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Tytuł 

Level(s) – wskaźnik 5.3: Podręcznik użytkownika dotyczący zrównoważonego odwadniania: briefing wprowadzający, 

instrukcje i wytyczne (wersja publikacji 1.1)  

 

Streszczenie 

Level(s) – wspólny unijny system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru budynków biurowych i 

mieszkalnych – można stosować od najwcześniejszych etapów projektu koncepcyjnego aż do przewidywanego 

zakończenia eksploatacji budynku. Oprócz efektywności środowiskowej, która jest głównym przedmiotem oceny, system 

Level(s) umożliwia również ocenienie innych istotnych powiązanych aspektów efektywności przy użyciu wskaźników i 

narzędzi dotyczących zdrowia i komfortu, kosztów całego cyklu życia oraz potencjalnych przyszłych elementów ryzyka 

powiązanych z efektywnością. 

Celem Level(s) jest zapewnienie wspólnego języka do analizy zrównoważonego charakteru budynków. Wspólny język 

powinien umożliwiać podejmowanie na poziomie budynku działań, które mogą wyraźnie przyczynić się do osiągnięcia 

szerszych celów europejskiej polityki ochrony środowiska. System Level(s) ma następującą strukturę: 

1. makrocele: nadrzędny zbiór 6 makrocelów na potrzeby systemu Level(s), które przyczyniają się do osiągnięcia 

celów polityki UE i państw członkowskich w obszarach takich jak: energia, zużycie materiałów, gospodarowanie 

odpadami, woda i jakość powietrza w pomieszczeniach; 

2. główne wskaźniki: zbiór 16 wspólnych wskaźników, wraz z uproszczoną metodyką oceny cyklu życia (LCA), 

które można stosować do pomiaru efektywności budynków oraz ich wkładu w osiąganie poszczególnych 

makrocelów. 

Ponadto system Level(s) ma na celu promowanie podejścia opartego na cyklu życia. Prowadzi on użytkowników od 

początkowego skupienia się na poszczególnych aspektach efektywności budynków ku bardziej całościowemu podejściu, 

przy czym celem jest szersze wykorzystywanie w Europie metody oceny cyklu życia (LCA) oraz oceny kosztów całego 

cyklu życia (ang. life cycle cost assessment, LCCA). 
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Struktura dokumentu Level(s) 

 

Rysunek 1. Struktura dokumentu Level(s)
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Jak korzystać z niniejszego podręcznika użytkownika dotyczącego stosowania wskaźników 

Level(s) to system głównych wskaźników zrównoważonego charakteru, który można stosować w odniesieniu do 
przedsięwzięć budowlanych w celu zgłaszania i poprawy ich efektywności. Dokumentację uzupełniającą 
opracowano w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich podmiotów, które mogą być zaangażowane w ten 
proces.  

Jeżeli dopiero zaczynasz interesować się tematyką oceny zrównoważonego charakteru budynków, zalecamy 
zapoznanie się z pierwszą częścią podręcznika użytkownika systemu Level(s). W części pierwszej przedstawiono 
wprowadzenie na temat podstawowych pojęć systemu Level(s) i jego stosowania do przedsięwzięć 
budowlanych.  

Jeśli nie przygotowałeś jeszcze swojego przedsięwzięcia budowlanego do korzystania z systemu Level(s), w tym 
nie wypełniłeś planu przedsięwzięcia i opisu budynku, zalecamy zapoznanie się z drugą częścią podręcznika 
użytkownika systemu Level(s).  

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników stanowi trzecią część podręcznika 
użytkownika systemu Level(s), w której znajdują się instrukcje dotyczące sposobów korzystania z samych 
wskaźników. Ma on pomóc w zastosowaniu wybranego wskaźnika do przedsięwzięcia budowlanego. Pomoże w 
tym w następujący sposób: 

 Briefing wprowadzający: w sekcji tej przedstawiono przegląd wskaźników, w tym: 

 argumenty przemawiające za wykorzystaniem danego wskaźnika do mierzenia efektywności;  

 co dany wskaźnik mierzy;  

 na jakich etapach przedsięwzięcia można go stosować;  

 jednostkę miary oraz  

 odpowiednią metodę obliczeniową i normy referencyjne. 

 Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach: w tej sekcji 
przedstawiono:  

 instrukcje krok po kroku dla każdego poziomu;  

 co jest potrzebne do dokonania oceny;  

 listę kontrolną koncepcji projektu (na poziomie 1) oraz  

 formaty sprawozdawczości.  

W instrukcjach znajduje się wiele odesłań do sekcji „Wytyczne i dalsze informacje”, która znajduje się 
po instrukcjach.  

 Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika: sekcja ta zawiera dodatkowe ogólne 
informacje i wytyczne, które pomogą w wykonaniu konkretnych kroków określonych w instrukcji, w 
tym koncepcje projektu wprowadzone na poziomie 1 oraz praktyczne kroki służące do obliczenia lub 
zmierzenia efektywności na poziomie 2 i 3. Wszystkie te informacje są powiązane z konkretnymi 
krokami określonymi w instrukcji na poziomie 1, 2 lub 3. 

Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczący stosowania wskaźników przygotowano w taki sposób, aby po 
zapoznaniu się ze wskaźnikiem i zrozumieniu, jak z niego korzystać, użytkownik nie musiał już sprawdzać 
wytycznych i informacji ogólnych, a jedynie stosować bezpośrednio instrukcje dotyczące wybranego poziomu. 
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Stosowane terminy techniczne i definicje 

Termin Definicja 

Ryzyko 
powodziowe 

Kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i związanych z powodzią 
potencjalnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzkiego, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

Powódź rzeczna 
Powódź spowodowana przez rzekę. Występuje, gdy nadmierne opady deszczu lub 
topnienie śniegu w zlewni przekraczają pojemność rzeki.  

Rozwiązania 
oparte na 
zasobach przyrody 

Rozwiązania inspirowane przyrodą i realizowane przy jej pomocy, które są opłacalne i 
jednocześnie zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz 
przyczyniają się do budowania odporności. Za pomocą takich rozwiązań wprowadza 
się większe i bardziej zróżnicowane zasoby przyrody oraz naturalne cechy i procesy 
do miast, krajobrazów i krajobrazów morskich za sprawą dostosowanych do 
warunków lokalnych, zasobooszczędnych i systemowych interwencji. 

Środki związane z 
naturalną retencją 
wód 

Działania wielofunkcyjne, których celem jest ochrona zasobów wodnych i zarządzanie 
nimi oraz sprostanie wyzwaniom związanym z wodami poprzez przywracanie lub 
utrzymywanie ekosystemów, jak również naturalnych cech i właściwości części wód 
przy wykorzystaniu naturalnych zasobów i procesów. 

Powódź opadowa 

Powódź spowodowana przez ekstremalne opady deszczu lub nagłe uwolnienie wody 
z innych źródeł, które jest niezależne od przelewającej się jednolitej części wód (np. 
rzeki). Występuje, gdy system odwadniania nie jest w stanie wystarczająco szybko 
odprowadzić wody z danego miejsca. 

Zrównoważone 
(miejskie) systemy 
odwadniania 

(Nazywane również w skrócie SuDS) stanowią zbiór praktyk gospodarki wodnej, 

których celem jest dostosowanie nowoczesnych systemów odwadniania do 

naturalnych procesów związanych z wodą. 

Miejska wyspa 
ciepła 

Obszar miejski, który jest znacznie cieplejszy niż otaczające go obszary wiejskie. Do 
powstawania efektu miejskiej wyspy ciepła może przyczyniać się wiele czynników. 
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Briefing wprowadzający 

Uwaga dla użytkowników: Obecnie istnieją jedynie instrukcje i wytyczne dotyczące stosowania tego wskaźnika 
na poziomie 1. Dla użytkowników, którzy chcą pracować na poziomach 2 i 3, wskaźnik ten zawiera pewne 

wstępne informacje na temat możliwych jednostek obliczeń i miary, jak również norm referencyjnych, które 
można wykorzystać. 

 

Dlaczego należy mierzyć efektywność za pomocą tego wskaźnika? 

Powszechna urbanizacja i związana z nią zabudowa zwiększyła ryzyko powodziowe z powodu utraty terenów 

zielonych, a tym samym możliwości wsiąkania wody w grunt. Przy odrobinie kreatywnego myślenia 

zrównoważone systemy odwadniania mogą jednak złagodzić lub nawet zrekompensować z nadwyżką to 

podwyższone ryzyko powodziowe spowodowane urbanizacją.  

Wskaźniki 5.2 i 5.3 mają wspólny aspekt , ponieważ oba dotyczą relacji pomiędzy projektowaniem 

budynków/działek a zdarzeniami powodziowymi/ryzykiem powodziowym. Kluczowe różnice są następujące: 

 Wskaźnik 5.2 dotyczy tego, w jaki sposób uczynić budynek bardziej odpornym i wytrzymałym na 

ekstremalne zdarzenia pogodowe w przypadku ich wystąpienia (w tym trzy główne rodzaje powodzi: 

rzeczne, opadowe i obszaru przybrzeżnego). 

 Wskaźnik 5.3 dotyczy tego, jak wykorzystać projekt budynku i działki, aby zmniejszyć 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi opadowych w okolicy oraz powodzi rzecznych w dolnym 

biegu rzeki.  

Tradycyjnie domyślnym rozwiązaniem projektowym dla inżynierów odwadniania było szybkie odprowadzanie 

wód opadowych z miejsca, które miało być odwodnione. Rozwiązanie to sprawdzało się przez dziesięciolecia w 

wielu miejscach. Na obszarach o dużej zmienności zaludnienia (np. ze względu na turystykę letnią) główny 

system kanalizacyjny musi być dostosowany do obciążeń szczytowych, ale w zimie prędkości przepływu są 

bardzo niskie. Powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest przekierowanie wód opadowych w ramach 

odwadniania do kanalizacji (w wyniku czego powstaje „kanalizacja ogólnospływowa”), która zapewnia 

dodatkowy przepływ potrzebny podczas bardziej wilgotnych miesięcy zimowych. Istnieje jednak kilka poważnych 

problemów z szybkim odprowadzaniem wody deszczowej i funkcjonującymi obecnie systemami kanalizacji 

ogólnospływowej.  

1. Przepustowości kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospływowej nie da się łatwo zwiększyć, a 

obszary nieprzepuszczalne, które zasilają te systemy kanalizacji, znacznie się powiększyły wraz z 

rozwojem obszarów miejskich. W miarę zmniejszania się różnic pomiędzy rzeczywistym obciążeniem 

hydraulicznym a projektowaną wydajnością systemów odwadniania, wzrasta ryzyko wystąpienia 

powodzi opadowych na terenach przyległych w przypadku danego zdarzenia burzowego. 

2. Duża ilość szybko odwadniających się obszarów w górnym biegu rzeki spowoduje duży przepływ 

szczytowy w jej dolnym biegu w przypadku danego zdarzenia burzowego – zwiększając tym samym 

ryzyko powodzi rzecznej w dolnym biegu rzeki. 

3. Duża ilość szybko odwadniających się obszarów połączonych z kanalizacją ogólnospływową spowoduje 

większe przepływy szczytowe w kanalizacji w przypadku danego zdarzenia burzowego – zwiększając 

tym samym ryzyko cofnięcia się wody z kanalizacji i przelania się wody na ulice. 

4. Wzrost średniej temperatury mórz i lądów w wyniku zmiany klimatu wiąże się ze wzrostem 

intensywności zdarzeń burzowych w wielu częściach Europy, co przekłada się na zwiększone ryzyko 

powodzi zarówno opadowych, jak i rzecznych. 

W ciągu ostatnich 10–15 lat pojawiły się bardziej zrównoważone alternatywy dla tradycyjnych systemów 

odwadniania, które można łatwo połączyć z innymi celami zrównoważonego rozwoju, takimi jak zbieranie wody 

deszczowej (zob. wskaźnik 3.1 systemu Level(s)) lub tworzenie siedlisk. Wskaźnik 5.3 systemu Level(s) ma na celu 
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informowanie czytelników o tym, czym są zrównoważone systemy odwadniania, jak można je włączyć do 

projektów budynków lub prac renowacyjnych oraz o korzyściach, jakie mogą przynieść. 

Co można zmierzyć za pomocą wskaźnika? 

Wskaźnik 5.3 dotyczy ilości wody deszczowej, która będzie spadać na teren działki, tego, gdzie będzie kierowana, 

ile czasu zajmie jej odprowadzenie z terenu objętego systemem odwadniania i doprowadzenie do naturalnego 

cieku wodnego, a także tego, jakie są dokładnie poszczególne elementy systemu odwadniania. Na poziomie 1 – 

jedynym poziomie przedstawionym dla tego wskaźnika na tym etapie – określono procedurę dotyczącą sposobu 

analizowania różnych wariantów zrównoważonych systemów odwadniania w projekcie koncepcyjnym budynku 

i terenu działki.  

Na jakim etapie przedsięwzięcia? 

Etapy, na których można dokonać oceny, odzwierciedlają trzy „poziomy”. Obecnie dostępny jest tylko poziom 1, 

ale przedstawiono również zamierzenia dotyczące poziomów 2 i 3 do wykorzystania w przyszłości. 

Poziom Działania związane z zastosowaniem wskaźnika 5.3 

1. Projekt koncepcyjny (zgodny z 
zasadami projektowania)  

 Podaje się informacje mające skłonić do dyskusji i podejmowania decyzji 
dotyczących aspektów przedsięwzięcia, które wpłyną na ryzyko powodzi opadowej 
bezpośrednio na danym terenie oraz pośrednio wpłyną na ryzyko powodzi rzecznej 
w dolnym biegu rzeki. Na tym etapie należy uzgodnić z organami odpowiedzialnymi 
za planowanie ogólne wymogi dotyczące efektywności systemu odwadniania. 

2. Szczegółowy projekt i budowa 
(w oparciu o obliczenia, 
symulacje i rysunki)  

 Przed rozpoczęciem prac na miejscu i na etapie szczegółowego projektu należy 
przeprowadzić modelowanie efektywności systemu w odniesieniu do odpowiednich 
projektowych burz w celu oszacowania efektywności. Ostateczny projekt należy 
odpowiednio dostosować, aby spełnić wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące 
efektywności lub uwzględnić ograniczenia przestrzenne.  

3. Efektywność użytkowa (na 
podstawie uruchomienia, testów i 
pomiarów) 

 Rzeczywista efektywność systemu odwadniania będzie monitorowana poprzez 
pomiar tempa odpływu z punktu lub punktów zrzutu oraz pomiar tego, jak bardzo 
poziomy wody zbliżają się do poziomów przelewu podczas rzeczywistych opadów 
deszczu, a następnie określenie, jak wartości te wypadają w porównaniu z 
przewidywaną efektywnością ustaloną dla równoważnej projektowej burzy w 
ramach szacunków poziomu 2.  

 

Jednostka miary 

Istnieje szereg różnych jednostek, które mogłyby zostać wykorzystane w odniesieniu do aspektów poziomu 1 dla 
wskaźnika 5.3. Na przykład ilość opadów dostająca się do systemu (w oparciu o dane meteorologiczne wyrażone 
w mm/jednostkę czasu, całkowita powierzchnia działki (m2), całkowita utworzona przestrzeń zielona (m2 lub % 
całkowitej powierzchni działki) lub całkowita pojemność wodna gleby w zakresie zatrzymywania wody 
deszczowej na miejscu (m3).  

Wybiegając w przyszłość do możliwych podejść w odniesieniu do poziomów 2 i 3 w przyszłej wersji, utworzenie 
modelu systemu odwadniania z uwzględnieniem danych dotyczących opadów mogłoby pozwolić na 
zdefiniowanie systemu odwadniania pod względem zdarzenia burzowego o maksymalnym natężeniu, które 
zgodnie z przewidywaniami system ten jest w stanie wytrzymać bez przepełnienia (np. zdarzenie raz na 200 lat 
o czasie trwania 2 godzin) oraz tego, jak bardzo zbliża się on do wydajności terenu zielonego pod względem 
szybkości odpływu (L/s) w przypadku tego samego projektowego zdarzenia burzowego.  

Granice systemu  

Jeśli chodzi o granice fizyczne, wdrożenie zrównoważonych systemów odwadniania będzie obejmowało rowy, 
rurociągi i inne elementy, które znajdują się na zewnątrz w stosunku do przegród zewnętrznych. W zależności 
od charakteru otoczenia zrównoważone systemy odwadniania mogą wykraczać poza obszar działki budowlanej 
i wykorzystywać tereny publiczne, które nie mają wartości użytkowej, ale które mogą zaoferować cenną 
pojemność wodną gleby w zakresie zatrzymywania wody deszczowej (np. pobocza dróg i środkowe części rond).  
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Jeżeli chodzi o granice wpływu cyklu życia w ramach normy EN 15978 (przedstawione na Error! Reference source 
not found. w podręczniku użytkownika nr 1), korzyści dla środowiska można oczekiwać na etapach A1–A5 
(produkcja, transport i instalacja produktu) poprzez całkowite lub częściowe zastąpienie „materiałów 
technicznych o twardej strukturze” (np. beton, asfalt i twarde płyty) „materiałami technicznymi o miękkiej 
strukturze” (np. beton przepuszczalny, rowy wypełnione luźnym kruszywem i tereny pokryte roślinnością). 
Systemy roślinne będą jednak wymagały większych nakładów na utrzymanie, co znajdzie odzwierciedlenie w 
etapach B3 i B4 cyklu życia określonych w normie EN 15978 na etapie użytkowania budynku. W przypadkach, w 
których woda deszczowa jest zbierana przez system odwadniania w celu jej wykorzystania, korzyści byłyby 
wykazane na etapie B7 cyklu życia (zużycie wody na etapie użytkowania).  

Zakres 

Zasadniczo wskaźnik jest przeznaczony do stosowania w odniesieniu do pojedynczego przedsięwzięcia 
budowlanego, który sam w sobie może składać się z jednego budynku lub większej ich liczby. Wskaźnik 5.3 może 
być jednak również stosowany w przypadku samodzielnego przedsięwzięcia w zakresie renowacji dotyczącego 
większego obszaru, na którym istniejący system odwadniania obszarów narażonych na powodzie opadowe jest 
remontowany.  

Metoda obliczeniowa i normy referencyjne 

Procedura poziomu 1 jest ogólnie zgodna z koncepcjami zrównoważonych systemów odwadniania 
przedstawionymi w podręczniku dotyczącym zrównoważonych (miejskich) systemów odwadniania (SuDS 
Manual) opublikowanym przez CIRIA1.  

Chociaż poziomy 2 i 3 nie są jeszcze dostępne, przewiduje się, że: 

 w przypadku poziomu 2 konieczne będzie odniesienie do standardowych podejść do definiowania 

projektowych burz na podstawie danych dotyczących opadów oraz do odpowiednich podejść do 

modelowania hydraulicznego przepływów wody przez systemy odwadniania;  

 w przypadku poziomu 3 wymagane będzie standardowe podejście do zdalnego monitorowania 

natężenia przepływu w punktach zrzutu. 

                                                           
1 Woods Ballard i in., „The SuSD Manual” [Podręcznik dotyczący zrównoważonych (miejskich) systemów odwadniania], C753, CIRIA, 2015 
r. Zob.: www.ciria.org  

http://www.ciria.org/
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Instrukcje dotyczące stosowania wskaźników na poszczególnych poziomach 

Instrukcje dotyczące poziomu 1 

L1.1. Przeznaczenie poziomu 1 

Poziom 1 koncentruje się na określeniu kroków, jakie należy podjąć na etapie projektu koncepcyjnego, 
aby w jak największym stopniu wykorzystać warianty zrównoważonego odwadniania. Obejmuje to 
wiedzę na temat zarówno ryzyka powodziowego w budynku, jak i możliwego wpływu samego budynku 
na ryzyko powodziowe na obszarach otaczających i położonych w dole cieków wodnych.  

L1.2. Szczegółowe instrukcje  

Instrukcje należy odczytywać wraz z dołączonymi do nich wytycznymi technicznymi poziomu 1 oraz 
informacjami uzupełniającymi (zob. str. 13). 

1. Zapoznanie się zespołu projektowego z koncepcją zrównoważonego odwadniania, jej 
poszczególnymi elementami i możliwościami ich połączenia.  

2. Konsultacje z właściwymi organami odpowiedzialnymi za sporządzanie map ryzyka 
powodziowego i zagrożenia powodziowego w regionie. Przedłożenie wniosku o udzielenie 
dostępu do map terenu inwestycji i obszarów sąsiadujących.  

3. Zgromadzenie informacji od władz lokalnych i zakładów użyteczności publicznej na temat 
systemu odwadniania istniejącego na obszarze otaczającym teren inwestycji. Sprawdzenie, czy 
w przeszłości występowały powodzie opadowe lub czy na danym terenie występuje ryzyko 
wystąpienia powodzi opadowej (jeśli nie zostało uwzględnione na mapach, o których mowa w 
kroku 2). Podjęcie decyzji, czy system odwadniania powinien łączyć się również z obszarami 
sąsiadującymi, czy nie. 

4. Omówienie z władzami lokalnymi potencjalnych mierników wydajności dotyczących systemu 
odwadniania. Jako przykład może posłużyć zdefiniowanie sytuacji bez przepełnienia dla 
modelowanej burzy projektowej o ustalonej częstotliwości występowania i ustalonym czasie 
trwania (np. 1 burza na X lat o czasie trwania Y godzin). Można by dodać stały margines % dla 
zmiany klimatu (np. +20%). Należy pamiętać, że im mniej prawdopodobne i dłuższe okresy burz 
projektowych, które dany system odwadniania ma wytrzymać, tym większy i bardziej 
wytrzymały system będzie wymagany dla danego terenu.  

5. Rozważenie innych celów, które mogą być powiązane ze zrównoważonym systemem 
odwadniania (np. zatrzymywanie wody do celów nawadniania w okresie letnim, tworzenie 
terenów zielonych, siedlisk dzikiej przyrody itp.).  

6. Określenie projektu wstępnego i układu zrównoważonego systemu odwadniania, 
przybliżonych wymaganych pojemności wodnych gleby, sposobu doprowadzania wody do 
miejsc magazynowania i punktów zrzutu oraz koniecznych działań w zakresie utrzymania. W 
zależności od ograniczeń dotyczących przestrzeni na danym terenie i na obszarach 
sąsiadujących, zakres systemu może wykraczać daleko poza granicę działki budowlanej.  

L1.3. Kto powinien zostać zaangażowany i kiedy? 

W przypadku projektu koncepcyjnego (poziom 1) głównymi podmiotami są: lokalne organy 
odpowiedzialne za planowanie, regionalny zakład wodociągowy, inżynierowie będący specjalistami w 
dziedzinie systemów odwadniania z doświadczeniem w zakresie zrównoważonego odwadniania, 
architekt koncepcyjny oraz potencjalny właściciel budynku lub inwestor. Przechodząc do opracowania 
projektu szczegółowego, należałoby się spodziewać, że zaangażowani zostaną również inni eksperci, jak 
np. architekci krajobrazu, ekolodzy, inżynierowie będący specjalistami w dziedzinie budowy autostrad, 
specjaliści zajmujący się sporządzaniem modeli hydraulicznych (również posiadający wiedzę na temat 
przewidywanych przyszłych zmian w rozkładzie opadów w związku ze zmianą klimatu) oraz wykonawca. 

L1.4. Lista kontrolna odpowiednich koncepcji projektu 

Na podstawie najlepszych praktyk i przeglądu literatury przeprowadzonego przez Wspólne Centrum 
Badawcze zidentyfikowano następujące odpowiednie koncepcje projektu.  
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Koncepcja projektu 
poziomu 1 

Krótki opis 

1. Zapoznanie się głównego 
zespołu projektowego z 
koncepcją zrównoważonego 
odwadniania, jej 
poszczególnymi 
elementami i 
możliwościami ich 
połączenia. 

Dzięki pracom prowadzonym w ciągu ostatnich 10–15 lat w odniesieniu do 
zrównoważonych systemów odwadniania dostępnych jest wiele pozycji 
literatury. Niektóre konkretne źródła zalecane do celów konsultacji można 
znaleźć w sekcji zawierającej wytyczne. 

2. Ocena potencjalnego 
ryzyka powodziowego na 
danym terenie. 

Wskazanie odpowiednich organów i skontaktowanie się z nimi. Uwzględnienie 
danych historycznych dotyczących opadów i zapoznanie się z dostępnymi 
mapami ryzyka powodziowego dla obszaru lokalnego (rzeczne, opadowe i, jeśli 
dotyczy, nadbrzeżne).  

W odniesieniu do danego terenu – przeanalizowanie obecnego, 
funkcjonującego w okolicy systemu odwadniania (np. okres funkcjonowania, 
system ogólnospływowy/inny niż ogólnospływowy itp.), uwzględnienie kąta 
spadku w pionie do najbliższych punktów zrzutu, stopnia urbanizacji w ostatnich 
latach oraz wszelkich obaw dotyczących powodzi opadowej w ostatnich latach. 

3. Konsultacje z 
odpowiednimi specjalistami 
i organizacjami na 
początkowych etapach 
procesu projektowania. 

Przeprowadzenie wspólnych rozmów na temat aspektów projektowych i 
środowiskowych z urbanistami, architektami krajobrazu, architektami 
koncepcyjnymi, inżynierami będącymi specjalistami w dziedzinie systemów 
odwadniania, organami administracji drogowej oraz wszelkimi innymi 
odpowiednimi stronami. Umożliwia to zidentyfikowanie potencjalnych 
konfliktów interesów oraz jasne zrozumienie funkcji, praw i obowiązków przed 
ukończeniem etapu projektowania i rozpoczęciem prac. 

4. Określenie projektu 
wstępnego i układu 
zrównoważonego systemu 
odwadniania. 

Należy tu określić miejsce zbierania wody deszczowej, miejsce zbierania się wód 
opadowych wskutek oddziaływania siły ciążenia oraz sposób doprowadzania 
odpływu do końcowych punktów zrzutu. Należy również wyraźnie określić 
punkty przelewu. 

Na tym etapie należy wyraźnie określić, kto ponosi odpowiedzialność za 
utrzymanie poszczególnych elementów zrównoważonego systemu odwadniania 
(tj. czy samorząd terytorialny, czy właściciel, czy obie te strony).  

5. Ocena kosztów i korzyści 
zrównoważonego systemu 
odwadniania. 

Koszty należy rozważać pod kątem materiałów, prac, architektury krajobrazu i 
utrzymania. Można również uwzględnić mniej konkretne aspekty kosztów, takie 
jak zwiększenie ryzyka chorób przenoszonych przez wektory (np. komary), jeżeli 
system obejmuje stały staw – w sytuacji, w której uprzednio w bezpośredniej 
okolicy nie występował żaden stały zbiornik wodny. 

Korzyści powinny koncentrować się wokół czterech następujących głównych 
filarów zrównoważonego odwadniania: (i) ilości wody; (ii) jakości wody; (iii) 
użyteczności publicznej oraz (iv) różnorodności biologicznej. 

Mogą wystąpić również inne korzyści, w tym ograniczenie zapotrzebowania na 
wodę pitną (w przypadku zbierania wody deszczowej przeznaczonej dla ludzi) 
oraz ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła dzięki chłodzeniu wyparnemu 
wody stojącej lub ewapotranspiracji roślinności. 

 

L1.5. Format sprawozdawczości 

Aby wypełnić format sprawozdawczości dla poziomu 1, należy udzielić odpowiedzi „tak” albo „nie” dla 
każdej z uwzględnionych koncepcji projektu, a następnie przedstawić krótki opis działań lub decyzji 
podjętych w odniesieniu do każdej z nich.  
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Koncepcja projektu 
zrównoważonego 

odwadniania 

Uwzględniono? 
(tak/nie) 

W jaki sposób włączono tę kwestię do przedsięwzięcia 
budowlanego? 

(należy przedstawić krótki opis) 

1. Zapoznanie się 
głównego zespołu 
projektowego ze 
zrównoważonymi 
systemami odwadniania 

Tak 

Główny zespół projektowy otrzymał szereg sprawozdań i 
analiz przykładów dotyczących projektowania i wdrażania 
zrównoważonych (miejskich) systemów odwadniania. 
Zorganizowano również webinarium szkoleniowe, w toku 
którego przedstawiono wszystkie podstawowe informacje na 
temat tych systemów i udzielano odpowiedzi na pytania 
uczestników. 

2. Ocena potencjalnego 
ryzyka powodziowego na 
miejscu. 

Tak 

Dany teren nie znajduje się w bliskiej odległości od żadnego 
naturalnego cieku wodnego ani nie został oznaczony na 
żadnych mapach ryzyka powodziowego. W następstwie robót 
budowlanych działka niezagospodarowana o powierzchni 
około 3000 m2 zostanie jednak przekształcona w obszar o 
nieprzepuszczalnej powierzchni, a teren ten jest położony 
powyżej obszaru o dużym stopniu zurbanizowania 
położonego nad rzeką. W rezultacie priorytet stanowią 
działania zmierzające do zminimalizowania tempa odpływu z 
terenu budowy w celu ograniczenia ryzyka powodzi opadowej 
u podnóża wzgórza i powodzi rzecznej w dolnym biegu rzeki. 

3. Konsultacje z 
odpowiednimi 
specjalistami i 
organizacjami na 
początkowych etapach 
procesu. 

Tak 

Przeprowadzono konsultacje z lokalnymi organami 
odpowiedzialnymi za planowanie w celu przeanalizowania 
wszelkich możliwych synergii z istniejącymi okolicznymi 
systemami i infrastrukturą odwadniania oraz w celu 
omówienia ewentualnego wykorzystania terenów publicznych 
o niskiej wartości budowlanej na potrzeby zapewnienia 
pojemności wodnej gleby w zakresie zatrzymywania wody 
deszczowej. 

5. Ocena kosztów i 
korzyści działań w 
zakresie adaptacji. 

Tak 

Na potrzeby porównania z kosztami ostatecznie uzgodnionej 
instalacji zrównoważonego (miejskiego) systemu 
odwadniania zostanie uzyskane oszacowanie kosztów 
standardowej instalacji odwadniającej. Koszty utrzymania 
wynoszące Y EUR szacuje się w odniesieniu do utrzymania 
obszarów porośniętych roślinnością na trawiastych terenach 
zalewowych i w porośniętych stawach retencyjnych.  

Oszczędności na poziomie X EUR rocznie szacuje się w oparciu 
o ilość zebranej wody deszczowej wynoszącą Z m3 wody 
deszczowej rocznie. Oczekuje się, że taki system ma 
wytrzymać 1 zdarzenie burzowe trwające 24 godziny na 
przestrzeni 200 lat, co znacznie wykracza poza minimalne 
wymogi projektowe określone przez organ ds. 
zagospodarowania przestrzennego (1 zdarzenie burzowe 
trwające 12 godzin na przestrzeni 100 lat). W ramach tego 
systemu zapewni się przestrzeń zieloną o powierzchni 500 m2 
(70% poza miejscem robót) i obszar stałego stawu o 
powierzchni 100 m2 (poza miejscem robót). W ramach 
systemu zaplanowano wprowadzenie 45 różnych gatunków 
roślin i zaprojektowano wyspę na środku stawu. 

Działanie filtracyjne zrównoważonego (miejskiego) systemu 
odwadniania w rowach infiltracyjnych i na trawiastych 
terenach zalewowych oraz działanie sedymentacyjne stawu 
retencyjnego będzie skutkować usunięciem zanieczyszczeń 
pyłowych z wód opadowych, zanim dotrą one do naturalnego 
cieku wodnego. 
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Wytyczne i dalsze informacje dotyczące stosowania wskaźnika 

Dotyczące stosowania poziomu 1 

W tej części podręcznika przedstawiono dodatkowe wytyczne i wyjaśnienia dotyczące kluczowych pojęć 
wprowadzonych na poziomie 1, a mianowicie: 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Zapoznanie się zespołu projektowego ze 
zrównoważonymi systemami odwadniania 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Ocena ryzyka powodziowego na danym terenie 

 L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: Ocena kosztów i korzyści zrównoważonego 
odwadniania 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 1: Zapoznanie się zespołu projektowego ze zrównoważonymi 
systemami odwadniania. 

Zespół projektowy powinien wiedzieć, dlaczego zrównoważone systemy odwadniania są istotne, z 
jakich elementów i wariantów składa się taki system i w jaki sposób można je łączyć.  

W pierwszej kolejności należy się zastanowić, co dzieje się z wodami opadowymi po opadach i jak różni 
się sytuacja z tym związana w zależności od rodzaju powierzchni i systemu odwadniania.  

W czasie zdarzeń burzowych w dowolnej zlewni rzeki woda padająca na obszar nieprzepuszczalny 
zostaje szybko odprowadzona do rzeki za pomocą systemu odwadniania, natomiast wody opadowe 
padające na tereny niezagospodarowane wnikają w grunt i dopiero po jego nasyceniu spływają po 
powierzchni porośniętej roślinnością do rzeki lub zostają zatrzymane w obniżeniach terenu 
stanowiących naturalne elementy topograficzne. W rezultacie w przypadku danego zdarzenia 
burzowego woda z obszarów nieprzepuszczalnych skutkuje wyższym i bardziej skoncentrowanym 
przepływem szczytowym w ciekach wodnych niż woda z terenów niezagospodarowanych. 

 

Rysunek 2. Konkretne wartości wskaźników odpływu w cieku miejskim (kolor zielony) i cieku wiejskim (kolor 
fioletowy), które znajdują się na tym samym obszarze (Konrad, 2003 r.2). 

                                                           
2 Konrad CP., 2003 r. Nota informacyjna FS-076-03 USGS. Effects of urban development on floods [Wpływ rozwoju obszarów 
miejskich na powodzie]. 
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Celem wskaźnika 5.3 jest ograniczenie ryzyka powodziowego poprzez kontrolowanie tempa odpływu 
wód opadowych tak, aby było ono zbliżone do poziomów na równoważnych terenach 
niezagospodarowanych. Jest to jednak zaledwie jedna z czterech głównych korzyści, jakie może 
przynieść zrównoważony (miejski) system odwadniania. 

 

Rysunek 3. Cztery główne korzyści (lub filary) zrównoważonego (miejskiego) systemu odwadniania (Źródło: Woods 
Ballard i in., 2015 r.3) 

Projekt zrównoważonego (miejskiego) systemu odwadniania składa się z wielu elementów, z których 
każdy może znajdować się na powierzchni lub pod powierzchnią ziemi, może mieć twardą albo miękką 
strukturę, albo stanowić rozwiązanie pośrednie, oraz może przyczyniać się do urzeczywistnienia co 
najmniej jednej z czterech korzyści przedstawionych powyżej. 

Elementy zrównoważonego (miejskiego) systemu odwadniania będą spełniać co najmniej jedną z 
kluczowych sześciu funkcji wymienionych poniżej. 

Tabela 1. Sześć głównych funkcji elementów zrównoważonego (miejskiego) systemu odwadniania (źródło: Woods 
Ballard i in., 2015 r.)4 

Funkcja Opis 

1. Systemy zbierania 
wody deszczowej 

Elementy służące do zbierania wody deszczowej i ułatwiające jej wykorzystanie w 
budynku lub w środowisku lokalnym. 

2. Systemy 
przepuszczalnych 
powierzchni 

Powierzchnie strukturalne umożliwiające przenikanie wody i tym samym 
ograniczające ilość odpływu do systemu odwadniania, np. dachy zielone, chodniki o 
przepuszczalnej powierzchni. Wiele tych systemów obejmuje również w pewnym 
stopniu magazynowanie i oczyszczanie podpowierzchniowe. 

3. Systemy infiltracji 
Elementy ułatwiające infiltrację wody do gruntu. Systemy te często obejmują strefy 
tymczasowego magazynowania odpływu przed jego powolnym uwolnieniem do 
gleby. 

                                                           
3 Woods Ballard i in., „The SuSD Manual” [Podręcznik dotyczący zrównoważonych (miejskich) systemów odwadniania], C753, 
CIRIA, 2015 r. Zob.: www.ciria.org  
4 Woods Ballard i in., „The SuSD Manual” [Podręcznik dotyczący zrównoważonych (miejskich) systemów odwadniania], C753, 
CIRIA, 2015 r. Zob.: www.ciria.org 

http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
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Funkcja Opis 

4. Systemy 
przenoszenia 

Elementy prowadzące strumienie wody do systemów magazynowania w dole 
cieków wodnych. W miarę możliwości takie systemy powinny również zapewniać 
możliwość kontroli i oczyszczania przepływu i objętości, np. tereny zalewowe. 

5. Systemy 
magazynowania 

Elementy, które zapewniają kontrolę przepływów i w miarę możliwości objętości 
odpływu z danego terenu poprzez magazynowanie wody i jej powolne uwalnianie 
(opóźnianie). Systemy te mogą również zapewniać dalsze oczyszczanie odpływu, 
np. stawy, tereny podmokłe i poldery przeciwpowodziowe. 

6. Systemy oczyszczania 
Elementy powodujące usunięcie lub umożliwiające degradację zanieczyszczeń 
obecnych w odpływie. 

 

Ponadto użytkownicy powinni znać główne rodzaje elementów zrównoważonego (miejskiego) systemu 
odwadniania. Elementy te są wymienione w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Poszczególne rodzaje elementów zrównoważonego (miejskiego) systemu odwadniania (źródło: Woods 
Ballard i in., 2015 r.) 

Rodzaj elementu Opis 

System zbierania 
wody deszczowej 

Wodę deszczową zbiera się z dachu budynku lub z innych utwardzonych nawierzchni w 
zbiornikach naziemnych lub podziemnych w celu jej wykorzystania na miejscu. W 
zależności od przeznaczenia system może zawierać elementy służące do oczyszczania. 
Taki system powinien obejmować konkretną możliwość magazynowania, jeżeli ma być 
wykorzystywany do gospodarowania odpływem według normy projektowej. 

Dachy zielone 

Warstwa obsadzonej gleby zaprojektowana na dachu budynku w celu stworzenia 
powierzchni do wegetacji. Woda jest magazynowana w warstwie gleby i absorbowana 
przez roślinność. Dachy niebieskie zapewniają magazynowanie wody na poziomie 
dachu bez udziału roślinności. 

Systemy infiltracji 
Systemy te służą do zbierania i magazynowania odpływu, który wnika w grunt. 
Stanowiące podłoże nienasycone gleby i pokrywająca je roślinność mogą chronić wody 
gruntowe przed ryzykiem zanieczyszczenia. 

Własne systemy 
oczyszczania 

Są to konstrukcje podpowierzchniowe i powierzchniowe zaprojektowane tak, aby 
zapewniały oczyszczanie wody poprzez usuwanie zanieczyszczeń. 

Strefy buforowe 
Odpływ z obszaru nieprzepuszczalnego przepływa po terenie obsianym trawą lub inną 
gęstą roślinnością, co ma sprzyjać sedymentacji i filtracji. 

Drenaż filtracyjny 
Odpływ jest tymczasowo magazynowany pod powierzchnią w płytkim rowie 
wypełnionym kamieniami/żwirem zapewniającym opóźnienie, transport i oczyszczanie 
(poprzez filtrację). 

Tereny zalewowe 

Kanał porośnięty roślinnością stosowany do transportu i oczyszczania odpływu (w 
drodze filtracji). Mogą to być kanały „mokre”, w których woda zawsze zalega przy 
podłożu terenu zalewowego, lub „suche”, w których woda występuje jedynie po 
opadach. Taki kanał może być obudowany albo też nieobudowany, co umożliwia 
infiltrację. 

Systemy bioretencji 

Płytkie obniżenie terenu umożliwia tymczasowe tworzenie się stawu z odpływu na 
powierzchni, zanim woda przeniknie przez roślinność i glebę stanowiącą podłoże przed 
zebraniem lub infiltracją. Najprostszą formą takiego systemu jest ogród deszczowy. Do 
poprawy wydajności oczyszczania można stosować wytworzone gleby (warstwy żwiru i 
piasku) i wzbogaconą roślinność. 

Drzewa 

Drzewa można sadzić w zasięgu infiltracyjnych elementów zrównoważonych 
(miejskich) systemów odwadniania. W ten sposób poprawia się działanie tych 
elementów, gdyż wzrost i rozkład korzeni zwiększa zdolność infiltracyjną gleby. Drzewa 
można również wykorzystywać jako niezależne elementy w wypełnionych glebą 
rowach, donicach lub w bruku, aby zbierały i magazynowały odpływ i zapewniały 
oczyszczanie (w drodze filtracji i fitoremediacji). 
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Rodzaj elementu Opis 

Przepuszczalne 
chodniki 

Odpływ może wsiąkać przez utwardzoną nawierzchnię. Mogą to być bloki utwardzanej 
nawierzchni z przerwami między płytami chodnikowymi lub porowaty chodnik, przez 
którego płyty przenika woda. Woda może być magazynowana pod podłożem i 
potencjalnie może przenikać do gleby. 

Zbiorniki 
opóźniające do 
magazynowania 
wody 

Przed infiltracją, kontrolowanym uwolnieniem lub wykorzystaniem odpływ można 
tymczasowo magazynować w podziemnych pustych przestrzeniach. Konstrukcja do 
magazynowania często składa się z systemów geokomórkowych lub innego rodzaju 
modułowych systemów magazynowania, betonowych zbiorników lub 
przewymiarowanych rur. 

Poldery 
przeciwpowodziowe 

W czasie opadów odpływ wpada do obniżenia terenu z ujściem ograniczającym 
przepływ, co sprawia, że zbiornik napełnia się i zapewnia opóźnienie. Zasadniczo 
zbiorniki są suche i napełniają się wyłącznie w czasie opadów i bezpośrednio po 
opadach. Jeżeli zbiornik jest porośnięty roślinnością, odpływ zostanie oczyszczony, 
gdyż zostaje przepuszczony i przefiltrowany przez podłoże zbiornika. 

Stawy i tereny 
podmokłe 

Elementy obejmujące stałe zbiorniki wody można stosować zarówno do opóźnienia, 
jak i do oczyszczania odpływu. Elementy te obejmują kontrolę wypływu i możliwość 
podwyższenia lustra wody po opadach. Mogą one przyczyniać się do wzrostu 
roślinności częściowo lub całkowicie zanurzonej w wodzie wzdłuż brzegu i w płytkich 
strefach bagiennych, co wspomaga procesy oczyszczania i przyczynia się do 
zwiększenia różnorodności biologicznej. 

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i wskazówki praktyczne, zdecydowanie zaleca się, aby 
użytkownicy systemu Level(s), którzy chcą prowadzić sprawozdawczość w ramach wskaźnika 5.3, 
zapoznali się z następującymi sprawozdaniami (wiele z nich można bezpłatnie pobrać): 

 Woods Ballard B., Wilson S., Udale-Clarke H., Illman S., Scott T., Ashley R., Kellagher R., 2015 
r. „The SuSD Manual” [Podręcznik dotyczący zrównoważonych (miejskich) systemów 
odwadniania]. C753, CIRIA, Londyn, Zjednoczone Królestwo (ISBN 978-0-86017-760-9). Zob. 
www.ciria.org  

 Strosser P., Delacámara G., Hanus A., Williams H., Jaritt N., 2015 r. A guide to support the 
selection, design and implementation of Natural Water Retention Measures in Europe -
Capturing the multiple benefits of nature-based solutions. [Podręcznik dotyczący wyboru, 
opracowania i wdrożenia środków w zakresie naturalnego potencjału retencyjnego w 
Europie – Czerpanie różnorodnych korzyści z rozwiązań opartych na zasobach przyrody]. 
(ISBN 978-92-79-46060-9). Zob. www.nwrm.eu/  

 11 dokumentów podsumowujących dostępnych pod adresem: 
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents  

 Dickie S., Ions L., McKay G., Shaffer P., 2010 r. Planning for SuDS – making it happen 
[Planowanie i urzeczywistnianie zrównoważonych (miejskich) systemów odwadniania], C687, 
CIRIA, Londyn, Zjednoczone Królestwo (ISBN: 978-0-86017-687-9). Zob.: www.ciria.org 

 Digman C., Ashley R., Balmforth D., Stovin V., Glerum J., 2012 r. Retrofitting urban areas to 
effectively manage surface water [Modernizacja obszarów miejskich na potrzeby skutecznej 
gospodarki wodami powierzchniowymi], C713, CIRIA, Londyn, Zjednoczone Królestwo (ISBN: 
978-0-86017-715-9). Zob.: www.ciria.org  

 AECOM, 2013 r. Water, people, places. A guide for master planning SuDS into developments 
[Woda, ludzie, miejsca. Podręcznik dotyczący tworzenia centralnych planów w zakresie 
zrównoważonych (miejskich) systemów odwadniania w ramach przedsięwzięć budowlanych], 
dokument sporządzony przez Lead Local Flood Authorities of the South East of England, 
AECOM, Londyn, Zjednoczone Królestwo. Zob.: http://tinyurl.com/npdsf63  

 Graham A., Day J., Bray B., MacKenzie S., 2012 r. Sustainable drainage systems: maximising 
the potential for people and wildlife – A guide for local authorities and developers. 

http://www.ciria.org/
http://www.nwrm.eu/
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents
http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
http://tinyurl.com/npdsf63
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[Maksymalne wykorzystanie potencjału zrównoważonych systemów odwadniania z korzyścią 
dla ludzi oraz dzikiej fauny i flory – Podręcznik dla samorządów terytorialnych i 
deweloperów]. The Royal Society for the Protection of Birds and Wildfowl & Wetlands Trust, 
Zjednoczone Królestwo. Zob.: http://tinyurl.com/pzwwaaz  

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 2: Ocena ryzyka powodziowego na danym terenie. 

W dyrektywie powodziowej5 określono wymogi, zgodnie z którymi państwa członkowskie muszą 
opracować i utrzymywać mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w ramach 
opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat map zagrożenia i ryzyka powodziowego funkcjonujących w danym państwie 
członkowskim, należy skontaktować się z odpowiednim właściwym organem wymienionym poniżej. 

Tabela 3. Wykaz właściwych organów odpowiedzialnymi za sporządzanie map ryzyka powodziowego i zagrożenia 
powodziowego (źródło: DG ENV6). 

Państwo 
członkowskie 

Właściwy organ (nazwa) Strona internetowa 

Austria 
Federalne Ministerstwo Zrównoważonego 
Rozwoju i Turystyki 

www.bmnt.gv.at/  

Belgia Leefmilieu / Środowisko www.health.belgium.be/  

Bułgaria Ministerstwo Środowiska i Zasobów Wodnych www.moew.government.bg/  

Chorwacja Hrvatske Voda www.voda.hr 

Cypr Departament Rozwoju Zasobów Wodnych www.moa.gov.cy/moa/wdd/  

Republika 
Czeska 

Ministerstwo Środowiska www.mzp.cz 

Dania 
Ministerstwo Środowiska Danii 

Duńska Agencja ds. Wybrzeża 

www.mim.dk 

www.kyst.dk 

Estonia Ministerstwo Środowiska www.envir.ee 

Finlandia 
Wspólna strona internetowa fińskiej administracji 
ds. ochrony środowiska 

www.ymparisto.fi 

Francja 
Ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie – DGALN/DEB 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Niemcy 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

www.bmu.de 

Grecja 
SPECJALNY SEKRETARIAT DS. ZASOBÓW 
WODNYCH 

www.ypeka.gr 

Węgry Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 

Irlandia Komisarze ds. Robót Publicznych w Irlandii www.opw.ie 

Włochy Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare www.minambiente.it 

Łotwa 
Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju 
Regionalnego 

www.varam.lv 

Litwa Ministerstwo Środowiska http://am.lt 

Luksemburg 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Wielkiego 
Regionu 

www.miat.public.lu 

                                                           
5 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim. (Tekst mający znaczenie dla EOG) Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27. 
6 Zob.: https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm 

http://tinyurl.com/pzwwaaz
http://www.bmnt.gv.at/
http://www.health.belgium.be/
http://www.moew.government.bg/
http://www.voda.hr/
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/
http://www.mzp.cz/
http://www.mim.dk/
http://www.kyst.dk/
http://www.envir.ee/
http://www.ymparisto.fi/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.bmu.de/
http://www.ypeka.gr/
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.opw.ie/
http://www.minambiente.it/
http://www.varam.lv/
http://am.lt/
http://www.miat.public.lu/
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Państwo 
członkowskie 

Właściwy organ (nazwa) Strona internetowa 

Malta Organ ds. Zasobów Malty www.mra.org.mt 

Niderlandy Ministerstwo Infrastruktury i Środowiska www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 

Polska 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

www.gov.pl/gospodarkamorska 

Portugalia Portugalski Instytut Wodny http://snirh.pt 

Rumunia Ministerstwo ds. Środowiska i Zmiany Klimatu www.mmediu.ro 

Słowacja Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej www.enviro.gov.sk 

Słowenia Ministerstwo Rolnictwa i Środowiska www.mko.gov.si 

Hiszpania Ministerstwo ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska www.marm.es 

Szwecja Szwedzka Agencja Ochrony Ludności www.msb.se 

Zjednoczone 
Królestwo 

Sekretarz Stanu ds. Środowiska, Żywności i 
Obszarów Wiejskich 

www.defra.gov.uk 

 

Mapy ryzyka powodziowego i zagrożenia powodziowego sporządza się z wykorzystaniem wielu różnych 
podejść i nie istnieje jeden uniwersalny styl ani format tego typu map. Analizując mapy obszaru, na 
którym ma znajdować się dany budynek, należy zdawać sobie sprawę z tego, że istnieją różne rodzaje 
map (zob. czysto hipotetyczne przykłady poniżej). 

 

Rysunek 4. Poszczególne rodzaje map powodziowych. (A) mapa ukazująca powodzie historyczne; (B) mapa 
ukazująca zasięg powodzi; (C) mapa powodziowa ukazująca głębokość wód powodziowych; (D) mapa zagrożenia 
powodziowego; (E) mapa stopnia ryzyka; (F) mapa ukazująca ilościową analizę ryzyka (szkody) (źródło: De Moel i 

in., 2009 r.7). 

                                                           
7 De Moel H., Van Alphen J., Aerts JCJH., 2009 r. Flood maps in Europe – methods, availability and use. [Mapy powodziowe w 
Europie – metody sporządzania, dostępność i wykorzystanie]. Natural Hazards and Earth System Sciences, 9, s. 289–301. 

http://www.mra.org.mt/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.gov.pl/gospodarkamorska
http://snirh.pt/
http://www.mmediu.ro/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.mko.gov.si/
http://www.marm.es/
http://www.msb.se/
http://www.defra.gov.uk/
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Najpowszechniejszym rodzajem mapy jest mapa (B), ukazująca zasięg powodzi. Mapy te pozwalają w 
prosty sposób otrzymać i wytyczyć punkty, do których dotarła powódź, która faktycznie miała miejsce, 
lub punkty, do których prawdopodobnie dotarłaby hipotetyczna powódź. Aby otrzymać mapy typu C, 
D, E lub F, mapy ukazujące zasięg powodzi trzeba uzupełnić o dodatkowe informacje.  

Użytkownicy powinni pamiętać, że mapy ryzyka powodziowego, na których zaznaczono strefy ryzyka 
rozciągające się od istniejących rzek, najprawdopodobniej przedstawiają ryzyko powodzi rzecznych. 
Bywa jednak, że takie ryzyko zostaje połączone i ukazane wraz z powodziami o innej genezie, dlatego 
warto zwrócić się do dostawcy mapy z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. Istnieje stosunkowo mało map 
ryzyka powodziowego ukazujących obszary ryzyka niezależne od naturalnych cieków wodnych (tj. 
ryzyko powodzi opadowych). Aby uzyskać właściwy obraz sytuacji w zakresie ryzyka powodzi 
opadowych, należy poznać lokalną infrastrukturą odwadniającą i inne czynniki, na przykład: 

 Czy kanalizacja deszczowa jest połączona z kanalizacją główną? 

 Jaka jest maksymalna przepustowość kanalizacji deszczowej?  

 Gdzie występują wąskie gardła i punkty maksymalnego ryzyka zablokowania systemu 
kanalizacji ogólnospływowej/deszczowej? 

 Pod jakim kątem nachylenia wzdłużnego system kanalizacji łączy się z punktami zrzutu? 

 Gdzie występują punkty przelewu? 

 Od jak dawna funkcjonuje główny system odwadniania i ile nowych obiektów miejskich od 
tamtej pory podłączono do kanalizacji ogólnospływowej/deszczowej? 

Pytania te najlepiej kierować do inżynierów zatrudnionych w regionalnym przedsiębiorstwie 
wodociągowym lub do urzędników lokalnego organu ds. zagospodarowania przestrzennego. 

 

L1.4. Lista kontrolna koncepcji projektu 5: Ocena potencjalnych kosztów i korzyści zrównoważonego 
odwadniania 

Więcej informacji na temat kosztów związanych ze zrównoważonym odwadnianiem czytelnicy mogą 
znaleźć w dokumencie podsumowującym nr 5, dostępnym pod adresem www.nwrm.eu Trzy główne 
określone rodzaje kosztów są następujące: 

 koszty finansowe: koszty ponoszone na etapie projektowania i wdrażania systemu 
odwadniania. Koszty te obejmują początkowe nakłady inwestycyjne (inwestycje w sprzęt, 
infrastrukturę i inne aktywa potrzebne w okresie funkcjonowania środków związanych z 
naturalną retencją wód); odpisy amortyzacyjne (roczny koszt zastąpienia w przyszłości 
księgowej wartości istniejących aktywów); nakłady na utrzymanie (wszystkie wypływy 
środków finansowych wymagane do utrzymania istniejących lub nowych aktywów w dobrym 
stanie) oraz wydatki operacyjne (wydatki ponoszone na potrzeby zapewnienia bieżącego 
wydajnego działania środków związanych z naturalną retencją wód); 

 koszty alternatywne: zasadniczo są to koszty, które można uznać za odchylenia od kosztów, 
które chciał ponieść właściciel budynku. W przypadku systemów odwadniania takie koszty 
będą najczęściej związane z utratą dostępnego terenu o konkretnym przeznaczeniu (np. 
powierzchni parkingu lub powierzchni pomieszczeń budynku), który zostaje zamiast tego 
przeznaczony na system odwadniania. 

 koszty utopione: są to koszty, które ciężko jest odzyskać lub przekierować na inne cele. Są one 
szczególnie istotne na początku realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Koszty utopione 
obejmują wszystkie wydatki przeznaczone na działania badawcze i rozwojowe, konsultacje, 
projekty dotyczące przedsięwzięcia, zaangażowanie zainteresowanych stron, rokowania i 
tworzenie konsensusu itp. Koszty te zwykle z czasem maleją wraz z rozwojem większej liczby 
przedsięwzięć, ograniczeniem poziomu niepewności co do skutków biofizycznych oraz 
uzyskaniem większego doświadczenia i wzrostem świadomości społecznej. Koszty utopione są 
zatem wyższe w przypadku środków związanych z naturalną retencją wód niż w przypadku 

http://www.nwrm.eu/
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tradycyjnych, uznanych alternatywnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej. Takie koszty 
są rzadko zgłaszane. 

Porównując koszty tradycyjnych i zrównoważonych systemów odwadniania, należy zachować 
ostrożność, gdyż wyciągnięte wnioski mogą się różnić w zależności od struktury kosztów. 

Więcej informacji na temat korzyści związanych ze zrównoważonym odwadnianiem czytelnicy mogą 
znaleźć w dokumencie podsumowującym nr 4, dostępnym pod adresem www.nwrm.eu Główne 
korzyści związane ze zrównoważonymi systemami odwadniania znacznie trudniej jest przedstawić w 
ujęciu ilościowym i finansowym. Uwzględnianie siedlisk i przestrzeni zielonych w systemie odwadniania 
zawsze skutkuje zwiększeniem użyteczności publicznej, zapewnieniem siedlisk dla zwierząt dzikich, 
ograniczeniem ryzyka powodziowego (na miejscu i w dolnym biegu rzeki) oraz możliwością 
występowania różnych usług ekosystemowych. 

http://www.nwrm.eu/
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