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INFILTRACJA 

Rowy i muldy chłonne z nasadzeniami i 
infiltracja powierzchniowa 
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INFILTRACJA 

 Infiltracja pozwala na powolne przenikanie wody deszczowej do 

podziemia przez wierzchnią warstwę gleby pokrytą roślinnością 

 Znacznie ogranicza dostęp zanieczyszczeń do wód powierzchniowych  

 Przyczynia się do zasilania wód gruntowych 

 Woda deszczowa jest oczyszczana podczas infiltracji przez górną 

warstwę gleby za pomocą kilku procesów, takich jak adsorpcja, 

wytrącanie, procesy mikrobiologiczne i filtracja, zanim przedostanie 

się do wód gruntowych 

 Najbardziej odpowiednia dla obszarów, gdzie spływ jest stosunkowo 

mało zanieczyszczony  

 W procesie planowania należy uwzględnić spadek tempa infiltracji z 

upływem czasu w wyniku utwardzania się gleby 

 

 

 

 

 

Ogólna charakterystyka 
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INFILTRACJA 

 Warunki wód gruntowych i rodzaje gleb mogą stanowić czynniki 

ograniczające, zwłaszcza w przypadku wysokiego poziomu wód 

gruntowych i występowania gleb gliniastych o niskiej 

przepuszczalności 

 Zaleca się, aby odległość od wód gruntowych wynosiła co najmniej  

1-1,5 m, tak aby filtracja wody opadowej następowała przed 

dotarciem do wód gruntowych 

 Zaleca się zachowanie odległości od budynków co najmniej 6 m w celu 

uniknięcia wpływu na fundamenty 

 Zazwyczaj na całym obwodzie stosuje się geowłókninę lub inną 

warstwę filtracyjną, którą należy umieścić na głębokości 15 - 30 cm w 

celu przechwycenia osadów 

Charakterystyka ogólna (2) 
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INFILTRACJA 

 Głównym czynnikiem determinującym czy w danym miejscu można 

zastosować infiltrację jest przepuszczalność gleby, która jednocześnie 

wpływa na wybór odpowiedniej technologii 

 Przepuszczalność gleby jest określana jako współczynnik filtracji kf  

 Technicznie istotny zakres kf dla infiltracji wody deszczowej wynosi od 

10-3 m/s (86 m/d) do 10-6 m/s (86 mm/d) 

 

 

 

 

 

 

Przepuszczalność gleby  
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INFILTRACJA 

(Źródło: Sieker) 

Nawierzchnie przepuszczalne – porowate 
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Ażurowy parking przy Muzeum Sztuki 

Współczesnej, Warszawa, Polska  

INFILTRACJA 
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INFILTRACJA 

Źródło: Purus 

Nawierzchnie przepuszczalne – zielone 
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INFILTRACJA 

Nawierzchnie mineralne 

HanseGrand 

ELTAN Quartz 
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INFILTRACJA 

Nawierzchnie przepuszczalne 
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INFILTRACJA 

 Wody burzowe infiltrują do podłoża przez przepuszczalną warstwę chodnika 

wykonaną z porowatych bloków betonowych, kruszonych kamieni, 

porowatego asfaltu lub bloczków z trawy i betonu 

 W zależności od warunków gruntowych, woda może infiltrować bezpośrednio 

do podglebia lub być przechowywana (retencjonowana) w podziemnym 

rezerwuarze (np. z pokruszonej warstwy kamienia) zanim powoli wsiąknie w 

ziemię 

 Jeśli infiltracja nie jest możliwa, można zastosować nieprzepuszczalną 

membranę z przelewem, aby na chodniku nie zalegała woda  

 Obszary zastosowań: parkingi, chodniki, ulice dla ruchu lekkiego 

 

Priorytetem jest wymiana (rozszczelnienie) szczelnych powierzchni oraz 

uwzględnienie problemu uszczelniania na obszarach miejskich podczas 

planowania nowych konstrukcji ! 

 

 

Przepuszczalne chodniki 
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INFILTRACJA 

(Źródło: https://www.surfrider.org/coastal-blog/entry/cape-fear-chapter-installs-york-residential-

rain-garden-in-north-carolina) 

Ogrody deszczowe 
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Ogrody deszczowe – wytyczne projektowe i filmy instruktażowe 

http://sendzimir.org.pl/publikacje/ogrody-deszczowe 

Źródło: www.melbournewater.com.au 

INFILTRACJA 
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Melbourne, Australia 

Szkoła nr 2, Marki Szkoła nr 2, Marki 

AOIA, Łódź 

Łódź 

Źródło: Bergier 2017 

INFILTRACJA 
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OGRODY DESZCZOWE 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku 
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RONDO FILTRUJĄCE, MARKI 
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INFILTRACJA 

Ogrody deszczowe 

 Elementy krajobrazu przeznaczone do zbierania spływów z 

nieprzepuszczalnych powierzchni, takich jak dachy, chodniki i parkingi, 

zapewnieniające ich infiltrację do gruntu 

 Strategicznie rozmieszczone z lekkim zagłębieniem w celu tymczasowego 

zebrania spływu, który powoli infiltruje do  warstwy gleby znajdującej się 

pod spodem 

 Wykorzystują gleby techniczne lub mieszane składające się z mieszanki 

piasku, warstwy wierzchniej i kompostu w celu gromadzenia i infiltracji 

spływu 

 Ogrody deszczowe są obsadzane drzewami, krzewami i bylinami przed 

wyłożeniem warstwy ściółki 

 Prawidłowo skonstruowane ogrody deszczowe umożliwiają przelewanie się 

wody podczas dużych opadów i utrzymanie stojącej wody nie dłużej niż 48 

godzin 

 Są źródłem pożywienia i siedliskiem dla dzikich zwierząt 

 Tani środek wymagający regularnej konserwacji 
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INFILTRACJA 

Rowy chłonne z roślinnością 

Rowy chłonne z nasadzeniami w Rummelsburger 

Bucht, Berlin (Zdjęcie: Sieker) 
Schemat rowu chłonnego: z dopływem, nadziemną przestrzenią 

retencyjną i infiltracją (Źródło: Sieker) 
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INFILTRACJA 

(Źródło: Sieker) 

Muldy chłonne z roślinnością 
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INFILTRACJA 

Zbiórka wody opadowej w połączeniu z rowem chłonnym 

Rura ssąca 

Rów 

chłonny 

Zbiornik 

Filtr 

(Źródło: fbr) 
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INFILTRACJA 

 Długie, płytkie i łagodnie nachylone kanały porośnięte roślinnością, które 

zapewniają tymczasowe magazynowanie wody deszczowej  

 Woda deszczowa przenika do gruntu w ciągu kilku dni (max. 72 h) 

 Ograniczają szczytowy przepływ wód burzowych do wód przyjmujących  

 Zwiększają sedymentację, rozkład mikrobiologicznego i filtrację 

zanieczyszczeń 

 Zapewniają ewapotranspirację 

 Wymagają mniej przestrzeni i mniejszej przepuszczalności gleby w 

porównaniu z infiltracją powierzchniową 

 Łatwa konstrukcja i tania technologia 

 Zapewniają efektywny drenaż chodników, autostrad, parkingów, 

fundamentów budynków i innych brukowanych obszarów  

 

Muldy chłonne z roślinnością 
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Niecki chłonne 

(Źródło: https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php/BMPs_ 

for_stormwater_infiltration) 

(Źródło: Schueler, 1987) 

INFILTRACJA 
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 Obsadzone zielenią, naturalne lub zbudowane wgłębienia, które 

tymczasowo magazynują spływ wody i pozwalają na jej powolną 

infiltrację do gruntu 

 Wymagają dużej przestrzeni  

 Redukują przepływy szczytowe 

 Promują filtrację zanieczyszczeń i rozkład mikrobiologiczny 

 Zazwyczaj suche, z wyjątkiem okresów silnych opadów deszczu 

 Prosta i ekonomiczna technologia 

Niecki chłonne 

INFILTRACJA 
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OSIEDLE SCHARNHAUSER PARK, OSTFILDERN 

 Powierzchnia 150 ha 

 Zielone dachy + powierzchniowe 

odprowadzanie wód deszczowych: otwarte 

kanały, rowy oraz szeregu niecek chłonnych i 

trawiastych stopni 

 Następnie woda kierowana jest do stawów 

retencyjnych, gdzie jest podczyszczana i 

wsiąka w grunt 

 Brak odpływu do kanalizacji deszczowej 

 W okresach bezdeszczowych niecki 

wykorzystuje się do celów rekreacyjnych  
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Rowy infiltracyjne 

(Źródło: Minnesota Stormwater Manual) 

(Źródło: https://sustainablestormwater.org 

/2007/05/23/infiltration-trenches/) 

INFILTRACJA 

https://sustainablestormwater.org/
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 Płytki, wykopany rów zasypany bardzo porowatym materiałem, takim jak żwir lub 

elementy syntetyczne, pozwalający na tymczasowe magazynowanie spływu w pustych 

przestrzeniach porowatego materiału  

 Woda jest odprowadzania poprzez stopniową infiltrację do gruntu 

 Brak oczyszczania przez żywą warstwę gleby, dlatego nadaje się wyłącznie do 

infiltracji mało zanieczyszczonej wody deszczowej 

 Ograniczone do stosunkowo małych obszarów zlewni (zwykle w połączeniu z innymi 

środkami) 

 Tkanina filtracyjna (geowłóknina) jest zazwyczaj stosowana do ochrony otaczającego 

gruntu  

 Długowieczność jest zwiększona poprzez zastosowanie taśmy filtracyjnej, wpustu lub 

wanny spustowej w celu usunięcia nadmiaru substancji stałych na wlocie 

 Na terenie nie należy sadzić żadnych drzew, a przestrzeń nie powinna być intensywnie 

użytkowana 

 Tradycyjnie spotykane w przydomowych ogródkach i wzdłuż dróg, które przyjmują 

spływy z nieprzepuszczalnych powierzchni, takich jak dachy i drogi 

 Wysoki potencjał zatykania bez skutecznego podczyszczania 

Rów infiltracyjny 

INFILTRACJA 
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 Ograniczenie skutków powodzi poprzez retencję, magazynowanie i ochronę gleby 

 Zwiększenie zasilania wód gruntowych poprzez sztuczną infiltrację 

 Odciążenie ogólnospławnych systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska/zniszczeń wynikających z przepełnienia 

kanałów ściekowych 

 Poprawa mikroklimatu i promowanie chłodzenia ewaporacyjnego 

 Promowanie żywotności obszarów miejskich 

 Zwiększenie wydajności rolnictwa i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego  

 Zwiększenie dostępu do wody pitnej i użytkowej  

 Większa odporność i samowystarczalność społeczności i środowiska naturalnego 

 Zapewnienie zintegrowanego podejścia do problemów związanych z 

projektowaniem systemów wód powierzchniowych oraz uwzględnienie w równym 

stopniu aspektów jakościowych i ilościowych 

 

  

 

 

Korzyści wynikające z decentralizacji 

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI 
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GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI 

 Zazwyczaj nie jest to pojedynczy środek, ale połączenie kilku 

różnych rozwiązań w celu uzyskania najlepszych wyników w 

danych warunkach 

 W tym miejscu przydatna jest analiza ekonomiczna, która 

oprócz kosztów uwzględnia także cele niefinansowe. Ocena 

efektywności ekonomicznej nie powinna opierać się wyłącznie 

na wielkości inwestycji, lecz powinna również obejmować 

przyszłe koszty operacyjne i poczynione oszczędności. 

 

Patrz Moduł 5: Narzędzie do podejmowania decyzyji 

Jaka technologia najlepiej nadaje się do mojego projektu? 
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PLAC POCZDAMSKI, BERLIN 

Źródło: Bergier i Kowalewska, 2019 
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PLAC POCZDAMSKI, BERLIN 

Źródło: Bergier i Kowalewska, 2019 
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PLAC POCZDAMSKI, BERLIN 
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PLAC POCZDAMSKI 

 Powierzchnia: 1,2 ha 

 Układ stawów i sztucznych mokradeł + inne elementy zielonej i szarej 

infrastruktury 

 Zasilane wyłącznie wodą deszczową  

 Woda deszczowa zbierana jest z dachów, oczyszczana przez naturalne 

siedliska i substrat filtrujący, a następnie przechowywana w podziemnych 

zbiornikach 

 12 000 m2 zielonych dachów, które są regularnie monitorowane w celu 

kontroli jakości wody 

 Wykorzystanie wody deszczowej: spłukiwanie toalet, zasilanie systemów 

przeciwpożarowych i podlewanie roślinności 

 BZI obniżają temperaturę otoczenia w lecie, wiążą cząstki pyłu i nawilżają 

powietrze 

 przestrzeń zachęca również do interakcji społecznych i pozwala czerpać 

przyjemność z kontaktu z przyrodą w silnie zurbanizowanym środowisku. 
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1. Wprowadzenie: zmiany w obiegu wody, wyzwania 

wynikające ze zmian klimatycznych 

2. Retencja zlewniowa i krajobrazowa. Błękitno-

zielona infrastruktura, rozwiązania oparte na 

przyrodzie NBS (Nature-based Solutions) 

3. Scentralizowane a zdecentralizowane systemy 

zbierania wody deszczowej.  

4. Błękitno-zielone sieci, rozwiązania wielofunkcyjne. 

Budowanie odporności miasta (resilience) 

5. Przegląd programów wspierających lokalną 

retencję 

DZIEŃ 1. ZRÓWNOWAŻONA  

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI 
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PYTANIA, KOMENTARZE 

? 
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1. Wprowadzenie: zmiany w obiegu wody, wyzwania 

wynikające ze zmian klimatycznych 

2. Retencja zlewniowa i krajobrazowa. Błękitno-

zielona infrastruktura, rozwiązania oparte na 

przyrodzie NBS (Nature-based Solutions) 

3. Scentralizowane a zdecentralizowane systemy 

zbierania wody deszczowej 

4. Błękitno-zielone sieci, rozwiązania 

wielofunkcyjne. Budowanie odporności miasta 

(resilience) 

5. Przegląd programów wspierających lokalną 

retencję 

DZIEŃ 1. ZRÓWNOWAŻONA  

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI 
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BŁĘKITNO-ZIELONE SIECI 

Źródło: LID Arkansas, 2010 
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BŁĘKITNO-ZIELONE SIECI 
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Źródło: LID Arkansas, 2010 

 

BŁĘKITNO-ZIELONE SIECI 
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Źródło: LID Arkansas, 2010 

 



Źródło: LID Arkansas, 2010 
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Atelier Dreiseitl, Germany 
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https://www.youtube.com/watch?v=kujf4BTL3pE 

WATER SQUARE ROTTERDAM 

https://www.youtube.com/watch?v=kujf4BTL3pE
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WATER SQUARE ROTTERDAM 

Źródło: http://www.uncubemagazine.com/blog/13323459 
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PLAC ZALEWOWY  

ZOLLHALLEN PLAZA, FRYBURG 

Źródło: Bergier i Kowalewska, 2019 
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PLAC ZALEWOWY  

ZOLLHALLEN PLAZA, FRYBURG 

Źródło: Bergier i Kowalewska, 2019 
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NOWY JORK 

OSIEDLE RED HOOK, BROOKLYN 

 14 „utility pods” 

 Obiekty infrastruktury 

technicznej (zaopatrzenie w 

ciepło i elektryczność) 

 Zbiorniki retencyjne i/lub 

bariery przeciwpowodziowe 

 Ważne funkcje społeczne 

(usługi ekosystemów) 
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PROJEKT FIRMY SLA, NAGRODZONY NORDIC BUILT  

CITIES CHALLENGE AWARD, INNER COPENHAGEN 
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TAKING COOPERATION FORWARD 49 
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1. Wprowadzenie: zmiany w obiegu wody, wyzwania 

wynikające ze zmian klimatycznych 

2. Retencja zlewniowa i krajobrazowa. Błękitno-

zielona infrastruktura, rozwiązania oparte na 

przyrodzie NBS (Nature-based Solutions) 

3. Scentralizowane a zdecentralizowane systemy 

zbierania wody deszczowej.  

4. Błękitno-zielone sieci, rozwiązania wielofunkcyjne. 

Budowanie odporności miasta (resilience) 

5. Przegląd programów wspierających lokalną 

retencję 

DZIEŃ 1. ZRÓWNOWAŻONA  

GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI 
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PRZYKŁADOWE PROGRAMY DOPŁAT  

 Zielonki  

 Kraków 

 Wrocław 

 Gdańsk 

 Sosnowiec 

 Łódź 

 Warszawa 

 ...i wiele innych! 



Złap deszcz (Wrocław):  

 do 5 tys. zł na ogród 

deszczowy, muldę 

chłonną czy naziemny 

zbiornik (80% kosztów)  

 Budżet: 200 tys. zł.  

https://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz-2020 



Nie zalewaj! Wsparcie dla 

małej retencji (Gdańsk): 

 do 100% kosztów 

podziemnych urządzeń 

rozsączających  

 do 80% kosztów ogrodu 

deszczowego 

 od 4000 zł (dla osób 

fizycznych) do 10 000 zł 

(dla wspólnot) 



Jestem eko! Łapię deszcz 

(Zielonki):  

 montaż naziemnych 

zbiorników na wodę 

opadową użyczonych 

przez gminę Zielonki  

(na 3 lata) 

 II faza (na inne formy 

retencji) jest w 

przygotowaniu 

 Budżet: 100 tys. zł. 
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PYTANIA, KOMENTARZE  

DYSKUSJA KOŃCOWA  

? 
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 Realizacja Fundacja Sendzimira na 

zlecenie Urzędu Gminy Wrocław 

(jesień 2019 r.) 

 10 ogrodów deszczowych lub 

innych urządzeń bioretencyjnych 

 film edukacyjny „Lubię deszcz  

– a Ty?” 

 broszura nt. małej retencji 

 seria warsztatów i wydarzeń 

 

STUDIUM PRZYPADKU 1:  

LUBIĘ DESZCZ, WROCŁAW 

Źródło: Fundacja Sendzimira 

 

 

https://sendzimir.org.pl/projekty/lubie-deszcz/lubie-deszcz-ogrod-deszczowy-w-praktyce/
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STUDIUM PRZYPADKU 1:  

LUBIĘ DESZCZ, WROCŁAW 

Źródło: Fundacja Sendzimira 
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STUDIUM PRZYPADKU 1:  

LUBIĘ DESZCZ, WROCŁAW 

Źródło: Fundacja Sendzimira 
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STUDIUM PRZYPADKU 1:  

LUBIĘ DESZCZ, WROCŁAW 

Źródło: Fundacja Sendzimira 
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STUDIUM PRZYPADKU 1:  

LUBIĘ DESZCZ, WROCŁAW 

Źródło: Fundacja Sendzimira 
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STUDIUM PRZYPADKU 2:  

WARSZAWA CHWYTA WODĘ 

 działania edukacyjno-aktywizujące skierowane do 

mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, 

 warsztaty budowy 10 ogrodów deszczowych 

 transmisje w środkach komunikacji miejskiej filmów o 

programie,  

 wydanie broszury dla wspólnot mieszkaniowych, 

 zorganizowanie happeningu w ramach „Park-in Day” 

 gra miejska „Warszawa chwyta wodę” 

 Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich dotycząca 

wprowadzenia rozwiązań inżynieryjnych pozwalających na 

poprawę bilansu wodnego pasów zieleni przyulicznej; 

 budowanie współpracy z interesariuszami, w tym 

biznesem, na rzecz zazieleniania Miasta 

Źródło: ZZW,  

 

 

Źródło: ZZW  www.zzw.waw.pl 
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STUDIUM PRZYPADKU 2:  

WARSZAWA CHWYTA WODĘ 

Źródło: ZZW, www.zzw.waw.pl 
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 Projekt architektoniczny: JSK Architekci 

 Ścisłe centrum Warszawy, kompleks biurowy i mieszkalny 

 Wody opadowe w całości zatrzymywane są na terenie i gromadzone do nawadniania 

zieleni w okresach suchych i napełniania otwartych zbiorników wodnych 

 60% powierzchni kompleksu to tereny zieleni, w tym zielone dachy i tarasy 

 Wśród zieleni są rozmieszczone obiekty małej architektury: pomosty, elementy sportowe, 

różnorodne miejsca do siedzenia, leżaki, ławki; można też usiąść bezpośrednio na trawie 

STUDIUM PRZYPADKU 3:  

BUSINESS GARDEN, WARSZAWA 

Źródło: Jeleński, 2018 
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 Warszawska Wola, wysokiej jakości przestrzeń publiczna z zielenią i fontannami, dostępna 

wyłącznie dla pieszych. Pierwszy tej skali miejski plac w stolicy, zrealizowany na prywatnej 

działce przez dewelopera firmę Ghelamco, jako element przestrzeni publicznej towarzyszący 

kompleksowi Warsaw Spire 

 Budżet całej inwestycji – 1,2 mld zł, z czego sam plac – 40 mln zł 

 Pow. 1,5 ha, posadzono 140 drzew i ok. 14 tys. innych roślin, m.in żywopłoty z buku 

zwyczajnego oraz liczne krzewy 

 Mikroklimat placu poprawia też długi na 120 m kaskadowy strumień 

STUDIUM PRZYPADKU 4:  

PLAC EUROPEJSKI W WARSZAWIE 

Źródło: Jeleński, 2018 
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Faza I: Sztuczne mokradła do recyklingu szarej wody (1987) 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Laguna 

beztlenowa 

Sztuczne mokradła 
Podłoże 

trzcinowe 

Źródło: Moduł 6 
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STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Zintegrowana koncepcja wodna "Blok 6" - Berlin do 2006 r 

Faza I: 1987 Gospodarka wód opadowych Recykling szarej wody 

Opis  

 

3 wielopiętrowe budynki zamieszkałe przez ok. 250 osób w centrum Berlina 

Infrastruktura 

 

Podwójny system rurociągów, wodoszczędna armatura i rozwiązania oszczędzające 

wodę, wodomierze; 

Odłączenie od kanalizacji miejskiej (bez opłat za wodę deszczową) 

Potrzebna powierzchnia  Podłoże trzcinowe 100 m² + staw z wodą 

deszczową  

 900 m² podłoże trzcinowe 

Projekt systemu Staw na wodę deszczową graniczący ze 

sztucznymi mokradłami; trzcinowisko; 

parowanie 

Sztuczne mokradła (790 m² filtr z 

obsadzonej gleby) +  

laguna beztlenowa (110 m²) 

Źródła wody 

deszczowej/szarej i ich 

ponowne wykorzystanie 

2 350 m² powierzchni dachowej 

   650 m² uszczelnionych powierzchni 

Umywalki, prysznice, wanny, kuchnia 

i pralki Ponowne użycie: spłukiwanie 

toalet i nawadnianie 

Problemy  Wysokie tempo parowania, masowy 

porost glonów, zatykanie się filtra 

glebowego. 

Sztuczne mokradła zostały zamknięte 

w 1993 r. z powodu wysokich kosztów 

operacyjnych 

Źródło: Moduł 6 
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(Źródło: Nolde i Partner) 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Zbiornik wody 

użytkowej 

Zbiornik wody 

użytkowej 

Źródło: Moduł 6 
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Zintegrowana koncepcja wodna "Blok 6", Berlin, od 2006 r 

Faza II*: 2006 Gospodarka wód opadowych Recykling szarej wody 

Opis  3 wielopiętrowe budynki zamieszkałe przez ok. 250 osób w centrum Berlina 

Infrastruktura Podwójny system rurociągów, wodoszczędna armatura i rozwiązania oszczędzające wodę, 

wodomierze; 

Odłączenie od kanalizacji miejskiej (bez opłat za wodę deszczową) 

Potrzebna 

powierzchnia 

 1 000 m² 50 - 100 m²  

umieszczone na terenie dawnej laguny 

beztlenowej 

Projekt systemu Staw z wodą deszczową i rów konturowy z 

roślinnością; parowanie, trzcinowiska 

Oczyszczanie biologiczno-mechaniczne  z 

wykorzystaniem reaktora z ruchomym 

łożem biologicznym (MBBR), a następnie 

dezynfekcja światłem UV  

Dobowa wydajność czyszczenia: 10 m³ 

Źródła wody 

deszczowej/szarej i 

ich ponowne 

wykorzystanie 

2 350 m² powierzchni dachowej 

   650 m² uszczelnionych powierzchni 

Umywalki, prysznice, wanny, kuchnia i 

pralki 

Ponowne wykorzystanie: spłukiwanie toalet 

and nawadnianie 

Zalety Mniejsze wymagania przestrzenne, większa 

stabilność procesu, wysoka jakość wody 

użytkowej, niskie koszty utrzymania; 3 mln 

litrów wody pitnej zaoszczędzonych 

rocznie; niższe koszty operacyjne 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

* Po likwidacji starego zakładu i rekonstrukcji 

Źródło: Moduł 6 
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Gospodarka wód opadowych 

Cała woda deszczowa wyparowuje w stawach na wodę 

deszczową i przenika do rowu konturowego porośniętego 

roślinnością. 

 

Zalety: 

 

 Obniżenie kosztów opłat za wodę deszczową  

(brak opłat za korzystanie z wody deszczowej z powodu 

odłączenia od kanalizacji) 

 Zmniejszenie obciążenia wodociągów publicznych 

 Poprawa mikroklimatu 

 Pojawienie się nowego biotopu i specyficznej 

roślinności 

 Siedlisko dla ptaków i owadów 

 Otwarta przestrzeń zielona 

 

 

 

(Źródło: Nolde i Partner) 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Źródło: Moduł 6 
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Parowanie wody deszczowej na gęsto zaludnionych obszarach  

miejskich w celu chłodzenia i poprawy mikroklimatu 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Źródło: Moduł 6 
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(Źródło: Nolde i Partner) 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Parowanie wody deszczowej i infiltracja 

Źródło: Moduł 6 
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 Wykorzystanie wody 
użytkowej w budynkach 

(WC) i do produkcji 
żywności  

Usuwanie cząsteczek 
(sedymentacja)  

i dezynfekcja światłem 
UV 

Wieloetapowe 
oczyszczanie biologiczne 
bez użycia chemikaliów 

Przepuszczanie 
przez sito i 

sedymentacja  

Szara woda z wanien, 
pryszniców, pralek i 

kuchni 

Oczyszczanie wody szarej, w tym brudnej wody z kuchni i pralni 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Źródło: Moduł 6 
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Reaktor z ruchomym złożem biologicznym 

(MBBR) 

(Źródło: Nolde i Partner) 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Źródło: Moduł 6 
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Recykling szarej wody 

Szara woda o niskim i wysokim obciążeniu z 71 

mieszkań (250 osób) jest oczyszczana i ponownie 

wykorzystywana do spłukiwania toalet i 

nawadniania. 

 

Zalety: 

 

 Obniżenie kosztów opłat za wodę pitną 

 Wysokiej jakości woda użytkowa 

 Ochrona wód słodkich 

 Odciążenie środowiska i kanalizacji  

 Brak zastosowania środków chemicznych do 

uzdatniania wody szarej 

 Roczna oszczędność wody pitnej na poziomie ok. 

3 mln litrów 

STUDIUM PRZYPADKU 5:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Źródło: Moduł 6 
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STUDIUM PRZYPADKU 2:  

ZINTEGROWANA KONCEPCJA WODNA "BLOK 6" 

Specyfikacje techniczne 

Stężenia ChZT w 

zanieczyszczonej wodzie 

500 -1 000 mg/l 

Podczyszczanie Komora separowania tłuszczu i piasku 

oraz sito 

Reaktor z ruchomym złożem 

biologicznym 

(MBBR) 

10 zbiorników o pojemności 1,5 m³ każdy 

Oczyszczanie wtórne Filtr piaskowy  

Jednostka do dezynfekcji 

UV 

50 Watt 

Inne jednostki Pompa wspomagająca, system rezerwowy 

zasilania sieciowego 

Cena wody użytkowej 3.50 €/m³ 


