
dobrych praktyk Planting the Rain to Grow Abundance2. Odwołuje się on także do sumienia ludzi, 
głosząc, że problemy należy rozwiązywać, bo w innym wypadku zostaną one przez nas przeniesione 
gdziekolwiek, dokąd się udamy. Brad Lancaster udowodnił także, że akcja obywatelska może być 
skuteczna i wpłynąć na politykę miasta. Tym niemniej, wraz z rozwojem wiedzy, bardziej pożądane jest 
inicjowanie rozwoju „błękitno-zielonej” infrastruktury przez świadome jej znaczenia władze miast. 
Podstawą tych działań, jak podkreśla B. Lancaster, powinna być wnikliwa obserwacja lokalnych 
uwarunkowań. 

 
1 Planting the Rain to Grow Abundance, Brad Lancaster,  TEDxTucson: 
https://www.youtube.com/watch?v=I2xDZlpInik&feature=share&fbclid=IwAR3ApkNBdA41dBYBWmUADNSUU
nnQ9Xq-orj45LzQr4FF_K1rj3k13fmybF8 

2 Lancaster B., 2009, Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond. Volume 1. Guiding principles to welcome 
rain into your life and landscape. Rainsource press, Tucson, Arizona, ss. 174. 
Lancaster B., 2010, Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond. Volume 2. Water-harvesting Earthworks. 
Rainsource press, Tucson, Arizona, ss. 404. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2xDZlpInik&feature=share&fbclid=IwAR3ApkNBdA41dBYBWmUADNSUUnnQ9Xq-orj45LzQr4FF_K1rj3k13fmybF8
https://www.youtube.com/watch?v=I2xDZlpInik&feature=share&fbclid=IwAR3ApkNBdA41dBYBWmUADNSUUnnQ9Xq-orj45LzQr4FF_K1rj3k13fmybF8
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W Polsce, mimo bardziej sprzyjającego klimatu niż w arizońskim Tucson, problemy związane z 
naprzemiennym nadmiarem i niedoborem wód opadowych i roztopowych są również istotne. Co 
więcej, przegląd dostępnej literatury jasno wskazuje, że gotowe propozycje rozwiązań 
uwzględniających rozwój „błękitno-zielonej infrastruktury” powstały i są gotowe do wykorzystania. 
Bardziej może więc brakuje przekonania, że są one niezbędne w procesie adaptacji miast do zmian 
klimatu i, jak pokazują liczne przykłady, mogą przyczynić się do poprawy sytuacji w miejscach 
szczególnie narażonych na lokalne podtopienia (wzrost poziomu wód gruntowych), zalewy 
powodziowe, ale i letnie fale gorąca. Dobrym przykładem opracowania zestawiającego możliwe 
rozwiązania z tego zakresu jest katalog opracowany na potrzeby miasta Bydgoszczy3. Obejmuje on 
działania dotyczące domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, obszarów zabudowy zwartej, 
dróg, placów i parkingów, parków. Autorzy postulują zmianę myślenia ludności i polityki miasta, aby 
zamiast ślepego przeciwdziałania skutkom powodzi i suszy, w pierwszej kolejności poszukać ich 
przyczyn. Ich zdaniem główną przyczyną problemów okazał się sposób zagospodarowania zlewni 
miejskich i postępujące przez lata ich nadmierne uszczelnianie, głównie poprzez betonowanie i 
asfaltowanie powierzchni. Złe było także dążenie do jak najszybszego odprowadzenia całej wody 
opadowej lub roztopowej do rzek. W efekcie takich działań, jak piszą autorzy, wyścig z naturą był ciągle 
przegrywany. Nowe analizy hydrauliczne i symulacje lokalnych sytuacji wskazały na konieczność małej 
retencji wód opadowych zarówno na terenie nieruchomości, jak i w ich bezpośrednim pobliżu, m.in. 
przez renaturyzację starych oczek wodnych. W Bydgoszczy nazwano to „rozproszoną retencją”. 
Działania miasta ukierunkowano na rozwój „miejskiej gąbki”. Wykazano jednocześnie, że tworzenie 
rozproszonej błękitno-zielonej infrastruktury w skali miasta jest mniej kosztowne i skuteczniejsze niż 
budowa twardej infrastruktury technicznej – sieci rur i zbiorników. Przyjęte działania likwidują bowiem 
problem niejako u źródła. Gdy woda trafi już do kanalizacji deszczowej, jej retencjonowanie lub 
ponowne wykorzystanie staje się bardzo kosztowne. 

Równie wartościowe syntetyczne opracowanie uwzględniające „błękitno-zieloną infrastrukturę”, 
dotyczące zasad gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni dróg, dostarczyli 
naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na zamówienie Wydziału Inżynierii Miejskiej 
swojego miasta4. Autorzy podkreślili w nim rolę rozwiązań zrównoważonych, uwzględniających nowe, 
przyjazne dla środowiska rozwiązania, których stosowanie przynosi korzyści finansowe, społeczne oraz 
ekologiczne. Podkreślają oni, że woda deszczowa czy roztopowa, która trafia z powrotem do gruntu, 
odciąża system kanalizacyjny i ogranicza lub nawet eliminuje ryzyko lokalnych podtopień. Obniża także 
koszty użytkowania tradycyjnych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Te pozytywne skutki 
nowych metod gospodarowania wodą na terenie miasta są możliwe tylko przy zwiększeniu ilości 
roślinności. W efekcie zaproponowane działania mają pozytywnie wpływać na samopoczucie 
mieszkańców i na mikroklimat. Należy także dodać, że „błękitno-zielona infrastruktura” może być 
wprowadzana nawet w centrach największych metropolii5, czego przykładem jest choćby 
przywrócenie przebiegu rzeki Cheonggyecheon i budowa jej nabrzeży w Seulu, skanalizowanej 
uprzednio pod pasem autostrady przecinającej dzielnicę drapaczy chmur w centrum miasta, czy też 

 
3 Adamowski D., Zalewski J., Paluch P., Glixelli T., 2017, Katalog zielono-błękitnej infrastruktury. Część II. 
Wytyczne i rozwiązania. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji 
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. MWiK, Bydgoszcz, ss.60. 

4 Lejcuś K., Burszta-Adamiak E., Dąbrowska J., Wróblewska K., Orzeszyna H., Śpitalniak M., Misiewicz J., 2017, 
Katalog dobrych praktyk. Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z 
nawierzchni pasów drogowych, Wrocław. Opracowanie wykonane na zlecenie Gminy Wrocław Wydział 
Inżynierii Miejskiej, ss. 102. 

5 Davie T., 2002, Fundamentals of Hydrology. Routledge Fundamentals of Physical Geography. 2nd edition, 
Routledge, ss.200. 
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inny azjatycki przykład rewitalizacji doliny rzeki Singapur w Singapurze, również przecinającej centrum 
miasta.  

Poniżej znajduje się katalog działań i rozwiązań rekomendowanych w ramach rozwoju tzw. błękitno-
zielonej infrastruktury Warszawy. W pierwszej kolejności dokonano tabelarycznego zestawienia 
rozwiązań, możliwych do zrealizowania na konkretnych obszarach. Teren miasta Warszawy podzielono 
na obszary o określonej charakterystyce użytkowania, gęstości zabudowy i potencjale wdrażania 
błękitno-zielonej infrastruktury, dla których przeanalizowano zasadność i realne możliwości 
implementacji poszczególnych rozwiązań: 

• Zabudowa mieszkaniowa – jest to powierzchnia zajmowana przez kompleksy mieszkaniowe 

– tj. osiedla, gdzie błękitno-zielona infrastruktura może być lokalizowana pomiędzy 

budynkami mieszkalnymi i przechwytywać wodę pochodzącą z podjazdów, miejsc 

parkingowych oraz chodników. Zalecane jest, aby w takich miejscach, łączyła ona w sobie 

funkcje infiltracyjno-retencyjne z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową.  

• Kompleksy użytkowe – są to wszelkie sklepy, centra handlowe, urzędy, szkoły, przedszkola, 

uczelnie, kościoły i świątynie, szpitale, przychodnie, hotele itp. Ze względu na ograniczoną 

powierzchnię, najbardziej zasadne są tu rozwiązania w obrębie budynku bądź zbiorniki 

podziemne. Istotne, z punktu widzenia charakteru użytkowego większości obiektów, jest 

umożliwienie wykorzystania zebranej wody na cele sanitarne.  

• Parkingi i place – są to duże powierzchnie uszczelnione, najczęściej otoczone zwartą 

zabudową, w związku z czym największe powodzenie będą tu miały rozwiązania podziemne. 

W przypadku występowania w sąsiedztwie zielonych obszarów, należy przekierować spływ 

pochodzący z parkingów w ich stronę. 

• Drogi – podstawę ich odwodnienia stanowi przeciążona sieć kanalizacyjna. Włączenie w tą 

sieć obiektów błękitno-zielonej infrastruktury zmniejszy natężenie dopływającej wody w 

przypadku wystąpienia opadów nawalnych i wyeliminowanie lokalnych podtopień miejskich.  

• Parki i trawniki – są to obszary na chwilę obecną zapewniające największe możliwości 

retencyjne na terenie miasta. Można jednak zwiększyć ich pojemność poprzez odpowiednie 

ukształtowanie i doposażenie. 

• Tereny sportowo-rekreacyjne – są to boiska i place zabaw, gdzie poprzez zastosowanie 

błękitno-zielonej infrastruktury, możliwe jest połączenie funkcji rekreacyjnych i 

edukacyjnych.  

 

Następnie przedstawiono charakterystykę każdego z rozwiązań przybliżając ich specyfikę, ograniczenia 
oraz sposób działania. Dla każdego z rozwiązań zaprezentowano obszar stosowalności na terenie 
Warszawy, wyznaczony na podstawie analiz opisanych w dokumencie. 

Na końcu przedstawiono przykłady możliwości wdrożenia konkretnych rozwiązań na poszczególnych 
obszarach Warszawy w postaci zintegrowanej błękitno-zielonej infrastruktury w formie grafik oraz 
wylistowano zapisy w dokumentach planistycznych, które należy wdrożyć, aby zapewnić realizację 
założeń stworzenia miasta-gąbki. 

 

  



„Koncepcja gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” 
Koncepcja - Zeszyt 2 
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Preferowane obszary stosowania konkretnych rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze 
Zielonego Ursynowa: 

Tabela 1 Obszary stosowania zielono-błękitnej infrastruktury 

 Zastosowanie na obszarach: 

Za
b

u
d

o
w

a 
m

ie
sz

ka
n

io
w

a
 

Za
b

u
d

o
w

a 
zw

ar
ta

 

P
ar

ki
n

gi
 

D
ro

gi
 

P
ar

ki
, t

ra
w

n
ik

i 

Te
re

n
y 

 

sp
o

rt
o

w
o

-r
e

kr
e

ac
yj

n
e 

Powierzchnie przepuszczalne       

Korytka spływowe       

Drenaż francuski       

Zagłębienia infiltracyjne       

Ogrody wodne       

Powierzchniowe zbiorniki       

Suche zbiorniki retencyjne       

Podziemne zbiorniki        

Zielone dachy       
 

  - możliwa aplikacja  - zalecana aplikacja 

 

Dla każdego rozwiązania określono w dalszej analizie jego zdolności retencyjne, infiltracyjne, zdolność 
do podczyszczania wody oraz koszty wykonania. Oceny dokonywano w odniesieniu do wszystkich 
prezentowanych rozwiązań przy użyciu pięciostopniowej skali. Aby przypisać konkretną ocenę, w 
pierwszej kolejności zdefiniowano rozwiązania prezentujące skrajne wartości danego parametru (np. 
wymagające największych i najmniejszych nakładów finansowych), a następnie ułożono pomiędzy nimi 
pozostałe rozwiązania „od najmniejszego do największego” i przypisano im odpowiednie  oceny ze 
skali. Poniżej przedstawiono klasyfikacje zbiorcze parametrów.
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Powierzchnie przepuszczalne 

Jest to cała gama nawierzchni, umożliwiających infiltrowanie wody w głąb profilu glebowego. Mogą one z powodzeniem zastępować powierzchnie 
nieprzepuszczalne na chodnikach, ścieżkach rowerowych, podjazdach, placach zabaw, boiskach, parkingach, skwerach, placach itp. Mogą one stanowić 
połączenie materiałów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych – np. kostka z wypełnieniem przepuszczalnym, płyty ażurowe, kraty z wypełnieniem, bądź w 
całości składać się z materiału przepuszczalnego tj. trawy, żwiru, ziemi, mieszanek mineralno-żywicznych, asfaltu porowatego, granulatu gumowego z 
recyklingu i in. Wybór materiału zależy od przeznaczenia danej nawierzchni i stawianym jej wymaganiom. Na parkingach można stosować powierzchnie o 
mniej regularnych kształtach, bez szkody dla użytkownika. Na ścieżkach rowerowych, boiskach i placach zabaw zaleca się jednak stosowanie równych, 
stabilnych powierzchni, jednak tu również są różne możliwości – można z powodzeniem stosować powierzchnie w formie ubitego gruntu, nawierzchni 
mineralnych, mineralno-żywicznych,  czy mat z granulatu gumowego.  

 

 
Ryc. 1 Źródło:  https://pol-trade.com.pl/151/ekoway-2 Ryc. 2 Źródło:  http://polbruksklep.pl/plyta-azurowa-meba-gr-8cm.html 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 
 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 
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Korytka spływowe 

Są to uformowane zagłębienia na powierzchniach nieprzepuszczalnych, umożliwiające sterowanie powierzchniowym spływem wód. Samo urządzenie nie 
zwiększa retencyjności obszaru, ani nie umożliwia infiltracji wód, jednak poprzez rozproszenie spływu wód opadowych i  kierowanie ich do mniejszych 
odbiorników w postaci kwietników, zbiorników czy ogrodów wodnych, umożliwia odciążenie sieci kanalizacyjnej. Korytka spływowe mogą być dodatkowo 
wyposażone w wypustki, które natleniają przepływającą wodę 

 

 

  
Ryc. 3 Źródło: Handbook on sustainable urban drainage systems, (D)rain for Life, Estonia-

Latvia Programme 

Ryc. 4 Źródło: https://waynecountynysoilandwater.org/wp-content/uploads/2013/ 

12/landscape-arch.jpg 

 

 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 

 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 
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Drenaż francuski 

Jest to rów wypełniony kruszywem o dużej porowatości, umożliwiający szybkie wsiąkanie napływających wód i sprawne ich odprowadzenie do otaczającego 
gruntu bądź dalszego odbiornika. Drenaż francuski może być dodatkowo wyposażony w rurociąg drenarski, w przypadku większych wymiarów podłużnych 
i w celu bardziej równomiernego rozprowadzenia wody. Dzięki porowatej budowie posiada on zarówno zdolności retencyjne jak i infiltracyjne. Zaletą tego 
typu rozwiązań jest to, że tworzą one stabilną powierzchnię, po której można chodzić i jeździć, w związku z czym nie zmniejszają one dostępnej powierzchni 
użytkowej. Ze względu na swój liniowy charakter, stosowane są głównie przy ulicach (pobocza dróg), chodnikach, podjazdach i tarasach.    

 

 

 

Ryc. 5 Źródło: https://harborgreenscapes.com/drainage/french-drain/  Ryc. 6 Źródło: https://sustainablestormwater.org/2007/05/23/infiltration-trenches/ 

 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 
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Zagłębienie infiltracyjne 

Jest to obniżenie terenu, porośnięte trawą, umożliwiające retencjonowanie wód opadowych i ich infiltrację w głąb profilu glebowego. Może być ono 
dodatkowo uzupełnione o warstwę materiału o dużej porowatości, ułożoną na dnie, w celu ułatwienia infiltrowania wody. Wyróżnić tu można nieckę 
infiltracyjną jako lokalne zagłębienie terenu oraz rów infiltracyjny, jako liniowe obniżenie terenu. Ze względu na prostą budowę urządzenia, koszt jego 
wykonania jest niewielki, a utrzymanie nie wymaga dużego nakładu prac. Niecki infiltracyjne mogą przybierać różne kształty i wymiary w zależności od 
lokalnych uwarunkowań – od małych zagłębień w sąsiedztwie domu, po większe polany na obszarze parku miejskiego. W prosty sposób istniejące trawniki 
mogą być przekształcone w niecki infiltracyjne, poprzez ich przegłębienie i skierowanie do nich części spływającej wody z powierzchni nieprzepuszczalnych. W 
celu sprawnego wsiąkania wody zaleca się lokowanie zagłębień infiltracyjnych na obszarach o nisko zalegającym zwierciadle wód gruntowych. 

  

Ryc. 7 Źródło:  https://www.researchgate.net/figure/Drainage-system-Augustenborg-

Malmoe-Sweden_fig6_251179698 

Ryc. 8 Źródło: https://developersguide.njfuture.org/what-is-green-infrastructure/large-

landscape-practices/infiltration-basin/ 

 

Na terenach wzdłuż ciągów komunikacyjnych i lokalnych ulic, zagospodarowania wody deszczowej poprzez chwilowe zatrzymanie i powolne wsiąkanie do 
gruntu, może być wykorzystywane zarówno na terenach o płaskiej jak i urozmaiconej powierzchni. Przykładem takiego rozwiązania są trawiaste pasy buforowe 
z rowem chłonnym. System taki dobrze sprawdza się w sąsiedztwie dróg, z których woda opadowa spływa dzięki lekko nachylonym i porośniętych trawą 
poboczy, kumulujących wodę w biegnących wzdłuż drogi rowach chłonnych. 
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Ryc. 9 Trawiaste pasy buforowe w połączeniu z niecką chłonną (Aiken, Stany Zjednoczone) (Iwona Wagner, 2014) 

Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie zbiorników lub niecek chłonnych. Stanowią je porośnięte roślinnością obniżenia terenu charakteryzujące się 
wysokim wskaźnikiem przenikania wody do gruntu. Oprócz retencji obiekty te pozwalają na oczyszczenie wprowadzanych do gleby opadów. Niecki i zbiorniki 
chłonne mogą być stosowane na terenach o różnym stopniu zabudowy. Zbiorniki ze względu na możliwość przejęcia większej ilości wód, wykorzystywane są 
częściej przy odwadnianiu autostrad. Zarówno niecki jak i zbiorniki chłonne pełnią dodatkową funkcję krajobrazową i rekreacyjną.  

 

Ryc. 10 Schemat niecki chłonnej na terenie otwartym i przykład na terenie silnie zabudowanym (osiedle Portland, Stany Zjednoczone), (Iwona Wagner, 2014) 

 



 

12 
 

 

Ryc. 11 Przykład zbiornika chłonnego odbierającego wodę z ulic i parkingu, (Iwona Wagner, 2014) 

 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 
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Ogród wodny 

Są to wszelkiego typu zagłębienia wypełnione gruntem i porośnięte roślinnością wodolubną. Rośliny zapewniają bioretencję i oczyszczanie napływającej 
wody deszczowej, a odpowiednio dobrany materiał glebowy, ewentualnie uzupełniony o drenaż, umożliwia jej infiltrację. Mogą one przybierać kształt 
lokalnych niecek bądź podłużnych pasaży przepływowych. Za każdym razem musi być zapewnione doprowadzenie i odprowadzenie wody z obiektu, aby nie 
dochodziło do przepełnienia urządzenia. Rozwiązanie to znajduje szerokie zastosowanie na terenach zurbanizowanych – prywatne działki, osiedla, podwórka 
szkolne i przedszkolne, lokowane wzdłuż dróg i ulic jako podłużne obniżenie terenu, kwietniki lub spowalniacze na drogach lokalnych.  

 

  

Ryc. 12 Źródło: https://www.landscapeperformance.org/case-study-briefs/chester-arthur-

schoolyard#/overview 
Ryc. 13 Źródło: https://www.flickr.com/photos/nycep/5610449407/ 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 
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Zbiornik powierzchniowy 

Są to otwarte obiekty powierzchniowe magazynujące wodę – stawy, sadzawki, jeziora, itp. Mogą być wykonywane w formie szczelnych zbiorników, które 
służą jedynie retencjonowaniu, zbiorników o dnie przepuszczalnym, które dodatkowo umożliwiają infiltrację wody lub też jako szczelne zbiorniki porośnięte 
roślinnością, które zapewniają jej podczyszczenie. Zbiorniki, które mają zapewnić infiltrację wód powinny być lokalizowane na gruntach o dużej 
przepuszczalności i na obszarach o głębokości zalegania wód gruntowych większej niż 2m. Otwarte zbiorniki infiltracyjne, znajdujące się na obszarach o 
płytko zalegającym zwierciadle wód gruntowych mogą też posłużyć do wykształcenia miejskich obszarów wodno-błotnych.  

  

Ryc. 14 Źródło: Handbook on sustainable urban drainage systems, (D)rain for Life, Estonia-

Latvia Programme 

Ryc. 15 Źródło: https://greenworkspc.com/ourwork/tanner-springs-park 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 

Zbiornik o dnie przepuszczalnym 

                    

Zbiornik szczelny 

            

Zbiornik szczelny porośnięty roślinnością 
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Suchy Zbiornik 

Są to obszary na co dzień użytkowane w celach rekreacyjnych, ukształtowane w sposób umożliwiający chwilowe magazynowanie tam nadmiaru wód 
opadowych. Przeznaczane są zazwyczaj na nie tereny boisk, placów zabaw, skateparków itp. Koncepcja suchych zbiorników na terenach zurbanizowanych 
zakłada przyzwolenie lokalnej społeczności na zalanie pewnych obszarów użytkowych i chwilowe niedogodności, za cenę zmniejszenia zagrożenia ich mienia. 

 

 

  

Ryc. 16 Źródło:  https://www.padeasla.org/wp-content/uploads/2018/10/CHESTER-

ARTHUR_PROJ-DOCS_2018_0531_FINAL.pdf 
Ryc. 17 Źródło: https://www.publicspace.org/works/-/project/h034-water-square-

in-benthemplein 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 
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Zbiornik podziemny 

Są to zbiorniki lokalizowane pod ziemią, służące retencjonowaniu wody. Mogą być realizowane jako zbiorniki szczelne, które nie zapewniają oczyszczenia 
wód, jednak mogą być uzupełniony o urządzenia podczyszczające, dzięki czemu zgromadzone wody mogą być wykorzystywane do celów sanitarnych czy 
podlewania zieleni. Istnieją również zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, realizowane jako skrzynki rozsączające. Są to skrzynki wykonane z tworzywa 
sztucznego, w formie ażurowych modułów, które można układać w dowolne kształty. Ich budowa zapewnia dużo większą pojemność niż tradycyjny zbiornik 
podziemny, jednak należy się tu liczyć z większymi kosztami. Jak wszystkie rozwiązania podziemne, zbiorniki muszą być lokalizowane poniżej poziomu 
przemarzania gruntu, na obszarach gdzie głębokość zalegania wód gruntowych jest większa niż 2m, a w przypadku skrzynek, muszą też występować grunty 
przepuszczalne. 

 
 

Ryc. 18 Źródło:  https://www.uponor.pl Ryc. 19 Źródło: https://ecol-unicon.com/produkty/produkty-deszczowe/zbiorniki-

retencyjne-hydrozone/ 

Ocena warunków stosowania rozwiązania:  

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 

Zbiorniki szczelne 

            

Skrzynki rozsączające 
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Zielone dachy 

Jest to alternatywny sposób wykończenia dachu przy użyciu warstwy izolacyjnej, warstwy drenującej, warstwy akumulacyjnej w postaci ośrodka gruntowego 
oraz warstwy wierzchniej w postaci nasadzonej roślinności. Wody opadowe przechwytywane są przez rośliny i dalej do ośrodka gruntowego, gdzie są 
oczyszczane i magazynowane. Ich nadmiar przechwytywany jest przez system drenujący i odprowadzany z powierzchni dachu. Odprowadzany nadmiar 
wody może być przekazywany do kolejnych urządzeń tj. ogrody wodne, zbiorniki czy zagłębienia infiltracyjne. Woda z dachów może być wykorzystywana 
do podlewania roślin, bądź w budynkach do celów sanitarnych. Zielone dachy mogą być wykonywane jako ekstensywne bądź intensywne. Dachy 
ekstensywne mają prostszą budowę i mniejsze możliwości akumulacyjne, ale za to są łatwiejsze w wykonaniu i utrzymaniu. Dachy intensywne natomiast 
zapewniają większe zdolności retencyjne, jednak są dużo cięższe w utrzymaniu i bardziej kosztowne. Zielone dachy montowane są na powierzchniach 
płaskich lub ewentualnie o minimalnym spadku.  

  
Ryc. 20 Źródło: https://greenexchange.earth/augustenborg-eco-city-fighting-climate-

change-urban-context/ 
Ryc. 21 Źródło: https://estonianlogcabins.com/gallery/#foobox-49/0/norway3.jpg 

Ciekawym przykładem jest wykorzystanie dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jako ogrodu podzielonego na kilka części. Każda z nich charakteryzuje 
się inną roślinnością, formą i kolorem. Dach BUW został tak skonstruowany, aby spowolnić oraz zatrzymać odpływ wód deszczowych. Część z nich 
zatrzymywana jest przez zatrzymywana jest przez roślinność, a część infiltrowana jest dalej (do warstwy substratu). W momencie, gdy warstwa substratu jest 
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maksymalnie nasycona, woda jest retencjonowana w warstwie drenażowej, a jej nadmiar jest odprowadzany do ciśnieniowego systemu odwodnieniowego 
dachu i nie przedostaje się do warstw chroniących konstrukcję budynku. Niżej przedstawiono poszczególne części ogrodu BUW. 

 

 

 

 

Ocena warunków stosowania rozwiązania: 

Zdolność retencyjna Zdolność infiltracyjna Podczyszczanie wody Koszt 

                

Ryc. 24 Ogród wejściowy na dachu 
BUW 
[http://buw.uw.edu.pl/mapa/ogrody/
ogrod_wejściowy/] 

Ryc. 22 Ogród zielony na dachu BUW 
[http://buw.uw.edu.pl/mapa/ogrody/ogrod_zielony/] 

Ryc. 23 Ogród srebrny na dachu BUW 
[http://buw.uw.edu.pl/mapa/ogrody/ogrod_srebrny/] 
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Łączenie metod zagospodarowania wód deszczowych 

Opisane wcześniej metody zagospodarowania wód deszczowych mogą występować również jako 
układy połączone. Zaletą takich rozwiązań jest możliwość podczyszczenia wód do parametrów 
umożliwiających ich wykorzystanie do oczek wodnych lub stawów. Niżej przedstawiono schemat 
takiego rozwiązania łączącego techniczne i naturalne formy retencji, oczyszczania i infiltracji wód 
opadowych. Systemy tego rodzaju cechuje jednocześnie atrakcyjność rozwiązań z punktu widzenia 
architektonicznego i krajobrazowego. 

 

Ryc. 25 . Schemat zbiorników służących retencjonowaniu, infiltracji i oczyszczaniu wód opadowych (Januchta-Szostak, 
2012) 

 

1.2 Wdrażanie rozwiązań retencji wód z uwzględnieniem uwarunkowań i funkcji 

przestrzennych obszaru 

1.2.1 Analiza lokalnych uwarunkowań przestrzennych 

Obszary posiadające daną funkcję charakteryzują się pewnymi parametrami, tj. wymiary i kształty, 
użytkownicy, rozkład infrastruktury, poziom wód gruntowych, struktura gleb czy stosunek powierzchni 
nieprzepuszczalnej do przepuszczalnej, co wpływa na preferowanie w ich obrębie danych rozwiązań. 
W związku z tym, w celu przeprowadzenia efektywnych analiz, których wynikiem będzie stworzenie 
celowanych propozycji lokalizowania zielono-błękitnej infrastruktury, w pierwszej kolejności 
zdefiniowano potencjał dla zielonej infrastruktury danego obszaru funkcjonalnego, a następnie 
zdefiniowano parametry, które umożliwiają ich realizację.  

Wszystkie analizy prowadzono dla obszaru zlewni znajdujących się na obszarze Ursynowa. 

1) Ulice 

Ulice stanowią długie uszczelnione powierzchnie, mające znaczący udział na obszarach 
zurbanizowanych. W zależności od ich klasy, mogą różnić się przekrojem poprzecznym, jednak nie 
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zmienia to faktu iż generalnie są one dużą przeszkodą dla swobodnej infiltracji wód opadowych. W 
większości odwadniane są za pomocą kanalizacji, która w momentach opadów nawalnych 
momentalnie staje się niewydolna, co skutkuje podtopieniami ulic. Aby temu zapobiec, należałoby 
skierować wody opadowe w inne miejsce. W pobliżu ulic zazwyczaj nie ma miejsca na lokalizowanie 
dużych zbiorników, w związku z czym zaleca się rozproszenie spływu do mniejszych odbiorników, w 
postaci zagłębień infiltracyjnych i ogrodów wodnych. To rozwiązanie wymaga zdecydowanie mniej 
nakładów finansowych niż duże zbiorniki i dużo łatwiej jest je wkomponować w już istniejący krajobraz 
miasta, mimo iż sumarycznie mogą one mieć znacznie większą powierzchnię i pojemność niż zbiornik 
powierzchniowy bądź podziemny. W celu skierowania tam wód należy przekształcić krawędzie jezdni 
w korytka spływowe (Możliwe, że już tam istnieją, z tym że kierują wody opadowe do kanalizacji. W 
tym przypadku należy jedynie zmodyfikować ich przebieg) i wykształcić rozwiniętą drogę spływu – 
wody opadowe będą spływać z powierzchni ulic do korytek spływowych, za pośrednictwem których 
kierowane będą do zielono-błękitnej infrastruktury, a w momencie jej przepełnienia, dopiero dalej do 
kanalizacji. Zapewnienie dopływu i odpływu na każdym odbiorniku umożliwi przechwycenie i 
zretencjonowanie znacznej ilości wody i jednocześnie nie zagrozi przeciążeniu obiektów, co miałoby 
odwrotny skutek do zamierzonego. 

Planując zielono-niebieską infrastrukturę zawsze należy dokładnie przeanalizować charakter obszaru, 
z którego będzie ona zbierać wody opadowe i związany z tym stopień ich zanieczyszczenia. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku spływów pochodzących z ulic, które są powierzchniami mocno 
zanieczyszczonymi. Roślinność tworząca zielono-niebieską infrastrukturę mocno redukuje 
zanieczyszczenie wód, jednak w pewnych przypadkach może ono okazać się niewystarczające. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (Dz. U. 2019, poz. 1311) wody opadowe lub 
roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej 
powierzchni szczelnej: 

1. terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów 
o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na 
sekundę na1 ha, 

2. obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości 
występowania jeden raz w roku i czasie trwania15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca 
z opadów o natężeniu77 l na sekundę na 1 ha  

– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 
w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji 
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych (art. 17 ust. 1).  

W związku z powyższym, przy doborze rozwiązań należy upewnić się, że zapewniają one spełnienie 
powyższych wymagań. Biorąc pod uwagę stopień uogólnienia rekomendacji niniejszego dokumentu, 
na etapie projektowania niezbędna jest szczegółowa analiza, obejmująca wyznaczenie obszaru, z 
którego będzie odprowadzany spływ oraz obliczenie jego ładunku zanieczyszczeń. W przypadku 
wartości większych od dopuszczalnych należy uzupełnić infrastrukturę o dodatkowe urządzenia 
podczyszczające, bądź realizować zielono-niebieską infrastrukturę jedynie w formie umożliwiającej 
retencjonowanie, bez możliwości infiltracji.   
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Aby zapewnić odpowiednią sprawność podczyszczania proponowanych rozwiązań, uwzględniono 
głębokość zalegania wód gruntowych. Tam gdzie ich zwierciadło położone jest płytko zrezygnowano z 
rozwiązań infiltracyjnych i urządzeń instalowanych pod ziemią – dla zagłębień infiltracyjnych przyjęto 
wartość graniczną H = 1m, a dla zbiorników podziemnych H = 2m. W takich miejscach zaleca się, aby 
ogrody wodne oraz zbiorniki powierzchniowe realizowane były przy użyciu szczelnego dna.  

Analiza ulic i dobór rozwiązań 

• Udział powierzchni ulic o nawierzchni nieprzepuszczalnej 

Przeanalizowano, jaki udział w powierzchni całkowitej analizowanego obszaru mają tereny zajmowane 
przez drogi. Zgodnie z przeprowadzoną analizą przestrzenną, ulice wykonane z materiałów 
nieprzepuszczalnych (nie uwzględniono tutaj dróg gruntowych i żwirowych) zajmują około 4% 
powierzchni miasta. 
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Ryc. 26 Sieć dróg o nawierzchni nieprzepuszczalnej na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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• Zieleń przydrożna 

Występujące wzdłuż dróg szpalery drzew, często są obudowane uszczelnionymi nawierzchniami, bądź 
krawężnikami. Poprzez przekształcenie tych miejsc w ogrody wodne, zagłębienia infiltracyjne czy 
zbiorniki hydrofitowe można zwiększyć retencyjność tych obszarów. W tym celu przeanalizowano drogi 
ekspresowe, drogi główne, główne przyśpieszone oraz drogi zbiorcze, dla których wyznaczono bufor, 
pozwalający na wskazanie ciągów drzew umiejscowionych wzdłuż ulic. W analizie pominięto drogi 
lokalne. Osobno przeanalizowano na podstawie informacji o powierzchni biologicznie czynnej wzdłuż 
dróg lokalnych, gdzie mogą być lokalizowane urządzenia odbierające wody opadowe.  

Na etapie koncepcji nie ma możliwości dokładnego zinwentaryzowania otoczenia wyznaczonych drzew 
oraz zieleni z możliwością odprowadzenia wód opadowych. W wyniku analiz, jako miejsca 
rekomendowanych działań, wskazano szpalery drzew wzdłuż ulicy Puławskiej. 

W celu najlepszego dopasowania proponowanych rozwiązań, przeanalizowano przepuszczalność 
gruntów w obrębie wskazanych miejsc. W przypadku, gdy wykazano, że szpalery drzew zlokalizowane 
są na gruntach o klasie przepuszczalności C lub D (na głębokości 1m i 2m), zrezygnowano z 
rekomendowania zagłębień infiltracyjnych, a ogrody wodne i zbiorniki powierzchniowe zalecono 
wykonywać w wariancie z nieprzepuszczalnym dnem. Przeanalizowano również głębokość zalegania 
zwierciadła wód gruntowych w obrębie wskazanych miejsc. W przypadku, gdy wykazano, że drzewa 
znajdują się na obszarze, na którym odległość zwierciadła wód gruntowych od powierzchni terenu jest 
mniejsza od 1m, rezygnowano z rekomendowania zagłębień infiltracyjnych, a ogrody wodne i zbiorniki 
powierzchniowe zalecono wykonywać w wariancie z nieprzepuszczalnym dnem. 

Dla wszystkich rozwiązań umożliwiających infiltrację wód w głąb profilu glebowego zaleca się 
przeprowadzenie dokładnej analizy obszaru, z którego urządzenie to będzie zbierać wodę. Wszystkie 
urządzenia zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, w związku z czym narażone są na 
nadmierne stężenia zanieczyszczeń. W przypadku, gdy wartości te mogą przekraczać wartości 
dopuszczalne, zaleca się rezygnację z tego typu rozwiązań na rzecz urządzeń wyłącznie retencyjnych.  

 

 

Ryc. 27 Przykład lokalizacji szpalerów drzew z ogrodami wodnymi wzdłuż dróg 
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Ryc. 28 Lokalizacja szpalerów drzew wzdłuż dróg, w obrębie których można zwiększyć potencjał infiltracyjno-retencyjny 
dzielnicy na obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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Zwraca się uwagę, iż wzdłuż ulic już w tym momencie znajduje się zieleń, która z powodzeniem może 
być wykorzystana w wyżej opisanych celach, jednak woda opadowa ma do nich ograniczony dostęp – 
jedynie w postaci bezpośredniego opadu na tą powierzchnię, bądź minimalny spływ z najbliższego 
otoczenia. W związku z tym przeprowadzono analizę, w której zidentyfikowano istniejące trawniki bądź 
kwietniki, znajdujące się w sąsiedztwie ulic, jako możliwe miejsca skierowania tam spływu. Na 
podstawie wcześniej wyznaczonej powierzchni, zajmowanej przez ulice oraz danych, dotyczących 
zieleni (ZIELEŃ z serwisu mapowego), udostępnionych przez Zamawiającego, przeanalizowano 
występujące na Ursynowie trawniki  kwietniki (o minimalnej powierzchni 10m2, znajdujące się w 
bezpośrednim sąsiedztwie ulic (do 10m), które można by dostosować do przechwytywania części 
spływających z nich wód. W wyniku tego wskazano kwietniki znajdujące się przy ulicach. Oprócz 
wytworzenia w tych miejscach sieci korytek spływowych, kierujących spływem wód opadowych, 
rekomenduje się modyfikację roślinności na taką, która zwiększałaby potencjał retencyjny tych 
obiektów – zalecając wytworzenie ogrodów wodnych lub szczelnych zbiorników hydrofitowych.  

W celu dopasowania proponowanych rozwiązań do uwarunkowań terenowych, przeanalizowano 
przepuszczalność gruntów w obrębie wskazanych lokalizacji. W miejscach, gdzie są one zlokalizowane 
są na gruntach o klasie przepuszczalności C lub D (na głębokości 1m i 2m), należy zrezygnować z 
zagłębień infiltracyjnych, na rzecz ogrodów wodnych w wariancie z nieprzepuszczalnym dnem. 

Przeanalizowano również głębokość zalegania zwierciadła wód gruntowych w obrębie wskazanych 
miejsc. W przypadku, gdy wykazano, że znajdują się one na obszarze, na którym odległość zwierciadła 
wód gruntowych od powierzchni terenu jest mniejsza od 1m, rezygnowano z rekomendowania 
zagłębień infiltracyjnych, a ogrody wodne zalecono wykonywać w wariancie z nieprzepuszczalnym 
dnem. 

Dla wszystkich rozwiązań umożliwiających infiltrację wód w głąb profilu glebowego zaleca się 
przeprowadzenie dokładnej analizy obszaru, z którego urządzenie to będzie zbierać wodę z uwagi na 
fakt, iż wszystkie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, w związku z czym narażone są na 
nadmierne stężenia zanieczyszczeń. W przypadku gdy wartości te przekraczają wartości dopuszczalne, 
zaleca się rezygnację z tego typu rozwiązań na rzecz urządzeń wyłącznie retencyjnych.  

2) Parkingi i place 

Parkingi stanowią dużą, nieprzepuszczalną powierzchnię, których system odwodnieniowy, w 
momencie wystąpienia opadów nawalnych zazwyczaj okazuje się być niewydolny. Uszczelnianie tak 
znaczącej ilości obszarów przyczynia się do narastania problemów z zagospodarowaniem wód 
opadowych w mieście. Obserwując istniejące tendencje, można wysnuć wniosek iż panuje błędne 
przekonanie o konieczności wykonywania tych obiektów z jednolitego, nieprzepuszczalnego materiału, 
podczas gdy powierzchnie półprzepuszczalne równie dobrze spełnią stawiane im wymagania. W 
granicach parkingów często znajdują się obszary zielone, jednak wykonane są one w sposób 
uniemożliwiający przechwytywanie przez nie wód opadowych, ze względu na wyniesienie ponad 
poziom parkingu i otoczenie krawężnikami. Mając na uwadze wysoki koszt wymiany nawierzchni, na 
obszarach już istniejących parkingów, skupiono się na możliwości przekierowania części wód 
opadowych do zielonych odbiorników i przeanalizowano te obszary pod kątem dostępności takich 
miejsc. Jednak przy tworzeniu nowych parkingów bądź przebudowie istniejących, zaleca się 
obligatoryjne stosowanie powierzchni przepuszczalnych. 

Biorąc pod uwagę, że parkingi zawsze towarzyszą zabudowie produkcyjnej, usługowej czy handlowej, 
zasadne jest instalowanie tam również zbiorników podziemnych, które mogą stanowić źródło wody do 
celów sanitarnych w pobliskich budynkach. Wyznaczono takie miejsca, biorąc pod uwagę poziom wód 
gruntowych, jednak należy pamiętać, iż w celu podjęcia ostatecznej decyzji niezbędna jest 
dokładniejsza analiza geologiczna i hydrogeologiczna na etapie projektowym.  
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W oparciu o BDOT10k_2018 i ortofotomapę wyznaczono parkingi znajdujące się na terenie Ursynowa, 
a następnie określono czy są to: obiekty otwarte lub zamknięte, powierzchnie przepuszczalne lub 
nieprzepuszczalne, obszary sąsiadujące z powierzchnią zieloną bądź nie. W efekcie wskazano 6 
parkingów, które posiadają nawierzchnię nieprzepuszczalną. Dodatkowo w oparciu o dane z 
BDOT10k_2018, dotyczących kompleksów użytkowych, wyznaczono place o nawierzchni 
nieprzepuszczalnej. Rekomenduje się dla nich zmodyfikowanie sposobu organizacji przestrzeni i 
utworzenie tam nowej zielono-błękitnej infrastruktury, do której będzie można kierować wody 
opadowe, bądź wykorzystanie w tym celu istniejącej roślinności, sąsiadującej z parkingami, poprzez 
przekierowanie tam wody za pomocą korytek spływowych lub drenażu francuskiego. Można również 
podejmować działania, mające na celu zwiększenie zdolności retencyjnych istniejącej zieleni, poprzez 
przebudowywanie ich na zagłębienia infiltracyjne, ogrody wodne lub zbiorniki powierzchniowe. W 
każdym z tych przypadków należy zapewnić odpływ reszty wody z obiektów dalej do kanalizacji, w 
momencie ich przepełnienia. Należy też pamiętać o konieczności zapewnienia odpowiedniego stopnia 
podczyszczenia spływających wód opadowych. Na etapie projektowania niezbędne będzie obliczenie 
ładunku zanieczyszczeń spływających wód. W przypadku wartości większych od dopuszczalnych, 
określonych w Rozporządzeniu6, należy uzupełnić infrastrukturę o dodatkowe urządzenia 
podczyszczające, bądź realizować zielono-niebieską infrastrukturę jedynie w formie umożliwiającej 
retencjonowanie, bez możliwości infiltracji.   

W celu jak najlepszego dopasowania proponowanych rozwiązań, przeanalizowano przepuszczalność 
gruntów w obrębie wskazanych miejsc. W przypadku, gdy wykazano, że parkingi zlokalizowane są na 
gruntach o klasie przepuszczalności C lub D (na głębokości 1m i 2m), rezygnowano z rekomendowania 
zagłębień infiltracyjnych i drenażu francuskiego, a ogrody wodne i zbiorniki powierzchniowe zalecono 
wykonywać w wariancie z nieprzepuszczalnym dnem. 

W przypadku, gdy wykazano, że parkingi znajdują się na obszarze, na którym odległość zwierciadła wód 
gruntowych od powierzchni terenu jest mniejsza od 1m, rezygnowano z rekomendowania zagłębień 
infiltracyjnych i drenażu francuskiego, a ogrody wodne i zbiorniki powierzchniowe zalecono 
wykonywać w wariancie z nieprzepuszczalnym dnem. W przypadku, gdy wykazano, że parkingi znajdują 
się na obszarze, na którym odległość zwierciadła wód gruntowych od powierzchni terenu jest mniejsza 
od 2m, rezygnowano z rekomendowania zbiorników podziemnych. 

 
6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 
wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych, Dz. U. 2019, poz. 1311 
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Ryc. 29 Lokalizacja skrzyżowań typu rondo, parkingów i placów o nawierzchni nieprzepuszczalnej, w obrębie których 
rekomenduje się stworzenie zielono-błękitnej infrastruktury 
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3) Obszary zielone 

Obszary zielone stanowią podstawę potencjału retencyjno-infiltracyjnego Ursynowa. Już w ich 
obecnym kształcie znacząco przyczyniają się do łagodzenia skutków opadów nawalnych i poprawiają 
stosunki wodne w dzielnicy, jednak poprzez modyfikację gatunków roślin i zwiększenie powierzchni 
czynnej można dodatkowo rozwinąć ich potencjał.   

Na podstawie wyznaczonych wcześniej miejsc bezodpływowych wskazano te, znajdujące się w obrębie 
terenów zielonych. Są to miejsca, w których bez konieczności znaczącego przekształcenia krajobrazu 
można stworzyć zielono-niebieską infrastrukturę w postaci zagłębień infiltracyjnych poprzez 
skierowanie tam wody korytkami spływowymi, bądź wprowadzić roślinność wodolubną i stworzyć 
ogrody wodne. Należy pamiętać o konieczności zapewnienia odpowiedniego podczyszczenia 
spływających wód opadowych. Na etapie projektowania niezbędne będzie dokładne przeanalizowanie 
obszarów sąsiadujących z wyznaczonymi obniżeniami i obliczenie ładunku zanieczyszczeń w 
spływającej wodzie opadowej. W przypadku wartości większych od dopuszczalnych, określonych w 
Rozporządzeniu7, należy uzupełnić infrastrukturę o dodatkowe urządzenia podczyszczające, bądź 
realizować ją jedynie w formie umożliwiającej retencjonowanie, bez możliwości infiltracji.   

Miejsca te wyznaczono na podstawie danych z BDOT10k_2018, dotyczących roślinności trawiastej, 
krzewiastej oraz terenów leśnych i zadrzewionych. Przyjęto, że minimalna powierzchnia takiego 
obiektu musi być większa od 10 m2. Dodatkowo pod uwagę wzięto poziom wód gruntowych i 
rekomendowano realizację zagłębień infiltracyjnych i ogrodów wodnych w miejscach, w których 
głębokość zwierciadła wód gruntowych jest większa niż 1m. Zweryfikowano również przepuszczalność 
gruntów w sąsiedztwie obiektów i rekomendowano realizację zagłębień infiltracyjnych i ogrodów 
wodnych w miejscach, w których występują grunty o klasie przepuszczalności A lub B (na głębokości 
1m i 2m). W efekcie wskazano 12 zagłębień terenu na obszarze całej zlewni Zielonego Ursynowa, dla 
których pokrycie zostało zdefiniowane jako roślinność trawiasta, roślinność krzewiasta, bądź teren 
leśny i zadrzewiony. Ich sumaryczna powierzchnia wynosi 49690 m2.  

 
7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Dz. U. 2019, poz. 1311 
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Ryc. 30 lokalizacja wyznaczonych trawników znajdujących się w zagłębieniach terenu na obszarze zlewni Zielonego 
Ursynowa 
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4) Wody powierzchniowe 

Tereny podmokłe, ze względu na niemożność lokalizowania na nich budynków, przez wielu uznawane 
są za bezużyteczne, w związku z czym od lat są one osuszane, zasypywane i niszczone. Ma to ogromny 
wpływ na stosunki wodne, zasoby ilościowe i jakościowe wód oraz mikroklimat. Realizacja na takich 
obszarach dużych miejskich mokradeł może okazać się w wielu przypadkach niemożliwa do realizacji.  
Natomiast utworzenie małych obszarów podmokłych, na których jest silnie rozwinięta zielono-błękitna 
infrastruktura, pozwalająca na czasowe stagnowanie wody, może okazać się bardziej realnym 
wariantem, który przyniesie porównywalne korzyści. Takie obszary najlepiej realizować w najbliższym 
sąsiedztwie powierzchniowych zbiorników otwartych i cieków, które znajdują się na terenach 
porośniętych roślinnością, gdzie zapewniona jest już pewna wilgotność i gdzie można ją dodatkowo 
rozwinąć.  

Na podstawie wcześniej wyznaczonej powierzchni biologicznie czynnej oraz danych z BDOT10k_2018, 
dotyczących wód stojących, roślinności trawiastej, krzewiastej oraz terenów leśnych i zadrzewionych 
jak i powierzchni zabudowanych znajdujących się na terenie Ursynowa, wyznaczono pas pod lokalizację 
zbiorników, który znajduje się na terenach porośniętych roślinnością i nie sąsiaduje bezpośrednio z 
zabudowaniami (przyjęto, że minimalna wymagana odległość między zbiornikiem, a budynkiem wynosi 
50m). Następnie wyznaczono jego najbliższe otoczenie (przyjęto bufor 10m), jako potencjał do rozwoju 
linii brzegowej zbiornika, poprzez zwiększenie jego powierzchni w formie planowanych 
naturalizowanych obszarów roślinności wodnolubnej. Wskazano również obszary zielone, sąsiadujące 
z ciekami i nie zajęte przez lasy, na których można wykształcić zielono-niebieską infrastrukturę, 
zwiększając zdolności retencyjne obszaru (przyjęto bufor 50m).  

Przyjęte w analizach bufory zostały dobrane w taki sposób, aby wynikiem prac było wskazanie wód 
powierzchniowych, w obrębie których znajduje się wystarczająco dużo obszarów zielonych, na których 
można zwiększać potencjał retencyjny terenu. Są to wartości umowne i realizacja rekomendowanych 
działań może odbywać się również poza nimi, jeżeli pozwalają na to warunki terenowo-prawne.  
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Ryc. 31 Potencjalne miejsca wytworzenia obszarów podmokłych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników i rowów na 
obszarze zlewni Zielonego Ursynowa 
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1.2.2 Koncepcja rozwiązań zielonej infrastruktury na obszarze osiedla 

Projektuje się zestaw rozwiązań technicznych spełniających kryteria zielonej infrastruktury, które mogą 
być aplikowane na obszarach wytypowanych pod lokalizację tego rodzaju urządzeń. Opisane 
rozwiązania stanowią tylko przykłady różnych typów urządzeń wodnych, reprezentujących opisane 
wcześniej formy zielonej infrastruktury.  

Proponowane rozwiązania w zakresie projektowanych elementów zielonej infrastruktury wraz z 
ogólną charakterystyką techniczną przyjętych założeń: 

1. Drenaż francuski / ściek terenowy (koryta spływowe): 

▪ Długość ciągu odwodnienia: 100-200m 

▪ Koryta ściekowe, (lokalizacja na max. 1/3 długości ciągu) 

▪ Rów wypełniony kruszywem (gł. ok. 0,8-1,0m; szer. 0,5-0,8m), wykop zabezpieczony 

geowłókniną drogową, na dnie rura drenarska - (max. 2/3 długości ciągu) 

▪ Ciąg zakończony systemem odbioru nadmiaru wód – możliwe rozwiązanie zależnie od 

dostępnych warunków gruntowych i obecności istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 

lub rowu: 

o Studnia chłonna – średnica DN1500-DN2000, gł. 1,5-2,0m; dno studni – warstwa 

drenażowa o wys. 0,5-1,0m;  

o System rozsączający drenażowy – studzienka dystrybucyjna, drenaż podziemny o 

dł. 2 x 10m (żwirowy w geowłókninie o przekroju 0,5x0,8m z rurą drenarską); 

o Przyłącze kanalizacji deszczowej / wylot do rowu.   

Przykładowe schematyczne rozwiązanie przedstawia ilustracja poniżej:  

 

Ryc. 32 Schemat wykonania drenażu francuskiego wzdłuż pobocza drogi 
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2. Niecka / zagłębienie retencyjno-infiltracyjne: 

▪ Zagłębienie w formie rowu lub niecki – o głębokości do max. 0,5m 

▪ Nawierzchnia przepuszczalna – żwirowa lub zielona (darń gr. 0,2m z siatką 

wzmacniającą, przeciwerozyjną. 

▪ Warstwa drenażowa – żwir 0,2-0,5m 

▪ Geowłóknina drenażowa  

▪ Podsypka piaskowa gr do 0,2-0,5m – poprawa właściwości infiltracyjnych 

 

Przykładowe schematyczne rozwiązanie przedstawia ilustracja poniżej:  

 

Ryc. 33 Schemat niecki infiltracyjnej odwadniającej nawierzchnię szczelną 

 

3. Nawierzchnia przepuszczalna chłonna: 

▪ Nawierzchnia betonowa przepuszczalna: bruk przepuszczalny / płyty ażurowe / asfalt 

porowaty; 

▪ Warstwa drenażowa – żwir 0,2-0,5m; 

▪ Geowłóknina drogowa; 

▪ Podsypka piaskowa - gr do 0,2-0,5m – poprawa właściwości infiltracyjnych. 

 

Przykładowe schematyczne rozwiązanie przedstawia ilustracja poniżej:  
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Ryc. 34 Schemat wykonania przepuszczalnej nawierzchni utwardzonej 

 

4. Zbiornik retencyjny infiltracyjny (zbiornik wodny z roślinnością wodolubną, zbiornik typu 

‘wetland’):  

▪ Zagłębienie w formie niecki, stawu – głębokość czynna: 1,0-1,5m, całkowita głębokość 

niecki 2-2,5m; 

▪ Powierzchnia biologiczna – skarpy i dno z roślinnością wodnolubną i darnią (szer. pasa 

do 5m); 

▪ Dno przepuszczalne – pospółka żwirowo-piaskowa gr. 0,3-0,5 m; 

▪ Geowłóknina drenażowa / Geomembrana; 

▪ System doprowadzania i odbioru nadmiaru wody. 

Przykładowe schematyczne rozwiązanie przedstawia ilustracja poniżej:  

 

Ryc. 35 Schematyczny rysunek zbiornika retencyjnego powierzchniowego 
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5. Rowy zasilające istniejące zbiorniki wodne i wspomagające odwodnienie terenu: 

▪ Rów ziemny – głębokość 1-1,5m,  

▪ skarpy 1:1, wzmacniane darnią do wys. 0,5m, powyżej zazielenione przez obsiew 

▪ dno –obustronne ubezpieczenie faszyną, dno ziemne. 

Przykładowe rozwiązanie przedstawia ilustracja poniżej:  

 

  

Ryc. 36 Przykłady zagospodarowania rowów – klasycznie utrzymany z umocnieniem faszynowym oraz w formie 
naturalizowanego cieku 8,9 

 

6. Przepusty na rowie – dojazdy do posesji wjazdy na osiedla: 

▪ Przepust z rury betonowej lub strukturalnej – średnica DN800;  długość: 6-8m 

▪ Rura układana na ławie tłuczniowej, obsypka rury dostosowana do ruchu drogowego 

▪ Wyloty przepustu – skarpy i dno brukowane na długości 2m i zakończone umocnieniem z 

palisady drewnianej.   

 

7. Elementy retencyjne na rowie – progi drewniano-kamienne: 

▪ Próg drewniany z belek drewnianych o średnicy 12-15cm – całkowita wysokość progu – 

ok. 0,5-1m; długość belek 2-3m. Umocnienie progu pale drewniane. 

▪ Umocnienie progu – narzut kamienny układany na geowłókninie, na całej szerokości 

rowu i na długości rowu – ok. 5m. 

Przykładowe rozwiązanie przedstawia ilustracja poniżej:  

 

 
8 www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,urzadzenia_wodno_melioracyjne_i_drenaze_kompendium,12009 
9 ogrodtamaryszka.blogspot.com/2015/02/strumyk-charakterystycznym-elementem.html 
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Ryc. 37 Propozycje rozwiązania progu wspomagającego retencję na rowach 10 

 

8. System zagospodarowania wód wzdłuż ul. Lambady: 

▪ Staw hydrofitowy – 2 stawy - zbiornik retencyjny – 2 x 500m2; 

▪ Rurociąg przelewowy nadmiaru wód: DN600 – 150m  

▪ Wlot i wylot do Kanału Grabowskiego – element prefabrykowany betonowy DN600 z 

dodatkowym  umocnieniem brukiem. 

▪ Ściek powierzchniowy – odwodnienie istniejących dróg osiedlowych do stawu w ul. 

Lambady, dł. całkowita ok. 300m 

▪ Nawierzchnia utwardzona przepuszczalna w formie parkingu przy stawie hydrofitowym 

2 x 300 m2; 

 

Rozwiązanie przedstawiono dalej w kolejnym punkcie.  

 

9. Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa otwartej części Kanału Grabowskiego: 

a. Odcinek 1 – kanał otwarty przed przepustem w ul. Puławskiej: 

Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od przepustu drogi S-2 do ul. Puławskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 400m 

b. Odcinek 2 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Lambady : 

Przebudowa kanału z utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji 

umocnionej narzutem kamiennym ciężkim - na długości ok. 60m. 

c. Odcinek 3 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Kransnowolskiej - odc.3: 

Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od ul. Lambady do ul. Krasnowolskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 150m. 

 

10. Podziemny rurowy zbiornik retencyjny – w ul. Jeziorki: 

▪ Zbiornik retencyjny rurowy w postaci kolektora kanalizacyjnego pod drogą.  

▪ Długość – ok. 300 m; 

▪ Studnia początkowa i końcowa - 2 szt. DN1500 (studnia końcowa wyposażona w 

regulator przepływu); 

▪ Studnie pośrednie rewizyjne (~ 5 szt.). 

 
10 Ryszard Majewicz: „Wpływ działań retencyjnych w Lasach Państwowych na obszary rolnicze i zurbanizowane, dobre przykłady.”; 

Przezentacja; Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Wrocław, grudzień 2016r.   
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▪ Wykonanie materiałowe: zbiornik retencyjny podziemny (z rur betonowych, rur 

strukturalnych z PEHD lub GRP – dostosowany do zabudowy w jezdni obciążonej ruchem 

ciężkim) – średnica min. DN1200. 

▪ pojemność retencyjna: ~340 m3. 

 

1.2.3 Charakterystyczne parametry i wskaźniki retencji  

Dostępny teren pod lokalizację infrastruktury zgodnie z wykonaną analizą przestrzenną: 

Tabela 2 Zestawienie dostępnego terenu oraz lokalizacji pod zabudowę zielonej infrastruktury 

Istniejący element zagospodarowania 
terenu 

Rekomendowany rodzaj urządzeń wodnych 
Liczba 

wskazanych 
lokalizacji 

Dostępna 
powierzchnia 
lub długość 

Drogi w obrębie i sąsiedztwie  zabudowy 
i drogi na terenie osiedla sąsiadujące z 
powierzchnią zieloną  

Drenaż francuski / ściek terenowy 164 21,0 km 

Tereny zieleni wzdłuż lokalnych dróg 
(obszar wyznaczony na podstawie 
aktualnego PBC) 

Niecki / zagłębienia retencyjno-rozsączające 170 24,6 ha 

Tereny zieleni wzdłuż głównych dróg  
(wyznaczone obszary skupisk drzew) 

Niecki retencyjno-rozsączające;  
Ogród deszczowy 

44 1,6 ha 

Parkingi i place utwardzone 
Niecki / zagłębienia rozsączające;  
Nawierzchnia chłonna  

16 8,5 ha 

Naturalne bezodpływowe zagłębienia 
terenu 

Zbiornik retencyjny powierzchniowy - 
infiltracyjny 

5 2,3 ha 

Obszary wzdłuż cieków i brzegów 
zbiorników wodnych 

Obszary retencji:  
- Zbiornik retencyjny powierzchniowy  
- Obszary retencyjne podmokłe typu ‘wetland’ 

166 31,6 ha 

Naturalne obszary spływu wód i dawne 
lokalizacje ciągów drenażowych  

Rowy melioracyjne zasilające istniejące 
zbiorniki wodne i wspomagające 
funkcjonowanie systemu odwodnienia terenu 

35 8,5 km 

Dostępny teren do zabudowy 
zbiorników retencyjnych 

Podziemne rurowe zbiorniki retencyjne: 
  - ul. Jeziorki (w drodze) – 300 m 
  - ul. Ludwinowska  
    (działka miejska) – 4x50m 

2 0,5 km 

 

Elementy projektowanej infrastruktury: 

Tabela 3 Elementy projektowanej infrastruktury wraz z charakterystyką 

Projektowane rozwiązanie zielonej 
infrastruktury i urządzeń wodnych 

wspomagających jej funkcje 
Lokalizacja w terenie 

Przyjęta 
liczba 

lokalizacji 
Parametry 

Drenaż francuski ze ściekiem 
terenowym. 
 
Funkcja:  
- odwodnienie ulicy, chodnika, 
pobocza drogi. 

Drogi w obrębie zabudowy 
wewnątrz osiedla – 
sąsiadujące z powierzchnią 
zieloną 

164 

Łączna długość: 21,0 km 
Powierzchnia odwadniana przez ciąg 

drenażowy: min. 10 m2/mb 
Pojemność retencyjna – wartość 

uśredniona dla całości układu 
(drenaż - 2/3 długości, pojemność 
drenażu min. 0,5m3/mb): 
~0,35 m3/mb 

Odpływ: grunt, przelew do kanalizacji 

Niecki retencyjno-rozsączające;  
Ogród deszczowy 
 
Funkcja: 
- obsługa drenażu francuskiego, 

Tereny zieleni wzdłuż 
lokalnych dróg 

170 

Powierzchnia urządzenia: 10-30 m2, 
Powierzchnia odwadniana:  
   - ciąg drenażu francuskiego o dł.  
   - obszar wokół niecki - min. 100 m2, 
Pojemność retencyjna:  
   - jednostkowa: max 0,5 m3/m2, 
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- odwodnienie chodnika i otoczenia 
niecki. 

   - pojemność zbiornika: 5-15 m3, 
Gęstość ułożenia w terenie: co 100-

200m ciągu odwodnienia drogi;  
Odpływ: grunt, przelew do kanalizacji 

Niecki suche retencyjno-
rozsączające;  
Ogród deszczowy przy nawierzchni 
szczelnej. 
 
Funkcja: 
- podczyszczanie spływu, 
- obsługa spływu z dróg, chodnika i 
otocznia niecki, 
- nawadnianie drzew. 

Tereny zieleni wzdłuż 
głównych dróg 

44 

Powierzchnia urządzenia: 10-30 m2, 
Powierzchnia odwadniana:  
- spływ z drogi, 
- obszar wokół niecki - min. 100 m2, 
Pojemność retencyjna:  
- jednostkowa: max 0,5 m3/m2, 
- pojemność zbiornika: 5-15 m3, 
Odpływ: grunt, przelew do kanalizacji 

Nawierzchnia utwardzona 
chłonna; 
Niecka sucha utwardzona na 
terenie zielonym. 
 
Funkcja: 
- odwodnienie parkingu i placu, 
- odwodnienie otoczenia niecki, 
trawnika. 
 

Parkingi i place utwardzone 
 

24 

Powierzchnia urządzenia: 100-200 m2, 
Powierzchnia odwadniana:  
- obszar przepuszczalny z otoczeniem:  

założono ~ 200-1000 m2, 
Pojemność retencyjna:  
- jednostkowa: 0,2-0,3 m3/m2, 
- pojemność dla urządzenia: 25-60m3, 
Odpływ: grunt.  

Zbiornik retencyjny 
powierzchniowy – infiltracyjny; 
Obszar retencyjny podmokły - typu 
‘wetland’. 
 
Funkcja: 
- odwodnienie parkingu i placu, 
- odwodnienie otoczenia niecki, 
trawnika. 
 

Naturalne bezodpływowe 
zagłębienia terenu; 
Obszary wzdłuż cieków i 
brzegów zbiorników 
wodnych. 

24 

Powierzchnia zbiornika: 100-300 m2, 
Powierzchnia odwadniana:  
- wspomaganie retencji w dużych 

obszarach zlewniowych. 
Pojemność retencyjna:  
- jednostkowa: 1-1,6 m3/m2, 
- pojemność całkowita: 100-500 m3, 
Odpływ: grunt, nadmiar odpływa do 
cieków powierzchniowych i rowów 

Rowy melioracyjne zasilające 
istniejące zbiorniki wodne. 
 
Elementy wyposażenia: 
- przepusty, 
- progi retencyjne. 
 
Funkcja: 
- wspomaganie funkcjonowania 
systemu odwodnienia terenu; 
- spowolnienie odpływu wód na 
progach retencyjnych. 

Naturalne obszary spływu 
wód i dawne lokalizacje 
ciągów drenażowych  

35 

Łączna długość: 8,5 km 
Powierzchnia odwadniana:  

- wspomaganie retencji w dużych 
obszarach zlewniowych. 

Pojemność retencyjna: 
- piętrzenie na progu: 0,2-0,5m 
- średnie napełnienie na długości 
rowu: 0,1-0,3m  
- średnia retencja na długości rowu: 
0,2m3/mb 

Odpływ: grunt, przelew do kanalizacji 

Podziemny rurowy zbiornik 
retencyjny. 
 
Funkcja: 
- wspomaganie funkcjonowania 
systemu odwodnienia terenu; 
- spowolnienie odpływu wód do 
kanalizacji. 

Dostępny teren do zabudowy 
zbiorników retencyjnych: 
- ul. Jeziorki. 

1 

Parametry dla lokalizacji:  
ul. Jeziorki:  
- lokalizacja w drodze 
- długość zbiornika rurowego: 300 m  
- średnica: DN1200 
- pojemność retencyjna: ~340 m3 
 

System zagospodarowania wód 
wzdłuż ul. Lambady. 
 
Elementy systemu: 

− Stawy hydrofitowe – 2 zbiorniki  

− Rurociąg przelewowy DN600  

− Ściek powierzchniowy – odwod-
nienie ulic osiedlowych  

Dostępny teren do zabudowy 
wzdłuż ul. Lambady 

1 

Powierzchnia zbiornika: 2 x 500 m2, 
Powierzchnia odwadniana:  
- przejęcie nadmiaru wód piętrzonych 

na Kan. Grabowskim. 
Pojemność retencyjna:  
- jednostkowa: 1-1,5 m3/m2, 
- pojemność całkowita: ok. 1000 m3, 
Odpływ: nadmiar odpływa do Kan. 
Grabowskiego. 
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− Nawierzchnia utwardzona 
przepuszczalna w formie 
parkingu przy stawie 
hydrofitowym. 

 
Funkcja: 
- ujęcie nadmiaru wód piętrzących 
się przed zarurowaniem w ul. 
Lambady. 

Przebudowa Kanału Grabowskiego 
na zbiornik retencyjny 
 

Kanał Grabowski –  
(kanał na wschód od ul. 
Puławskiej oraz kolektora w 
ul. Lambady i kanał otwarty 
do ul. Krasnowolskiej) 

1 

Zbiornik retencyjny w formie kanału 
otwartego trapezowego o konstrukcji 
umocnionej narzutem kamiennym 
ciężkim - na długości ok. 150m. 
- Szerokość działki na długości kanału: 
12-14m 
- Szerokość całkowita kanału: 10 m 
- Szerokość kanału w dnie: 6 m 
- Głębokość kanału:  min. 2 m 
- Głębokość czynna (piętrzenie w 
kanale): max. 1,5 m 
Łączna długość: 0,61 km 
 

 

Potencjał projektowanej infrastruktury w zakresie retencji (jako spowolnienia odpływu) i możliwości 
odbioru wód opadowych do gruntu: 

Tabela 4 Potencjał retencyjny projektowanej zielonej infrastruktury  

Projektowane rozwiązanie zielonej 
infrastruktury 

Ilość Retencja jednostkowa 
Sumaryczna pojemność 

retencyjna 
[m3] 

Drenaż francuski ze ściekiem terenowym 21000 m 0,35 m3/mb 7 350 

Niecki retencyjno-rozsączające – 
obsługujące drenaż 

170 szt. 10 m3 1700 

Niecki suche retencyjno-rozsączające – 
obsługujące drogi główne 

44 szt. 10 m3 440 

Nawierzchnia utwardzona chłonna; 
Niecka sucha na terenie zielonym 

24 szt. 50 m3 1 200 

Zbiornik retencyjny powierzchniowy – 
infiltracyjny; Obszar retencyjny 
podmokły - typu ‘wetland’ 

24 szt. 300 m3 7 200 

Rowy melioracyjne zasilające istniejące 
zbiorniki wodne 

8500 m 0,2 m3/mb 1 700 

Podziemne rurowe zbiorniki retencyjne 1 zb. 1x340 m3 340 

System zagospodarowania wód wzdłuż 
ul. Lambady 
- staw 2 x 500m2 
- nawierzchnia utwardzona 
przepuszczalna 2 x 300 m2; 

2 zb. 
2 parkingi 

2x500 m3 

2x75 m3 

1 000 
150 

Retencja w przebudowanym odcinku 
kanału otwartego na Kanale Grabowskim 3 odcinki 

4500 m3 
675 m3 

1690 m3 
6 865 

Suma: 27 945 m3 
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1.2.4 Graficzne przedstawienie projektowanych rozwiązań zielonej infrastruktury 

Projektowane rozwiązania techniczne wraz z lokalizacją proponowanych nowych urządzeń wodnych 
przedstawione zostały na mapach. 
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Ryc. 38 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant I, część 1 
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Ryc. 39 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant I, część 2 
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Ryc. 40 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant I, część 3 
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Ryc. 41 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant I, część 4 
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1.2.5 Poprawa przepustowości Kanału Grabowskiego w rejonie ul. Lambady z użyciem 

zielonej infrastruktury 

1. Ograniczenie podtapiania na zarurowanym odcinku kanału wzdłuż ulicy Lambady  

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Lambady ma na celu przekierowanie kierunku wód 
opadowych do konkretnych odbiorników oraz utworzenie rozwiązań służących retencji,  i oczyszczeniu 
i infiltracji wód opadowych.  

Na terenie opracowania zaproponowanie zaproponowano odtworzenie istniejących rowów 
melioracyjnych otwartych w miejscach, gdzie jest taka możliwość (tereny zieleni, nieużytki) oraz rowów 
zamkniętych, w formie przepustów pod drogą i istniejącym parkingiem. Zaprojektowano także stawy 
hydrofitowe, parking z nawierzchnią przepuszczalną , niecki chłonne, a oraz istniejący plac zabaw 
wzbogacono o urządzenia wodne – urządzenia te będą zasilane tylko wodą opadową zgromadzoną w 
zbiornikach poszczególnych urządzeniach. W taki sposób, do tej pory, mało atrakcyjny plac zabaw 
będzie „ożywał” po deszczu. Dodatkowo niewielkie niecki infiltracyjne po opadach deszczu będą 
zamieniać się w kontrolowane kałuże.  

Rozwiązanie to jest również ujęte dalej w wycenie kosztów realizacji. 

Propozycję zagospodarowania przedstawiono na ilustracji.  
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Ryc. 42 . Koncepcja zagospodarowania terenu przy ulicy Lambady z wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury 
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2. Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa odcinka otwartego kanału Kanał Grabowski – 

przed przepustem w ul. Puławskiej - odc. 1.: 

• Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od przepustu drogi S-2 do ul. Puławskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok.    400m 

• Szerokość działki na długości kanału:    12 m 

• Szerokość całkowita kanału:     10 m 

• Szerokość kanału w dnie:      6 m 

• Głębokość kanału:       min. 2 m 

• Głębokość czynna (piętrzenie w kanale):    max. 1,5 m  

• Pojemność retencyjna:      ~ 4500 m3 

• Na dnie koryto z naturalizowanym ciekiem w formie układanego narzutu kamiennego 

(prowadzonego środkiem zbiornika).  

• Wlot i wylot – istniejące rurociągi umocnione dodatkowo narzutem kamiennym 

układanym w formie bruku.  

• Wylot wyposażony w przegrodę/przelew regulujący piętrzenie w kanale oraz wydajność 

odpływu do rurociągu. 

 

 

 

Ryc. 43 Mapa poglądowa ze wskazaniem odcinka do przebudowy kanału przed zarurowaniem w ul. Puławskiej 
[Opracowano na podstawie: http:// warszawa.e-mapa.net/nmt/] 
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Ryc. 44 . Przekrój poprzeczny koryta kanału przed zarurowaniem w ul. Puławskiej [Opracowano na podstawie: http:// 
warszawa.e-mapa.net/nmt/] 

 

 

Ryc. 45 . Przekrój podłużny istniejącego kanału przed zarurowaniem w ul. Puławskiej [Opracowano na podstawie: http:// 
warszawa.e-mapa.net/nmt/] 

 

3. Rozbudowa retencji kanałowej – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Lambady – odc. 

2: 

• Przebudowa kanału z utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji 

umocnionej narzutem kamiennym ciężkim - na długości ok. 60m. 

• Szerokość działki na długości kanału:    14m 

• Szerokość całkowita kanału:     10 m 

• Szerokość kanału w dnie:      6 m 

• Głębokość kanału:       min. 2 m 

• Głębokość czynna (piętrzenie w kanale):    max. 1,5 m  

• Pojemność retencyjna:      ~ 675 m3 
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• Na dnie koryto z naturalizowanym ciekiem w formie układanego narzutu kamiennego 

(prowadzonego środkiem zbiornika).  

• Wlot i wylot – istniejące rurociągi umocnione dodatkowo narzutem kamiennym 

układanym w formie bruku.  

• Wylot wyposażony w przegrodę/przelew regulujący piętrzenie w kanale oraz wydajność 

odpływu do rurociągu. 

 

 

Ryc. 46 Mapa poglądowa ze wskazaniem odcinka do przebudowy kanału przed zarurowaniem w ul. Lambady [Opracowano 
na podstawie: http:// warszawa.e-mapa.net/nmt/] 

 

 

Ryc. 47 . Przekrój poprzeczny koryta kanału przed zarurowaniem w ul. Lambady [Opracowano na podstawie: http:// 
warszawa.e-mapa.net/nmt/] 
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Ryc. 48 . Przekrój podłużny istniejącego kanału przed zarurowaniem w ul. Lambady [Opracowano na podstawie: http:// 
warszawa.e-mapa.net/nmt/] 

 

4. Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa odcinka otwartego Kanału Grabowskiego – 

przed zarurowaniem w ul. Krasnowolskiej - odc.3: 

• Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od ul. Lambady do ul. Krasnowolskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 150m. 

• Szerokość działki na długości kanału: 12-14m 

• Szerokość całkowita kanału:     10 m 

• Szerokość kanału w dnie:      6 m 

• Głębokość kanału:       min. 2 m 

• Głębokość czynna (piętrzenie w kanale):    max. 1,5 m  

• Pojemność retencyjna:      ~1690 m3 

• Na dnie koryto z naturalizowanym ciekiem w formie układanego narzutu kamiennego 

(prowadzonego środkiem zbiornika).  

• Na końcowym odcinku konieczność wyrównania rzędnej skarpy do poziomu 2m nad 

dnem kanału.  

• Wlot i wylot – istniejące rurociągi umocnione dodatkowo narzutem kamiennym 

układanym w formie bruku.  

• Wylot wyposażony w przegrodę/przelew regulujący piętrzenie w kanale oraz wydajność 

odpływu do rurociągu. 
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Ryc. 49 Mapa poglądowa ze wskazaniem odcinka do przebudowy kanału przed zarurowaniem w ul. Krasnowolskiej 
[Opracowano na podstawie: http:// warszawa.e-mapa.net/nmt/] 

 

 

 

Ryc. 50 . Przekrój poprzeczny koryta kanału przed zarurowaniem w ul. Krasnowolskiej [Opracowano na podstawie: http:// 
warszawa.e-mapa.net/nmt/]. 
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Ryc. 51 . Przekrój poprzeczny koryta kanału w środkowej części odcinka przed ul. Krasnowolską [Opracowano na podstawie: 
http:// warszawa.e-mapa.net/nmt/]. 

 

 

 

Ryc. 52 . Przekrój poprzeczny koryta kanału w środkowej części odcinka przed ul. Krasnowolską [Opracowano na podstawie: 
http:// warszawa.e-mapa.net/nmt/]. 
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Ryc. 53 . Przekrój podłużny istniejącego kanału przed zarurowaniem w ul. Krasnowolskiej [Opracowano na podstawie: 
http:// warszawa.e-mapa.net/nmt/]. 

 

5. Koncepcja zagospodarowania terenu parkingu przy centrum handlowym   

Koncepcja zagospodarowania terenu na parkingu przed centrum handlowym zakłada utworzenie 
ogrodów deszczowych w miejscach istniejącej zieleni (w niektórych miejscach koncepcja zakłada 
powiększenie tych obszarów). Pomiędzy poszczególnymi ogrodami wodnymi poprowadzone są 
korytka spływowe regulujące ilość wody w poszczególnych obiektach umożliwiające kaskadowy 
przepływ wód opadowych przez kolejne obiekty i regulujące ich poziom napełnienia. Korytka spływowe 
odbierają też wodę z rynien dachowych. Rośliny zaproponowane do nasadzeń w ogrodach 
deszczowych powinny być odporne na zanieczyszczenia oraz okresowe zalanie. Ogrody deszczowe 
powinny oczyścić doprowadzoną wodę opadową oraz opóźnić odpływ – nadmiar wody opadowej 
zostanie odprowadzony do odbiorników kanalizacji deszczowej. Dodatkowo na części obiektu 
handlowego zaproponowano wprowadzenie dachu zielonego ekstensywnego – powinna to być lekka 
konstrukcja nie obciążająca istniejącej konstrukcji.  Rolą dachu zielonego jest zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej, opóźnienie odpływu wód opadowych  oraz częściowe oczyszczenie wód 
opadowych. 

Rozwiązanie to jako element zagospodarowania terenu należącego do prywatnego użytkownika, nie 
jest rozpatrywane w części kosztowej. 

Propozycję zagospodarowania przedstawiono na ilustracji.  
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Ryc. 54 . Koncepcja zagospodarowania terenu na parkingu przed centrum handlowym 
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2 Analiza możliwości poprawy warunków odwodnienia obszaru Zielonego 

Ursynowa – Wariant ze zwiększeniem efektywności istniejącego 

odwodnienia osiedla 
 

2.1 Klasyczne techniczne rozwiązania w zakresie odwodnienia terenu oraz retencji 

wód 

2.1.1 Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacja grawitacyjna stosowana jest powszechnie i służy zwykle do skutecznego odprowadzenia 
spływu do odbiornika. Grawitacyjne systemy odprowadzania wód stają się coraz bardziej 
kosztownym elementem infrastruktury podziemnej, zwłaszcza w terenie płaskim o gęstej zabudowie, 
gdzie koszty realizacji kanałów o dużych średnicach są wysokie.  
Wymiary kanałów deszczowych dobierane są do określonej wielkości przepływu, wynikającej z 
założonej wielkości opadu, dla jakiej zakładamy bezpieczne funkcjonowanie kanalizacji. Standardowo 
na obszarach miejskich, zależnie od wymaganego bezpieczeństwa odwadnianych obszarów przed 
zalaniem przyjmuje się, że kanalizacja musi przyjąć wielkość spływu odpowiadającego 
krótkotrwałemu deszczowi nawalnemu o częstotliwości wystąpienia w zakresie od 1 roku do 5 lat. 
Dla intensywniejszych opadów zakłada się możliwość wystąpienia zalania terenu i po zakończeniu 
deszczu stopniowego odprowadzenia wód do kanalizacji.  
 
Klasyczna kanalizacja rurowa ma szereg wad, do których należy przede wszystkim  mała elastyczność 
w stosunku do wzrastającego stopnia uszczelnienia zlewni, a także zmian klimatycznych. Dlatego też, 
pozostawiając sieć krytą na danej zlewni, konieczne staje się często uzupełnienie jej o obiekty retencji 
i infiltracji do gruntu. Aktualnie przyjmuje się, że wody opadowe powinny stanowić cenne źródło 
stosunkowo mało zanieczyszczonej wody, zamiast być kierowane do odbiorników w ilości 
przekraczającej spływ ze zlewni naturalnej, niezurbanizowanej. 
Przy braku możliwości stosowania retencji podziemnej i infiltracji pozostaje retencjonowanie, czyli 
stosowanie retencji powierzchniowej.  
 
W przypadku nowych systemów kanalizacyjnych alternatywą dla drogich systemów podziemnych jest 
rezygnacja z krytej kanalizacji rurowej na rzecz lokalnego zagospodarowania ścieków opadowych. 
Nowe rozwiązania niekoniecznie będą droższe w wykonaniu, a w perspektywie poprawiają warunki 
środowiska i są pozytywnie odbierane przez mieszkańców. Nowe obiekty retencji i infiltracji wód, 
mogą stanowić integralny i atrakcyjny element zagospodarowania terenu. 
Problematyczna jest modernizacja istniejących systemów odwadniania terenu, najczęściej 
wykonanych z rur betonowych o dużej średnicy i kierujących wody opadowe bezpośrednio do 
najbliższego odbiornika. Stosowanie nowoczesnych obiektów zagospodarowania wód opadowych 
wiąże się przede wszystkim ze znalezieniem miejsca na lokalne wykorzystanie wody.  
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Ryc. 55 Budowa kanalizacji deszczowej na obszarze zurbanizowanym 

 

2.1.2 Instalacje zagospodarowania wód deszczowych 

Techniczne sposoby zagospodarowania wód opadowych, ze względu na sposób  można podzielić na 
trzy grupy:  
 

 
Ryc. 56 Schemat podziału technicznych systemów zagospodarowania wód opadowych 

 

Wybór metody infiltracji wód deszczowych do gruntu zależy od dwóch zasadniczych wskaźników: 

− rodzaju gruntu, 

− rodzaju zagospodarowania terenu. 

Opad atmosferyczny spadający na powierzchnie nieutwardzone i niezabudowane naturalnie wsiąka 
w grunt, natomiast opad spadający na nawierzchnie utwardzoną podlega zjawiskom zależnym od 
rodzaju zabudowy. Na obszarze miast, ze względu na znaczny stopień uszczelnienia nawierzchni, 
złożone warunki gruntowe, a także gęstą zabudowę, nie zawsze możliwa jest do stosowania każda 
metoda retencji. Przy intensywnym spływie i słabej przepuszczalności gruntu przeważają metody z 
technicznymi rozwiązaniami retencji za pomocą zbiorników z regulacjaą odpływu do wód lub 

Zagospodarowanie wód 
opadowych

Infiltracja Retencja
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kanalizacji. Dla obszarów o mniejszej intensywności zabudowy i sprzyjającymi warunkami 
gruntowymi – warto stosować infiltrację wód.  

Możliwości zastosowania różnych rodzajów gromadzenia i rozsączania w zależności od podłoża 
gruntowego i rodzaju zabudowy przedstawiają tabele poniżej. 

 

Tabela 5. Sposób zagospodarowania wód deszczowych w zależności od rodzaju gruntu (Grau, 2000) 

retencja z odpływem  infiltracja 
 

      
     

infiltracja powierzchniowa  
      

niecki, rowy, zbiorniki    
      studzienki    

rury, rowy odwadniające    
systemy niecek, rowów i stawów          

systemy niecek i rowów odwadniających          

     drobnoziarnisty 
piasek 

piasek 
gruboziarnisty 

piasek  

tłusta glina piaszczysta 
     

      
 

                       
10-8 10-7 10-6  

  10-5  
   10-4 10-3 10-2 

kf [m/s] 

 

Infiltracja 

Infiltracja wód deszczowych do gruntu jest jednym z najprostszych oraz ekologicznie i ekonomicznie 
uzasadnionych sposobów zagospodarowania wód deszczowych na terenach zurbanizowanych, jak i 
niezurbanizowanych. Możliwości i sposoby wprowadzania wód opadowych do gruntu zależą od 
warunków lokalnych, m.in od rodzaju gruntu i jego podatności na zamarzanie, poziomu 
występowania wód gruntowych, stopnia uszczelnienia powierzchni, wielkości i sposobu użytkowania 
terenu oraz geologii terenu. 
 
Najprostszym sposobem wykorzystania wód deszczowych jest ich zatrzymanie w miejscu opadu 
poprzez retencjonowanie lub rozsączanie (wsiąkanie w grunt).  
W ostatnich latach zmienia się podejście do kształtowania systemów kanalizacji deszczowej. 
Kanalizację deszczową tworzą kanały podziemne szczelne lub rozsączające, kanały otwarte – cieki, 
rowy, muldy uliczne, rynny przykrawężnikowe, rowy chłonne, systemy infiltracji podziemnej i 
powierzchniowej, jak niecki lub zbiorniki. 
 
Szczelne kanały zamknięte stosuje się w przypadkach, gdy: 

• na odcinkach, na których ze względu na warunki hydrogeologiczne nie można rozsączać wód, 

• występuje zagrożenie podtopienia fundamentów, 

• ujmowane są zanieczyszczone wody opadowe wymagające oczyszczenia. 
W pozostałych przypadkach kanalizacja deszczowa powinna być siecią nieszczelną. Studzienki 
kanalizacyjne na sieci deszczowej mogą pracować jako studnie chłonne (Rys.1), a do budowy sieci 
wykorzystywane są rury drenarskie (Rys.2). 
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Ryc. 57 . Rura drenarska /Wavin/ 

 
Sieci kanalizacji deszczowej to również rowy chłonne. Rowy chłonne wypełnione warstwą żwirową 
można stosować na wymienianych gruntach słabo przepuszczalnych w celu osiągnięcia poziomu o 
dobrej przepuszczalności (Rys.3). 
 

 

Ryc. 58 . Rowy chłonne 

 

Coraz częściej stosuje się odwadnianie powierzchni poprzez skrzynki rozsączające (Rys.4) oraz 
komory drenażowe (Rys.5). Systemy te stosowane są do rozsączania i retencjonowania wód z 
dowolnej powierzchni. Zalecane są w szczególności, gdy na dotychczas zielonych terenach powstaje 
szczelna nawierzchnia utwardzona. Systemy podziemnego wprowadzania wód do gruntu stosuje się 
w przypadku, gdy nie ma możliwości infiltracji powierzchniowej. 
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Ryc. 59 . Skrzynki rozsączające /GRAF/ 

 

Infiltracja powierzchniowa może odbywać się poprzez: 

• trawniki, kwietniki, tereny zielone, rowy trawiaste, 

• chodniki, parkingi, ciągi piesze i jezdne wykonane z kostek profilowanych na podsypce 
żwirowo-piaskowej, 

• wsiąkanie w nieckach i zbiornikach. 
 

 

 

Ryc. 60 . Rów trawiasty 

 

Ryc. 61 . Progi i przegrody piętrzące na rowach 
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Ryc. 62 . Przegroda piętrząca na rowie 

 

  
Ryc. 63 . Parking z płyt ażurowych i nawierzchni naturalnej 

 

Retencja 

Systemy retencji wód deszczowych mają na celu przede wszystkim opóźnienie i wydłużenie czasu 
odpływu tych wód do wód powierzchniowych lub do urządzeń infiltrujących wodę do gruntu. Wśród 
urządzeń wykorzystujących proces gromadzenia wody wymienia się (Łomotowski, 2008): 

− zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, 

− zbiorniki retencyjne, 

− retencja powierzchniowa. 

Zbiorniki retencyjne 

Stosowanie zbiorników retencyjnych pozwala na chwilowe zatrzymanie wód deszczowych podczas 
opadu co umożliwia projektowanie mniejszych kanałów deszczowych. Zbiorniki można podzielić na 
zamknięte i otwarte. 

1) Zbiorniki otwarte (terenowe) projektuje się najczęściej na podobieństwo naturalnych zbiorników 
wód powierzchniowych. Przepływ w zbiorniku odbywa się grawitacyjnie, skarpy i dno często 
obsadzane jest roślinnością, co poprawia efekt procesu oczyszczania spływających wód. Zbiornik 
zasilany może być powierzchniowo lub kanałem deszczowym. Może być instalowany na 
kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej. Niżej przedstawiono przykłady zbiorników retencyjnych 
otwartych: Obiekt zrealizowany w Gdańsku na terenie byłego poligonu na Jasieniu wyposażony 
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jest w obiekty wlotowe, obiekty piętrząco-upustowe oraz rów opaskowy odprowadzający 
nadmiar wód do przyległego potoku.  

W Warszawie tego typu zbiornik retencyjny wybudowano na terenie dzielnicy Targówek. Zbiornik 
zlokalizowany jest w okolicach granicy z Rembertowem, w górnym biegu Kanału Bródnowskiego. 
Obiekt pełni funkcję retencyjno-rekreacyjną, obejmuje powierzchnię ok 1,5 ha i głębokość średnią 
ok. 1,5 m. 

 

Ryc. 64 . Zbiornik retencyjny w dzielnicy Targówerk 

 

 

Ryc. 65 . Zbiornik retencyjny w dzielnicy Targówerk 

 

2) Zbiorniki zamknięte i zbiorniki podziemne stosowane są najczęściej na terenach, gdzie nie ma 
wystarczającej powierzchni do wykonania zbiornika otwartego (tereny zurbanizowane, ścisłe 
centra miast). Zbiorniki zamknięte ze względu na kierunek dopływu i odpływu wód można 
podzielić na: 

− Zbiornik przepływowy – dopływ ścieków zlokalizowany w możliwie najwyższym punkcie, 
odpływ – w punkcie najniższym.  

− Zbiornik przelewowy – wielokomorowy – wyposażony w komorę przepływową i 
akumulacyjną oddzielone od siebie pionową przegrodą z bocznym przelewem w górnej części 
oraz z zaworem klapowym usytuowanym przy dnie zbiornika.  
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Ryc. 66 . Przykłady rozwiąząń konstrukcyjnych zbiorników podziemnych 

 

Retencja w zbiorniku, w tym szybkość gromadzenia i odprowadzania wody, jest regulowana za 
pomocą armatury, jaką są regulatory przepływu. Urządzenia te są montowane w studniach na 
rurociągach przyłączeniowych zbiornika. 

Dławienie przepływu ścieków wypływających ze zbiorników retencyjnych jest zjawiskiem 
koniecznym, ponieważ pozwala na regulowanie strumienia na wypływie. Przez wprowadzanie 
regulacji przepływu można zmniejszyć projektowaną pojemność zbiorników, a spowolniony przepływ 
w kanałach pozwala na wykorzystanie ich objętości jako dodatkowej przestrzeni retencyjnej.  

Wymuszony przepływ w urządzeniu tłumi wydatek odpływu z regulatora, nie wymagając stosowania 
dodatkowych urządzeń i armatury. Regulacja przepływu w regulatorze wirowym wynika z wirowego 
ruchu strumienia, dzięki zmianie energii potencjalnej na kinetyczną. Różnica między regulatorem 
cylindrycznym, a stożkowym polega na różnej prędkości obwodowej wywołanej kształtem komory, a 
w związku z tym  zmiennym ciśnieniem cieczy na wypływie.  

 

 

Ryc. 67 . Regulator wirowy: cylindryczny (1) i stożkowy (2) [http://biocent.com.pl/regulatory-przeplywu/] 

 

Zebrana w podziemnym zbiorniku retencyjnym woda deszczowa, w przypadku braku możliwości 
odprowadzenia grawitacyjnego do odbiornika, może być wypompowana za pomocą pompowni 
wyposażonej w zestaw pomp zatapialnych. Pompownie mające określony wydajnością pomp 
wydatek,  mogą służyć również jako urządzenia do regulacji odpływu.  
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Ryc. 68 . Pompownia wód deszczowych współpracująca ze zbiornikiem retencyjnym (materiały AWAS) 

 

Gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych 

Gromadzenie wód deszczowych może posłużyć do wykorzystania jej w celach bytowo-gospodarczych 
a także do kształtowania elementów krajobrazu lokalnego. Woda deszczowa gromadzona w 
zbiornikach może być wykorzystywana do celów nawadniania i poprawy warunków wodnych 
obszarów miejskich.  

Inną metodą zagospodarowania wody deszczowej jest jej gromadzenie i wykorzystanie w 
gospodarstwach domowych. Wodę deszczową wykorzystuje się do podlewania zieleni, ale też jako 
wodę na potrzeby bytowe – do spłukiwania toalet, a także do prania.  

Do ujmowania i zagospodarowania wody deszczowej służą specjalne, często gotowe zestawy, 
wyposażone w: 

• przewody zewnętrzne doprowadzające deszczówkę do zbiornika, 

• filtry narynnowe lub podziemne wyłapujące zanieczyszczenia (ponad 95% skuteczności 
oczyszczania), 

• zbiorniki gromadzące wodę - podziemne lub naziemne, 

• pompę lub hydrofor, 

• przewody wewnętrzne doprowadzające deszczówkę do pralki, WC, itp. 

 

Dla samorządów lokalnych, realizujących programy  zagospodarowania wód opadowych na swoim 
terenie,  zachęcenie  lokalnej  społeczności  do  działań  indywidualnych  może  przynieść wymierne 
korzyści ekonomiczne, do których należą:  

− ograniczony zakres  prac projektowych i uzgodnień,  

− ograniczona ingerencja w istniejącą infrastrukturę,  

− mniejsze utrudnienia dla mieszkańców na etapie budowy,  

− proste i szybkie prace budowlane,  

− szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu odwodnienia. 
(A. Karczmarczyk, 2011) 
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Ryc. 69 . Przykład instalacji wykorzystującej wodę deszczową w gospodarstwie domowym [http://deszczowka.pl/]. 
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2.2 Rozbudowa istniejącego systemu odwodnienia na obszarze osiedla 

2.2.1 Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej na obszarze osiedla 

Proponuje się rozwiązania techniczne poprawiające funkcjonowanie odwodnienia osiedla poprzez 
rozbudowę istniejącej kanalizacji oraz budowę nowych systemów odwodnienia za pomocą kanalizacji 
i rowów. Opisane rozwiązania przedstawiają podstawowe założenia systemu z uwzględnieniem 
układu wysokościowego oraz lokalizacji istniejącej sieci hydrograficznej i kanalizacyjnej.  

Rozwiązanie uwzględnia poprawę warunków retencji. W tym wariancie retencja jest jednak 
ograniczona i podporządkowane poprawie funkcjonowania sieci kanalizacyjne. 

Proponowane rozwiązania w zakresie projektowanych elementów infrastruktury wraz z ogólną 
charakterystyką techniczną przyjętych założeń: 

1. Kanalizacja deszczowa DN300 / DN400 - obejmuje elementy: 

• Kanalizacja deszczowa DN300 do DN400 wraz ze studniami rewizyjnymi i 

przyłączeniowymi, 

• Wyloty kanalizacyjne do rowów – elementy prefabrykowane betonowe, umocnienie z 

bruku na powierzchni 3 x 5 m ~ 15m2. 

 

2. Niecki i zagłębienia retencyjno-infiltracyjne – wspomagające warunki odwodnienia 

wzdłuż istniejących ciągów kanalizacyjnych: 

▪ Zagłębienie w formie rowu lub niecki – o głębokości do max. 0,5m 

▪ Nawierzchnia przepuszczalna – żwirowa lub zielona (darń gr. 0,2m z siatką 

wzmacniającą, przeciwerozyjną. 

▪ Warstwa drenażowa – żwir 0,2-0,5m 

▪ Geowłóknina drenażowa  

▪ Podsypka piaskowa gr do 0,2-0,5m – poprawa właściwości infiltracyjnych 

▪ Powierzchnia urządzenia: 10-30 m2, 

▪ Powierzchnia odwadniana:  

o spływ z drogi, 

o obszar wokół niecki - min. 100 m2, 

▪ Pojemność retencyjna:  

o jednostkowa: max 0,5 m3/m2, 

o pojemność zbiornika: 5-10 m3, 

▪ Odpływ: przelew do kanalizacji 

 

Przykładowe schematyczne rozwiązanie przedstawia ilustracja poniżej:  



 

66 

 

 

Ryc. 70 Schemat niecki infiltracyjnej odwadniającej nawierzchnię szczelną 

 
 
 

3. Rowy zasilające istniejące zbiorniki wodne i wspomagające odwodnienie terenu: 

• Rów ziemny – głębokość 1-1,5m,  

• skarpy 1:1, wzmacniane darnią do wys. 0,5m, powyżej zazielenione przez obsiew 

• dno –obustronne ubezpieczenie faszyną, dno ziemne. 

 

4. Przepusty na rowach – dojazdy do posesji wjazdy na osiedla: 

• Przepust z rury betonowej lub strukturalnej – średnica DN800;  długość: 6-8m 

• Rura układana na ławie tłuczniowej, obsypka rury dostosowana do ruchu drogowego 

• Wyloty przepustu – skarpy i dno brukowane na długości 2m i zakończone umocnieniem 

z palisady drewnianej.   

 

5. Elementy retencyjne na rowach – progi drewniano-kamienne: 

• Próg drewniany z belek drewnianych o średnicy 12-15cm – całkowita wysokość progu 

(wraz z częścią podziemną) – ok. 0,5m; długość belek 2-2,5m. Umocnienie progu pale 

drewniane 4 szt. o średn. 12cm i dł. 1,5m 

• Umocnienie progu – narzut kamienny układany na geowłókninie, na całej szerokości 

rowu i na długości rowu – ok. 5m. 
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6. Podziemne rurowe zbiorniki retencyjne: 

 
1) ul. Jeziorki (w drodze):  

• Zbiornik retencyjny rurowy w postaci kolektora kanalizacyjnego pod drogą.  

• Długość – ok. 300 m; 

• Studnia początkowa i końcowa - 2 szt. DN1500 (studnia końcowa wyposażona w 

regulator przepływu); 

• Studnie pośrednie rewizyjne (~ 5 szt.). 

• Wykonanie materiałowe: zbiornik retencyjny podziemny (z rur betonowych, rur 

strukturalnych z PEHD lub GRP – dostosowany do zabudowy w jezdni obciążonej 

ruchem ciężkim) – średnica min. DN1200. 

• pojemność retencyjna: ~340 m3. 

  
2) ul. Ludwinowska – działka miejska ul. Ludwinowska 28 

• Zbiornik retencyjny podziemny w postaci zespołu kolektorów lub prefabrykowanych 

zbiorników;  

• Długość zespołu zbiorników – ok. 5 x 40 m; 

• Studnia rozdzielcza początkowa i zbiorcza końcowa - 2 szt. DN1500 (studnia końcowa 

wyposażona w regulator przepływu); 

• Awaryjny bypass – rura DN400, dł. ok. 50m 

• Wykonanie materiałowe: zbiornik retencyjny podziemny - z elementów 

prefabrykowanych betonowych, rur betonowych, rur strukturalnych z PEHD lub GRP - 

średnica DN2000.  

• Nad zbiornikiem proponuje się wykonanie ogólnodostępnego parkingu o nawierzchni 

betonowej – powierzchnia ok. 300m2 z 2 wjazdami; 

• pojemność retencyjna: ~630 m3. 

 
7. Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa odcinka otwartego kanału Kanał Grabowski 

– przed przepustem w ul. Puławskiej - odc. 1.: 

• Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od przepustu drogi S-2 do ul. Puławskiej 

z utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok.    400m 

Parametry kanału – analogicznie jak dla wariantu I. 

8. Rozbudowa retencji kanałowej – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Lambady – odc. 

2: 

• Przebudowa kanału z utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji 

umocnionej narzutem kamiennym ciężkim - na długości ok. 60m. 

Parametry kanału – analogicznie jak dla wariantu I. 

9. Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa odcinka otwartego kanału Kanał Grabowski 

– przed zarurowaniem w ul. Kransnowolskiej - odc.3: 

• Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od ul. Lambady do ul. Krasnowolskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 150m. 

Parametry kanału – analogicznie jak dla wariantu I. 
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10. Zwiększenie przepustowości kolektora w ul. Lambady o istniejącej średnicy DN800-

DN1000 poprzez wykonanie równoległej nitki kolektora DN 1000 w pasie drogi. 

 

• Kolektor umieszczony w drodze równolegle do istniejącego – dł. ok. 210m. Kolektor 

wykonany w całości w drodze, w otoczeniu znaczne ilości istn. uzbrojenia 

podziemnego. 

• Zakłada się wykonanie prac metodą bezwykopową – za pomocą przewiertu 

• Dodatkowe elementy: 

o wlot i wylot kolektora do kanału otwartego: 

o 2 komory zmiany kierunku  

o istotne koszty odtworzenia dogi i chodników w drodze osiedlowej. 

 

2.2.2 Charakterystyczne parametry i wskaźniki retencji  

Zasadnicze elementy projektowanej infrastruktury kanalizacyjnej przedstawiono w tabelach poniżej: 

Tabela 6 Elementy projektowanej nowej infrastruktury kanalizacyjnej 

Zakres infrastruktury przewidzianej do realizacji  Długość 

System rowów i kanałów – całkowita długość: 15,50 km 

    - w tym kanały zamknięte (rurociągi) DN300/DN400: 4,90 km 

    - w tym ciągi rowów: 10,60 km 

Liczba projektowanych niecek retencyjnych, wspomagających pracę 
wpustów deszczowych w ulicach, wydłużających czas odpływu do 
kanalizacji. 
/Przyjęte założenie – lokalizacja niecki co ok. 100m na istniejącej 
kanalizacji/ 

~ 50 szt. 

Długość przebudowy Kanału Grabowskiego w rejonie ul. Lambady 
(kanał na wschód od ul. Puławskiej oraz kolektora w ul. Lambady i kanał 
otwarty do ul. Krasnowolskiej), w tym: 
- kanał otwarty: 
- zarurowany kolektor DN1000 w ul. Lambady: 

 
 
 

0,61 km 
0,21 km 

Długość projektowanych podziemnych rurowych zbiorników retencyjnych 
  - ul. Ludwinowska – 5x40m 

0,20 km  

 

Zasadnicze elementy infrastruktury projektowanej, jako wspomagającej istniejącą niewydolną 
kanalizację: 

Tabela 7 Elementy infrastruktury projektowanej wspomagającej istniejącą niewydolną kanalizację  

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej przyjmującej wody opadowe  
o ograniczonej zdolności do odbioru wód opadowych 

Długość 

Całkowita długość kanałów – w tym: 30,2 km 

  - kanalizacja o średnicy powyżej DN200 11,1 km 

  - kanalizacja o średnicy do DN200 19,1 km 
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Liczba projektowanych niecek retencyjnych, wspomagających pracę 
istniejących wpustów deszczowych w ulicach o niewydolnym systemie 
odbiorów spływu wód opadowych. 
/Przyjęte założenie – lokalizacja niecki co ok. 100m na istniejącej 
kanalizacji/ 

~ 300 szt. 

Długość projektowanych podziemnych rurowych zbiorników retencyjnych 
  - ul. Jeziorki – 300 m 

0,30 km  

 

Potencjał retencyjny projektowanej infrastruktury w zakresie retencji (jako spowolnienia odpływu) i 
możliwości odbioru wód opadowych do gruntu: 

Tabela 8 Potencjał retencyjny projektowanej infrastruktury  

Projektowane rozwiązanie zielonej 
infrastruktury 

Ilość Retencja jednostkowa 
Sumaryczna pojemność 

retencyjna 
[m3] 

Niecki retencyjne, wspomagające pracę 
wpustów deszczowych w ulicach - 
wydłużających czas odpływu do 
kanalizacji. 

350 szt. 5 m3 1750 

Podziemne rurowe zbiorniki retencyjne 
2 zb. 

630 m3 
340 m3 

970 

Retencja w przebudowanym odcinku 
kanału otwartego na Kanale Grabowskim 3 odcinki 

4500 m3 
675 m3 

1690 m3 
6 865 

Suma: 9 585 m3 

 

 

2.2.3 Graficzne przedstawienie projektowanych rozwiązań zielonej infrastruktury 

Projektowane rozwiązania techniczne wraz z lokalizacją proponowanych nowych ciągów kanalizacji i 
rowów, a także powiązanych z nimi urządzeń wodnych, przedstawione zostały na mapach. 
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Ryc. 71 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant II, część 1 
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Ryc. 72 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant II, część 2 
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Ryc. 73 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant II, część 3 
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Ryc. 74 . Plan zagospodarowania dla projektowanej infrastruktury - wariant II, część 4 
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Wyznaczone zlewnie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej: 

Tabela 9 Parametry zlewni i nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej  

Numer 
zlewni 

Powierzchnia 
wydzielonych zlewni 

nowej kanalizacji 
deszczowej 

Długość rowów i 
kanałów rurowych 

w nowych zlewniach 

Długość 
projektowanych 

kanałów rurowych 

Długość 
projektowanych 

rowów 

 ha m m m 

Z1 4,6 518 518 - 

Z2 6 197 197 - 

Z3 12,6 587 371 216 

Z4 8 513 406 107 

Z5 2,6 151 151 - 

Z6 2,4 198 198 - 

Z7 1 74 74 - 

Z8 1,7 263 263 - 

Z9 3,4 502 - 502 

Z10 10,3 604 604 - 

Z11 29,8 1691 - 1691 

Z12 7,9 146 - 146 

Z13 11,1 646 - 646 

Z14 16 1177 - 1177 

Z15 6,2 615 615 - 

Z16 9,4 357 357 - 

Z17 6 355 - 355 

Z18 2,7 346 - 346 

Z19 5,6 532 - 532 

Z20 13,7 191 - 191 

Z21 29,6 1744 - 1744 

Z22 3,2 198 198 - 

Z23 2,8 274 274 - 

Z24 3,2 253 - 253 

Z25 18,1 710 - 710 

Z26 20 1025 676 349 

RAZEM 237,9 13868 4903 8965 

 

Odpływy ze zlewni nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej: 

Tabela 10 Obliczenia wielkości spływu w zlewniach nowej kanalizacji deszczowej  

Numer 
zlewni 

Powierz-
chnia 

zlewni 

Średnia 
wartość 

współczyn-
nika spływu 

w zlewni 

Powierz-
chnia 

zredukowa
na 

Odpływ ze zlewni - suma opadu z wielolecia: 

roczna 
/suma opadu  

553 mm/ 

typowa 
maksymalna 

dobowa 
/opad 22 mm/ 

typowa średnia 
miesięczna 

/suma opadu 
76mm/ 

 [ha] - [ha] [m3/r] [m3/d] [m3/mc] 

Z1 4,6 0,22 1,0 5596 223 769 

Z2 6 0,21 1,3 6968 277 958 

Z3 12,6 0,21 2,6 14632 582 2011 

Z4 8 0,21 1,7 9290 370 1277 

Z5 2,6 0,32 0,8 4601 183 632 

Z6 2,4 0,32 0,8 4247 169 584 

Z7 1 0,32 0,3 1770 70 243 

Z8 1,7 0,22 0,4 2068 82 284 
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Z9 3,4 0,20 0,7 3760 150 517 

Z10 10,3 0,32 3,3 18227 725 2505 

Z11 29,8 0,32 9,5 52734 2098 7247 

Z12 7,9 0,28 2,2 12232 487 1681 

Z13 11,1 0,28 3,1 17187 684 2362 

Z14 16 0,28 4,5 24774 986 3405 

Z15 6,2 0,28 1,7 9600 382 1319 

Z16 9,4 0,28 2,6 14555 579 2000 

Z17 6 0,21 1,3 6968 277 958 

Z18 2,7 0,28 0,8 4181 166 575 

Z19 5,6 0,21 1,2 6503 259 894 

Z20 13,7 0,24 3,3 18183 723 2499 

Z21 29,6 0,24 7,1 39285 1563 5399 

Z22 3,2 0,33 1,1 5840 232 803 

Z23 2,8 0,33 0,9 5110 203 702 

Z24 3,2 0,24 0,8 4247 169 584 

Z25 18,1 0,28 5,1 28026 1115 3852 

Z26 20 0,21 4,2 23226 924 3192 

RAZEM 237,9 - 62,2 343811 13678 47251 
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3 Dostępność terenów niezbędnych do wykonania zaproponowanych 

rozwiązań 
 
Niniejsza koncepcja wskazuje kierunki rozwoju infrastruktury w zakresie zagospodarowania wód 
opadowych, zgodnie z tendencjami określającymi konieczność zatrzymania i retencji wód. Trudność 
we wdrażaniu rozwiązań na obszarze osiedla wynika nie tylko z istniejących uwarunkowań 
przestrzennych w zakresie zagospodarowania terenu, ale przede wszystkim ograniczona jest stanem 
własności nieruchomości.  

W celu przeanalizowania możliwości realizowania inwestycji, związanych z poprawą gospodarki 
wodami opadowymi, pod uwagę wzięto strukturę własności na obszarze osiedla. Tereny podzielono 
na trzy kategorie, w zależności od rodzaju własności: 

▪ tereny należące do m. st. Warszawy, 
▪ tereny należące do Skarbu Państwa, 
▪ tereny należące do osób prywatnych i mieszane, które nie zostały zaklasyfikowane do jednej z 

powyższych grup. 
 
Na terenie osiedla jedynie nieliczne grunty stanowią własność miasta. Wszelkie działania mające na 
celu aplikację rozwiązań zielonej infrastruktury wymagać będą w pierwszej kolejności wdrożenia 
ścieżki związanej z uregulowaniem własności terenu, na którym możliwa jest do zlokalizowania 
zabudowa urządzeń zagospodarowania wód.   

Porównując strukturę własności gruntów na terenie osiedla do obszaru całej dzielnicy Ursynów, zwraca 
się uwagę, iż w całej dzielnicy Ursynów, większość obszaru stanowi suma powierzchni gruntów 
miejskich i należących do Skarbu Państwa. Na osiedlu występuje odmienny układ własności, będący 
pozostałością po dawnej strukturze rolnej.  

Tabela 11 Procentowy udział terenów o określonej kategorii własności na ibszarze Ursynowa 

Dzielnica 
m. st. Warszawa 

[%] 
Skarb Państwa 

[%] 
właściciele prywatni 

[%] 
własność mieszana 

[%] 

Ursynów 21.62 36.33 41.79 0.26 

 

Przedstawiona poniżej mapa ukazuje strukturę władania na obszarze Zielonego Ursynowa. Mapa 
została opracowana na podstawie danych pochodzących z portalu miejskiego Warszawy, 
udostępnionych przez Zamawiającego. Teren miasta podzielono na działki miejskie i Skarbu Państwa 
oraz pozostałe, stanowiące większość obszaru osiedla. Prywatne grunty obejmują przy tym praktycznie 
całość wód powierzchniowych, co wpływać będzie istotnie na planowanie inwestycji.    

Dostępne dane dotyczące własności na terenie miasta nie pozwoliły na określenie struktury 
użytkowania wieczystego gruntów, co pokazałoby rzeczywistą dostępność gruntów miejskich. Ocena 
taka powinna być wykonana na wyższym poziomie szczegółowości, na etapie opracowania 
konkretnych lokalizacji dla blękitno-zielonej infrastruktury w ramach koncepcji technicznych 
zagospodarowania wód opadowych w obrębie dzielnic.  
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Ryc. 75 . Mapa struktury władania gruntami na obszarze Zielonego Ursynowa 
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4 Harmonogram realizacji inwestycji 
 

Inwestycja w zakresie rozbudowy systemów zagospodarowania wód opadowych, niezależnie od 
proponowanych wariantów, powinna być prowadzona z uwzględnieniem kolejności potrzeb i 
możliwości wykupu gruntów oraz dostosowania planów miejscowych do przewidywanych działań 
związanych z poprawą warunków odwodnienia i retencji wód.  

Analiza stanu funkcjonowania odwodnienia oraz zgłaszanych uwag mieszkańców i interwencji straży 
pożarnej, pozwala zaproponować harmonogram realizacji prac: 

Etap I 

Najważniejsze działania muszą skupić się na poprawie funkcjonowania istniejących, niewydolnych 
hydraulicznie systemów odwodnienia. Dotyczy to głównych kanałów odwadniających zlewnie osiedla, 
jak również istniejącą kanalizację, która wybudowana w poprzednich latach, przy znacznie mniejszym 
stopniu zurbanizowania osiedla – obecnie nie jest w stanie sprawnie odbierać spływu wód.  

Planowany okres prac związanych z realizacją etapu: 4-6 lat. 

Etap II 

Kolejny etap prac obejmować powinien centralną część osiedla, gdzie obecnie istnieje najsilniejsza 
presja związana z rozwojem zabudowy. Obszar ten stanowi znaczną część osiedla i obecnie posiada 
słabe wyposażenie w infrastrukturę związaną z odwodnieniem terenu. Większość posesji posiada 
własne systemy zagospodarowania wód opadowych, a woda spływająca z dróg trafia na tereny zielone.  
Istotne problemy pojawiają się wraz z zabudową i uszczelnieniem tych obszarów i utratą naturalnych 
odbiorników spływu wód. 

Na terenie dzielnicy zauważalny jest również problem związany z zabudową i zanikiem dawnych 
systemów drenarskich, które przed pojawieniem się zabudowy odwadniały tereny rolne. Były one 
zlokalizowane na linii naturalnego odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Po zabudowie 
terenu, kierunki spływu wód pozostały, natomiast nowe przeszkody terenowe w postaci zabudowy, 
ograniczają odpływ i powodują podtapianie i zalewanie posesji.  Nadmienić należy, iż stan systemów 
drenarskich, które nie stanowią obecnie głównej sieci odwodnienia, jest zły i praktycznie nie ma 
możliwości jego renowacji. Przedstawiona koncepcja zakłada odtworzenie naturalnego systemu 
odwodnienia terenu poprzez utworzenie na dawnych liniach spływu nowych urządzeń wodnych 
służących sprawnemu i bezpiecznemu zagospodarowaniu wód.  

Znaczna część prac przewidzianych w drugim etapie nie jest związana z zabezpieczeniem aktualnych 
problemów, a raczej ma na celu przygotowanie systemu odwodnienia pod przyszłą rozbudowę. Ten 
etap powinien być realizowany sukcesywnie wraz rozwojem urbanizacji na terenie osiedla i 
uwzględniać zmiany w planach miejscowych, związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę. 

Planowany okres prac związanych z realizacją etapu: 3-5 lat. 

Etap III 

Trzeci etap prac dotyczy terenów o najsłabszym stopniu zagospodarowania, w większości terenów 
rolnych i nieużytków, gdzie ujęcie wód opadowych nie stanowi obecnie problemu. Ten etap powinien 
być wdrażany wraz z rozwojem urbanizacji na terenie osiedla i uwzględniać zmiany w planach 
miejscowych, związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę. 

Planowany okres prac związanych z realizacją etapu: 3-5 lat. 
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Całkowity czas wdrażania proponowanych rozwiązań wynosić będzie od 10 do 16 lat.  Taka 
perspektywa pozwala na bezpieczne etapowanie i planowanie środków na realizację inwestycji. 

Na mapach przedstawiono propozycję etapowania prac dla obu wariantów realizacyjnych. 
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Ryc. 76 . Propozycja etapowania inwestycji – Wariant I 
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Ryc. 77 . Propozycja etapowania inwestycji – Wariant II 
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5 Koszty wdrażania koncepcji i realizacji proponowanych rozwiązań 
 

Prognozowane koszty wdrożenia koncepcji i realizacji inwestycji dzielą się na dwie grupy – koszty 
związane z kwestiami organizacyjno-prawnymi (m.in. związane ze zmianą czy sporządzeniem 
dokumentów planistycznych) oraz koszty związane bezpośrednio z realizacją urządzeń retencji.  

5.1 Koszty związane z przygotowaniem terenu pod inwestycje 

Zmiana dokumentów planistycznych oraz związane z tym koszty są trudne do precyzyjnego 
oszacowania i składa się na nie wiele czynników. Same wydatki na przeprowadzenie procedury 
planistycznej nie są znaczące, natomiast koszty będące skutkami uchwalenia dokumentów mogą mieć 
istotne znaczenie dla powodzenia realizacji założeń planu.  

Najtrudniejszym zadaniem będą konieczne wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego. W celu 
realizacji zadań wyróżnionych w harmonogramie wdrażania koncepcji, zaleca się przede wszystkim 
działania skoncentrowane na gruntach nie stanowiących własności prywatnej. Natomiast, aby móc 
realizować systemy infrastruktury retencyjnej na terenach prywatnych, zakłada się konieczność 
tworzenia i wdrażania programów dofinansowania inwestycji, zgodnych z założeniami funkcjonowania 
błękitno-zielonej infrastruktury. Tylko w takiej formie możliwy jest rozwój retencji oraz nowych 
systemów odwodnienia terenu bez konieczności wykupu gruntów prywatnych. Przewiduje się zatem 
wystąpienie kosztów związanych z koniecznością utworzenia programu lub funduszu na realizację 
proponowanego systemu dofinansowania.  

Dodatkową zachętą dla inwestorów prywatnych mogą być ulgi podatkowe dla właścicieli gruntów, na 
których miałyby być realizowane inwestycje związane z poprawą warunków retencyjnych na obszarze 
osiedla.  

5.2 Koszty realizacji infrastruktury retencji wód 

5.2.1 Wariant I – Rozwiązania zielonej infrastruktury 

Wycena realizacji przyjętych rozwiązań opiera się o założenia techniczne przedstawione poniżej: 

1. Drenaż francuski / ściek terenowy (koryta spływowe) – wycena dla ciągu o długości 100m 

• Koryta ściekowe, (max. 1/3 długości ciągu) 

• Rów wypełniony kruszywem (gł. ok. 0,8-1,0m; szer. 0,5-0,8m), wykop zabezpieczony 

geowłókniną drogową, na dnie rura drenarska - (max. 2/3 długości ciągu) 

• Układ odprowadzania nadmiaru wody: 

o Studnia chłonna – średnica DN1500-DN2000, gł. 1,5-2,0m; dno studni – warstwa 

drenażowa o wys. 0,5-1,0m,  

o System rozsączający drenażowy – studzienka dystrybucyjna, drenaż podziemny o dł. 

2 x 10m (żwirowy w geowłókninie o przekroju 0,5x0,8m z rurą drenarską) 

o Przyłącze kanalizacji deszczowej - przelew do istniejącej kanalizacji – DN200   

Koszt dla 100 m: 75 000 zł 

2. Niecka / zagłębienie retencyjno-infiltracyjne – powierzchnia liczona od m2, zakłada się do 

wyceny przeciętną powierzchnię niecki – 20m2: 

• Zagłębienie w formie rowu lub niecki – o głębokości do 0,5m 



 

83 
 

• Nawierzchnia przepuszczalna – żwirowa lub zielona (darń gr. 0,2m z siatką 

wzmacniającą) 

• Warstwa drenażowa – żwir 0,2-0,3m 

• Geowłóknina drenażowa 

• Podsypka piaskowa gr do 0,2-0,5m – poprawa właściwości infiltracyjnych 

Koszt dla 1 m2: 300 zł 
 

3. Nawierzchnia przepuszczalna chłonna – powierzchnia liczona od m2, zakłada się do wyceny 

przeciętną powierzchnię – 200m2: 

• Nawierzchnia betonowa przepuszczalna: bruk przepuszczalny / płyty ażurowe / asfalt 

porowaty 

• Warstwa drenażowa – żwir 0,2m 

• Geowłóknina drogowa 

• Podsypka piaskowa - gr do 0,2-0,5m – poprawa właściwości infiltracyjnych 

Koszt dla 1 m2: 350 zł 
 

4. Zbiornik retencyjny infiltracyjny, zbiornik retencyjny typu ‘wetland’ – zakładana do wyceny 

standardowa powierzchnia czynna zbiornika (zwierciadła) wynosić będzie ok. 200m2:  

• Zagłębienie w formie niecki, stawu – głębokość czynna: 1,0-1,5m, całkowita głębokość 

niecki 2-2,5m. 

• Powierzchnia biologiczna – skarpy i dno z roślinnością wodolubną i darnią (szer. pasa do 

5m) 

• Dno przepuszczalne – pospółka żwirowo-piaskowa gr. 0,3m 

• Geowłóknina drenażowa. 

Koszt dla 1 m2: 500 zł 

5. Rowy zasilające istniejące zbiorniki wodne i wspomagające odwodnienie terenu – liczone 

od mb: 

• Rów ziemny – głębokość 1-1,5m,  

• skarpy 1:1, wzmacniane darnią do wys. 0,5m, powyżej zazielenione przez obsiew 

• dno –obustronne ubezpieczenie faszyną, dno ziemne. 

Koszt dla 1 m: 650 zł 

6. Przepust na rowie – dojazdy do posesji, wjazdy na osiedla, itp. – liczone od szt., zakłada się 

do wyceny gęstość zabudowy przepustów co ok. 100m: 

• Przepust z rury betonowej lub strukturalnej – średnica DN800;  długość: 6-8m 

• Rura układana na ławie tłuczniowej, obsypka rury dostosowana do ruchu drogowego 

• Wyloty przepustu – skarpy i dno brukowane na długości 2m i zakończone umocnieniem z 

palisady drewnianej.   

Koszt dla 1 szt: 16 000 zł 

7. Element retencyjny na rowie – próg drewniano-kamienny – liczone od szt., zakłada się do 

wyceny gęstość zabudowy przepustów co ok. 50m: 

• Próg drewniany z belek drewnianych o średnicy 12-15cm – całkowita wysokość progu 

(wraz z częścią podziemną) – ok. 0,5m; długość belek 2-2,5m. Umocnienie progu pale 

drewniane 4 szt. o średn. 12cm i dł. 1,5m 
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• Umocnienie progu – narzut kamienny układany na geowłókninie, na całej szerokości 

rowu i na długości rowu – ok. 5m. 

Koszt dla 1 szt: 3 000 zł 

8. System zagospodarowania wód wzdłuż ul. Lambady – liczony jako cały system: 

• Staw hydrofitowy – 2 stawy - zbiornik retencyjny infiltracyjny, zbiornik retencyjny typu 

‘wetland’ – 2 x 500m2;  

• Rurociąg przelewowy nadmiaru wód: DN600 – 150m  

• Wlot i wylot do Kanału Grabowskiego – element prefabrykowany betonowy DN600 z 

dodatkowym  umocnieniem brukiem. 

• Ściek powierzchniowy – odwodnienie istniejących dróg osiedlowych do stawu w ul. 

Lambady, dł. całkowita ok. 300m  

• Nawierzchnia utwardzona przepuszczalna w formie parkingu przy stawie hydrofitowym 2 

x 300 m2; 

Koszt dla 1 systemu: 950 000 zł 

9. Podziemny rurowy zbiornik retencyjny – ul. Jeziorki (w drodze) – długość 300 m: 

• Zbiornik retencyjny rurowy w postaci kolektora kanalizacyjnego pod drogą:  

• - studnia początkowa i końcowa - 2 szt. DN1500 (studnia końcowa wyposażona w 
regulator przepływu) 

• - zbiornik retencyjny podziemny (z rur betonowych, rur strukturalnych z PEHD lub GRP – 
dostosowany do zabudowy w jezdni obciążonej ruchem ciężkim) – średnica min. DN1200 
– dł. 300m; studnie pośrednie rewizyjne (5 szt.). 

Koszt dla 1 systemu: 1 650 000 zł 

10. Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa otwartej części Kanału Grabowskiego: 

a. Odcinek 1 – kanał otwarty przed przepustem w ul. Puławskiej: 

Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od przepustu drogi S-2 do ul. Puławskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 400m. 

Koszt dla 1 systemu: 2 400 000 zł 

 

b. Odcinek 2 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Lambady : 

Przebudowa kanału z utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji 

umocnionej narzutem kamiennym ciężkim - na długości ok. 60m. 

Koszt dla 1 systemu: 400 000 zł 

c. Odcinek 3 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Kransnowolskiej: 

Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od ul. Lambady do ul. Krasnowolskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 150m. 

Koszt dla 1 systemu: 900 000 zł 

 

Zestawienie kosztów netto realizacji dla wariantu I: 
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Tabela 12 Koszty realizacji inwestycji dla wariantu I  

Projektowane rozwiązanie zielonej infrastruktury Ilość 
Koszt jednostkowy 

netto  
[zł netto] 

Koszt całkowity 
netto  

[tys. zł netto] 

Drenaż francuski ze ściekiem terenowym 21000 m / 164 szt. 75 000 zł/szt. 12 300 

Niecki retencyjno-rozsączające – obsługujące drenaż 170 szt. 6000 zł/szt. 1 020 

Niecki suche retencyjno-rozsączające – obsługujące 
drogi główne 

44 szt. 6000 zł/szt. 264 

Nawierzchnia utwardzona chłonna; Niecka sucha na 
terenie zielonym 

24 szt. 70 000 zł/szt. 1 680 

Zbiornik retencyjny powierzchniowy – infiltracyjny; 
Obszar retencyjny podmokły - typu ‘wetland’ 

24 szt. 100 000 zł/szt. 2 400 

Rowy melioracyjne zasilające istniejące zbiorniki 
wodne 

8500 m 650 zł/mb 5 525 

Przepusty na rowach - średnio co 100m 85 szt. 16 000 zł/szt. 1 360 

Elementy retencyjne - średnio co 50m 170 szt. 3 000 zł/szt. 510 

Podziemny rurowy zbiornik retencyjny  
– ul. Jeziorki (długość 300m) 

1 zb. 1 650 000 zł/szt. 1 650 

System zagospodarowania wód wzdłuż ul. Lambady 
- staw 2 x 500m2 
- nawierzchnia utwardzona przepuszczalna 2 x 300 
m2; 

2 zb. 
2 parkingi 

950 000 zł/szt. 950 

Retencja w przebudowanym odcinku kanału 
otwartego na Kanale Grabowskim: 
Odcinek 1 – kanał otwarty przed przepustem w ul. 
Puławskiej; 
Odcinek 2 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. 
Lambady; 
Odcinek 3 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. 
Kransnowolskiej 

3 odcinki kanału 
2400 000 zł/odc.1 
400 000 zł/odc.2 
900 000 zł/odc.3 

3 700 

Suma: 31,4 mln zł netto 

 

Koszty realizacji wariantu nie uwzględniają:  

▪ wykupu gruntów pod realizację infrastruktury. Na tym etapie nie jest możliwe precyzyjne 
wskazanie gruntów pod realizację inwestycji. Może to być wykonane na etapie dokumentacji 
projektowej, która wskaże dokładne rozwiązanie techniczne. 

▪ renowacji istniejących ciągów niedrożnej sieci kanalizacyjnej. Nie jest to możliwe bez 
wykonania szczegółowego przeglądu i specjalistycznego monitoringu sieci, z oceną stanu 
technicznego. 

▪ utrzymania i remontów otartych rowów i kanałów – w celu przywrócenia ich parametrów 
hydraulicznych. 

 

5.2.2 Wariant II – Rozbudowa systemu kanalizacyjnego 

Wycena realizacji przyjętych rozwiązań opiera się o założenia techniczne przedstawione poniżej: 

1. Kanalizacja deszczowa DN300/400 – wycena od mb.: 

• Kanalizacja deszczowa DN300-DN400 wraz ze studniami rewizyjnymi i przyłączeniowymi 

wpustów deszczowych.   

Koszt dla mb.: 1700 zł/mb. 
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• Wyloty kanalizacyjne do rowów – elementy prefabrykowane betonowe, umocnienie z 

bruku na powierzchni 3 x 5 m ~ 15m2 – liczone od szt., 

Koszt dla 1 szt: 10 000 zł/szt. 
 

2. Niecka / zagłębienie retencyjne opóźniające zrzut do kanalizacji – powierzchnia liczona od 

m2, zakłada się do wyceny przeciętną powierzchnię niecki – 10m2: 

• Zagłębienie w formie rowu lub niecki – o głębokości do 0,5m 

• Nawierzchnia przepuszczalna – żwirowa lub zielona (darń gr. 0,2m z siatką 

wzmacniającą) 

• Warstwa drenażowa – żwir 0,2-0,3m 

• Geowłóknina drenażowa 

• Podsypka piaskowa gr do 0,2-0,5m – poprawa właściwości infiltracyjnych 

Koszt dla 1 m2: 300 zł 
 

3. Rowy zasilające istniejące zbiorniki wodne i wspomagające odwodnienie terenu – liczone 

od mb: 

• Rów ziemny – głębokość 1-1,5m,  

• skarpy 1:1, wzmacniane darnią do wys. 0,5m, powyżej zazielenione przez obsiew 

• dno –obustronne ubezpieczenie faszyną, dno ziemne. 

Koszt dla 1 m: 650 zł 

4. Przepust na rowie – dojazdy do posesji, wjazdy na osiedla, itp. – liczone od szt., zakłada się 

do wyceny gęstość zabudowy przepustów co ok. 100m: 

• Przepust z rury betonowej lub strukturalnej – średnica DN800;  długość: 6-8m 

• Rura układana na ławie tłuczniowej, obsypka rury dostosowana do ruchu drogowego 

• Wyloty przepustu – skarpy i dno brukowane na długości 2m i zakończone umocnieniem z 

palisady drewnianej.   

Koszt dla 1 szt: 16 000 zł 

5. Element retencyjny na rowie – próg drewniano-kamienny – liczone od szt., zakłada się do 

wyceny gęstość zabudowy przepustów co ok. 50m: 

• Próg drewniany z belek drewnianych o średnicy 12-15cm – całkowita wysokość progu 

(wraz z częścią podziemną) – ok. 0,5m; długość belek 2-2,5m. Umocnienie progu pale 

drewniane 4 szt. o średn. 12cm i dł. 1,5m 

• Umocnienie progu – narzut kamienny układany na geowłókninie, na całej szerokości 

rowu i na długości rowu – ok. 5m. 

Koszt dla 1 szt: 3 000 zł 

6. Zwiększenie przepustowości kolektora w ul. Lambady o istniejącej średnicy DN800-DN1000 

poprzez wykonanie równoległej nitki kolektora DN 1000 w pasie drogi: 

• Kolektor umieszczony w drodze równolegle do istniejącego – dł. ok. 210m. Kolektor 

wykonany w całości w drodze, w otoczeniu znaczne ilości istn. uzbrojenia podziemnego. 

• Zakłada się wykonanie prac metodą bezwykopową – za pomocą przewiertu 

• Dodatkowe elementy: 

o wlot i wylot kolektora do kanału otwartego 

o 2 komory zmiany kierunku  

o istotne koszty odtworzenia dogi i chodników w drodze osiedlowej. 
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Koszt dla 1 systemu: 860 000 zł 

7. Podziemny rurowy zbiornik retencyjny – ul. Jeziorki (w drodze) – długość 300 m: 

Zbiornik retencyjny rurowy w postaci kolektora kanalizacyjnego pod drogą:  

• studnia początkowa i końcowa - 2 szt. DN1500 (studnia końcowa wyposażona w regulator 
przepływu) 

• zbiornik retencyjny podziemny (z rur betonowych, rur strukturalnych z PEHD lub GRP – 
dostosowany do zabudowy w jezdni obciążonej ruchem ciężkim) – średnica min. DN1200 
– dł. 300m; studnie pośrednie rewizyjne (5 szt.). 

 Koszt dla 1 systemu: 1 650 000 zł 

8. Podziemny rurowy zbiornik retencyjny – działka miejska ul. Ludwinowska 28 – długość 

5x40m: 

Zbiornik retencyjny podziemny w postaci zespołu kolektorów lub prefabrykowanych 
zbiorników:  

• studnia rozdzielcza początkowa i zbiorcza końcowa - 2 szt. DN1500 (studnia końcowa 
wyposażona w regulator przepływu) 

• awaryjny bypass – rura DN400, dł. ok. 50m 

• zbiornik retencyjny podziemny - z elementów prefabrykowanych betonowych, rur 
betonowych, rur strukturalnych z PEHD lub GRP - średnica DN2000, długość: 5 ciągów po 
ok. 40m – w sumie 200m długości. 

• nad zbiornikiem przewiduje się wykonanie ogólnodostępnego parkingu o nawierzchni 
betonowej – powierzchnia ok. 300m2 z 2 wjazdami. 

 Koszt dla 1 systemu: 3 350 000 zł 

 

9. Rozbudowa retencji kanałowej – przebudowa otwartej części Kanału Grabowskiego: 

a. Odcinek 1 – kanał otwarty przed przepustem w ul. Puławskiej: 

Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od przepustu drogi S-2 do ul. Puławskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 400m. 

Koszt dla 1 systemu: 2 400 000 zł 

 

b. Odcinek 2 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Lambady : 

Przebudowa kanału z utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji 

umocnionej narzutem kamiennym ciężkim - na długości ok. 60m. 

Koszt dla 1 systemu: 400 000 zł 

c. Odcinek 3 – kanał otwarty przed zarurowaniem w ul. Kransnowolskiej: 

Przebudowa kanału Grabowskiego na długości od ul. Lambady do ul. Krasnowolskiej z 

utworzeniem zbiornika otwartego trapezowego o konstrukcji umocnionej narzutem 

kamiennym ciężkim - na długości ok. 150m. 

Koszt dla 1 systemu: 900 000 zł 
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Zestawienie kosztów netto realizacji dla wariantu II: 

Tabela 13 Koszty realizacji inwestycji dla wariantu II 

Projektowane rozwiązanie zielonej infrastruktury Ilość 
Koszt jednostkowy 

netto  
[zł netto] 

Koszt całkowity 
netto  

[tys. zł netto] 

Kanalizacja deszczowa DN300/DN400 4900m 1 700 zł/mb.. 8 330 

Wyloty kanalizacji do rowów 12 szt. 10 000 zł/szt. 120 

Niecki suche retencyjne – wspomagające odpływ  
do nowej kanalizacji 

50 szt. 3000 zł/szt. 150 

Niecki suche retencyjne – wspomagające odpływ  
do istniejącej kanalizacji 

300 szt. 3000 zł/szt. 900 

Rowy melioracyjne zasilające istniejące zbiorniki 
wodne 

10 600 m 650 zł/mb 6 890 

Przepusty na rowach - średnio co 100m 106 szt. 16 000 zł/szt. 1 696 

Elementy retencyjne - średnio co 50m 212 szt. 3 000 zł/szt. 636 

Podziemny rurowy zbiornik retencyjny  
– ul. Jeziorki (długość 300m) 

1 zb. 1 650 000 zł/szt. 1 650 

Podziemny rurowy zbiornik retencyjny  
– ul. Ludwinowska (długość 5x40m) 

1 zb. 3 350 000 zł/szt. 3 350 

Przebudowa kanalizacji wzdłuż ul. Lambady  
– DN1000 

210m 860 000 zł/szt. 860 

Retencja w przebudowanym odcinku kanału 
otwartego na Kanale Grabowskim: 
Odcinek 1 – kanał otwarty przed przepustem  
w ul. Puławskiej; 
Odcinek 2 – kanał otwarty przed zarurowaniem  
w ul. Lambady; 
Odcinek 3 – kanał otwarty przed zarurowaniem  
w ul. Kransnowolskiej 

3 odcinki kanału 
2400 000 zł/odc.1 
400 000 zł/odc.2 
900 000 zł/odc.3 

3 700 

Suma: 28,3 mln zł netto 

 

Koszty realizacji wariantu nie uwzględniają:  

▪ wykupu gruntów pod realizację infrastruktury. Na tym etapie nie jest możliwe precyzyjne 
wskazanie gruntów pod realizację inwestycji. Może to być wykonane na etapie dokumentacji 
projektowej, która wskaże dokładne rozwiązanie techniczne. 

▪ renowacji istniejących ciągów niedrożnej sieci kanalizacyjnej. Nie jest to możliwe bez 
wykonania szczegółowego przeglądu i specjalistycznego monitoringu sieci, z oceną stanu 
technicznego. 

▪ utrzymania i remontów otwartych rowów i kanałów – w celu przywrócenia ich parametrów 
hydraulicznych. 

5.3 Ekonomiczne warunki wdrażania infrastruktury 

Na etapie realizowanej zakłada się, że proponowane do wdrożenia inwestycje mogą być finansowane 
z następujących źródeł (przy uwzględnieniu założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–
2050): 

▪ budżet m. st. Warszawy, 
▪ budżet dzielnicy, 
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▪ dotacje i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach projektów 
współfinansowanych przez Unię Europejską oraz krajowe fundusze w dziedzinie gospodarki 
wodnej. 

Dodatkowym źródłem środków mogą być fundusze celowe związane z rozwojem infrastruktury 
retencji na obszarze miasta – np. w ramach istniejącego programu dotacji dla mieszkańców na 
inwestycje ekologiczne – „Warszawa chwyta wodę” lub innego analogicznego programu 
dofinansowania. 

Zakres niezbędnych działań  określonych w koncepcji wyróżnia etapowanie, co powinno przekładać się 
również na możliwość kształtowania planów inwestycyjnych i elastycznego podziału inwestycji na 
działania dostosowane do potrzeb w zakresie gospodarki wodami opadowymi. W celu aplikacji 
zaproponowanych rozwiązań wymagane jest uwzględnienie wymaganej skali koniecznych do realizacji 
systemów retencji wraz z korektą horyzontu i rozszerzeniem zakresu działań.    

Program powinien być skonstruowany z wachlarzem atrakcyjnej oferty finansowania – tak aby zachęcić 
właścicieli do inwestycji i przenieść na nich część działań inwestycyjnych.  

 

6 Podsumowanie i wybór wariantu 
Zaproponowane warianty rozwiązań w zakresie rozwiązania problemów gospodarki wodami 
deszczowymi różnią się zasadniczo podejściem do sposobu ujęcia i wykorzystania spływu wód:  

▪ Wariant I proponuje dostosowanie się w maksymalnym stopniu do zatrzymania i retencji wód 
w na obszarze osiedla z odciążeniem istniejącej kanalizacji. Dla rozwiązania uzyskuje się 
wskaźniki kosztowe realizacji inwestycji: 

o utworzona retencja wód: 27,9 tys. m3 
o koszt realizacji wariantu: 31,4 mln zł netto 
o wskaźnik kosztu utworzenia retencji: 1,1 tys.zł/m3 

▪ Wariant II proponuje udrożnienie istniejącej kanalizacji z budową nowych odcinków systemów 
kanałów i rowów. Dla rozwiązania uzyskuje się wskaźniki kosztowe realizacji inwestycji: 

o utworzona retencja wód: 9,5 tys. m3 
o koszt realizacji wariantu: 28,3 mln zł netto 
o wskaźnik kosztu utworzenia retencji: 3,0 tys.zł/m3 

Przedstawione warianty mogą należy realizować z podziałem na etapowanie, co umożliwia realne 
zaplanowanie prac realizacyjnych oraz ukierunkowanie inwestycji na realne problemy i oczekiwania 
mieszkańców i inwestorów.  

Realizacja zaproponowanych rozwiązań jako całego procesu inwestycyjnego, jest działaniem 
długotrwałym i bardzo zależy od uwarunkowań własnościowych. W celu realizacji inwestycji wymaga 
się podjęcia z dużym wyprzedzeniem starań w zakresie dostosowania planów miejscowych i 
przekształcenia gruntów. Przy tworzeniu i zmianie dokumentów planistycznych istotny jest udział 
mieszkańców osiedla w uzgadnianiu szczegółowych propozycji i rozwiązań w zakresie 
zagospodarowania wód.  

Biorąc pod uwagę istniejący stan dociążenia sieci kanalizacyjnej i trudności związane z podtapianiem 
kanalizacji na obszarze osiedla, jak też intensywny rozwój zabudowy – wariant I nie zapewnia 
bezpieczeństwa odbioru wód opadowych przez istniejący system kanalizacji deszczowej.  

Wariant II umożliwia zagospodarowanie i retencję wód na obszarze osiedla z wykorzystaniem 
naturalnych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem systemu zbiorników wodnych, rowów i 
kanałów. System ten na obszarze Zielonego Ursynowa jest rozbudowany w stopniu umożliwiającym, 
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po jego modernizacji i rozbudowie, sprawne zagospodarowanie wód opadowych, zabezpieczając 
zarówno przed opadami nawalnymi, ale też zapewniając zatrzymanie wody w zbiornikach w okresie 
suchym. 

Wariant II odpowiada wymaganiom związanym z adaptacją systemów infrastruktury miejskiej do 
zmian klimatu i w pełni wprowadza idee wykorzystania możliwości zielonej i błękitnej infrastruktury. 
Wariant ten pomimo wyższego sumarycznego kosztu realizacji cechuje:  

▪ zapewnienie bezpieczeństwa z punktu widzenia zabezpieczenia przed podtapianiem i 
ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców. 

▪ znaczny zapas pojemności retencyjnej i możliwość ciągłej rozbudowy systemu; 
▪ znacznie niższy, aniżeli dla wariantu rozbudowy kanalizacji,  koszt jednostkowy tworzenia 

retencji na obszarze całego osiedla; 
▪ istotne odciążenie istniejącego systemu kanalizacji, co poprawi jej funkcjonowanie na 

pozostałej części osiedla; 
▪ sposób rozwiązania systemu w formie układu o dużym rozproszeniu jego elementów, które 

mogą być realizowane w sposób niezależny a tworzenie całego układu można rozłożyć w czasie 
dostosowując realizację do potrzeb.  

W ostatecznej wycenie kosztów realizacji wariantu należy uwzględnić koszty nie ujęte w wycenie:  

▪ wykupu gruntów pod realizację infrastruktury,  
▪ renowacji istniejących ciągów niedrożnej sieci kanalizacyjnej,  
▪ utrzymania i remontów otwartych rowów i kanałów – w celu przywrócenia ich parametrów 

hydraulicznych, 

- które mogą być ocenione dopiero na etapie wykonania dokumentacji technicznej przewidzianych do 
realizacji etapów prac. 

 

 

 


