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Przedmowa
Rozwój społeczny i demograﬁczny prowadzi do zmian w sposobie zagospodarowania przestrzeni publicznej, a w szczególności obszarów zieleni na terenach
zurbanizowanych. Zagęszczenie zabudowy, rozbudowa nowych szlaków
komunikacyjnych oraz poszerzanie ulic powodują systematyczne uszczuplanie
zasobów zieleni zlokalizowanej na gruncie rodzimym. Następstwem tego
procesu jest ograniczenie inﬁltracji wód opadowych, pozbawienie miasta
naturalnego ﬁltra oczyszczającego i nawilżającego powietrze, efekt „miejskiej
wyspy ciepła” oraz zmniejszenie bioróżnorodności.
Przeciwdziałanie procesom degradacji środowiska miejskiego polega między
innymi na opracowaniu skutecznych metod kompensacji strat ekologicznych
oraz przestrzeni zielonej zajętej przez budynek, a także na inwestowaniu
w specjalistyczne, nowatorskie formy zieleni miejskiej: zielone dachy i ściany.
Rozwój zielonej infrastruktury stanowi ważne narzędzie adaptacji do zmian
klimatu, na których negatywne skutki coraz bardziej narażeni są mieszkańcy
europejskich miast. Warto więc, by władze lokalne nie tylko inicjowały
powstawanie zielonych dachów i żyjących ścian na budynkach i obiektach
komunalnych, ale także zachęcały mieszkańców i lokalnych interesariuszy do
zazieleniania własnych, jak czyni to miasto Hamburg, które od kwietnia
2014 r. posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy
zielonych dachów w mieście.
Na podstawie tych doświadczeń przygotowanych zostało w ramach prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie projektu GRAD („Zielone dachy jako
narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – niemieckie
inspiracje dla Polski”) 8 polskich strategii pilotażowych (dla miast: BielskoBiała, Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław), a także
ogólny wzór takiej strategii, z którego będą mogły skorzystać również inne
polskie miasta i gminy.
Wzór strategii znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia www.pnec.org.pl,
a w niniejszej publikacji obok omówienia przykładowych strategii rozwoju
zielonych dachów w miastach niemieckich (Hanower, Monachium, Stu gart)

także opis instrumentów i działań wspierających rozwój takich dachów w przestrzeni miejskiej oraz przykłady zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury,
w tym zielonych dachów i ścian w miastach polskich.
Mamy nadzieję, że zebrane materiały zachęcą Państwa do wspierania rozwoju
zielonych dachów i żyjących ścian w waszych miastach, a także budowania
świadomości w zakresie ich roli w ochronie klimatu i adaptacji do jego zmian.

Życzymy inspirującej i owocnej lektury!
Anna Jaskuła
Dyrektor biura
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC)
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Wprowadzenie

Zmiana klimatu jest jednym z największych wyzwań naszych czasów. Jej negatywne skutki są już obserwowane nie tylko globalnie, ale i lokalnie – nasze
miasta są coraz bardziej narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie
jak huraganowe wiatry, nawalne deszcze, fale upałów czy długotrwałe okresy
suszy i problemy z dostępem do wody. Powodują one realne zagrożenie dla
ludzi, infrastruktury i mienia, a także konkretne straty ﬁnansowe – tzw. nawałnice stulecia, które przeszły nad Polską z 11 na 12 sierpnia 2017 r. spowodowały uszkodzenia budynków, których wartość oszacowano na ponad 250
milionów złotych. Co roku zjawiska ekstremalne powodują straty sięgające
do 0,4% PKB. A meteorolodzy są zgodni, że ze względu na zmieniający się
klimat z takimi zjawiskami będziemy mieć do czynienia coraz częściej.
Zmniejszenie narażenia Europy i jej obywateli na negatywne skutki zmiany klimatu wymaga podjęcia działań na wszystkich poziomach: europejskim,
krajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną rolę odgrywają tu miasta,
w których żyje ponad 50% populacji świata, gdzie koncentrują się kluczowe
funkcje gospodarcze, kulturowe i społeczne, a wysoki poziom urbanizacji
dodatkowo wzmacnia podatność na zagrożenia klimatyczne. Miasta muszą
więc zacząć świadomie i systemowo budować swoją odporność na zmianę
klimatu, równolegle zmniejszając własną presję klimatyczną. Będą w ten
sposób chronić swoich mieszkańców oraz zapewnią sobie dalszy, nieprzerwany i zrównoważony rozwój.
Adaptacja miast do zmiany klimatu jest jednym z priorytetów Strategicznego
planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 [1] przyjętego przez rząd w 2013 r. Zgodnie z rekomendacjami
zawartymi w planie, miejskie plany adaptacyjne – zawierające zarówno szczegółową analizę zagrożeń, podatności na te zagrożenia, jak i propozycje konkretnych działań adaptacyjnych, zostały już opracowane dla ponad 40 miast
liczących powyżej 100 000 mieszkańców. A za nimi idą kolejne. Katalog
możliwych działań adaptacyjnych jest bardzo szeroki – począwszy od modernizacji budynków i infrastruktury w celu poprawy ich odporności, poprzez lepsze zarządzanie wodą i zielenią w mieście (zachowanie i rozwój małej retencji,
rozwój zielonej infrastruktury, ograniczenie uszczelniania powierzchni, rozwój
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i modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych),
tworzenie korytarzy wentylacyjnych, wprowadzanie systemów ostrzegania
o zagrożeniach pogodowych, aż po akcje informacyjne i edukacyjne [2].
Szczególne miejsce w tym katalogu zajmuje rozwój tzw. zielonej infrastruktury. Choć miasta różnią się pod względem uwarunkowań klimatycznych,
geograﬁcznych czy zabudowy, a co za tym idzie stopniem podatności na
poszczególne zagrożenia, najczęściej łączy je nadmierne pokrycie powierzchniami nieprzepuszczalnymi (budynki, drogi, parkingi, place…) i niedostatek
zieleni. A zieleń w mieście pełni nie tylko ważne funkcje estetyczne i społeczne,
ale i ekologiczne. Łagodzi mikroklimat, zwiększa retencję wód deszczowych,
absorpcję CO₂ i innych zanieczyszczeń, bioróżnorodność, łagodzi efekt
„miejskiej wyspy ciepła”, daje schronienie w czasie upałów…
Pod pojęciem miejskiej zielonej infrastruktury rozumiemy niezabudowane
tereny pokryte roślinnością (parki, ogrody działkowe i przydomowe…), ale
także zielone dachy, żyjące ściany, ogrody deszczowe, pasaże roślinne, zielone
torowiska czy zielone przystanki. Wszystkie one są ważnym narzędziem
adaptacji miast do zmiany klimatu, a ich rozwój powinien być szeroko
promowany i wspierany.
W naszej publikacji szczególną uwagę poświęcamy zielonym dachom, które są
pełnym walorów, a wciąż niedostatecznie szeroko rozpowszechnionym
elementem zielonej infrastruktury. Umożliwiają też wprowadzenie zieleni na
wysoko zurbanizowanych, gęsto zabudowanych obszarach.
Zielone dachy znane są już od starożytności – za pierwsze tego typu rozwiązania uznaje się często wiszące ogrody Babilonu. Ogrody na dachach zakładano też w starożytnym Egipcie – zarówno ze względów religijnych, jak i w wyniku
świeckich tradycji budownictwa związanych z uwarunkowaniami klimatycznymi. W kolejnych epokach zielone dachy także powstawały – w różnych
formach i pełniąc różne funkcje: praktyczne, estetyczne i pres żowe. Dziś
zielone dachy stanowią przede wszystkim element strategii na rzecz poprawy
środowiska miejskiego, a ich walory środowiskowe dominują nad estetycznymi [3]. Z pewnymi ograniczeniami możemy je zakładać na obiektach
istniejących i nowo budowanych, dachach płaskich i nachylonych, budynkach,
garażach, parkingach podziemnych, wiatach przystankowych i śmietnikowych.
Zakres zastosowań, a także możliwych rozwiązań technologicznych i możliwych do posadzenia gatunków roślin, jest bardzo szeroki. Niezależnie od
wybranej technologii (dachy ekstensywne, dachy intensywne) i rozmiaru,
zielone dachy stanowią ważne narzędzie zarówno adaptacji do zmiany
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klimatu, jak i łagodzenia tej zmiany. Nie tylko bowiem absorbują wodę
deszczową, poprawiają mikroklimat i bioróżnorodność, ale i pochłaniają
Co₂ i inne zanieczyszczenia z atmosfery oraz poprawiają izolacyjność termiczną budynków, tym samym zmniejszając ich zapotrzebowanie na energię.
Niektóre mogą także równolegle pełnić inne funkcje będąc miejscem
odpoczynku, rekreacji, pszczelarstwa i uprawy roślin, czy też… produkcji
energii odnawialnej. Według „Wytycznych dla dachów zielonych” niemieckiego stowarzyszenia FLL zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu
obsadzonym roślinnością znacząco podnosi efektywność ich działania! [4]
Choć w ostatnich dekadach obserwujemy rosnące zainteresowanie zielonymi
dachami, co wiąże się m.in. z rosnącą świadomością ekologiczną, postępującą
urbanizacją oraz rozwojem technologii budowy zielonych dachów, nadal
jest ich w polskich miastach stosunkowo niewiele. Pojawiają się projekty
modelowe, jak ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego czy
Sądu Najwyższego, zielone dachy na niektórych budynkach użyteczności
publicznej, centrach handlowych czy ekologicznych osiedlach. Co zrobić, aby
było ich więcej? Obsadzenie roślinnością większych powierzchni dachowych
w miastach, a co za tym idzie uczynienie z zielonych dachów ważnego narzędzia adaptacji miast do zmian klimatu, wymaga systemowych rozwiązań –
konkretnych instrumentów wsparcia, korzystnych uwarunkowań prawnych,
dialogu z deweloperami oraz szerokiej kampanii edukacyjnej. Najlepiej, aby
rozwiązania te były elementem kompleksowej, formalnie przyjętej strategii
rozwoju zielonych dachów. Strategie takie posiadają już większe niemieckie
miasta, które – podobnie jak polskie – borykają się z wieloma problemami
środowiskowymi. Jednym z pierwszych, które opracowały i rozpoczęły
wdrażanie strategii rozwoju zielonych dachów, jest miasto Hamburg.
Strategia rozwoju zielonych dachów miasta Hamburg wpisuje się w jego
program mający na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. To portowe miasto od lat zmaga się z problemem powodzi, a przewidywany wzrost opadów
atmosferycznych w północnych Niemczech w półroczu zimowym, połączony
ze wzrostem zagęszczenia zabudowy, będzie ten problem dalej potęgował,
prowadząc do przeciążenia miejskich systemów odwadniających. Dlatego
miasto bardzo duży nacisk kładzie na rozwój systemów retencyjnych oraz
rozwój zielonej infrastruktury, w tym zielonych dachów. Pomagają one
bowiem lepiej zarządzać wodą w mieście, zatrzymując wodę opadową, która
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następnie częściowo ulega odparowaniu. Celem Strategii rozwoju zielonych
dachów miasta Hamburg jest zazielenienie przynajmniej 70% nadających się
do tego dachów, nie tylko nowo wybudowanych, ale również tych nadających
się do odnowienia, płaskich lub nachylonych pod niewielkim kątem. W ciągu
następnej dekady zielone dachy w Hamburgu łącznie powinny pokrywać
powierzchnię około 100 hektarów. Tylko dla nowego budownictwa mieszkaniowego obliczono pięcioletni potencjał zielonych dachów wynoszący 44
hektary, a dla biurowców 66 hektarów. 20% nowo zazielenionych powierzchni
powinno nadawać się do wykorzystania w celach użytkowych przez mieszkańców lub pracowników, a zastosowane technologie zielonych dachów
powinny umożliwić zatrzymanie średnio 60% wód opadowych. Na realizację
strategii Senat Hamburga przeznaczył łącznie 3 mln euro.
Przykład Hamburga posłużył 8 polskim miastom – Bielsku-Białej, Bydgoszczy,
Gdyni, Kaliszowi, Krakowowi, Lublinowi, Warszawie i Wrocławiowi – do opracowania własnych strategii rozwoju zielonych dachów, a także do stworzenia
uniwersalnego wzoru takiej strategii, z którego może skorzystać każde zainteresowane miasto (zob. rozdział 6). Transfer niemieckich doświadczeń umożliwił projekt GRAD, ﬁnansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz
Klimatu (EUKI). Celem projektu było wypromowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich.
Uczył on, jaką rolę pełnią zielone dachy w procesie adaptacji miasta do zmian
klimatu, jak opracować strategię rozwoju zielonych dachów w mieście oraz jak
umiejscowić tę strategię w systemie planowania zagospodarowania przestrzennego, zarządzania wodą i zarządzania terenami zielonymi. Oprócz wzoru
strategii rozwoju zielonych dachów oraz 8 pilotażowych strategii, w ramach
projektu powstała również niniejsza publikacja omawiająca systemowe rozwiązania wspierające rozwój zielonych dachów w mieście oraz prezentująca
niemieckie i polskie dobre praktyki w tym obszarze. Więcej informacji na
temat projektu można znaleźć na stronie: www.strategiezielonychdachow.eu
1. Zob. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2013 r.
2. Zob. Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania miejskiego planu adaptacji do zmian
Klimatu, Ministerstwo Środowiska
3. Zob. Krótka historia zielonych dachów w publikacji Zasady projektowania i wykonywania zielonych
dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin, praca zbiorowa, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie
Cités”, Kraków, 2013 r.
4. Zob. Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych - Wytyczne dla
dachów zielonych, praca zbiorowa pod red. dr hab. inż. E. Burszty-Adamiak, Stowarzyszenie DAFA,
grudzień 2015 r.

10

2

Zielone dachy jako narzędzie
adaptacji do zmiany klimatu

Zielone dachy zakładane są z różnych powodów. Dziś coraz częściej są to
powody nie tyle natury estetycznej, co środowiskowej. Obsadzając roślinnością dotychczas raczej niewykorzystywaną część budynków możemy zwiększyć
powierzchnię terenów zielonych w mieście, a w efekcie zmniejszyć jego wrażliwość na już obserwowane lokalnie negatywne skutki zmiany klimatu.
Dzięki rozwojowi technologii zielonych dachów, w tym umożliwiających
produkcję trwałych uszczelnień, zielone dachy możemy zakładać na różnych
budynkach – istniejących, nowobudowanych, o dachach płaskich i nachylonych. Dachy mogą zostać obsadzone zielenią na całej swojej powierzchni lub
części, pozostawiając miejsce np. na instalacje słoneczne, ławki i ścieżki czy
pełnowymiarowy dziedziniec szkolny. W ten sposób mieszkańcy miasta mogą
zyskać nowe miejsca do wspólnego spędzania czasu, zabawy, rekreacji, odpoczynku czy uprawy owoców i warzyw. Zielone dachy można tworzyć na
różnych budynkach, takich jak biurowce, hale magazynowe, szkoły, kamienice
czy domy jednorodzinne. Nachylenie, nośność oraz przeznaczenie dachu,
a także lokalne warunki pogodowe, będą decydowały o tym, jakie rośliny
najlepiej na nim posadzić [1].
Najczęściej zielone dachy dzieli się na dachy ekstensywne i intensywne,
a podział ten zależy od grubości substratu, która wpływa na rodzaj zastosowanej roślinności i stopień niezbędnej ingerencji w konstrukcję budynku.
Dachy ekstensywne to dachy o grubości substratu od ok. 6-12 cm i wadze 50190 kg/m². Najczęściej pokrywane są roślinnością sucholubną, nie wymagającą specjalnej pielęgnacji – rozchodnikami, skalnicami, trawami ozdobnymi,
niektórymi ziołami, rojnikami, smagliczkami, macierzankami. Są one odporne
na trudne warunki, takie jak susza, wiatr czy palące słońce. Dach ekstensywny
jest stosunkowo oszczędny, zarówno podczas zakładania, jak i dalszej pielęgnacji. Na tę ostatnią nie trzeba zresztą poświęcać wiele czasu – jeżeli jest on
profesjonalnie zaprojektowany, wystarczy zająć się nim dwa razy do roku. Założenie dachu ekstensywnego jest możliwe także na skośnych powierzchniach –
o nachyleniu nawet do 45⁰ (przy czym dachy takie zatrzymują niewiele wody,
dlatego też z punktu widzenia własności retencyjnych bardziej optymalne są
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te o kącie nachylenia do 30⁰). Zwykle nie jest on wykorzystywany do celów
rekreacji, a pełni funkcje wyłącznie przyrodnicze.
Dachy intensywne to dachy o grubości substratu ok. 13-150 cm i wadze
190-1500 kg/m². Często nazywane są „ogrodami na dachu”, gdyż można porównać je do normalnych ogrodów. Roślinność składa się z krzewów, drzew,
bylin i trawników oraz wymaga intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych –
podlewania, przycinania, nawożenia, odchwaszczania. Dachy intensywne są
droższe od ekstensywnych, wymagają też odpowiedniej konstrukcji nośnej
dachu, która umożliwi udźwignięcie dodatkowego ciężaru. Zwykle są to dachy
płaskie, możliwe do użytkowania przez ludzi do celów rekreacyjnych, uprawy
żywności, hodowli pszczół itp. W związku z tym często zawierają też dodatkowe elementy takie jak baseny, oczka wodne, fontanny, rzeźby ogrodowe,
altany, ławki itp. Dachy intensywne muszą być regularnie pielęgnowane,
w takim samym stopniu jak przydomowe ogrody.

Fot. PNEC

Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia zielone dachy stanowią ważne
narzędzie łagodzenia zmiany klimatu, a także adaptacji obszarów miejskich
do już obserwowanych lokalnie skutków tej zmiany, gdyż:
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Absorbują wodę deszczową
Wraz ze zmianą klimatu zmienia się charakter opadów. Rośnie ryzyko
i częstotliwość tzw. nawalnych deszczy, kiedy to w krótkim czasie na ziemię
spada duża ilość wody, której ta – często po okresie poprzedzającej suszy –
nie jest w stanie przyjąć. Powoduje to lokalne „błyskawiczne” powodzie
i podtopienia. Problem nawalnych deszczy okazuje się szczególnie dotkliwy dla miast, które są w wysokim stopniu zabudowane, zabetonowane
i wyasfaltowane, co dodatkowo utrudnia inﬁltrację wód opadowych,
a projektowana w dawnych czasach kanalizacja często nie jest w stanie
odebrać tak dużej ilości wody.

Fot. PNEC

Zielone dachy mogą być ważnym elementem gospodarowania wodą
w mieście, gdyż zatrzymując wodę opadową odciążają system kanalizacyjny, a tym samym zmniejszają ryzyko powodziowe. W zależności od konstrukcji i grubości warstw mogą zatrzymać od 15% do 90% wody opadowej
z jednego opadu w danym miejscu. Średnia retencja waha się w granicach
50-60%. Dodatkowo odpływ ulega znacznemu spowolnieniu, zmniejszając szczytowe wartości przepływów w kanalizacji oraz odciążając

13

oczyszczalnie ścieków, które dzięki temu działają bardziej efektywnie.
Dzięki zatrzymywaniu wody zielone dachy umożliwiają inwestycje
budowlane na terenach pozbawionych dostępu do kanalizacji lub tam,
gdzie infrastruktura kanalizacyjna jest niewystarczająca [2]. Efektywność
retencyjna zielonego dachu zależy od kilku czynników: od pory roku
(największa w miesiącach letnich), intensywności opadu, rodzaju i spadku
zielonego dachu, grubości warstwy podłoża, na którym rosną rośliny
(substratu) oraz zastosowanych gatunków roślin [3].
Szczególnie skuteczne w zatrzymywaniu wody deszczowej są tzw. zielone
dachy retencyjne – projektowane specjalnie w taki sposób, aby pełnić
funkcję magazynów wody. Możliwości retencyjne uzależnione są przede
wszystkim od grubości warstw substratu, typu i grubości warstwy retencyjnej oraz warstwy wegetacyjnej. Zgromadzona woda jest stopniowo
odprowadzana do atmosfery poprzez parowanie i transpirację roślin.
Może też być wykorzystywana do podlewania roślin bądź spłukiwania
toalet (tzw. woda szara).
Zatrzymywanie wód opadowych przez zielone dachy jest także istotne
pod względem ﬁnansowym dla inwestorów i właścicieli budynków, gdyż
zmniejsza coraz powszechniej wprowadzane opłaty za odprowadzanie
deszczówki do kanalizacji.
Pochłaniają CO₂ i inne zanieczyszczenia z atmosfery
Rośliny w procesie fotosyntezy pobierają z powietrza CO₂, a oddają niezbędny nam do życia tlen. Filtrują także inne szkodliwe związki znajdujące
się w powietrzu. Zanieczyszczenia takie jak pyły, sadza czy kurz osadzają się
na liściach i są spłukiwane do podłoża wraz z deszczem, a różnego rodzaju
zanieczyszczenia gazowe są przez rośliny pochłaniane.
Łagodzą efekt „miejskiej wyspy ciepła”
Badania w wielu miastach świata wykazały, że na terenie miejskim notowane temperatury są wyższe w porównaniu z terenami pozamiejskimi,
średnio o 0,5 do 0,8°C, a w zimie nawet 1,1 do 1,6°C. Zjawisko to
nosi nazwę miejskiej wyspy ciepła (MWC) i wynika z zaburzeń cyklu
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hydrologicznego i zmian klimatycznych [4]. Geneza słowa „wyspa”
związana jest z obrazem izoterm wykreślonych na planie miasta, które
przyjmują kształt podobny do konturu wyspy otoczonej morzem chłodniejszego powietrza [5]. Tworzeniu się MWC sprzyja szereg czynników:
zabetonowanie miast, wysoka i zwarta zabudowa, duża liczba mieszkańców, emisja ciepła antropogenicznego, emisja zanieczyszczeń, ograniczona ewapotranspiracja. Zwykle zjawisko to nasila się zimą, z uwagi na
większą emisję ciepła w związku z ogrzewaniem, oraz nocą, kiedy następuje silne wypromieniowanie ciepła z podłoża [4]. W największych
europejskich miastach najwyższe notowane różnice temperatur między
miastem a terenem zamiejskim dochodzą nawet do 10 C [5]. Występowanie miejskiej wyspy ciepła jest zjawiskiem niekorzystnym ze względu na
oddziaływanie na zdrowie człowieka (letnie fale upałów). Konieczne jest
więc jej łagodzenie, m.in. poprzez rozwój powierzchni zielonych – parków,
trawników, skwerów i… zielonych dachów. Pokryte warstwą roślinną dachy
ochładzają i nawilżają powietrze.

Fot. PNEC

Poprawiają mikroklimat w mieście
Dzięki zjawisku transpiracji zielone dachy poprawiają klimat, zarówno
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, jak i w mieście. Powietrze jest
również oczyszczane przez rośliny, które wiążą pył i inne szkodliwe substancje oraz produkują tlen.
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Poprawiają izolacyjność termiczną budynków
Warstwy zielonego dachu stanowią dodatkową ochronę termiczną dachu,
co pozwala zredukować koszty ogrzewania zimą oraz koszty klimatyzacji
latem. Warstwa 20 cm substratu plus 20-40 cm pokrywy roślinnej odpowiada 15 cm izolacji wełną mineralną. Oszczędność energii może sięgnąć
10-30% w porównaniu z dachem tradycyjnym [2].
Prowadzą do odtworzenia utraconej wskutek urbanizacji powierzchni
zielonej
Zielone dachy stanowią powierzchnie biologicznie czynne i jako takie mogą stanowić element tzw. eko-kompensacji, czyli działań prowadzących do
wyrównania szkód dokonanych w środowisku poprzez realizację inwestycji, np. budowę nowego budynku, garażu czy parkingu podziemnego.
Umożliwiają zwiększenie bioróżnorodności w mieście
Zielone dachy stwarzają miejsce do życia dla roślin i zwierząt, którego
w miastach jest często coraz mniej. Szczególnie na ekstensywnie zazielenionych dachach pszczoły, ptaki, chrząszcze czy motyle tworzą sobie
nowe przestrzenie do życia, tu szukają pokarmu oraz schronienia.
W połączeniu z innymi terenami zielonymi zielone dachy mogą więc
wnieść istotny wkład w ratowanie zagrożonych wyginięciem gatunków.
Zielone dachy minimalizują również hałas oraz tzw. elektrosmog, czyli
nadmierne promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez sprzęt
elektromagnetyczny, które może niekorzystnie wpływać na nasz organizm.
Oprócz funkcji ekologicznych zielone dachy mogą pełnić także inne funkcje –
estetyczne, rekreacyjne, użytkowe. Tak jak dawniej, także i dziś miasta przyciągają ludzi, a to powoduje wzrost zapotrzebowania na tereny rekreacyjnowypoczynkowe. Ogrody na dachach mogą stać się takimi terenami, oferując
miejsce do odpoczynku i spotkań oraz podnosząc ogólny komfort życia
wynikający z kontaktu z naturą. Dzięki nim mieszkańcy mogą cieszyć się
czasem spędzonym na świeżym powietrzu w przerwie od codziennych
obowiązków.

16

Fot. PNEC

Wreszcie zielone dachy mogą też pełnić funkcje użytkowe – można uprawiać
na nich rośliny jadalne czy hodować pszczoły. Uprawa żywności w miastach
cieszy się na świecie coraz większą popularnością, a intensywne zielone dachy
często idealnie się do tego nadają. Produkowana na nich żywność często jest
świeższa i bardziej ekologiczna od tej, którą można znaleźć w supermarkecie.
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Zielone dachy dobrze współpracują też z instalacjami OZE. Ich niższa w porównaniu z dachami tradycyjnymi temperatura ogranicza nagrzewanie
modułów fotowoltaicznych, co podnosi ich sprawność. System dachu zielonego stabilizuje też panele, zwiększając odporność całej instalacji na wiatry
i burze.
Z punktu widzenia użytkownika dodatkową zaletą zielonych dachów jest też
to, iż są o wiele trwalsze niż tradycyjne, a więc wymagają mniej remontów
i napraw. Ich żywotność może być nawet dwukrotnie wyższa, co wynika
z faktu, iż warstwa roślinna ochrania pokrycie dachu przed promieniowaniem
ultraﬁoletowym i bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych,
a także zapobiega szkodliwym wahaniom temperatury. Zielone dachy poprawiają też mikroklimat w samym budynku, a w szczególności na poddaszu.
Wszystkie ww. cechy powodują, iż wzrasta zapotrzebowanie ekologiczne
i społeczne na tworzenie zielonych dachów, a także zachęcanie do tego lokalnych społeczności. Pomogą w tym odpowiednie systemy zachęt, korzystne
lokalne regulacje oraz kampanie edukacyjne budujące świadomość zalet
stosowania tego typu rozwiązań. Duże znaczenie ma również dobry przykład –
miasta chcące zachęcić mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do zazieleniania dachów powinny same zakładać zielone dachy na własnych budynkach.

1. Zob. Więcej zielonych dachów dla Hamburga, broszura promocyjna dostępna pod adresem
h p://www.strategiezielonychdachow.eu/pl/strategie-zielonych-dach%C3%B3w/strategia-zielonychdach%C3%B3w-miasta-hamburg
2. Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin, praca
zbiorowa, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków, 2013 r.
3. Zob. Zielone dachy jako przykład innowacyjnego sposobu tworzenia zielonej infrastruktury w mieście,
P. Wolański, K. Wolańska [w] Budujemy hale, Poradnik inwestora
4. Zob. h ps://www.open.uj.edu.pl/mod/page/view.php?id=1030 (dostęp: 24.11.2020 r.)
5. Zob. Miejska wyspa ciepła. Podstawy energetyczne, studia eksperymentalne, modele numeryczne i statystyczne, K. Fortuniak, Wydawnictwo UŁ, 2003 r.
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3

Instrumenty wspierające rozwój
zielonych dachów w mieście

Zakładanie zielonych dachów leży w interesie miast i ich mieszkańców.
Nie tylko poprawiają one jakość i walory estetyczne krajobrazu miejskiego, ale
i stanowią ważne narzędzie adaptacji miasta do już obserwowanych lokalnie
negatywnych skutków zmiany klimatu. Ich rozwój na szerszą skalę będzie
jednak wymagał od miast wprowadzenia konkretnych instrumentów wsparcia, takich jak lokalne regulacje promujące zielone dachy, programy dotacji
zmniejszające obciążenie ﬁnansowe dla inwestorów decydujących się na ich
założenie czy kampanie informacyjno-edukacyjne budujące wiedzę na temat
zalet zielonych dachów, a także na temat aspektów technicznych związanych
z ich projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją. Nie bez znaczenia jest też
realizacja projektów modelowych na budynkach i obiektach należących do
miasta. Chcąc zachęcać innych do zazieleniania dachów, miasto musi samo dać
dobry przykład.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono przegląd instrumentów i rozwiązań,
jakie miasta mogą wprowadzić, aby wesprzeć rozwój zielonych dachów na
swoim terenie.

Fot. PNEC
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3.1. Lokalne regulacje
Wdrażając lokalne regulacje w obszarze zagospodarowania przestrzennego,
budownictwa i ochrony przyrody, władze lokalne mogą kształtować miejski
krajobraz w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. Regulacje
te mogą promować pożądane rozwiązania lub wprowadzać bezpośredni
obowiązek ich stosowania w określonych przypadkach lub w określonych
rejonach miasta (np. ścisłe centrum, obszary z ograniczonym dostępem do
terenów zielonych, obszary zagrożone powodziami). Do zakładania zielonych
dachów zachęcą też ulgi podatkowe i obniżki opłat.

Zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
Wiele europejskich miast wykorzystuje do promowania rozwoju zielonej
infrastruktury instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Zapisy promujące lub wprowadzające bezpośredni wymóg instalacji zielonego
dachu są wprowadzane zwłaszcza w tych dzielnicach, które są szczególnie
narażone na negatywne skutki zmiany klimatu lub gdzie dostęp do zieleni
jest szczególnie utrudniony. Przykładowo, zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Stu gartu Zazenhausen
mówi, iż systemy zielonego dachu należy stosować dla retencji wody
opadowej w obszarach z dachami płaskimi i dwuspadowymi. W zapisie
podane są szczegółowe wymagania dotyczące różnorodności biologicznej
oraz wymaganych wartości spływu wody opadowej. W planie dla dzielnicy
Karlsruhe Südost znalazł się zapis, iż wszystkie dachy na budynkach jednoi dwukondygnacyjnych płaskich mają zostać pokryte systemem zielonego
dachu ekstensywnego i tak trwale zachowane. Wymagana grubość warstwy
to min. 10 cm. Także dachy garaży podziemnych nie podlegających zabudowie
należy pokryć warstwą ziemi, dając jako podstawę dla zagospodarowania
pod tereny zieleni. Na garażach podziemnych plan ustanawia grubość
warstw dla trawnika i krzewów – 60 cm, dla średnich drzew – 90 cm i dla drzew
wzdłuż wiaduktu – 100 cm. Cały plan zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy został przygotowany w taki sposób, aby dążyć do całkowitej lokalnej
inﬁltracji wód opadowych.
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Także w mieście Hamburg duża część zielonych dachów powstaje dzięki
zapisom w planach zagospodarowania przestrzennego lub dzięki umowom
o świadczenie usługi zagospodarowania terenów miejskich. Przykładowy
tekst w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy
HafenCity Baakenhafen mówi, iż „minimum 30% dachów na budynkach należy
pokryć systemem zielonego dachu ekstensywnego o grubości warstw minimum 15 cm i pokryciu roślinnością bylinową i trawami oraz minimum 20%
dachów należy pokryć systemem zielonego dachu intensywnego o grubości
warstw minimum 50 cm i pokryciu wegetacyjnym roślinnością bylinową
i trawami”.

Fot. PNEC

Odpowiednie zapisy w planach gospodarowania przestrzennego, obok lokalnych standardów i wskaźników np. dostępności zieleni, są najskuteczniejszym
instrumentem kształtowania rozwoju i realizacji celów strategicznych miast.
Warto, aby także polskie miasta szerzej stosowały je do promowania zielonej
infrastruktury, w tym zielonych dachów. W warunkach krajowych przykładowe
zapisy, jakie można stosować w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, obejmują:
wpisanie odpowiednich deﬁnicji zielonego dachu intensywnego, ekstensywnego, retencyjnego z odpowiednimi parametrami miąższości, wymogami odnośnie nasadzonej roślinności itp. na początku tekstu planu;
ustalenie współczynnika intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej na takim poziomie, że zielony dach będzie sensowną opcją
realizacji pożądanej powierzchni użytkowej;
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Przykładowy zapis: Powierzchnia biologicznie czynna musi stanowić co
najmniej 60% powierzchni działki budowlanej, przy czym powierzchnia
biologicznie czynna na gruncie rodzimym lub wody powierzchniowe muszą
stanowić co najmniej 20% obszaru działki. W przypadku realizacji dachu
zielonego dopuszcza się ujęcie jego powierzchni jako powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z odrębnymi przepisami.
wpisanie wprost wymagań dotyczących zielonych dachów w ustaleniach
dodatkowych dla poszczególnych zespołów zabudowy, na przykład:
wprowadzenie wymogu realizacji zielonego dachu ekstensywnego
z warstwą substratu o miąższości co najmniej 8 cm dla inwestycji realizowanej w ścisłym centrum miasta czy przy dużej arterii komunikacyjnej;
wprowadzenie wymogu realizacji zielonego dachu intensywnego
z warstwą substratu o miąższości co najmniej 50 cm na min. 60% powierzchni dachów nowych budynków (reszta może być utwardzona)
powstających w obszarze ścisłego centrum miasta, gdzie brak terenów
rekreacji;
wpisanie wymogu realizacji zielonego dachu z dodatkową funkcją retencji w przypadku, gdy inwestycja ma miejsce na obszarze narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi;
Przykładowy zapis: Dopuszcza się zabudowę pod warunkiem niepogorszenia warunków lokalnej retencji wód opadowych i zapewnienia
całkowitej retencji opadów w ramach własnych systemów retencjonowania, w szczególności w postaci zielonego dachu retencyjnego,
pokrywającego min. 60% powierzchni dachów.
Zapisy takie uzasadniają liczne korzyści płynące z zastosowania technologii zielonych dachów, ich pozytywny wpływ na klimat miasta oraz
to, iż zmniejszają one jego wrażliwość na już obserwowane lokalnie
negatywne skutki zmiany klimatu.
wpisanie bonusów, czyli dodatkowych korzyści dla inwestorów zakładających zielone dachy, np. umożliwienie zwiększenia dopuszczalnej wysokości zabudowy o dodatkową kondygnację, czy też umożliwienie nadbudowy
istniejących budynków w przypadku realizacji zielonego dachu;
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Przykładowy zapis: Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się
odstępstwo od przyjętej maksymalnej wysokości zabudowy i zwiększenie
wysokości zabudowy o jedną kondygnację pod warunkiem pokrycia co
najmniej 70% powierzchni dachów nowych budynków dachem zielonym
intensywnym (ew. tylko np. 50% powierzchni w przypadku obiektów
wielkopowierzchniowych).
Więcej przykładów zapisów możliwych do wprowadzenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można znaleźć w opisie wzorcowej
struktury strategii dostępnej na stronach:
h p://www.pnec.org.pl/GRAD/Wzorcowa_struktura_strategii.pdf
h p://www.strategiezielonychdachow.eu/pl/publikacje/model-strategii

Ulgi w podatkach i opłatach
Ważnym instrumentem zachęcającym do budowy zielonych dachów są także
różnego rodzaju boniﬁkaty ﬁnansowe dla inwestorów, niektóre z nich
wymieniono poniżej.
Ulgi w opłatach za odprowadzenie deszczówki
Coraz więcej gmin decyduje się na wprowadzenie oddzielnych opłat za wody
opadowe, aby zachęcić właścicieli nieruchomości do ograniczenia ich
odprowadzania do kanalizacji. Chcą w ten sposób zatrzymać wodę w miejscu
jej opadu, ograniczając ryzyko przeciążenia systemu kanalizacyjnego, ryzyko
powodzi oraz poprawiając lokalny mikroklimat. Zielone dachy pomagają
realizować ten cel, gdyż retencjonują część wody opadowej, a także opóźniają
jej spływ do kanalizacji. Dlatego też w ramach wsparcia ﬁnansowego dla właścicieli zielonych dachów warto wprowadzić obniżkę opłat za odprowadzanie
deszczówki. Takie rozwiązania są wprowadzane już w wielu europejskich
miastach, np. w szwajcarskiej Bazylei i Bernie, gdzie właściciele nieruchomości otrzymują od 10% do 50% ulgi podatkowej za odprowadzanie wody
opadowej, co w przeliczeniu generuje korzyści ﬁnansowe od 0,10 CHF/m²
do 0,45 CHF/m². Podobne ulgi są przyznawane w niemieckim Hamburgu
i Hanowerze, gdzie opłata za odprowadzenie deszczówki w przypadku posiadania zielonego dachu ekstensywnego lub intensywnego o miąższości substratu wynoszącej min. 6 cm jest zmniejszana o 50% i wynosi 0,34 euro/m²/rok.
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Ulgi w podatku od nieruchomości
Kolejną możliwą boniﬁkatą dla właścicieli nieruchomości decydujących się na
założenie zielonego dachu jest ulga w podatku od nieruchomości. Taką ulgę
wprowadził uchwałą Rady Miasta np. Wrocław. W uchwale określono, jakie
wymogi musi spełniać zielony dach (dach wielowarstwowy, obsadzony roślinami wieloletnimi) oraz uzależniono wysokość ulgi (25-100%) od jego wielkości
i liczby kondygnacji budynku.
Miasta mogą także wprowadzać dodatkowe opłaty i podatki za korzystanie
z szarej infrastruktury, czyniąc ją mniej atrakcyjną, ale te często wywołują
sprzeciw społeczny. Długoterminowe obniżki podatków i opłat spotkają się
z lepszym odbiorem i mogą rzeczywiście zachęcić do rozwoju zielonych
dachów [1].

3.2. Wsparcie ﬁnansowe
Pomimo licznych korzyści płynących ze stosowania technologii zielonych
dachów dla inwestora zawsze ważnym aspektem będzie ekonomiczna analiza
inwestycji. Początkowe nakłady ﬁnansowe przeznaczone na instalację zielonego dachu są prawie zawsze większe niż nakłady na realizację dachu tradycyjnego. Choć w dłuższym okresie zielony dach przynosi także wymierne korzyści
ekonomiczne – oszczędności kosztów energii dzięki lepszej izolacji termicznej

Fot. PNEC
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dachu, oszczędności wynikające z dłuższej żywotności dachu, możliwość
skorzystania z różnego rodzaju ulg (np. redukcji opłaty za wodę deszczową),
podniesienie atrakcyjności budynku – bardzo duży wpływ na atrakcyjność ekonomiczną inwestycji będzie miała możliwość pozyskania na etapie instalacji
zewnętrznego doﬁnansowania. Samorządy lokalne mogą zachęcać deweloperów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy zwykłych mieszkańców do zakładania zielonych dachów uruchamiając dedykowane programy dotacji, włączając zielone dachy do już istniejących programów wsparcia czy wykorzystując budżety obywatelskie. Mogą też szeroko informować o innych dostępnych
źródłach ﬁnansowania oraz pomagać w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych.

Lokalne programy dotacji
Dedykowane programy dotacji są szczególnie efektywnym instrumentem promowania zakładania zielonych dachów na nowych i istniejących budynkach.
Takie programy mają już większe niemieckie miasta, takie jak Hamburg,
Hanower czy Stu gart. W Hamburgu dotacje dla zielonych dachów są

Fot. PNEC
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przyznawane od 2015 r. Wspierane są zazielenienia na dachach zarówno
nowo powstałych, jak i już istniejących budynków. Wysokość dotacji waha się
od 18 do 90 euro/m² zielonego dachu i nie może przekraczać 100 tys. euro.
Kolejne dotacje przyznawane są w związku z wykorzystaniem wolnej powierzchni na dachu, połączeniem funkcji zielonego dachu z produkcją energii
słonecznej, a także lokalizacją w ścisłym centrum miasta. W Hanowerze zazielenianie budynków jest doﬁnansowywane od połowy 2012 r. Z dotacji pokryć
można 1/3 kosztów kwaliﬁkowanych, przy czym nie może ona przekroczyć
3 tys. euro dla powierzchni zielonego dachu poniżej 250 m² oraz 10 tys. euro
dla powierzchni dachu powyżej 250 m². Istnieje także możliwość pokrycia
kosztów związanych z obowiązkowym wykonaniem oceny statyczności dachu.
Do początku 2020 r. złożono ponad 200 wniosków o otrzymanie dotacji, co
oznacza, że zazieleniono około 18 tys. m² powierzchni dachów. W Stu garcie
wsparcie ﬁnansowe przyznawane jest w ramach szerszego programu zazieleniania dziedzińców, dachów oraz fasad budynków. Maksymalna wysokość
dotacji sięga połowy kosztów wykończeniowych związanych z zazielenieniem
dachu lub 17,90 euro za m². Równolegle można starać się o obniżenie
wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu odprowadzania wody opadowej.
Warto, aby także polskie miasta rozważyły wprowadzenie własnych programów dotacji dla zielonych dachów, gdyż pomagają one realizować wiele
lokalnych celów środowiskowych i społecznych. Wprowadzenie takiego
programu będzie wymagało:
określenia kosztu realizacji „typowego” dachu ekstensywnego i intensywnego oraz budżetu programu;
określenia warunków ubiegania się o ﬁnansowanie, w tym:
potencjalnych beneﬁcjentów,
rodzaju dachów, jakie mogą być zazieleniane z dotacji (dachy nowobudowanych/istniejących budynków, dachy płaskie, skośne o określonym stopniu nachylenia…),
wysokości wsparcia (kwota za m² dachu, maksymalna wysokość
wsparcia, ogólnie, z podziałem na kategorie dachów…),
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kosztów kwaliﬁkowalnych (przykładowy zakres prac, jakie mogą kwaliﬁkować się do doﬁnansowania: koszty niezbędnych analiz, np. badania
statyczności dachu, przygotowania projektu, przygotowania dachu do
zazielenienia, wykonania zielonego dachu, zakupu materiałów i roślin,
prac pielęgnacyjnych…),
wymogów dot. konstrukcji zielonego dachu, np. minimalnej miąższości
warstwy substratu, zastosowanych roślin (np. wykorzystanie rodzimych gatunków), zastosowanych technologii, pielęgnacji i konserwacji,
dodatkowych obostrzeń, takich jak np. wymóg, by zielony dach został
wykonany przez doświadczoną ﬁrmę, by jego wykonanie nie było
równolegle współﬁnansowane z innych środków publicznych, by
budowa nie została rozpoczęta przed złożeniem wniosku, by dach był
odpowiedniej jakości,
dodatkowego wsparcia np. dla integracji zielonego dachu z instalacją
fotowoltaiczną czy udostępnienia go jako terenu wypoczynku i rekreacji.
nawiązania współpracy z kluczowymi partnerami, w tym instytucją, która
będzie realizować ﬁnansowanie, prowadzić obsługę wniosków, prowadzić
rozliczenie ﬁnansowe itd.;
określenia potencjalnych źródeł ﬁnansowania programu, w tym możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
W przypadku ograniczonych środków warto zacząć od uruchomienia programu na mniejszą skalę, a w razie pojawienia się nowych możliwości
ﬁnansowania – rozszerzyć go.
Aby zapewnić wykorzystanie udostępnionych środków przez mieszkańców,
konieczne są nie tylko atrakcyjna wysokość i warunki wsparcia, ale i szeroko
zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna, która pomoże rozpowszechnić
informacje o programie, warunkach i procedurach uzyskania doﬁnansowania,
korzyściach ekonomicznych wynikających z założenia zielonego dachu przy
wsparciu miasta itp.
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Włączenie zielonych dachów do innych programów dotacji
Kolejną opcją jest włączenie wsparcia dla zielonych dachów do innych programów dotacji realizowanych na poziomie lokalnym, przykładowo dla:
inwestycji termomodernizacyjnych (zielone dachy zwiększają izolacyjność
termiczną budynku, prowadząc do redukcji zużycia energii, kosztów
energii i poprawy komfortu cieplnego mieszkańców);
inwestycji w energię odnawialną (zielone dachy doskonale współpracują
z instalacjami fotowoltaicznymi na dachach, podnosząc ich sprawność,
stabilizując panele i chroniąc je przed wiatrami i burzami);
inwestycji polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania (jak np. program ZŁAP DESZCZ realizowany
we Wrocławiu czy program BIELSKO-BIAŁA ŁAPIE DESZCZ realizowany
w Bielsku-Białej; zielone dachy retencjonują wodę opadową, a następnie
uwalniają ją do otoczenia poprawiając lokalny mikroklimat).

Informowanie o możliwości pozyskania doﬁnansowania
z innych zewnętrznych źródeł
Ważnym elementem promocji zielonych dachów będzie też informowanie
mieszkańców i innych zainteresowanych podmiotów o możliwościach
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pozyskania doﬁnansowania np. w ramach europejskich, krajowych czy regionalnych funduszy i programów. Zadaniem miasta jest, aby informacja ta dotarła do możliwie szerokiego grona, a także – w razie potrzeby – pomoc mieszkańcom w wypełnieniu wniosku, zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji itd.
Łagodzenie zmiany klimatu i adaptacja do jej negatywnych konsekwencji
są jednym z priorytetów unijnej i krajowej polityki, co przekłada się na
konkretne programy wsparcia. W ostatnich latach działania z tego zakresu
ﬁnansowane były z unijnych programów LIFE+ i HORYZONT 2020, programów
współpracy terytorialnej (INTERREG), programu operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto dostępne były środki szwajcarskie, norweskie i EOG. Także w kolejnej perspektywie
ﬁnansowej, obejmującej lata 2021-2027, powinny być dostępne fundusze
na proklimatyczne działania. Planowana jest kontynuacja większości ww.
programów UE, a w ramach programu operacyjnego dot. środowiska oraz regionalnych programów operacyjnych, które mają zostać utrzymane, znaczna
część środków ma zostać przeznaczona na rozwój „bardziej przyjaznej dla
środowiska, bezemisyjnej Europy” [2].
Na poziomie krajowym główną instytucją, która udziela wsparcia dla proklimatycznych działań, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) oraz wojewódzkie fundusze (WFOŚiGW). Ich celem jest
poprawa stanu środowiska poprzez pomoc różnym podmiotom w realizacji
zobowiązań środowiskowych. Już od 2015 r. Narodowy Fundusz prowadzi
program pn. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń
środowiska”, mający podnieść poziom ochrony przed skutkami zmiany klimatu
oraz upowszechnić wśród miast nowoczesne, efektywne i skuteczne rozwiązania zwiększające ich odporność na skutki tej zmiany [3], a od lipca 2020 r.
wojewódzkie fundusze realizują program „Moja woda” wspierający zatrzymywanie wody opadowej w obrębie nieruchomości.
Warto, aby miasta na bieżąco śledziły dostępne źródła ﬁnansowania inwestycji w zielono-błękitną infrastrukturę, korzystały z nich, a także informowały
o nich swoich mieszkańców. Mogą też uruchomić usługi doradcze, w ramach
których doświadczeni pracownicy będą pomagali mieszkańcom w ubieganiu
się o wsparcie, przygotowaniu wymaganej dokumentacji i projektu dachu,
kontakcie z doświadczonymi wykonawcami i producentami itp.
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(Zielony) budżet obywatelski
Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu miasta czy gminy, w ramach którego pewna kwota wydatków przeznaczona
jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne zgłaszane przez lokalną społeczność
(indywidualnie lub za pośrednictwem odpowiednich organizacji). Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego,
a na jego wprowadzenie decyduje się coraz więcej samorządów [4].
Budżet obywatelski może być ważnym narzędziem ﬁnansowania zielonobłękitnej infrastruktury, w tym zielonych dachów. Jego część może zostać
przeznaczona na projekty z zakresu rozwoju zieleni miejskiej, rozwoju zielonobłękitnej infrastruktury lub – szerzej – adaptacji do zmiany klimatu. Na tworzenie tzw. zielonych budżetów obywatelskich, powstałych poprzez wydzielenie
części środków z ogólnego budżetu na „zielone inwestycje”, decyduje się
coraz więcej miast. Są wśród nich m.in. Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań
czy Szamotuły.
Każde miasto samo ustala katalog projektów, jakie można składać w ramach
zielonego budżetu obywatelskiego. Może on obejmować m.in.:
tworzenie nowych, atrakcyjnych terenów zielonych, w tym parków,
zieleńców, łąk kwietnych, pasaży bioretencyjnych, ogrodów deszczowych
i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
pielęgnację, rozbudowę, doposażenie i rewitalizację istniejących terenów
zielonych;
renaturyzację zielonej przestrzeni;
rozwój innych elementów błękitno-zielonej infrastruktury;
wsparcie dla zwierząt zamieszkujących tereny zielone (np. montaż budek
lęgowych, hoteli dla owadów);
organizację warsztatów i działań edukacyjnych w obszarze ekologii
i ochrony przyrody;
wdrażanie niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem.
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Wszystkie projekty powinny prowadzić do rozwoju i ochrony terenów
zielonych, w tym terenów przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku, oraz
zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej na danym terenie.
W ramach zielonych budżetów obywatelskich pojawiły się już pierwsze projekty związane z zakładaniem zielonych dachów i żyjących ścian. W Katowicach
do realizacji wybrano m.in. projekt zazielenienia 22 przystanków – po jednym
w każdej dzielnicy Katowic. Także w Lublinie w puli wspartych projektów
znalazł się projekt zielonych przystanków autobusowych i zielonych dachów
na przystankach.
Warto podkreślić, że także w tych miastach, które nie mają specjalnie wydzielonej puli budżetu obywatelskiego na zielone
projekty, składane jest i wygrywa wiele
projektów w kategorii ochrony środowiska
i rozwoju terenów zielonych, co jasno
pokazuje, że mieszkańcy doceniają zieleń
i zależy im na niej. W ramach takich budżetów pojawiły się także projekty zielonych
dachów – w Krakowie w 7. edycji budżetu
obywatelskiego wybrano m.in. projekt
„Zielone dachy na budynkach publicznych”, który zakłada utworzenie zielonych
dachów na dachach budynków będących
Fot. PNEC własnością miasta a użytkowanych przez
Wydziały UMK lub jednostek miejskich.
W Opolu w budżecie obywatelskim na 2021 rok wśród zwycięzców znalazł się
projekt „Zielone płuca Opola”. Utworzony na dachu szkoły licealnej nr V ogród
ma obejmować różne gatunki roślin, być ogólnodostępny i umożliwiać prowadzenie różnych form rekreacji, począwszy od zwykłego odpoczynku,
poprzez organizację spotkań klubów dyskusyjnych czy zajęć jogi, aż po stworzenie na nim „kina pod gwiazdami” czy sceny teatralnej. W Zielonej Górze
natomiast w ramach budżetu obywatelskiego wsparcie uzyskał projekt budowy zielonych przystanków, obejmujących zielony dach typu ekstensywnego na
wiacie przystankowej oraz zielone ściany wraz z automatycznym systemem
nawadniającym.
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Warto, aby w kolejnych latach z (zielonych) budżetów obywatelskich ﬁnansowane były kolejne zielone dachy, czy to na małych elementach miejskiej
architektury jak np. wiaty przystankowe i zadaszone parkingi dla rowerów, czy
też na budynkach. Pomoże w tym szeroka promocja zielonych dachów i ich
zalet, a także ich wyszczególnienie w katalogu możliwych do złożenia projektów. Oczywiście w przypadku większych i długoterminowych projektów rodzi
się pytanie dotyczące utrzymania inwestycji. Plan pielęgnacji i utrzymania
zielonego dachu powinien być ważnym elementem zgłaszanych projektów.

3.3. Dialog społeczny i współpraca

z kluczowymi interesariuszami

Znaczącą rolę w promowaniu zakładania zielonych dachów odgrywa też
odpowiednia komunikacja z mieszkańcami, wprowadzenie usług doradczych/
konsultacyjnych dla potencjalnych inwestorów oraz nawiązanie dialogu
i współpracy z deweloperami oraz środowiskiem naukowo-badawczym.
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Edukacja i informowanie mieszkańców
Szeroko zakrojona kampania edukacyjna zwiększy wiedzę na temat zielonych
dachów, technologii ich zakładania, metod utrzymania i pielęgnacji, a przede
wszystkim korzyści, jakie przynoszą miastu i jego mieszkańcom, w tym właścicielom budynków w nie wyposażonych. Kampania ta powinna być długofalowa, obejmować różne środki komunikacji, promować wzorcowe rozwiązania
i rozwiewać mity. A tych ostatnich wokół zielonych dachów narosło całkiem
sporo: że trzeba je kosić jak trawniki, że nie są trwałe, że na pewno będą przeciekać i powodować problemy konstrukcyjne. Wbrew tym opiniom posiadanie
zielonego dachu nie musi oznaczać dodatkowych nakładów pracy, a prawidłowo zaprojektowany, założony i pielęgnowany dach to sama korzyść – lepsza
izolacja termiczna i warunki panujące na górnej kondygnacji, niższe koszty
energii i odprowadzania deszczówki, dłuższa żywotność dachu.
Istnieje więc potrzeba podnoszenia świadomości społeczeństwa i budowania
wiedzy dotyczącej cech i zalet zielonych dachów. A także tego, że tego rodzaju
rozwiązania przynoszą korzyść nie tylko pojedynczym użytkownikom, ale
i całemu otoczeniu.
Udana kampania edukacyjna wymaga przygotowania – ustalenia celów
i priorytetów, określenia aktualnej wiedzy i opinii mieszkańców na temat
zielonych dachów, odpowiedniego przygotowania merytorycznego, wybrania
właściwych komunikatów i informacji, które mogą przyciągnąć uwagę
mieszkańców, a także opracowania atrakcyjnych materiałów i elementów
kampanii. Materiały i elementy te mogą obejmować plakaty, broszury,
materiały video, artykuły w mediach tradycyjnych i posty w mediach społecznościowych, spotkania i warsztaty, akcje edukacyjne w szkołach, konkursy
(plastyczne, wiedzy, fotograﬁczne…), a nawet… organizację gry miejskiej
skupiającej się na tematyce zielonych dachów i zieleni w mieście.
Elementem kampanii może być także przygotowanie szerszej, skierowanej
do nie-ekspertów publikacji wyjaśniającej, co to jest zielony dach, jakie są
jego zalety, jak taki dach zaprojektować, wykonać i pielęgnować.
W przypadku, gdy kampania jest elementem szerszej strategii rozwoju zielonych dachów, obejmującej np. także uruchomienie programu dotacji czy
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wprowadzenie ulg w opłatach za odprowadzenie deszczówki, w ramach
realizowanych działań edukacyjnych należy szeroko informować o możliwości
pozyskania wsparcia.

Fot. PNEC

Doradztwo
Miasta mogą również pomóc mieszkańcom w podjęciu decyzji o budowie
zielonego dachu świadcząc usługi doradcze w tym zakresie, np. uruchamiając
stałe punkty porad, organizując spotkania konsultacyjne z ekspertami czy
wprowadzając ich stałe dyżury. Zatrudnieni konsultanci będą doradzać klientom, jak założyć zielony dach na istniejącym lub nowo budowanym budynku,
jak się do tego przygotować, jak dobrać rośliny i najwłaściwsze w danym
przypadku rozwiązania i systemy techniczne itp., a także informować o możliwościach uzyskania dotacji na zielony dach. Warto też rozważyć uruchomienie
dedykowanej pla ormy internetowej, gdzie będzie można znaleźć przydatne
informacje i materiały na temat zielonych dachów, technologii ich zakładania
i pielęgnacji oraz uzyskać odpowiedzi na pytania.
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Dialog i współpraca z deweloperami
Ważnym instrumentem wsparcia rozwoju zielonych dachów jest także nawiązanie kontaktu i współpracy z planistami, deweloperami oraz stowarzyszeniami branżowymi. Regularne spotkania, dialog oraz dedykowane szkolenia
pozwolą podnieść ogólny poziom wiedzy na temat zielonych dachów, poinformować branżę budowlaną o strategicznych celach miasta w obszarze
adaptacji do zmian klimatu oraz wypracować wspólne, akceptowalne dla
wszystkich stron rozwiązania, które umożliwią realizację tych celów.
Aby dodatkowo ułatwić deweloperom inwestowanie w zielone dachy, które
nie tylko przyniosą korzyść miastu, ale i podniosą wartość i atrakcyjność
inwestycji, warto przygotować i opublikować lokalne wytyczne dotyczące
zakładania takich dachów, doboru najbardziej wykonalnych rozwiązań
technicznych, doboru roślin, uzyskiwania pozwoleń, ochrony przeciwpożarowej, pielęgnacji i konserwacji dachu itd. Wytyczne te powinny uwzględniać
lokalne uwarunkowania, technologie oraz cele i potrzeby miasta, a także
ujednolicać określenia i deﬁnicje związane z zielonymi dachami.
Warto też rozważyć wprowadzenie certyﬁkatu zielonego dachu lub organizację dorocznego konkursu na najpiękniejszy zielony dach.

Współpraca z instytucjami badawczymi
Duże znaczenie dla rozwoju zielonych dachów ma także nawiązanie stałej
współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, które mogą pomóc w inwentaryzacji (zielonych) dachów, zmapowaniu lokalnego potencjału dachów,
zarówno pod kątem ich zazielenienia jak i innych zastosowań (produkcja
energii, rekreacja), wypracowaniu nowych standardów i technologii itp.
Warto też, by włączyły one zielone dachy do swoich programów kształcenia,
a studenci mieli możliwość przygotowania we współpracy z miastem prac
licencjackich czy magisterskich wpisujących się w cele rozwojowe miasta.

Projekty modelowe
Chcąc zachęcić osoby prywatne do zakładania zielonych dachów na swoich
budynkach miasto powinno zacząć od siebie i zrealizować projekty modelowe
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na własnych budynkach i obiektach. Zyska w ten sposób na wiarygodności
i rozpropaguje ideę zazieleniania dachów w mieście. Warto, aby przynajmniej
część dachów założonych na budynkach użyteczności publicznej została
udostępniona mieszkańcom, a modelowe realizacje były szeroko promowane
jako studia przypadku, do których można się odnieść planując własny zielony
dach. Mogą w tym pomóc m.in. dedykowane szkolenia połączone z wizytami
studyjnymi. Warto też, aby takie dachy zakładać na szkołach czy uczelniach,
co będzie miało dodatkowy aspekt edukacyjny i demonstracyjny. Zielony dach,
który w przerwach będzie stanowił np. miejsce wypoczynku, będzie realizował
nie tylko cele środowiskowe, ale pomagał w kształceniu dzieci i młodzieży
w obszarze łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do jej skutków.

Fot. PNEC

Każde miasto musi samo zdecydować, jakie formy promocji i wsparcia dla zielonych dachów będą dla niego najbardziej odpowiednie. Ważne, aby były one
elementem przemyślanej i długoterminowej strategii przyjętej przez władze
miasta. Takie dedykowane zielonym dachom strategie mają już największe
niemieckie miasta. Z przykładami wybranych z nich można zapoznać się
w kolejnym rozdziale.
1. Zob. Instrumenty ﬁnansowe w Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach.
Narzędzia strategiczne, praca zbiorowa, Ecologic Ins tute, Fundacja Sendzimira, Berlin, Kraków, 2020 r.
2. Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
3. Zob. www.nfosigw.gov.pl (dostęp: 27.11.2020)
4. h p://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/BASLeksykon.xsp?id=667DCF4F24778F74C1257A710030C2E9&lit e
ra=B (dostęp: 30.11.2020)
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4

Studia przypadku: strategie zielonych
dachów w niemieckich miastach

4.1. Strategia zielonych dachów miasta Hamburg
Zielone dachy oraz fasady są inwestycją w przyszłość, ponieważ przyczyniają
się do adaptacji miasta do skutków zmiany klimatu. Zapewniają m.in. czyste
powietrze, oszczędność energii oraz więcej miejsca do życia dla roślin, zwierząt
oraz ludzi. W związku z tym miasto Hamburg wspiera zazielenianie dachów
oraz fasad poprzez realizację kompleksowej strategii zielonych dachów,
obejmującej program dotacji ze środków publicznych.
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg liczące 1,8 mln mieszkańców wciąż się
rozrasta i dlatego rośnie również zapotrzebowanie na mieszkania. Senat
miasta stawia sobie za cel promowanie wraz z radami dzielnic i branżą nieruchomości budowy 10 tys. mieszkań rocznie, szczególnie w ramach rozbudowy
wewnątrz miasta oraz konsolidacji zabudowy miejskiej. Otwarte przestrzenie
i tereny zielone w mieście znajdują się pod presją rozwoju budownictwa,
zwiększania gęstości zabudowy i intensywniejszego użytkowania, ale jednocześnie Hamburg chce pozostać „zielonym miastem”. Dlatego też w ramach
poprawy jakości miejsc do odpoczynku oraz wdrażania Planu Klimatycznego
Hamburga realizowane są strategie i koncepcje dotyczące zapewnienia jakości
otwartych przestrzeni w gęsto zaludnionym mieście, w tym strategia zielonych
dachów. Ważnym elementem planów rozwojowych Hamburga jest też projekt
RISA – Życie z wodą (niem. RegenInfraStrukturAnpassung), polegający na dostosowaniu infrastruktury deszczowej do przewidywanego wzrostu opadów
atmosferycznych w półroczu zimowym oraz wzrostu zagęszczenia zabudowy,
które mogą prowadzić do przeciążenia miejskich systemów odwadniających.
Projekt przewiduje zbieranie wody opadowej w miejscu jej występowania,
a następnie ponowne jej wprowadzenie do naturalnego obiegu za pomocą
odpowiednich elementów infrastruktury takich jak np. zielone dachy.
Pod hasłem „Na dachy – gotowi – zielone!” w ramach „Strategii zielonych
dachów” wspierane jest zakładanie zielonych dachów na budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Nowe dachy intensywne lub ekstensywne mają
powstać zarówno na dopiero powstających budynkach, jak i na tych będących
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w trakcie renowacji. Wsparcie realizacji zielonych dachów samo w sobie nie
jest czymś nowym, ale model hamburski łączy w sobie działania w czterech
kluczowych obszarach: „wsparcie ﬁnansowe” (program dotacji), „dialog społeczny” (szerzenie wiedzy nt. zielonych dachów i informacji o programie dotacji, dialog z deweloperami), „wymogi prawne” (zapisy prawne w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego wspierające zakładanie zielonych
dachów) oraz „współpraca ze środowiskiem naukowym”. Ogólnym celem
strategii jest promowanie i wspieranie tworzenia zielonych przestrzeni na
dachach oraz ścianach, a w efekcie lepsze zarządzanie wodą opadową, poprawa klimatu w mieście, mikroklimatu oraz higieny powietrza w budynku, zwiększenie różnorodności biologicznej oraz stworzenie otwartych przestrzeni na
obszarach o gęstszej zabudowie. Zielone dachy oraz fasady tworzą nowe przestrzenie i są jednocześnie trwałymi środkami ochrony zdrowia oraz klimatu.

Wsparcie zazieleniania dachów i fasad
Wśród par i rządzących w Hamburgu panuje szeroki konsensus polityczny
dotyczący wspierania zazieleniania dachów oraz fasad. Od 2015 r. zazielenianie dachów jest ﬁnansowane z dotacji pochodzących ze środków publicznych
oraz pośrednio przez obniżenie obowiązkowej opłaty z tytułu odprowadzania
wody opadowej. Wspierane są zazielenienia na dachach wysokiego parteru
nowo powstałych oraz już istniejących budynków, które zostaną zrealizowane
dobrowolnie, a nie z powodu wymogów prawnych. Na każdy budynek, tudzież
budowlę, wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 100 tys. euro. W przypadku zazieleniania dachu wysokość dotacji waha się od 18 do 90 euro/m²
zielonego dachu. Kolejne dotacje przyznawane są w związku z wykorzystaniem
wolnej powierzchni na dachu, połączeniem funkcji zielonego dachu z produkcją energii słonecznej, a także lokalizacją w ścisłym centrum miasta.
W czerwcu 2020 r. program wsparcia został poszerzony o zazielenianie fasad
oraz wydłużony o 5 lat do roku 2025. Koszty wykonania zielonych fasad są
pokrywane ryczałtowo w wysokości 40%. Dotacje można wykorzystać na pokrycie kosztów zazieleniania podłoża oraz ścian, prac przygotowawczych, krat
dla pnączy, roślin, środków ich ochrony, nawadniania, pielęgnacji gotowego
zielonego dachu, jak również kosztów dodatkowych związanych z profesjonalnym zaprojektowaniem i nadzorem. Obecnie (w 2020 r., przyp. red.) miasto
dysponuje budżetem na program wsparcia w wysokości 3,5 mln euro.
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Co istotne, gdy miasto wymaga zazieleniania dachów od prywatnych właścicieli budynków, a samo tego nie robi, nie jest w ich oczach wiarygodne. Dlatego
też w 2018 r. Hamburg przeznaczył 7,5 mln euro na zakładanie zielonych
dachów na budynkach szkół.

Planowanie zazieleniania dachów i fasad
Projekty ważne z punktu widzenia miasta prawie nigdy nie są realizowane bez
zieleni na budynkach. Duża cześć zielonych dachów powstaje dzięki zapisom
w planach zagospodarowania przestrzennego lub dzięki umowom o świadczenie usługi zagospodarowania terenów miejskich. Jako pomoc przy planowaniu zielonych dachów miasto wydało broszurę pt. „Zazielenianie dachów. Wytyczne dla planowania” opierającą się na trzech głównych tematach: „Wiedza,
planowanie, działanie”. Broszura spotkała się z dużym zainteresowaniem nie
tylko innych miast, ale także architektów, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i indywidualnych inwestorów. Wytyczne pomagają również znaleźć
argumenty na poparcie zakładania zielonych dachów i ich uwzględnienie m. in.
w procesie planowania urbanistycznego i procedurach wydawania pozwoleń
na budowę oraz ujednolicają określenie i uzasadnienie ujęcia zielonych dachów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Hamburga.

Badanie dotyczące kosztów i korzyści ekonomicznych
związanych z budową zielonych dachów
Badanie pn. „Zielone dachy Hamburga – analiza ekonomiczna” potwierdziło
opłacalność zielonych dachów ekstensywnych w dłuższej perspektywie.
Najważniejsze wnioski z badania są następujące:
Po 40 latach koszty cyklu życia zielonego dachu są porównywalne z kosztami cyklu życia dachu pokrytego papą.
Koszty założenia wahają się od 40 do 45 euro/m² powierzchni dachu.
Koszty związane ze wzmocnieniem statyczności konstrukcji pod dach zielony wahają się od 3 do 4 euro/m² jego powierzchni.
Udział kosztów założenia zielonego dachu w całkowitych kosztach budowy
budynku wielokondygnacyjnego wynosi 0,4% całkowitych kosztów.
Zapobieganie szkodom i awariom jest tańsze niż ich późniejsze usuwanie.
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Trudna do obliczenia jest wartość ekonomiczna związana z podniesieniem
jakości środowiska pracy i miejsca zamieszkania oraz wartości budowli,
z polepszeniem mikroklimatu, izolacji akustycznej i ﬁltrowania szkodliwych substancji w powietrzu, a także zwiększeniem różnorodności biologicznej oraz oszczędności energii.
Oszczędności, jakie można uzyskać dzięki zielonym dachom, są związane
z obniżeniem kosztów odprowadzania ścieków, ochroną pokrycia dachu,
wzrostem wydajności instalacji fotowoltaicznych, a przy ich wykorzystaniu
do celów rekreacyjnych z możliwością uzyskania dodatkowych dochodów
ze sprzedaży, wynajmu i leasingu.

A założenie

B faza użytkowania

C renowacja

Rys. 1. Obserwacja kosztów cyklu życia dachu ekstensywnego w okresie 40 lat
(źródło: Hamburgs Gründächer – Eine ökonomische Bewertung, str. 17, BUE/HCU Studie, 2018 r.)

Od momentu rozpoczęcia realizacji „Strategii zielonych dachów” w 2014 r. do
października 2020 r. powierzchnia zielonych dachów w Hamburgu wzrosła
o 44 ha (440 000 m²). Powierzchnia zazielenionych dachów na obszarze
dorzecza Łaby w okolicy Hamburga wynosi 168 ha (1,68 mln m²), z czego
39% stanowią dachy budynków mieszkalnych, 35% przemysłowych i komercyjnych oraz 26% pozostałych. Udział powierzchni ogrodów założonych na
płaskich dachach, tj. dachach o małym kącie nachylenia, w całkowitej powierzchni dachów w Hamburgu wynosi 5%, przy czym połowa dachów
w mieście to dachy płaskie.
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W rozwój powierzchni zielonych dachów w Hamburgu wynoszący 44 ha
(440 000 m²) w okresie 6 lat zainwestowano co najmniej 20 mln euro
(440 000 m² x 45 euro/m² = 19 800 000 euro). Inwestycje te, wpisane
w długoterminową strategię zrównoważonego, neutralnego klimatycznie
rozwoju miasta, wpływają na obniżenie emisji CO₂ i poprawę klimatu
w Hamburgu, stanowiąc istotny element procesu adaptacji do zmian klimatu.

Zielone fasady
Zainteresowanie zielonymi fasadami rośnie, choć powoli. Dzięki modelowemu
projektowi ﬁnansowanemu z funduszy federalnych na podstawie „Strategii
zielonych dachów” Hamburga powstała „Strategia zielonych fasad”, w której
zastosowano sprawdzone już pomysły, ale tym razem dotyczące ścian i fasad.
Strategia obejmuje trzy obszary działań: szerzenie wiedzy, komunikację oraz
wsparcie budowy zielonych ścian. Zaproponowane w niej rozwiązania są
zawarte także w Planie Klimatycznym Hamburga, koncepcji „Więcej miasta
w mieście – razem na rzecz poprawy jakości wolnych przestrzeni w Hamburgu
(QOF)”, programie RISA dotyczącym adaptacji infrastruktury deszczowej, jak
również w federalnej koncepcji „Więcej zieleni w mieście”. Celem strategii jest
stworzenie jak największej liczby zielonych fasad w ramach uzupełnienia tzw.
zielonej infrastruktury w mieście, a także poszukiwanie rozwiązań w zakresie
poprawy jakości wolnych przestrzeni i zrównoważonego rozwoju terenów
w coraz ściślej zabudowanym mieście we współpracy z podmiotami działającymi na rynku nieruchomości.
Bogato ilustrowany podręcznik „Zielone ściany”, wydany przez Urząd ds.
Środowiska, Energii, Klimatu i Rolnictwa Miasta Hamburg, w wyczerpujący
sposób wyjaśnia, jak stworzyć własną oazę jednocześnie przyczyniając się do
zazieleniania miasta. W podręczniku znajdują się zdjęcia oraz wskazówki, które
objaśniają, na czym polega zazielenianie fasad, a także jakie możliwości wiążą
się z ich różnymi wariantami. Przedstawiono także ich zalety oraz sposób
wykonania. W podręczniku można również znaleźć wskazówki i porady
dotyczące planowania, uzyskiwania pozwoleń, ochrony przeciwpożarowej,
techniki budowania, pielęgnacji, kosztów oraz doboru roślin. Dodatkowo
poradnik informuje o możliwości skorzystania z doradztwa oraz uzyskania
dotacji. Podręcznik jest dostępny do pobrania w formie pliku PDF na stronie:
h ps://www.hamburg.de/infomaterial.

41

Zabezpieczanie zielonych dachów i fasad
Zielone dachy i fasady będą przynosić długofalowe korzyści pod warunkiem,
że rośliny będą odpowiednio pielęgnowane, a zastosowane urządzenia
i elementy konstrukcyjne poddawane odpowiedniej konserwacji. Chcąc
pomóc właścicielom i deweloperom w spełnieniu tego wymogu, miasto
zapewnia przydatne informacje, m.in. w „Wytycznych dotyczących pielęgnacji i konserwacji zielonych dachów”, które są dostępne na stronie:
www.hamburg.de/gruendach. Opracowanie to zawiera użyteczne wskazówki
oraz instrukcje dotyczące pielęgnacji i konserwacji dachów. Osoby nieposiadające fachowej wiedzy będą w stanie wykonać z jego pomocą podstawowe
prace pielęgnacyjne i konserwacyjne oraz ocenić, kiedy konieczne będą
konsultacje z ekspertami w dziedzinie ogrodnictwa i architektury krajobrazu.
Należy pamiętać, iż wydatki na pielęgnację oraz konserwację są mniejsze
od kosztów związanych z naprawą zielonego dachu. Ponadto partnerzy,
z którymi współpracuje miasto, np. Hamburski Bank Inwestycji i Promocji
(niem. Hamburgische Inves ons- und Förderbank) oraz Energielotsen,
doradzają klientom i prowadzą spotkania informacyjne dot. renowacji dachów
i budynków, a także możliwości uzyskania dotacji na zielone dachy oraz fasady.

Komunikacja
Zagadnienie zmiany klimatu zajmuje obecnie znaczące miejsce w debacie
publicznej, co stwarza okazję do większego zaktywizowania działających już
w tym obszarze interesariuszy oraz zaangażowania nowych. Włączenie ich
w działania adaptacyjne, w tym rozwój zielonej infrastruktury i zielonych dachów, wymaga jednak pokonania pewnych przeszkód. Planując zazielenienie
budynku ponownej ocenie poddać należy projekt budowlany lub istniejący
budynek, aby sprawdzić, czy istnieje taka możliwość. Należy uwzględnić
również inne wymagania, które muszą zostać spełnione. Na początku koszty
budowy zielonego dachu zawsze są wyższe niż dachu tradycyjnego, a ponadto
poszczególne grupy docelowe oraz same projekty są bardzo zróżnicowane.
Dlatego oprócz uruchomienia programu wsparcia, ważne jest też zainicjowanie działań informacyjnych oraz promocyjnych. Należy nawiązać kontakt
i współpracę z planistami, deweloperami oraz stowarzyszeniami branżowymi.
Dlatego w Hamburgu stworzono pla ormę cyfrową, na której udostępniane
są grupom docelowym najważniejsze informacje i materiały nt. zazieleniania
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budynków. Otwarto również punkty porad, w których specjaliści pomagają
właścicielom budynków udzielając konsultacji w zakresie przygotowania miejsca, możliwych do zastosowania rozwiązań i systemów technicznych, statyki
budynku i doboru roślin. Broszury przygotowane przez miasto Hamburg
w języku niemieckim oraz także częściowo w angielskim są dostępne za darmo
pod adresem: h ps://www.hamburg.de/infomaterial.

Rys. 2. Ulotka oraz broszury przygotowane przez miasto Hamburg do pobrania za darmo pod adresem:
h ps://www.hamburg.de/infomaterial
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Lista bezpłatnych materiałów dotyczących zazieleniania dachów oraz ścian,
które są dostępne na stronie internetowej miasta Hamburg:
Zazielenianie dachów. Wytyczne do planowania (niem. Dachbegrünung.
Lei aden zur Planung), rok wydania 2017
Nagroda Miasta Hamburg dla zielonych budowli (niem. Hamburger Preis
für Grüne Bauten), rok wydania 2017
Zielone Dachy Hamburga. Ocena ekonomiczna (niem. Hamburgs
Gründächer. Eine ökonomische Bewertung), rok wydania 2018
Zielony dach z instalacją słoneczną. Więcej zieleni – 4 korzyści jednocześnie (niem. Das Solar-Gründach. Mehr Grün – Vier Vorteile auf Einmal),
rok wydania 2019
Podręcznik „Zielone ściany” (niem. Handbuch Grüne Wände), rok
wydania 2020
Wytyczne dot. pielęgnacji i konserwacji zielonych dachów (niem.
Handreichung zur Pﬂege und Wartung von Dachbegrünungen),
rok wydania 2020
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Rys. 3. Ulotka oraz broszury przygotowane przez miasto Hamburg do pobrania za darmo pod adresem:
h ps://www.hamburg.de/infomaterial

Wnioski z realizacji strategii
Z perspektywy miasta Hamburg szczególnie skuteczne dla rozwoju zielonych
dachów i fasad są następujące narzędzia.
Strategia jako dokument o szerokim oddziaływaniu społecznym, którego
realizacja angażuje zainteresowane strony związane z rynkiem nieruchomości, planowaniem zagospodarowania przestrzennego, nauką, administracją oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a także który wykorzystuje różne instrumenty i narzędzia prawne, w tym zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego, do promocji zielonych dachów.
Wspieranie projektów pilotażowych, w tym wprowadzanie programów
dotacji, udostępnianie dobrych praktyk i intensywne ich promowanie,
a także zaangażowanie w realizację szeroko zakrojonych strategii (takich
jak np. strategia zagospodarowania wody opadowej, plan klimatyczny).
Wprowadzenie systemu doradztwa i organizacja szkoleń.
Realizacja projektów modelowych na budynkach użyteczności publicznej
i jednoczesne zobowiązanie miasta do zazieleniania takich budynków.
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Przykłady dobrych praktyk – projektów zrealizowanych w ramach strategii:
Nazwa projektu

Zielona różnorodność na budynku ﬁrmy
Wulf Gaertner Autoparts AG

Lokalizacja:

Merkurring 111, Hamburg-Rahlstedt

Okres realizacji:

1996-2014

Powierzchnia dachu:

6 940 m² (w tym 3 040 m² – dach zielony,
3 900 m² – dach żwirowy)

Rodzaj zielonego dachu:

Dach ekstensywny z tarasem

Główna siedziba ﬁrmy Wulf Gaerner Autoparts AG w dzielnicy Rahlstedt
jest położona niedaleko obszarów zielonych otaczających Hamburg. Także
na jej dachu kwitną rośliny. W latach 1996-2014, w trzech etapach budowy
siedziby, na hektarze powierzchni powstał zielony dach cechujący się dużą
różnorodnością. Firmowa restauracja oferuje teraz zielone widoki, a położone nieopodal ścieżki żwirowe zachęcają do relaksujących spacerów.
„Dzięki zazielenieniu dachu tworzy się przyjemna atmosfera. Podczas przerwy nasi pracownicy mogą się zrelaksować, ciesząc się widokami ponad
dachami budynków przy ulicy Merkurring”.
(Marita Schwartze, członkini zarządu i dyrektorka ds. zasobów ludzkich
w ﬁrmie Wulf Gaertner Autoparts AG)

Fot. BUKEA / Isadora Tast

W 2017 r. ﬁrma Wulf Gaerner Autoparts AG została laureatem nagrody
Miasta Hamburg dla zielonych budowli (niem. Hambur-ger Preis für Grüne
Bauten), więcej informacji na ten temat pod adresem:
h ps://www.hamburg.de/contentblob/8978358/a8bbb5e0c68ca20a680
1e2a9004c8e2b/data/d-hamburger-preis17-broschuere.pdf
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Nazwa projektu

Hala sportowa z trzema boiskami
Loogestraße

Lokalizacja:

Loogestr. 21, Hamburg-Eppendorf

Okres realizacji:

2012 r.

Powierzchnia dachu:

1 950 m²

Rodzaj zielonego dachu:

Dach ekstensywny

Hala sportowa w Eppendorf przejęła rolę lidera pośród obiektów szkolnych
z zielonymi dachami w Hamburgu. Dzięki „schodkowej” konstrukcji zielony
dach jest widoczny z okien szatni, przez co uczniowie, a także pozostałe
ćwiczące osoby, mogą cieszyć się ładnymi widokami. Zielone dachy na
obiektach szkolnych oraz sportowych mają sens tam, gdzie są one ciągle
wykorzystywane, przede wszystkim z uwagi na efekt chłodzący takich
dachów. Ponadto tak silnie zazielenione miejsce zyskuje na wartości.

Fot. SBH/Till Neumann
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Nazwa projektu

Centrum dla Seniorów KerVita
„Am Inselpark”, ogród terapeutyczny
dla osób z demencją

Lokalizacja:

Neuenfelder Str. 33a,
Hamburg-Wilhelmsburg

Okres realizacji:

2011-2013

Powierzchnia dachu:

410 m²

Rodzaj zielonego dachu:

Dach intensywny

W ramach Międzynarodowej Wystawy Budowlanej w 2013 r. w Hamburgu
powstało Centrum dla Seniorów „Am Inselpark”. Powyżej 4. piętra stworzono szczególne miejsce – ogród na dachu, który ma pełnić funkcję ogrodu
terapeutycznego dla osób z demencją. Wymagający opieki mieszkańcy
Centrum mogą tam bezpiecznie odpocząć i doświadczyć kontaktu z naturą.
Przestrzenne ograniczenie dachu zmienia się w jego widoczną zaletę, a cierpiący na demencję mieszkańcy mogą skorzystać z chronionej i dobrze zaprojektowanej wolnej przestrzeni w środku miasta. Ogród na dachu wzorcowo
łączy zazielenienie z aspektami prozdrowotnymi. Zróżnicowane wykorzystanie roślin, założenie podniesionych grządek oraz stworzenie miejsc
odosobnienia pozwala korzystającym z ogrodu poczuć się częścią wspólnoty
oraz w nim popracować. Ogród na dachu swoją mocną koncepcją robi
wrażenie, przez co wzorcowo spełnia jednocześnie wymogi społeczne,
ekologiczne oraz funkcjonalne.

Fot. BUKEA/Isadora Tast
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Nazwa projektu

Zielone dachy z instalacją słoneczną

Lokalizacja:

Rosenstraße 2 und Leo-Leis kow-Allee,
Hamburg

Okres realizacji:

2018-2020

Powierzchnia dachu:

–

Rodzaj zielonego dachu:

Dach ekstensywny z instalacją słoneczną

W ubiegłych latach udoskonalono rozwiązania techniczne, które w optymalny sposób łączą wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł z zazielenianiem dachów. Panele fotowoltaiczne w kombinacji z zielonymi dachami
pracują zdecydowanie bardziej efektywnie. W gorące, letnie dni temperatury na gołym i pokrytym żwirem dachu mogą wynosić od 60 do 80℃, podczas
gdy na zielonym dachu z reguły nie przekraczają 35℃. Rośliny obniżają temperaturę otoczenia, a tym samym chłodzą moduły fotowoltaiczne, dzięki
czemu zmniejszają one straty mocy związane z ciepłem i osiągają do 3%
wyższą wydajność. Również przy montażu paneli fotowoltaicznych zielone
dachy mogą okazać się pomocne. Panele są mocowane do specjalnie
zaprojektowanych płyt za pomocą ramy nośnej. Poprzez zastosowanie
dodatkowego obciążenia w postaci warstwy substratu urządzenia zostają
zabezpieczone przed wiatrami i burzami. Do zazielenienia dachu z instalacją
słoneczną nadają się tylko nisko rosnące rośliny, które nie będą rzucać cienia
na panele.

Fot. BUKEA/Isadora Tast

Fot. BUKEA/Justus Quanz
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Nazwa projektu

Dom pasywny „Smart ist grün”

Lokalizacja:

Am Inselpark, Hamburg-Wilhelmsburg

Okres realizacji:

2013 r.

Powierzchnia dachu:

–

Rodzaj zielonego dachu:

Zazielenianie fasady, dach ekstensywny,
instalacja fotowoltaiczna

Dom pasywny „Smart ist grün” powstał w ramach Międzynarodowej Wystawy Budowlanej odbywającej się w 2013 r. w Hamburgu. Na południowej
fasadzie budynku znajdują się korytka dla roślin, a w nich pnące hortensje.
Piękne i bujnie rosnące na fasadzie rośliny nie tylko dodają jej walorów
estetycznych, ale także ochraniają balkony przed wzrokiem ciekawskich.
Zieleń ochrania też przed skwarem rzucając cień w upalne dni, a poprzez
transpirację pozytywnie wpływa na mikroklimat. W połączeniu z instalacją
fotowoltaiczną oraz wydajną izolacją termiczną zielone fasady wpisują się
w strategię rozwoju zrównoważonych energetycznie budynków.
„Rośliny jako »zielone zasłony« są bardzo lubiane przez ptaki, które traktują
je jako »kotwicę i osłonę« dla miejsc żerowania”. (Cornelia Stolze,
właścicielka mieszkania)
Na południowej fasadzie domu
pasywnego „Smart ist grün”
w dzielnicy Hamburga – Wilhelmsburgu znajdują się korytka
dla hortensji pnących.

Fot. BUKEA/Hanna Bornholdt
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Fot. L+/Janosch Heydorn

4.2. Miejski program wsparcia w Monachium
Ogólnodostępne parki oraz inne tereny zielone pozytywnie wpływają na klimat w mieście, podnoszą jakość życia i sprzyjają integracji społecznej. Dlatego
też każdy obsadzony roślinnością dziedziniec wewnętrzny, mały zazieleniony
dach, roślina pnąca się po fasadzie domu czy każdy odbetonowany metr kwadratowy ma znaczenie. Aby zachęcić mieszkańców Monachium do zazieleniania własnych podwórek i budynków miasto już od 1977 r. realizuje własny program pomocowy pn. „Program specjalny miasta Monachium dot. wsparcia zazieleniania dziedzińców wewnętrznych, ogródków, dachów i fasad budynków,
odbetonowania oraz zbliżonego do naturalnego zagospodarowania terenów
zakładowych” (niem. „Das Sonderprogramm der Landeshauptstadt München
zur Förderung von Innenhof-, Vorgarten-, Dach- und Fassadenbegrünung,
Entsiegelung sowie von naturnaher Begrünung von Firmengeländen”) [1].
Podstawowym celem programu jest poprawa wyglądu centrum miasta oraz
złagodzenie skutków ocieplenia klimatu. Zgodnie z hasłem „Zieleń zamiast
szarości” program ma pomóc w zazielenieniu i odbetonowaniu miasta. Oprócz
aspektu estetycznego, więcej zieleni oznacza lepsze wsiąkanie wody w ziemię,
co jest zbawienne przy nawalnych deszczach czy coraz częstszych i intensywniejszych okresach suszy, będących następstwem zmiany klimatu [1].
Już na samym początku realizacji programu ustalono priorytety, według
których wybrano te obszary miasta, gdzie wsparcie powinno zostać udzielone
najszybciej i najbardziej efektywnie. Mowa tu o terenach ubogich w zieleń,
intensywnie zabetonowywanych, a także obszarach uznawanych za lokalne
miejskie wyspy ciepła. Aby jak najwięcej osób mogło odnieść realną korzyść
z inicjatywy, wprowadzono minimalną liczbę lokali mieszczących się w budynku, na dachu którego można założyć ogród wsparty dotacją. Bez względu
na to, czy zazielenienie ma dotyczyć dziedzińca wewnętrznego, fasady
budynku czy jego dachu, w budynku muszą być przynajmniej 4 osobne
mieszkania. Wsparcie ﬁnansowe można otrzymać również na obejmującą
zazielenienie renowację dachu budynku pochodzącego z pierwszej połowy lat
90. lub starszego. Mimo iż w ramach programu priorytetowo traktowane są
wspólnoty mieszkaniowe, właściciele prywatni i ich wspólnoty, o wsparcie
mogą ubiegać się także właściciele budynków użytkowych [2].
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Nie wszystkie projekty mogą uzyskać doﬁnansowanie w ramach programu.
Dotyczy to zwłaszcza tych, które muszą zostać zrealizowane w ramach
projektów publicznych, są ﬁnansowane ze środków publicznych, np. programu
rozwoju obszarów miejskich, zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku,
a także tych, w ramach których wykonane zielone dachy nie są zadowalające
jakościowo lub gdy nie można ustalić wysokości kosztów poniesionych na ich
zainstalowanie [2].
Od początku istnienia programu miasto regularnie go uaktualnia, koncentrując się na obszarach o większej gęstości zaludnienia i mniejszej powierzchni
terenów zielonych.

Główne założenia programu
W aktualnej wersji programu zazieleniania miasta przewidziano kilka rodzajów
działań wspierających zazielenianie dachów, które obejmują:
wprowadzenie obowiązku zazielenienia dachu w przypadku, gdy budowany jest dom, a planowany jest dach płaski. Wymóg ten obowiązuje od
1996 r.;
zazielenianie nowych budynków stawianych przez miasto, np. budynków
administracyjnych, szkół, przedszkoli czy hal sportowych;
doﬁnansowanie budowy zielonych dachów, w tym zielonych dachów
tworzonych na budynkach istniejących, wybudowanych przed 1996 r.
W tym przypadku możliwa jest dotacja na pokrycie 50% kosztów założenia
dachu z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość wsparcia nie przekroczy
25 euro/m² powierzchni dachu. Zwłaszcza ten wariant programu cieszy się
od lat dużym zainteresowaniem [2].

Dotacje dla zielonych dachów
W ramach programu wsparcia z budżetu miasta przyznawane są jednorazowe
dotacje na projekty związane z zazielenianiem budynków. Koszty kwaliﬁkowane obejmują koszty wszystkich niezbędnych działań, takich jak przygotowanie pod założenie ogrodu, wyburzenie budynków gospodarczych lub murów
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podwórza, układanie rur zasilających i odprowadzających, a w szczególności
działań związanych z zaprojektowaniem i założeniem ogrodu, np. na dachu.
Dotacja może również objąć działania wymagające poniesienia kosztów
dodatkowych, związanych z planowaniem, zarządzaniem budową i nadzorem
technicznym [2].
Wysokość wsparcia wynosi 50% kosztów kwaliﬁkowanych, przy czym dla
dachów intensywnych nie może przekroczyć 100 euro/m² dachu, a dla dachów
ekstensywnych 25 euro/m². W przypadku dachów ekstensywnych jednym
z kryteriów otrzymania dotacji jest zapewnienie odpowiedniej miąższości warstwy substratu, która musi wynosić przynajmniej 8-10 cm [2]. Zaleca się jednak
stosowanie grubszych warstw, tj. 20-25 cm, by na dachach mogło rozwijać się
więcej gatunków roślin, a także by owady mogły spędzić tam czas zimy [3].

Konkurs „Jeszcze więcej zieleni dla Monachium”
Obok programu wsparcia miasto Monachium organizuje konkurs aktywizujący pt. „Jeszcze więcej zieleni dla Monachium” (niem. „Mehr Grün für
München”), którego 40. edycję obchodzono w 2015 r. Od 1975 r., kiedy przeprowadzono pierwszą edycję konkursu na najpiękniejszy przykład zazielenienia dziedzińców, ogródków oraz terenów zakładowych, jury nagrodziło
ponad 1000 projektów. Od 2008 r. konkurs odbywa się co dwa lata, a jego
celem jest promowanie nie tylko profesjonalnie zaprojektowanych obszarów
zieleni, ale również efektownie wyglądających, małych przedsięwzięć. Organizatorom konkursu zależy na zachęceniu mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w zazielenianiu miasta. W konkursie
mogą brać udział właściciele domów i ﬁrm [4]. Ostateczny termin nadsyłania
zgłoszeń upływa 30 czerwca każdego nieparzystego roku. W ramach konkursu
można wygrać nagrodę w 6 kategoriach: ogródki przed domem, dziedzińce,
instalacje ogrodowe, osobiste zaangażowanie, od 1995 r. także za otoczenie
przyjazne dzieciom, a od 2008 r. za zazielenienie terenów zakładowych [5].
Zanim zgłoszony projekt zostanie dopuszczony do oceny, jury skrupulatnie
sprawdza, czy spełnia on warunki udziału. Tak jak w przypadku samego programu wsparcia, tak i tutaj ważne jest to, że do konkursu można zgłaszać
budynki mieszkalne, w których jest więcej mieszkań. Obiekt zgłoszony do
konkursu nie może też być obiektem wcześniej już w nim nagrodzonym.
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Ostatnim wymogiem jest to, że jedynym działaniem podjętym w ramach
tworzenia zgłoszonego przedsięwzięcia nie może być przyozdobienie miejsca
bądź obiektu kwiatami [4].
Za zgłaszane pomysły oraz zaangażowanie uczestnicy otrzymują dyplomy
oraz nagrody pieniężne w wysokości 125 euro, 250 euro oraz 500 euro.
Za szczególnie wyróżniający się projekt zwycięzca może otrzymać 750 euro
nagrody specjalnej. Uroczyste wręczenie nagród odbywa się w ratuszu [4].

Korzyści z programu
Obecnie na obszarze miasta Monachium zazielenionych jest około 25%
dachów płaskich. Budynki zazieleniane są także w inny sposób, np. poprzez
tworzenie ogrodów na dziedzińcach lub zielonych ścian. Jednym z oczekiwanych efektów realizacji programu wsparcia zazieleniania różnych miejsc
w mieście jest zwiększenie bioróżnorodności poprzez stworzenie miejsc do
życia dla różnych gatunków roślin i zwierząt, a także poprawa samopoczucia
mieszkańców poprzez udostępnienie im miejsc pełnych zieleni. Kolejną
korzyścią jest wzrost wartości biurowców i innych budynków, w bezpośrednim
sąsiedztwie których znajduje się dużo terenów zieleni, oraz pozytywny wpływ
na pracujące w nich osoby [1].
Warte podkreślenia jest również to, że zazielenianie np. dachów przyczynia
się do poprawy klimatu w mieście oraz poprawy mikroklimatu w pokrytych
zielenią budynkach. W budynkach takich jest chłodniej latem, a cieplej zimą,
w związku z czym zmniejsza się ich zapotrzebowanie na energię. Zielone dachy
są też trwalsze od tradycyjnych. Biorąc pod uwagę postępującą zmianę
klimatu, która lokalnie wiąże się z większą częstotliwością oraz intensywnością
opadów deszczu, istotną zaletą zielonych dachów jest też ich zdolność do
magazynowania wody opadowej [1].

1. h ps://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/baureferat/foerderprogramm-priv-gruen.html
(dostęp: 2.12.2020)
2. Richtlinien Münchner Förderprogramm für mehr Grün in der Stadt, Monachium, 2020 r.
3. Artenvielfalt Fördern auf dem Gründach, Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe
München, Monachium, 2017 r.
4. We bewerb „Mehr Grün für München”, Monachium, 2020 r.
5. 40 Jahre We bewerb „Mehr Grün für München”, Monachium, 2015 r.
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Przykłady zielonych dachów w Monachium
Zazielenianie budynków wybudowanych przed rokiem 1996

Fot. Petra Schaﬀer

Fot. Manuel Bauer
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Zazielenianie dachu jednego z bloków na osiedlu, założenie ogrodu
warzywnego

Fot. Wydział ds. budownictwa, dział zakładania ogrodów, Monachium

Fot. Wydział ds. budownictwa, dział zakładania ogrodów, Monachium
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4.3. Program zazieleniania Stu

gartu

Z uwagi na lokalizację miasta w dolinie, łagodny klimat, niezbyt silne wiatry
oraz bezpośrednie sąsiedztwo licznych zakładów przemysłowych już od
początku lat 70. Stu gart zmagał się z problemem niskiej jakości powietrza.
Sytuację pogorszył jeszcze rozwój zabudowy na zboczach doliny, gdyż zaburzył
cyrkulację powietrza w mieście, co z kolei przyczyniło się do nasilenia zjawiska
miejskiej wyspy ciepła. Od tego czasu Urząd Miasta wprowadził szereg regulacji i podjął wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza, w tym
poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Jednym z takich działań
było wsparcie budowy zielonych dachów. A te w Stu garcie mają długą tradycję. Pierwszy taki dach wybudowano w latach 20. XX w. i istnieje on do dziś.
W 1985 r. Stu gart, jako pierwsze miasto w Niemczech, włączył strategię
zielonych dachów do planu rozwoju miasta. W 1986 r. Urząd Miasta wdrożył
program ﬁnansowych zachęt do zakładania zielonych dachów, który okazał się
dużym sukcesem i jest realizowany do dziś. Każdego roku przeznaczone na ten
cel fundusze są wykorzystywane w całości [1]. Jako wyraz własnego zaangażowania we wdrażanie strategii miasto zazielenia dachy budynków użyteczności publicznej.

Fot. Urząd Miasta Stu gart, Urząd Ochrony Środowiska, Wydział Klimatologii Miejskiej
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Od 2014 r. Stu gart realizuje równolegle dwa programy wsparcia – jeden
związany z zazielenianiem dziedzińców, dachów oraz fasad budynków, a drugi
z ogrodami miejskimi. Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach pierwszego
programu w latach 1986-2009 założono zielone dachy, których łączna powierzchnia sięga około 65 000 m² [2]. Celem drugiego programu pn. „Miejskie
ogrody” (niem. Urbane Gärten) jest natomiast podnoszenie świadomości
w zakresie hodowli warzyw i owoców w mieście, a także wspieranie tworzenia
nowych miejsc odpoczynku, spotkań oraz międzykulturowej i łączącej pokolenia współpracy.

Cele i założenia programu
Lokalny „Zielony program” Stu gartu dotyczący zazieleniania dziedzińców,
dachów oraz fasad budynków (niem. Das kommunale Grünprogramm
der Landeshauptstadt Stu gart zur Förderung der Hof-, Dach- und
Fassadenbegrünung) wprowadza zachęty ﬁnansowe do zazieleniania
budynków. Jednym z jego najważniejszych celów jest zwiększenie wartości
ekologicznej skoncentrowanej zabudowy w ścisłym centrum miasta i poprawa
jakości życia mieszkańców. Ważne jest także stworzenie nowych miejsc

Fot. Urząd Miasta Stu gart, Urząd Ochrony Środowiska, Wydział Klimatologii Miejskiej
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do życia dla roślin i zwierząt oraz poprawa jakości powietrza dzięki temu,
że rosnące m.in. na dachach rośliny będą pochłaniały pyły i inne szkodliwe
substancje z powietrza. Zielone dachy będą także chłodzić miasto w miesiącach letnich i pomogą w stworzeniu naturalnego systemu obiegu wody
opadowej, w ramach którego będzie ona mogła wsiąkać w ziemię w miejscu
opadu i tam odparowywać [3].
Łącznie „Zielony program” (niem. Grünprogramm) przewiduje 3 rodzaje
zachęt do zazieleniania budynków i dziedzińców:
bezpłatne doradztwo w zakresie planowania zazielenienia, zarządzania
gruntami, procedury ubiegania się o dotację, ﬁnansowania oraz realizacji
projektu;
działania edukacyjno-komunikacyjne skierowane do właścicieli gruntów
oraz budynków, obejmujące seminaria, warsztaty, publikację artykułów
w prasie branżowej;
wsparcie ﬁnansowe poprzez udzielanie dotacji na przedsięwzięcia realizujące cele programu, a także ulg w opłatach za odprowadzanie wody
opadowej.

Program dotacji
Działania kwaliﬁkujące się do przyznania dotacji obejmują prace związane
z założeniem zielonego dachu, począwszy od sprzątnięcia nieużywanych
sprzętów, poprzez zaprojektowanie i wykonanie dachu, aż po działania dodatkowe, np. uzyskanie pozwolenia na budowę. Grubość warstwy substratu musi
wynieść przynajmniej 12 cm, a rośliny powinny zostać dobrane z katalogu
lokalnych ziół oraz mieszanek nasion. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele,
ich prawni przedstawiciele oraz najemcy za zgodą właścicieli z zastrzeżeniem,
że może ono zostać udzielone raz na 10 lat [3].
W wytycznych programowych wskazano, iż maksymalna wysokość dotacji
może wynieść połowę kosztów wykończeniowych związanych z zazielenieniem dachu lub 17,90 euro/m², jednocześnie nie przekraczając 10 000 euro.
Roczny budżet programu wynosi 51 000 euro [1].
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Fot. Urząd Miasta Stu gart, Urząd Ochrony Środowiska, Wydział Klimatologii Miejskiej

Oprócz dotacji można również uzyskać obniżenie wysokości obowiązkowej
opłaty z tytułu odprowadzania wody opadowej. Obniżka uzależniona
jest przede wszystkim od grubości warstwy substratu – im jest ona większa,
tym większa jest ulga, począwszy od 50% (dla miąższości substratu wynoszącej min. 6 cm) aż po nawet 100% (dla miąższości substratu przekraczającej 50 cm) [4].

Oczekiwane rezultaty
Zakładanie zielonych dachów, a także inne przedsięwzięcia realizowane
w ramach programu wsparcia, np. zazielenianie dziedzińców, powinny wpłynąć pozytywnie na utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności i temperatury w mieście. Kolejną korzyścią jest zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez stworzenie korzystnych warunków do życia dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Nie bez znaczenia jest także kwes a zarządzania wodą
opadową – zatrzymując ją zielone dachy odciążają miejski system kanalizacyjny i zapobiegają powodziom, zwłaszcza podczas intensywniejszych opadów
deszczu.
1. Green Roofs. A Resource Manual for Municipal Policy Makers, Canada Mortgage and Housing
Corpora on, 2006 r.
2. Der Klimawandel – Herausforderung für die Stadtklimatologie, Schri enreihe des Amtes für
Umweltschutz - He 3, Stu gart, styczeń 2010 r.
3. Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung. Richtlinie für das kommunale Grünprogramm der
Landeshauptstadt Stu gart zur Förderung der Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, Stu gart, 2014 r.
4. Schmutzwasserentgelt und Niederschlagswassergebühr, Stu gart, 2018 r.
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4.4. Program zazieleniania dachów i fasad
w Hanowerze
Podobnie jak inne niemieckie miasta Hanower zmaga się z konsekwencjami
zmiany klimatu, w szczególności rosnącymi temperaturami powietrza w mieście, wzrostem intensywności i częstotliwości opadów oraz letnimi okresami
suszy. Od 2012 r. miasto realizuje strategię adaptacji do zmiany klimatu,
początkowo opracowaną dla dzielnicy Linden, a następnie rozszerzoną na cały
jego obszar. Przy wyborze środków adaptacji wzięto pod uwagę relacje
pomiędzy różnymi miejskimi systemami i podsystemami, aby zmaksymalizować korzyści wynikające z realizacji strategii. Jednym z takich środków jest
zazielenianie dachów, które daje wiele pozytywnych rezultatów [1]. Zielone
dachy stwarzają miejsce do życia dla licznych gatunków roślin i zwierząt,
zwiększając w ten sposób bioróżnorodność w mieście, obniżają temperaturę
otoczenia transpirując wodę opadową, a także magazynują tę wodę zmniejszając ryzyko przeciążenia infrastruktury kanalizacyjnej. Ponadto chronią
elewację budynku przed czynnikami zewnętrznymi i pochłaniają hałas [2].

Cele i założenia programu wsparcia zazieleniania budynków
Rozwój terenów zielonych w mieście jest wspierany dzięki wdrażaniu modelowego programu pn. „Więcej zieleni w mieście – zazielenianie dachów oraz
fasad w Hanowerze” (niem. „Mehr Natur in der Stadt – Dach- und
Fassadenbegrünung in Hannover”), realizowanego wspólnie przez Wydział
Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Hanower, Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony Środowiska i Przyrody Niemiec, Region Hanower (niem. Der
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Region Hannover – BUND
Hanower) oraz Kasę Oszczędnościową Hanower (niem. Sparkassenbrief N+)
[3]. Jego celem jest zachęcenie właścicieli domów i nieruchomości do zazieleniania dachów i fasad. Istnieje wiele możliwości zagospodarowania powierzchni dachu, począwszy od budowy zielonego dachu ekstensywnego, niewymagającego częstej pielęgnacji, po budowę zielonego dachu intensywnego,
przypominającego ogród na dachu. W ramach programu wsparcia promowana jest także kombinacja zielonego dachu z instalacją fotowoltaiczną,
choć należy pamiętać, iż wymaga ona odpowiednio szczelnego i nośnego
dachu [2].
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Program wsparcia obejmuje przyznawanie dotacji na zazielenienie budynku.
W jego ramach można ubiegać się o doﬁnansowanie 1/3 kosztów kwali owanych projektu, przy czym maksymalna kwota doﬁnansowania wynosi 3,5 tys.
euro na zazielenienie fasady, 3 tys. euro na zazielenienie dachu o powierzchni
poniżej 250 m² oraz 10 tys. euro na zazielenienie dachu o powierzchni przekraczającej 250 m². Do doﬁnansowania kwaliﬁkują się następujące wydatki:
w przypadku zielonych fasad: koszty materiałów (rośliny, kraty dla roślin
pnących) oraz realizacji projektu;
w przypadku zielonych dachów: koszty materiałów oraz założenia dachu
(m. in. substrat, rośliny, drenaż).
Istnieje także możliwość doﬁnansowania kosztów związanych z wykonaniem
obowiązkowej oceny statyczności dachu, na których pokrycie można uzyskać
do 300 euro [2].
Począwszy od września 2018 r. do doﬁnansowania kwaliﬁkują się także
projekty zazielenienia dachów budynków już istniejących, z zapewnieniem
hydroizolacji chroniącej przed przerastaniem korzeni oraz zastosowaniem
materiałów nie zawierających PCV i pestycydów [4].

Fot. © Landeshauptstadt Hannover (LHH)
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W każdym przypadku warunkiem uzyskania wsparcia jest wykonanie zielonego dachu przez profesjonalną ﬁrmę [2].
Urząd Miasta Hanower prowadzi również program wsparcia dotyczący
integracji instalacji słonecznych z zielonymi dachami. Program realizowany
będzie do końca 2020 r., a jego budżet wynosi 314 tys. euro. Ma on przyczynić
się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w lokalnym miksie energetycznym, a także zwiększenia odporności na negatywne skutki zmiany klimatu.
Łączenie zielonych dachów z instalacjami fotowoltaicznymi przynosi dodatkowe korzyści: zielony dach przeciwdziała przegrzewaniu się instalacji i chroni ją
np. przed porywistymi wiatrami. Zwiększa też trwałość pokrycia dachowego,
na które nie padają bezpośrednio promienie słoneczne, a zmienne warunki
atmosferyczne nie mają już tak dużego wpływu [5].
W programie ujęto również kampanię promującą zazielenianie fasad oraz
dachów, w ramach której można wziąć udział w wycieczce z przewodnikiem
oprowadzającym po miejscach, gdzie już wybudowano zielone fasady i dachy,
a także w wykładach poświęconych tej tematyce. Kampania ma zachęcić
właścicieli budynków do tego, aby skorzystali ze wsparcia ﬁnansowego
i zdecydowali się na ich zazielenienie [1].

Fot. © Landeshauptstadt Hannover; Karl Johaentges
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Dodatkowa boniﬁkata dla inwestorów
Kolejnym instrumentem wsparcia dla właścicieli domów oraz nieruchomości
decydujących się na założenie zielonych dachów jest obniżenie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu odprowadzania wody opadowej. Dla profesjonalnie
wykonanych dachów ekstensywnych lub intensywnych o miąższości substratu wynoszącej min. 6 cm opłata ta jest zmniejszana o 50% i wynosi
0,34 euro/m²/rok. Dotyczy to również takich konstrukcji, w przypadku których
ilość wody opadowej odprowadzanej do centralnej sieci kanalizacyjnej jest
zmniejszona w stopniu porównywalnym do wyżej wymienionych dachów
zielonych [1]. Miejskie przedsiębiorstwo wodne Stadtentwässerung Hannover
może jednak zażądać dowodu, który umożliwi sprawdzenie, że redukcja ta
faktycznie jest podobna [6].

Zapisy prawne
Oprócz wdrażania programu dotacji miasto wspiera budowę zielonych
dachów stosując także odpowiednie zapisy prawne. Zazielenione powinny
zostać dachy wszystkich nowo budowanych budynków o kącie nachylenia
nie przekraczającym 20 stopni, co wynika z planu zabudowy miasta oraz
zapisów w miejscowym planie budowlanym. Zapisy te są zgodne z paragrafem
84 prawa budowlanego Dolnej Saksonii, który stanowi, iż miasta mogą na
mocy własnych lokalnych przepisów nakazać zazielenianie budynków, np.
w celach ekologicznych [1].

Rezultaty
Korzyści z realizacji programu są już widoczne. W 2013 r. wykonano mapowanie 2 250 zazielenionych dachów, dzięki czemu można było określić ich
faktyczną powierzchnię. Wyniosła ona w sumie około 640 tys. m², z czego
około 18 tys. m² zazieleniono w ramach programu wsparcia. Zielone dachy na
budynkach znajdują się przede wszystkim na terenach przemysłowych, natomiast w dzielnicach mieszkalnych przeważają dachy na garażach podziemnych
oraz wolnostojących. Ogólnie jednak liczba i powierzchnia zielonych dachów
wzrasta od centrum aż po obrzeża miasta. Bazując na danych dotyczących
całkowitej rocznej sumy opadów w Hanowerze można stwierdzić, iż dzięki
zielonym dachom do miejskiej kanalizacji traﬁa o około 250 tys. m³ mniej
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wody opadowej. Zgromadzona na nich woda odparowuje, co z kolei przyczynia
się do poprawy mikroklimatu w mieście [1].
Także zazielenianie fasad przynosi korzyści podobne do zazieleniania dachów,
zarówno jeżeli chodzi o mikroklimat w mieście, jak i w samym budynku. Zielone fasady poprawiają jego izolację termiczną i higienę powietrza wewnątrz
oraz zmniejszają zapotrzebowanie na energię. Zazielenione fasady stwarzają
też miejsce do życia dla miejskiej fauny oraz łagodzą skutki zanieczyszczenia
hałasem, który w pewnym stopniu jest odbijany przez zieloną ścianę [1].
Realizowany przez Hanower program wsparcia dla zielonych dachów i fasad
cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 4 lipca 2019 r., tj. po 7 latach
od jego wprowadzenia, do użytku oddano setny zielony dach, a do początku
2020 r. złożono ponad 200 wniosków o przyznanie dotacji. W odpowiedzi
na tak duże zainteresowanie miasto Hanower uruchomiło kolejną pulę
wsparcia [3].

Fot. © Landeshauptstadt Hannover; Karl Johaentges

Wzorcowy przykład Osiedla Kronsberg
W 1990 r. Niemcy zostały wybrane na gospodarza Wystawy Światowej
w 2000 r. Pomysł organizacji wystawy w Hanowerze spotkał się jednak z mieszanymi uczuciami mieszkańców, którzy obawiali się, że przedstawiciele ﬁrm
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i organizacji międzynarodowych przyjeżdżający do miasta zdominują rynek
nieruchomości, a ceny wynajmu znacznie wzrosną. Dlatego też urząd miasta
zdecydował się na wybudowanie 3 tys. nowych mieszkań w ramach osiedla
Kronsberg położonego 9 km od centrum miasta. Nowe osiedle miało zostać
wybudowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i koncepcją miasta
kompaktowego, obejmującego otwarte tereny zielone wysokiej jakości, ekologiczny transport i przyjazne środowisku systemy zaopatrzenia w energię [7].
W ciągu niespełna 30 miesięcy wybudowano prawie 3 tys. mieszkań spełniających surowe normy ekologiczne. Projekt został uznany za wielki sukces nie
tylko przez niemieckich, ale i zagranicznych ekspertów. Wiele spośród
technologii i narzędzi zastosowanych w Kronsbergu mogą wykorzystać także
inne miasta, i to bez większych modyﬁkacji [7].
Ważnym elementem budowy osiedla było stworzenie wielu terenów zielonych. W planie zagospodarowania przestrzennego ujęto szereg środków
minimalizujących i kompensujących skutki zabudowy terenu, wśród których
znalazł się obowiązek zazieleniania dachów. Dotyczy on m.in. budynków,
w których znajdują się wielokondygnacyjne parkingi, budynków handlowych
pokrytych dachami o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20 stopni oraz
budynków jedno- lub dwukondygnacyjnych o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20 stopni na obszarach o mieszanym przeznaczeniu [8].
W 2001 r. projekt został nagrodzony w organizowanym w Linz konkursie
„Energiespar-Oskar”, gdzie zajął drugie miejsce na 1 260 zgłoszeń nadesłanych
z 83 krajów. Rok później Hanower otrzymał kolejną nagrodę – „Gwiazdę
Klimatu 2002” – za przykładną koncepcję budowy osiedla Kronsberg [7].
1. Gebäudebegrünung als Bestandteil der Klimaanpassungsstrategie in Hannover, H. Wahle, D. Schmidt, 2.
Fachseminar „Dachbegrünung für Kommunen” in Osnabrück, 2015 r.
2. Förderprogramm für Gebäudebegrünung und Flächenentsiegelung in Hannover, BUND Region Hannover,
2018 r.
3. Rundbrief 2020, BUND Region Hannover, 2020 r.
4. Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuwendungen bei der Begrünung von Fassaden und Dächern in
der Region Hannover, Hanower, 2020 r.
5. Machen Sie Ihr Haus Zukun sfähig!, Hanower, 2020 r.
6. Merkbla zur Niederschlagswassergebühr, Stadtentwässerung Hannover, 2019 r.
7. h ps://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt-Nachhal gkeit/Umwel nforma on
/%C3%96kologisches-Bauen/Modell-Kronsberg/Kronsberg-Model-Ecological-Building-for-the-Future
(dostęp: 8.12.2020)
8. Hannover Kronsberg Handbook. Planning and Realisa on, praca zbiorowa, Hanower, marzec 2004 r.
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4.5. Strategie i programy innych niemieckich miast
Również inne niemieckie miasta realizują strategie oraz programy promujące
i wspierające budowę zielonych dachów. Poniżej krótko omówiono wybrane
z nich.

Berlin
Berlin jest jedną z najbardziej zielonych metropolii na świecie, dzięki czemu
jakość życia jego mieszkańców, a także osób dojeżdżających do miasta do pracy
czy w odwiedziny, jest wysoka. Senat miasta postawił sobie za cel utrzymanie,
a nawet – w miarę możliwości – podniesienie tej jakości. Pomóc w tym ma
m.in. program wsparcia rozwoju zielonych dachów, który stymuluje dalsze
zazielenianie miasta, także w odpowiedzi na rosnące wyzwania związane ze
zmianą klimatu oraz zwiększającą się gęstością zaludnienia w mieście [1].

Fot. PNEC
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Program pn. „1 000 zielonych dachów” składa się z dwóch części:
„regularne wsparcie” (niem. Reguläre Förderung) przeznaczone dla
typowych projektów zielonych dachów;
„wsparcie w ramach laboratorium zielonych dachów” (niem. Green Roof
Lab Förderung) przeznaczone dla projektów szczególnie innowacyjnych
i eksperymentalnych, mających angażujący charakter i nakierowanych na
wspólne dobro [1].
Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości oraz innych osób
uprawnionych do zarządzania nieruchomością. W jego ramach zazieleniać
można wyłącznie budynki już istniejące [1].
Niezależnie od wariantu programu minimalna powierzchnia nasadzeń musi
wynieść 100 m². Wymagane jest także przeprowadzenie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych już po założeniu ogrodu. Żywotność zielonego dachu
objętego wsparciem ﬁnansowym musi wynieść minimum 10 lat od momentu
jego założenia [1].
W przypadku „regularnego wsparcia” wysokość dotacji wynosi 75% kosztów
kwaliﬁkowanych, przy czym nie może przekraczać 60 tys. euro lub 60 euro/m².
Do kosztów kwaliﬁkowalnych zalicza się koszty związane z:
stworzeniem warstwy roślinnej, włącznie z ułożeniem warstwy ochronnej
(w tym przeciwkorzennej), drenującej, ﬁltracyjnej oraz wegetacyjnej,
gdzie miąższość zastosowanego substratu wynosi przynajmniej 10 cm;
zasiewem lub nasadzeniem roślin;
zabiegami pielęgnacyjnymi wykonywanymi po założeniu ogrodu;
zastosowaniem środków mających na celu opóźnienie odpływu wody
opadowej;
zastosowaniem środków mających na celu nawadnianie zielonych dachów
intensywnych;
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wprowadzeniem systemów zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości;
budową krawędzi oraz pasów bezpieczeństwa podczas otwierania i zamykania drzwi na dach, włącznie z budową ogrodzenia;
pracami dodatkowymi [1].
Z kosztów kwaliﬁkowanych wyłączono doradztwo i planowanie, na które
można pozyskać dodatkowe ﬁnansowanie w wysokości do 50% kosztów lub
do 10 tys. euro [1].
Natomiast w ramach wsparcia dla „projektów eksperymentalnych” miąższość
warstwy substratu musi być znacznie większa niż 10 cm. Inaczej przebiega też
proces przyznawania dotacji, gdyż w wyjątkowych przypadkach dotacja może
sięgnąć nawet 100% kosztów kwaliﬁkowanych. Podczas rozpatrywania
wniosku o dotację pod uwagę brane są takie kryteria jak stopień innowacji,
zaangażowania mieszkańców, zapewnienie współpracy w ramach sąsiedztwa,
eksperymentalny i wzorcowy charakter projektu, poziom użyteczności społecznej oraz szczególna jakość dachu [1].
Program wsparcia jest skierowany w szczególności do tych rejonów miasta,
które są najbardziej narażone na negatywne skutki zmiany klimatu oraz wysoki
poziom zanieczyszczenia powietrza, a także tych, w których szczególnie
potrzebna jest retencja wód opadowych z uwagi na zagrożenie przeciążenia
systemu kanalizacji [1].

Münster
Zmiana klimatu stawia przed miastem Münster szereg wyzwań. Nie zaczyna
jednak ono procesu adaptacji od zera, gdyż już od kilku lat realizuje „Strategię
odpowiedzialnego rozwoju miasta”, w tym rozwoju terenów zielonych i otwartych przestrzeni. Jednym z jej elementów jest opracowana w latach 2014-2015
we współpracy z biurem projektowym BKR Aachen oraz Instytutem Geograﬁi
Politechniki w Akwizgranie „Koncepcja adaptacji do zmiany klimatu”. Obejmuje ona opis aktualnej sytuacji klimatycznej miasta, scenariusze, prognozy oraz
spis możliwych do zastosowania środków adaptacji. W koncepcji wskazano
kluczowe problemy, z którymi zmaga się miasto i które szczególnie wymagają

69

podjęcia działań adaptacyjnych: wysokie temperatury powietrza latem, susze,
intensywne opady deszczów i gwałtowne burze. W opracowanie dokumentu
zaangażowani byli pracownicy różnych departamentów urzędu miasta, a także
specjaliści z innych instytucji, stowarzyszeń oraz pozostałe zainteresowane
osoby [2]. Wynikiem ich pracy jest wypracowanie 10 następujących zasad
adaptacji do skutków zmiany klimatu:
1. Ochrona mieszkańców, infrastruktury, budynków oraz urządzeń.
2. Wielopoziomowe i wielosektorowe podejście do adaptacji do zmiany
klimatu, poczynając od poziomu ogólnomiejskiego do poziomu regionalnego.
3. Adaptacja do zmiany klimatu istniejących budynków, infrastruktury, terenów zielonych i otwartych przestrzeni.
4. Dostrzeżenie modelowej funkcji budynków i terenów w mieście.
5. Ścisła, interdyscyplinarna współpraca pomiędzy kluczowymi podmiotami.
6. Promowanie ochrony jednostki poprzez kampanie informacyjne i doradztwo.
7. Traktowanie adaptacji do zmiany klimatu jako procesu długotrwałego
i międzypokoleniowego.
8. Planowanie perspektywiczne: zapobieganie przed reagowaniem.
9. Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych oraz otwartych przestrzeni
w ramach perspektywicznego planowania rozwoju miasta.
10. Stosowanie dostępnych narzędzi adaptacji do zmiany klimatu dla zapewnienia pomyślnej i stabilnej przyszłości.
W rozdziale „Koncepcji adaptacji do zmiany klimatu” poświęconym przeciwdziałaniu wysokiej temperaturze oraz występowaniu zjawiska miejskiej wyspy
ciepła, ujęto zielone dachy i fasady jako ważne narzędzie adaptacji do zmiany
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klimatu. Dzięki zatrzymywaniu i transpiracji wody opadowej obniżają one
temperaturę budynków i ich otoczenia w lecie. Przyjmuje się, że zielony dach
może przyjąć od 50% do nawet 100% ilości wody deszczowej, która następnie
jest oddawana do atmosfery w procesie transpiracji, co pozytywnie wpływa na
lokalny mikroklimat. Dodatkowo zimą przez taki dach ucieka mniej ciepła [2].

Fot. Miasto Münster

W ramach wsparcia dla rozwoju zielonych dachów wprowadzono obniżki opłat
z tytułu odprowadzania wody opadowej. Stawka niższa o 80% obowiązuje dla
powierzchni dachowych zazielenionych na dłuższy czas. Zastosowanie innych
środków retencji wody opadowej, takich jak niecki i stawy retencyjne, zbiorniki
retencyjne, cysterny, a także nawierzchni chodnikowych umożliwiających
wsiąkanie wody opadowej (np. płyty ażurowe czy beton komórkowy) prowadzi
do obniżenia obowiązującej opłaty o 50%. Przy czym w przypadku zastosowania takich rozwiązań jak niecki retencyjne, gdzie woda wsiąka w ziemię,
wymagane jest osobne pozwolenie wodne, które można uzyskać w urzędzie
miasta Münster [2].
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Fot. Miasto Münster

Düsseldorf
Także miasto Düsseldorf prowadzi program wsparcia zazieleniania dachów,
fasad oraz dziedzińców wewnętrznych (niem. Dach-, Fassaden- und
Innenho egrünung – DAFIB). W jego ramach można otrzymać dotację na
zazielenienie powierzchni nieruchomości prywatnych, komercyjnych i przemysłowych, w tym budynków mieszkalnych oraz budynków należących do
małych i średnich przedsiębiorstw [3].
W przypadku budynków mieszkalnych istnieje wymóg, aby w budynku, na
dachu którego ma być założony zielony dach objęty dotacją, znajdowały się
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minimum 3 osobne mieszkania oraz zajęte były 2 pełne piętra. W przypadku
budynków należących do małych i średnich przedsiębiorstw uzyskanie wsparcia zależy od liczby zatrudnionych osób, która nie może być większa niż 250,
rocznego obrotu, który nie może być wyższy niż 50 mln euro, oraz całkowitego
bilansu rocznego, który nie może przekraczać 43 mln euro.
W ramach programu od Urzędu Miasta można otrzymać do 40 euro/m² dachu
(50% kosztów kwaliﬁkujących się do dotacji według stawki 80 euro/m² dachu),
przy czym maksymalna kwota doﬁnansowania na jednego wnioskodawcę
na rok wynosi 20 tys. euro. Ponadto w przypadku zakładania zielonych dachów
na budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz garażach
podziemnych [3] możliwe jest obniżenie wysokości obowiązkowej opłaty
z tytułu odprowadzania wody opadowej o 50%, tj. obniżenie opłaty
z 0,98 euro/m² do 0,49 euro/m² [4].
Program wsparcia DAFIB dotyczy dachów płaskich oraz dachów, których kąt
nachylenia nie przekracza 15 stopni. Działania objęte ﬁnansowaniem
obejmują:
stworzenie warstwy wegetacyjnej, obejmującej ochronę przeciwkorzenną;
ułożenie warstwy ochronnej, drenującej, ﬁltracyjnej;
zasiew oraz nasadzenie roślin [5].
Do doﬁnansowania kwaliﬁkują się także koszty dodatkowe związane z zaprojektowaniem dachu, nadzorem budowlanym oraz weryﬁkacją przez eksperta
kwaliﬁkacji ﬁrmy służącej doradztwem i opieką, przy czym nie mogą one
przekroczyć 10% kosztów kwaliﬁkowanych [5].
Wnioski o doﬁnansowanie mogą być składane do urzędu ds. środowiska przez
właścicieli nieruchomości, wspólnoty właścicieli oraz osoby mające prawo do
zarządzania majątkiem z tytułu dziedziczenia [3].
Żywotność zielonego dachu objętego wsparciem ﬁnansowym musi wynieść
minimum 10 lat od momentu jego założenia [5].
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Dortmund
W Dortmundzie rozwój zielonych dachów ekstensywnych mają wspierać
lokalne regulacje. Planowane jest m.in. ujęcie w miejskim planie zabudowy¹
obowiązku zazieleniania dachów płaskich oraz dachów o niewielkim kącie
nachylenia dla nowo budowanych budynków z uwagi na korzyści, jakie to
przynosi, np. związane z ochroną przyrody, klimatu czy poprawą jakości
powietrza. Podobny obowiązek ma zostać wprowadzony także dla budynków
istniejących, które planuje się poddać zmianom wymagającym uzyskania
pozwolenia i które znajdują się na obszarach uznanych za miejskie wyspy
ciepła [6].
Dodatkowo, aby wesprzeć zakładanie zielonych dachów, miasto Dortmund
oferuje ich właścicielom obniżenie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu
odprowadzania wody opadowej o 50%. W szczególnych przypadkach, gdy
woda opadowa nie jest w ogóle odprowadzana do kanalizacji, ulga ta może
sięgnąć nawet 100%. Tak więc oprócz efektów estetycznych i klimatycznych
zakładanie zielonych dachów może przynieść również korzyść ﬁnansową [7].

1. Förderrichtlinie zum Programm „1000 grüne Dächer”, praca zbiorowa, Departament Senatu ds.
Środowiska, Transportu i Ochrony Klimatu, Berlin, 2019 r.
2. Klima im Wandel - Informa onen und Tipps zur Anpassung. Münsters Strategie zur Anpassung an den
Klimawandel, praca zbiorowa, Urząd ds. Zieleni Miejskiej, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju,
Münster, 2020 r.
3. Mehr Grün. Förderprogramm Begrünung für Dächer, Fassaden und Innenhöfe, praca zbiorowa,
Düsseldorf, 2019 r.
4. h ps://www.duesseldorf.de/kanal/gebuehren.html#c67545 (dostęp: 11.12.2020)
5. Richtlinie der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Dach-, Fassaden- und Innenho egrünung – DAFIB, praca
zbiorowa, Düsseldorf, czerwiec 2016 r.
6. Dachbegrünung in Dortmund. Strategien zur Imageverbesserung in der Stadt Dortmund, W. Nickisch,
Dortmund, wrzesień 2017 r.
7. Mach's besser, mach's grün! Dachbegrünung in Dortmund, Dortmund, kwiecień 2018 r.

¹ Stan na 2018 rok (przyp. red.)
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5

Studia przypadku: adaptacja do
zmiany klimatu i budowa zielonych
dachów w polskich miastach

Podobnie jak niemieckie, także polskie miasta przygotowują się na coraz
bardziej widoczne i odczuwalne lokalnie skutki zmiany klimatu. Największe
z nich już opracowały i wdrażają miejskie plany adaptacji, a w ich ślad idą
kolejne. Miejskie plany adaptacji są to dokumenty strategiczne, które zawierają szczegółową diagnozę obecnej sytuacji miasta, w tym ocenę ryzyka
i wrażliwości na zmianę klimatu, a także katalog działań, jakie miasto zamierza
podjąć, aby zaadaptować się do zmieniających się warunków. Mogą to być
działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym (poszerzanie wiedzy
lokalnej społeczności o zmianie klimatu i dobrych praktykach w zakresie
adaptacji do niej), działania organizacyjne (zmiany w funkcjonowaniu miasta,
sposobach zarządzania przestrzenią, instytucjami i działaniem służb) oraz
działania inwestycyjne [1]. Ich szczegółowy dobór będzie zależał w głównej
mierze od uwarunkowań danego miasta i najważniejszych problemów, z jakimi
się zmaga. Często jednym z nich jest problem z zapewnieniem właściwej
gospodarki wodnej i mikroklimatu na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie
nawalne deszcze, których nie jest w stanie odebrać przestarzała kanalizacja,
powodują lokalne podtopienia, a długotrwałe okresy upałów i suszy potęgują
efekt miejskiej wyspy ciepła. Dlatego też ważne miejsce w miejskich planach
adaptacji zajmuje rozwój błękitno-zielonej infrastruktury: tworzenie nowych
terenów zieleni, takich jak parki, skwery czy zieleńce, budowa i modernizacja
zbiorników retencyjnych, zmiana podłoża na przepuszczalne i półprzepuszczalne itp.
Ważną rolę w zazielenianiu miast i poprawie ich warunków retencyjnych mogą
odegrać zielone dachy. Dachy budynków, wielokondygnacyjnych parkingów
czy garaży podziemnych stanowią cenną niezagospodarowaną przestrzeń,
której w miastach powoli zaczyna brakować. Wiele z nich jest doskonałym
miejscem na założenie ogrodu ekstensywnego czy intensywnego, który będzie
pełnił nie tylko ważne funkcje adaptacyjne, ale i stanowił siedlisko dla roślin
i zwierząt.
Trend do tworzenia zielonych przestrzeni na dachach budynków w Polsce
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coraz szybciej się rozwija. Zielone dachy powstają na budynkach użyteczności
publicznej, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, biurowcach, galeriach
handlowych, hotelach czy garażach podziemnych. Ich rozwój na szerszą skalę
wymaga jednak wprowadzenia konkretnych instrumentów wsparcia i to na
różnych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym. Katalog możliwych
do zastosowania lokalnie instrumentów wsparcia omówiono w rozdziale 3.
W ramach projektu GRAD na wdrożenie wybranych z nich zdecydowało się
8 polskich miast: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin,
Warszawa i Wrocław, które podjęły się opracowania pilotażowych strategii
rozwoju zielonych dachów. W kolejnych rozdziałach można bliżej zapoznać się
z ich sylwetkami, wizjami rozwoju oraz dotychczasowymi i planowanymi
działaniami na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu, w tym
działaniami w obszarze rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury.
1. Zrozumieć adaptację do zmian klimatu. Mini poradnik, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

5.1. BIELSKO-BIAŁA
Miasto Bielsko-Biała położone jest na Podbeskidziu – w południowej części
województwa śląskiego, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką
Białą. Stanowi główny ośrodek administracyjny, usługowy, przemysłowy,
turystyczny oraz komunikacyjny, a bliskość Słowacji i Czech decyduje o transgranicznym charakterze miasta. Ponad połowę powierzchni Bielska-Białej
stanowią tereny zielone – w większości lasy, a także pola uprawne, łąki i zadrzewienia. Ważnym elementem mającym wpływ na jakość życia mieszkańców
miasta są tereny zieleni urządzonej. Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej
zajmują 198,41 ha. Na terenie Bielska-Białej występują także obszary zieleni
w okolicach obiektów mieszkaniowych oraz ogródki działkowe i zieleń izolacyjna w ciągach komunikacyjnych. Do najcenniejszych obszarów zieleni miejskiej
urządzonej w Bielsku-Białej zaliczyć można: Cygański Las, park Włókniarzy przy
ulicy Partyzantów, park miejski przy ul. Bystrzańskiej, park Fabrykancki przy ul.
Laskowej, park Słowackiego oraz park w rejonie ulicy Bartniczej.
Podejmowane w mieście działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu są
spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniającymi, że dążenie do
dobrobytu gospodarczego mieszkańców miasta odbywać się będzie
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w harmonii z przyrodą i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.
W kontekście zagrożeń, jakie dla miasta przynosi zmiana klimatu, zasady te
nabierają dodatkowego znaczenia i znajdują odzwierciedlenie w wizji miasta
przystosowanego do zmieniających się warunków klimatycznych.

Fot. UM Bielsko-Biała

Podejmując działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu miasto dąży do
zwiększenia odporności na występowanie: okresów bezopadowych z wysoką
temperaturą, deszczy nawalnych, powodzi miejskich, wyższych temperatur
maksymalnych czy miejskiej wyspy ciepła. Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast
uczestniczących w programie „Adaptacja do zmian klimatu dla miast powyżej
100 tys. mieszkańców”. Właściwe zagospodarowanie wód opadowych jest
jednym z podstawowych mechanizmów takiej adaptacji. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie ogranicza ryzyko
wystąpienia podtopień i powodzi w czasie intensywnych opadów deszczu,
a jednocześnie w okresach suszy pomaga stworzyć rezerwę wody, której
można używać do podlewania roślin czy też mycia balkonów i tarasów. Dlatego
też z początkiem 2020 roku wystartował program dotacyjny „Bielsko-Biała
łapie deszcz”, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do efektywnego
gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji, np. poprzez zastosowanie naziemnego zbiornika na deszczówkę czy też budowę lub przebudowę zbiornika podziemnego. Program „Bielsko-Biała łapie deszcz” jest
przeznaczony dla:
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osób ﬁzycznych;
osób prawnych niebędących przedsiębiorcami;
wspólnot mieszkaniowych posiadających tytuł prawny do nieruchomości
położonej na terenie miasta Bielska-Białej.
Miasto Bielsko-Biała dąży do rozwoju zielonych dachów celem poprawy
jakości powietrza, zwiększenia retencji wodnej, minimalizacji skutków przewlekłych susz, zapobiegania negatywnym skutkom ulewnych deszczy oraz
ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Miasto zamierza realizować
zielone dachy głównie w streﬁe śródmieścia, gdzie występuje największy
deﬁcyt terenów zielonych, stanowiących powierzchnie biologicznie czynne
oraz pełniących funkcje rekreacyjne. Równocześnie chcemy zachęcić wszystkich mieszkańców do realizacji tego typu instalacji na swoich posesjach: na
dachach domów, garaży czy obiektach małej architektury ogrodowej. Zależy
nam na zwiększeniu komfortu i atrakcyjności zamieszkania w naszym mieście,
a zielone dachy niewątpliwie wpłyną pozytywnie na jego wizerunek. Mają one
pozytywny wpływ na estetykę otoczenia, ale przede wszystkim są ważnym
narzędziem adaptacji miast do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, gdyż:
absorbują wodę deszczową zmniejszając ryzyko powodziowe;
pochłaniają CO₂ i inne zanieczyszczenia z atmosfery;
łagodzą efekt „wysp ciepła”;
poprawiają mikroklimat;
poprawiają izolacyjność termiczną budynków;
prowadzą do odtworzenia utraconej wskutek urbanizacji powierzchni
zielonej;
prowadzą do zwiększenia bioróżnorodności w mieście.
Bielsko-Biała jak wiele innych miast boryka się z rozlewaniem zabudowy na
obrzeża miasta i wyludnieniem centralnej jego części. Mamy problem z dużym
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zanieczyszczeniem powietrza związanym ze słabym przewietrzaniem oraz
niewielką liczbą zielonych terenów pełniących funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe w centrum miasta. Tworzenie terenów zieleni wzdłuż przepływającej przez centrum miasta rzeki Białej, a także zieleni na dachach nowych
budynków lokalizowanych w bliskim sąsiedztwie rzeki w śródmieściu pomoże
w realizacji procesu reurbanizacji. Działania takie podniosą estetykę oraz
atrakcyjność śródmieścia dla inwestorów i mieszkańców, co przełoży się
również na ograniczenie innych problemów, m.in. ograniczy ruch samochodowy, zanieczyszczenie powietrza, zjawisko miejskiej wyspy ciepła oraz ilość
odprowadzanych wód opadowych. Zielone dachy tworzone na dachach
budynków usługowych, produkcyjnych oraz mieszkalnych przyczynią się do
poprawy estetyki krajobrazu miasta.

Fot. UM Bielsko-Biała
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DOBRE PRAKTYKI
Zielony dach nad garażem wielostanowiskowym na osiedlu
Lokalizacja:

ul. Adama Asnyka 16A
Bielsko-Biała

Data realizacji:

2009 r.

Powierzchnia dachu:

479 m²

Typ dachu:

ekstensywny

Charakterystyka:
Zielony dach został wykonany nad nowo wybudowanym garażem wielostanowiskowym przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Tak zlokalizowany dach zielony ma przede wszystkim służyć celom rekreacyjnym mieszkańców pobliskich domów. Na jego terenie umieszczono plac zabaw z niezbędną infrastrukturą do wykorzystania dla najmłodszych oraz ich opiekunów.
Stanowi on najbardziej atrakcyjny teren wypoczynkowy na obszarze osiedla. Stworzenie zielonego dachu wiązało się głównie z zapewnieniem niezbędnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenu inwestycji. Grubość
warstw substratu na tym dachu wynosi 15-25 cm, a ciężar wszystkich
zastosowanych warstw to ok. 350 kg/m². Zastosowano takie gatunki roślin
jak: kosodrzewina, tawuły, jałowce, trawy. Zielony dach doskonale spełnia
swoją funkcję – jest miejscem zabaw, spotkań i wypoczynku mieszkańców
osiedla. Koszty jego budowy zostały pokryte przez prywatnego inwestora.
Zielony dach na budynku Urzędu Miasta Bielsko-Biała
Lokalizacja:

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Data realizacji:

inwestycja planowana

Powierzchnia dachu:

148 m², w tym 57 m² zieleni

Typ dachu:

intensywny

Charakterystyka:
Zielony dach zostanie wykonany po rozbiórce starego budynku, podczas
jego odtworzenia, którego celem jest wsparcie rewitalizacji objętego
Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej obszaru
w centrum miasta, poprzez poprawę stanu środowiska miejskiego.
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Modernizacja ma mieć pozytywny wpływ na rozpoczęte już na tym obszarze
procesy rewitalizacyjne i wraz z nimi kompleksowo oddziaływać na rewitalizację społeczną mieszkańców, a przede wszystkim wpłynąć na wzrost
jakości otoczenia, a tym samym wzrost jakości życia lokalnej społeczności.
Kampania edukacyjna będzie prowadzona w celu rozpropagowania projektu i zachęcenia do tworzenia takich dachów nie tylko na budynkach użyteczności publicznej, ale także na prywatnych. Informacje będą rozpowszechniane za pośrednictwem radia Bielsko, w Magazynie Samorządowym oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielska-Białej.
Dach ten służył będzie jako miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców.
Wyposażony zostanie w niezbędną małą infrastrukturę tj. ławki, stoły
z krzesełkami, stoły przystosowane do gry w szachy czy karmniki dla ptaków.
Grubość warstw substratu na tym dachu intensywnym wyniesie powyżej
35 cm, a planowany całkowity koszt – 169 768,34 zł wraz z wyposażeniem.
Realizacja tego projektu zostanie sﬁnansowana ze środków Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej, przy wsparciu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Nowe życie w starych
- nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I”.

5.2. BYDGOSZCZ
Bydgoszcz to największe z miast położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, stanowi siedzibę wojewody i jednostek mu podlegających.
Zaliczana do największych miast Polski, zarówno pod względem powierzchni
(11. miejsce), jak i liczby ludności (8. miejsce), zamieszkiwana jest przez
350 178 mieszkańców (wg stanu na koniec 2018 r.). Stanowi ważny węzeł
komunikacyjny: drogowy, kolejowy oraz żeglugi śródlądowej, w jej granicach
znajduje się również międzynarodowy port lotniczy. Bydgoszcz jest jednym
z wiodących w kraju ośrodków branży IT oraz usług dla biznesu. Atrakcyjne
położenie miasta u zbiegu rzek Wisły i Brdy, interesująca rzeźba terenu, bogactwo unikatowych zabytków oraz znaczna powierzchnia terenów zieleni
otaczających centrum miasta decydują o niepowtarzalnym jego charakterze.
Stare Miasto, Wyspa Młyńska, Spichrze nad Brdą czy tzw. Wenecja Bydgoska to
rozpoznawalne symbole miasta.
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Fot. UM Bydgoszcz

Kluczowym działaniem dla zapewnienia rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania miasta w warunkach zmian klimatycznych było przyjęcie przez Radę
Miasta w 2019 r. „Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku
2030”. Dokument ten po raz pierwszy kompleksowo identyﬁkuje zagrożenia
wynikające ze zmiany klimatu oraz dobiera konkretne rozwiązania adaptacyjne, które będą realizowane w celu poprawy warunków życia w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Najważniejsze z tych rozwiązań
dotyczą zarządzania wodami deszczowymi i rozwoju zielono-niebieskiej
infrastruktury.

Fot. UM Bydgoszcz
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Najbardziej znaczące zadanie, aktualnie realizowane przez MWiK, to „Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Zadanie
obejmuje renowację ok. 90 km istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę
nowych elementów systemu takich jak m. in.: zbiorniki retencyjne, retencje
kanałowe, urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe, wyloty do
odbiorników (rzek, stawów itp.), a także adaptację istniejących zbiorników
naturalnych do retencjonowania wód opadowych i wykonanie instalacji do
nawadniania terenów zielonych.
Dodatkowo urząd miasta promuje wśród mieszkańców opracowany na
zlecenie MWiK „Katalog zielono-niebieskich rozwiązań” – dobrych praktyk,
które pokazują, jak gromadzić wodę deszczową w mieście przyczyniając się do
tworzenia miasta-gąbki.
W zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury miasto realizuje dwa międzynarodowe projekty: CWC (City Water Circles) i GRAD („Zielone dachy jako
narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich”). W ramach
projektu CWC powstaną dwa pilotażowe ogrody deszczowe przy budynkach
użyteczności publicznej oraz demonstracyjne rozwiązania związane z zagospodarowaniem wody deszczowej na terenie Muzeum Wodociągów przy Hali
Pomp. Opracowana w ramach projektu GRAD strategia rozwoju zielonych
dachów zostanie włączona jako dokument operacyjny do MPA.

Fot. UM Bydgoszcz
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DOBRE PRAKTYKI
Szkoła z zielono-niebieskim klimatem
Lokalizacja:

ul. Stawowa 53, Bydgoszcz

Data realizacji:

–

Powierzchnia dachu:

50 m²

Typ dachu:

ekstensywny

Charakterystyka:
Obecnie Bydgoszcz koncentruje się na rozwiązaniu problemów związanych
z niewydolnością sieci kanalizacji deszczowej. Służy temu realizacja zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie
sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta
Bydgoszczy”. Zadanie wymaga uzupełnienia niebiesko-zielonymi wdrożeniami na poziomie indywidualnych działek. Odpowiedzią na te potrzeby
ma być realizacja projektu „Szkoła z niebiesko-zielonym klimatem”. Projekt
zakłada przekształcenie terenu Zespołu Szkół i Placówek nr 1 przy ul.
Stawowej 53 i zastosowanie rozwiązań wzmacniających ochronę i adaptację
do skutków zmiany klimatu. W ramach projektu na terenie szkoły mają
zostać zainstalowane innowacyjne, zróżnicowane rozwiązania oparte na
naturze: zielony dach, zielone ściany, ogrody deszczowe, rozszczelnienie
powierzchni, nasadzenia drzew, obniżenia bioretencyjne, zbiornik na wodę
deszczową oraz Klimatyczny Ogród Wrażeń.
Ideą projektu jest przedstawienie możliwości alternatywnego zagospodarowania terenów utwardzonych, z większym pożytkiem dla środowiska naturalnego oraz retencji wód opadowych, przy jednoczesnym
zachowaniu potrzeb funkcjonalnych kompleksu, jak i komfortu użytkowników. Projekt ten jest próbą stworzenia rozpoznawalnego miejsca
z charakterem, gdzie rozwiązania zielono-niebieskiej infrastruktury tworzą
niejako ścieżkę dydaktyczną, mającą szansę stać się symbolicznym przykładem najlepszych praktyk gospodarowania wodami opadowymi
w Bydgoszczy.
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W ramach realizacji projektu przewidziano m.in.
Ogród deszczowy o maks. głębokości 30 cm i powierzchni ok. 45 m²
Ogród deszczowy o maks. głębokości 50 cm i powierzchni ok. 65 m²
Zieloną ścianę modułową w systemie panelowym o powierzchni
do 200 m²
Zielone ściany na łącznej długości 32,5 m – rośliny pnące na naciągach
z linek stalowych wokół budynku szatni
Zbiorniki na wodę deszczową o łącznej pojemności prawie 1000 l
Obniżenia bioretencyjne
Dwustronną mobilną zieloną ścianę o przybliżonej powierzchni 25 m²
Zadaszenie w formie wolnostojącej wiaty o pow. do 50 m² z zielonym
dachem ekstensywnym, złożonym z:
warstwy wegetacyjnej pokrytej roślinami o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych, dla których cechą obligatoryjną jest wysoka
odporność na suszę: rozchodniki i rojniki, zioła, trawy (turzyce,
strzępica sina, turzyca pospolita), byliny i krzewinki (dąbrówka
rozłogowa, dziewięćsił bezłodygowy, dzwonek karpacki, ﬂoks
szydlasty, gęsiówka alpejska, goździk kartuzek, karmnik ościsty,
kosaciec niski, len złocisty, macierzanka piaskowa, smagliczka
skalna, ukwap dwupienny, wrzos, zawciąg nadmorski), mchy;
cienkiej warstwy substratu ekstensywnego (8-15 cm);
warstwy drenażowej kubełkowej zastosowanej przeciw tworzeniu
się zastoin wodnych;
folii przeciwkorzeniowej;
warstwy ochronnej w postaci wodoodpornej maty – hydroizolacji
odpornej na przerastanie korzeni.
Kampania edukacyjna ma być prowadzona przy obiektach zielono-niebieskiej infrastruktury, podczas lekcji w szkole przez nauczycieli i ekspertów.
Ważnym aspektem ekologicznym zastosowania zielonego dachu będzie
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przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej. Zielony dach przyczyni
się do redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła poprzez chłodzenie i nawilżanie powietrza, do podniesienia jakości powietrza poprzez wiązanie pyłów
i toksycznych związków chemicznych, do pochłaniania promieniowania UV
i poprawy mikroklimatu, jak również zwiększenia bioróżnorodności. Najistotniejszą jego funkcją będzie tu jednak ograniczanie odpływu wody deszczowej i jej magazynowanie.
Jeśli chodzi o korzyści ekonomiczne, zastosowanie zielonego dachu pozwoli
na redukcję kosztów odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
a także redukcję kosztów związanych z likwidacją skutków ewentualnych
podtopień. Miasto ubiega się o doﬁnansowanie tego projektu ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” - Łagodzenie zmian
klimatu i adaptacja do ich skutków.

5.3. GDYNIA
Gdynia jest miastem zielonym, bo aż 45,5% ogólnej powierzchni miasta
porastają lasy, z czego największe połacie lasu obejmuje Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz rezerwat przyrody „Kępa Redłowska”. Miasto czyste i zielone,
realizujące ideę zrównoważonego rozwoju, osiągające najwyższe parametry
jakości wody i powietrza to wizja Gdyni zawarta w „Strategii rozwoju miasta
Gdyni 2030”. Realizacja wizji określonej w tym dokumencie wymaga strategicznego podejścia, dlatego miasto Gdynia przystąpiło do projektu MPA44
realizowanego przez Ministra Środowiska i przygotowało „Plan adaptacji
miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030”, który został przyjęty przez
Radę Miasta Gdyni w kwietniu 2019 r. Ujęte w tym Planie działania na rzecz
adaptacji do zmian klimatu są spójne z zasadami zrównoważonego rozwoju,
zapewniającymi, że dążenie do dobrobytu gospodarczego mieszkańców
miasta Gdyni odbywać się będzie w harmonii z przyrodą i z uwzględnieniem
potrzeb przyszłych pokoleń. W kontekście zagrożeń, jakie stanowią dla miasta
zmiany klimatu i ich konsekwencje, zasady te nabierają dodatkowego znaczenia i znajdują odzwierciedlenie w wizji miasta przystosowanego do zmieniających się warunków klimatycznych.
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Fot. Maciej Bejm

W następstwie przyjęcia „Planu adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do
roku 2030” Prezydent Miasta Gdyni w celu pełnej realizacji planu powołał
pełnomocnika ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu oraz interdyscyplinarny zespół ds. adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu – Zespół Tematyczny
Urban Lab Gdynia. Zespół spotyka się na bieżąco (w czasie pandemii COVID-19
online) i przedstawia Prezydentowi Miasta Gdyni propozycje zmian w dotychczasowych działaniach miasta oraz koncepcje nowych przedsięwzięć, które
wpisują się w działania mitygacyjne i adaptacyjne. Przedstawiane działania
skupiają się na 3 obszarach:
1) woda to zasób,
2) wzrost efektywności energetycznej,
3) zwiększenie ilości zieleni w mieście.
Aktualnie w mieście Gdyni realizowane są następujące działania klimatyczne:
1) „KLIMATyczne Centrum” www.gdynia.pl/co-nowego,2774/klimatycznecentrum-gdyni,546873
2) Odtwarzanie Potoku Wiczlińskiego h ps://www.gdynia.pl/gdyniabuduje,8153/potok-wiczlinski-bliski-odtworzenia,552411
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3) tworzenie parków kieszonkowych h ps://www.gdynia.pl/conowego,2774/parki-kieszonkowe-w-gdynskich-dzielnicach,551316
4) wspieranie mieszkańców Gdyni w rozwoju małej retencji
h ps://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci-2,3664/miejskadotacja-na-mala-retencje,552162
5) Park Centralny

Fot. ARCH-DECO

Potencjał zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu skłonił
miasto Gdynia do przystąpienia do projektu GRAD, którego efektem jest
Program Operacyjny „Zielone dachy w Gdyni”, a w sferze praktycznej pierwsze
realizacje obiektów z zielonymi dachami w mieście: biblioteka wraz z siedzibą
Rady Dzielnicy przy ul. Łowickiej 51 (w realizacji), rozbudowa SP Nr 16 przy
ul. Chabrowej 43 (w trakcie projektowania) oraz przebudowa Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza przy ul. Bema 26 (w trakcie projektowania).
Program Operacyjny „Zielone dachy w Gdyni” zostanie przyjęty przez Radę
Miasta Gdyni, w czego następstwie stworzony zostanie m. in. mechanizm
wsparcia ﬁnansowego mieszkańców Gdyni realizujących zielone dachy na
swoich budynkach.
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DOBRE PRAKTYKI
Zielony dach przy Szkole Podstawowej nr 16
Lokalizacja:

ul. Chabrowa 43, Gdynia

Data realizacji:

2020-2021, przewidziane
zakończenie robót budowlanych:
30.10.2021 r.

Powierzchnia dachu:

267 m²

Typ dachu:

ekstensywny

Charakterystyka:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni ma na celu poprawę
warunków prowadzenia zajęć z wychowania ﬁzycznego oraz utworzenie
nowej przestrzeni z myślą o mieszkańcach dzielnicy. Celem towarzyszącym
inwestycji jest instalacja ekstensywnego dachu zielonego nad niższą częścią
nowego budynku. Dach zostanie wykonany z wykorzystaniem systemowych
rozwiązań producenta, zapewniając wiele korzyści, w tym: odpowiednią
retencję wód opadowych, przedłużenie żywotności dachu, korzystny wpływ
na mikroklimat oraz poprawę jakości powietrza. Dodatkowym elementem
wspomagającym wykorzystanie rozwiązań opartych na naturze (NBS) na
terenie nieruchomości jest zagospodarowanie terenu, w tym szczególnie
dziedzińca szkoły, który będzie obsadzony różnorodną roślinnością, w części
tworzącą ogrody deszczowe, oraz umieszczenie na jego obszarze elementów małej architektury z uwzględnieniem domków dla owadów i ptaków.
Koszt inwestycji jest ﬁnansowany z budżetu miasta Gdyni ze wsparciem
Rządowego Funduszu Inwestycyjnego. W tworzenie projektu zostali zaangażowani sami uczniowie poprzez ankietę oraz przedstawienie rysunków,
które stały się podstawą projektów. O przyszły kształt i funkcję dziedzińca
zapytano również kadrę pedagogiczną. Nauczyciele podkreślali jego rolę
wypoczynkową, ale dostrzegli też szansę na stworzenie ciekawego kącika
do prowadzenia zajęć wśród zieleni. Utworzenie takiej przestrzeni przyniesie zarówno korzyści ekologiczne (większa ilość zieleni, hotel dla owadów
itp.), jak i korzyści społeczne poprzez integrację mieszkańców.
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Fot. UM Gdynia

Więcej:
h ps://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/rusza-rozbudowa-sp16-wpustkach-cisowskich,547678
h ps://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/sp-nr-16-projekty-uczniowstworza-koncepcje,544771
h ps://www.gdynia.pl/sport-i-zdrowie,7717/sp-16-jak-bedzie-wygladaldziedziniec-zdecyduja-uczniowie,543690
h p://www.sp16gdynia.pl/kamien-wegielny-na-budowie-przy-sp-nr-16/

Biblioteka i biuro Rady Dzielnicy Mały Kącik
Lokalizacja:

ul. Łowicka 51, Gdynia

Data realizacji:

2020-2021, przewidziane
zakończenie robót budowlanych:
30.06.2021r.

Powierzchnia dachu:

142 m²

Typ dachu:

ekstensywny

Charakterystyka:
Głównym celem jest budowa biblioteki i biura Rady Dzielnicy Mały Kącik
wraz z zagospodarowaniem terenu. Celem towarzyszącym inwestycji jest
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wykonanie ekstensywnego dachu zielonego na budynku, co pozwoli na
częściowe zatrzymanie wody opadowej, poprawi retencję, a jednocześnie
stworzy miejsce do życia dla różnych gatunków roślin i owadów. Mieszkańcy
dzielnicy będą mieli możliwość sąsiedzkiej integracji przy okazji różnych
aktywności ze strony biblioteki, korzystania ze strefy relaksu, natomiast
dzieci i młodzież będą miały dostęp do księgozbiorów w języku angielskim
dzięki współpracy ze Szkołą Amerykańską.
Można wymienić trzy rodzaje korzyści związanych z realizacją tego projektu:
korzyści ekologiczne: pozyskanie większej ilości zieleni, hotelu dla
owadów, karmników dla ptaków;
korzyści ekonomiczne: zagospodarowanie wód opadowych na terenie
działki;
korzyści społeczne: integracja mieszkańców.
Ambicją gdyńskiego samorządu jest wykorzystanie potencjału biblioteki
nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale i społecznym – w celu budowania
i pielęgnowania więzi lokalnych.
Koszt inwestycji jest ﬁnansowany z budżetu Miasta Gdyni ze wsparciem
Rządowego Funduszu Inwestycyjnego.

Fot. SIM Architekci
Więcej:
h ps://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/budujemy-nowe-centrummalego-kacka,544458? clid=IwAR34Dj-m42iQ1FbjmveIxnRIaHULG3JAQ
a5SUw34Evf6LpSSrfrRlGVtXbk
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5.4. KALISZ
Kalisz, drugie pod względem wielkości miasto Wielkopolski, leży w malowniczej dolinie rzeki Prosny. Miasto urzeka swym magicznym pięknem – tu
bowiem przeszłość harmonijnie splata się z teraźniejszością, tworząc niepowtarzalny klimat. Miasto Kalisz prowadzi szereg działań mających na celu
zrównoważony rozwój i zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.
Planujemy i realizujemy zadania uwzględniające szeroko pojęte działania
proekologiczne, mające na celu ochronę klimatu, adaptację do jego zmian czy
rozwój zielonej infrastruktury.
Od ponad 20 lat miasto prowadzi działania związane ze zmniejszeniem zanieczyszczeń powietrza, w szczególności z niskiej emisji, poprzez doﬁnansowanie
zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zakup pompy
ciepła). W ramach zmniejszania zapotrzebowania na ciepło wykonana została
termomodernizacja wielu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz
użyteczności publicznej. Promowane jest wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii wśród mieszkańców. Miasto jest beneﬁcjentem programu
mającego na celu montaż paneli fotowoltaicznych oraz solarnych na dachach
prywatnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanego przez
Urząd Marszałkowski z Funduszy Unii Europejskiej.

Fot. Wojciech Lebiedziński
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W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kalisza” oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego stosowane są rozwiązania planistyczne uwzględniające szeroko pojętą
ochronę powietrza, w tym między innymi zalecenia dotyczące:
budowy obwodnic, wyprowadzających ruch tranzytowy z miasta,
budowy ścieżek rowerowych, które umożliwiają korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji w mieście,
ochrony terenów dolinnych w mieście przed zabudową w celu umożliwienia przewietrzania miasta i zachowania terenów biologicznie czynnych,
zwiększenia udziału zieleni w przestrzeniach miasta,
edukacji ekologicznej,
ochrony powietrza w planowaniu przestrzennym,
wyznaczania stref funkcjonalnych, w tym terenów otwartych, które mają
za zadanie umożliwić prawidłowe przewietrzanie miasta,
zachowania odpowiednich wskaźników m.in. dot. powierzchni biologicznie czynnych lub budowanie zbiorników retencyjnych wpływających na
zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych,
przyjęcia proekologicznych kierunków w zakresie zaopatrzenia w energię
cieplną.
Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza prowadzona jest poprzez wydawanie publikacji, festyny ekologiczne, konkursy i warsztaty, które mają na celu
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza. Poszukujemy środków ﬁnansowych na ewentualne doﬁnansowanie
zatrzymywania wody opadowej na terenie własnym. Trwają prace nad przygotowaniem programu „Łapacz deszczu”, którego celem będzie doﬁnansowanie
skierowane do mieszkańców miasta w celu zakupu zbiorników na wody opadowe i roztopowe.
Miasto Kalisz przystąpiło do projektu GRAD w celu znalezienia inspiracji do
stworzenia własnej strategii zielonych dachów oraz wypracowania rozwiązań
pomocnych w zmniejszaniu negatywnych skutków postępujących zmian
klimatycznych.
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DOBRE PRAKTYKI
Ogród deszczowy
Wskutek zmian klimatycznych obszary miejskie coraz częściej dotykają duże
wahania opadów atmosferycznych, a przy ciągłej zabudowie terenów miasta
mają coraz większe zapotrzebowanie na wodę. W ramach realizacji projektu
„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” przy ul. Podgórze 6 powstał pierwszy
ogród deszczowy w gruncie, będący ważną formą terenu zielonego w dzielnicy
miasta, która zostanie poddana kompleksowej rewitalizacji. Ogród ten wkomponowany jest swoją formą w rosnący na tym terenie wiąz szypułkowy, który
jest pomnikiem przyrody. Zadaniem utworzonego ogrodu jest retencja wody
opadowej i roztopowej w utworzonym zagłębieniu wykonanym z warstw kruszywa o różnej ziarnistości, a tym samym różnej przenikalności wód, oraz jej
stopniowe oddawanie do ekosystemu. Dzięki takim rozwiązaniom mniej wody
opadowej traﬁa bezpowrotnie do systemów kanalizacji deszczowej.
Dodatkowym elementem są nasadzenia roślinne m.in.:
niezapominajka błotna,
kosaciec syberyjski,
parzydło leśne,
tojeść rozesłana,
krwawnica pospolita,
pstrolistka sercowata,
turzyca owłosiona,
kosaciec żółty,
męczennica wąskolistna.
Rozwiązanie to niesie za sobą duże korzyści ekonomiczne i ekologiczne w postaci bardziej racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie objętym realizacją zadania. Także wspieranie bioróżnorodności
poprzez zastosowanie ogrodu deszczowego sprawia, że mieszkańcy mają bliższy kontakt z roślinnością, która nie na każdym terenie mogłaby być zastosowana.
Miasto Kalisz planuje prowadzenie pielęgnacji tego terenu oraz zakładanie
kolejnych tego typu obiektów w innych lokalizacjach.
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Projekt jest współﬁnansowany w ramach projektu nr POWR.02.19.00-00
KP11/18 pn. „Przestrzeń gminna –
lokalna wartość”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
oś priorytetowa II działanie 2.19
Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sﬁnansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fot. Jacek Grzelczyk

Więcej:
h ps://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/pierwszy-w-kaliszu-ogrod
-deszczowy,33564

Zielone ekologiczne przystanki
Zadanie realizowane przy współpracy Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska w Kaliszu oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 6 lokalizacjach: przy ul. Alfonsa Parczewskiego, ul. Górnośląskiej, pl. Jana Pawła II, ul. Śródmiejskiej, Al. Wojska Polskiego oraz
ul. Ułańskiej.
Realizacja zielonych przystanków pozytywnie wpłynęła na wprowadzanie
zieleni w ścisłą zabudowę centrum Kalisza. Zielone przystanki powstały
poprzez wykonanie niecki szczelinowej o długości tylnej ściany wiaty
przystankowej i szerokości od 40 do 50 cm, głębokości około 1 m. Brzegi niecki
zostały zabezpieczone płytami betonowymi, a do środka wsypano urodzajną
ziemię, w której posadzono odpowiednio dobrane rośliny: byliny, trawy
i pnącza m.in. liliowiec, miskant chiński, milin amerykański, winobluszcz trójklapowy, trzmielinę. Tylna ściana każdego z przystanków została wyposażona
w specjalną kratę, która wraz ze wzrostem roślin tworzyć będzie tzw. zieloną
ścianę. Zastosowane rozwiązanie pozwala także w pewnym stopniu retencjonować wodę opadową, która zostaje wykorzystana przez porastającą przystanki roślinność.
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Korzyści ekologiczne, ekonomiczne i społeczne:
retencja wód opadowych,
poprawa estetyki wiat przystankowych oraz terenów przyległych,
stworzenie miejsc siedliskowych dla zwierząt (owadów i ptaków),
poprawa mikroklimatu,
uprzyjemnienie czasu oczekiwania pasażerów na autobusy,
obniżenie przez pnącza temperatury materiałów, z których zbudowane są
wiaty przystankowe.
Zadanie w 2019 r. zostało zrealizowane z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
w Kaliszu, a w 2020 roku z Budżetu Obywatelskiego.

Fot. Wojciech Lebiedziński

Fot. Wojciech Lebiedziński

Więcej:
h ps://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/zielen/naturalnieniezielone-przystanki,22598
h ps://www.kalisz.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/inwestycje/zielone-iekologiczne-przystanki-w-centrum-miasta,33773
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5.5. KRAKÓW
Kraków zamieszkuje blisko 800
tys. ludzi, a jego powierzchnia
wynosi 327 km², co sprawia,
że jest drugim miastem w
kraju pod względem wielkości
i liczby mieszkańców. Bogate
dziedzictwo historyczne i kulturowe spotyka się tu z nowoczesnością i otwartością na
Fot. Tom Rollauer
rozwój. To sprawia, że Kraków,
stolica Województwa Małopolskiego i dawna stolica Polski, jak magnes
przyciąga rzesze turystów, inwestorów oraz nowych mieszkańców.
Kraków to miasto przemian, którego największą siłą i wartością są mieszkańcy.
Krakowianie z otwartością uczestniczą w konsultacjach i panelach dyskusyjnych na temat przyszłości miasta, biorą czynny udział w decydowaniu o jego
charakterze, będąc często inicjatorami wprowadzanych zmian.
Intensywny rozwój miasta w dobie kryzysu klimatycznego stanowi duże wyzwanie, dlatego Kraków podejmuje szereg działań w zakresie rozwoju terenów
zieleni, walki ze smogiem, segregacji odpadów, ochrony zasobów wodnych,
nowoczesnego transportu i wspierania odnawialnych źródeł energii.
Kraków jest miastem, które zapoczątkowało w Polsce akcję wymiany starych
pieców i jako pierwsze wprowadziło zakaz palenia paliwami stałymi. W trosce
o zrównoważony transport przemodelowano ruch tak, aby stał się jak
najbardziej przyjazny rowerzystom oraz ustanowiono pierwszą w Polsce Strefę
Czystego Transportu. Wszystkie autobusy transportu publicznego spełniają
normy EURO 5 lub EURO 6, rośnie również liczba autobusów elektrycznych.
Adaptacja do zmian klimatu to również poprawa w zakresie produkcji energii.
Pomimo intensywnego rozwoju miasta emisja gazów cieplarnianych w Krakowie nie rośnie, a do roku 2030 planuje się ją zmniejszyć przynajmniej o 30%.
Mieszkańcy chętnie korzystają z udzielanych przez Miasto dotacji na instalację
odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków. W trosce
o zrównoważone gospodarowanie wodą od wielu lat funkcjonuje także
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program doﬁnansowania przedsięwzięć z zakresu małej retencji wód
opadowych i roztopowych.
Odpowiedzialnemu rozwojowi miasta musi towarzyszyć rozwój terenów
zieleni. W okresie ostatnich pięciu lat budżet na zieleń w Krakowie wzrósł 5krotnie. Powstają zielone przestrzenie w każdym rozmiarze – od parków kieszonkowych aż po największe w Polsce zielone inwestycje. Ambicją Krakowa
jest, aby do tej zielonej infrastruktury dołączyła jak największa liczba zielonych
dachów, dlatego właśnie miasto przystąpiło do projektu GRAD. Zielone dachy
pozwolą zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatu, pomogą w walce
o czyste powietrze, wpłyną pozytywnie na bioróżnorodność i jakość życia
mieszkańców. Doﬁnansowanie realizacji tego rodzaju zielonej infrastruktury,
a także promowanie wiedzy na temat korzyści płynących z tego typu
rozwiązań, wpłynie na zwiększenie powierzchni zielonych dachów w mieście.
Kraków chce położyć szczególny nacisk na rozwój zielonych dachów tam, gdzie
możliwości wprowadzania innych form zieleni są ograniczone – w silnie zurbanizowanych częściach miasta, dlatego inwestycje zlokalizowane w centrum
będą mogły liczyć na preferencyjne warunki doﬁnansowania. Preferowane
będą także dachy spełniające dodatkowe funkcje: rekreacyjną, retencyjną

Fot. Jan Graczyński
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lub przyrodniczą, dzięki zastosowaniu rozwiązań sprzyjających bioróżnorodności, w tym ochronie zapylaczy. Z troski o środowisko naturalne wynika
również zakaz sadzenia na dachach roślin inwazyjnych. Dodatkowym atutem
będzie zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Ważnym kryterium wyboru inwestycji do doﬁnansowania będzie trwałość zielonego dachu –
odpowiednia grubość warstwy substratu, poprawność technologii wykonania
i zapewnienie koniecznej pielęgnacji. Doﬁnansowania nie będą mogły uzyskać
zielone dachy, które powstały w celu zapewnienia wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, a zatem zostały zrealizowane kosztem terenów
zieleni na gruncie.
Poza doﬁnansowaniem ważnym elementem wdrażania polityki „Zielone dachy dla Krakowa” będzie szeroka kampania informacyjna, promująca wiedzę
na temat zielonych dachów i korzyści płynących z tego typu rozwiązań. Dotychczasowa współpraca i otwartość w kontaktach miasto – mieszkańcy pozwalają
optymistycznie patrzeć na przyszłość zielonych dachów w Krakowie. Krakowianie nie tylko są gotowi na powstawanie zielonych dachów, ale wręcz oczekują
tego od władz miasta, o czym świadczy m.in. kształt tegorocznego Budżetu
Obywatelskiego – wśród projektów, które uzyskały największą liczbę głosów,
znalazło się zadanie pn. „Zielone dachy na budynkach publicznych”.

Fot. ZZM Kraków
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DOBRE PRAKTYKI
Ogrody Krakowian – parki kieszonkowe w Krakowie
Parki kieszonkowe to zielone przestrzenie niewielkich rozmiarów, które powstają w zwartej zabudowie miejskiej na tzw. miejskich nieużytkach. Odpowiedni dobór lokalizacji umożliwia mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na
świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody, w bezpośrednim sąsiedztwie swojego zamieszkania. Z racji niewielkiej przestrzeni kluczowe jest wykorzystanie
każdego cm² w sposób, który umożliwi wprowadzenie jak największej liczby
funkcji tak, aby każdy, niezależnie od wieku, znalazł coś interesującego dla
siebie.
Krakowskie parki kieszonkowe nazwane zostały ogrodami Krakowian. Skąd
taka nazwa? Głównym założeniem powstania ogrodów Krakowian jest, by
mieszkańcy mogli poczuć się w nich jak we własnym ogrodzie. Większość z nich
bowiem mieszka w blokach, a ich mieszkania bardzo często pozbawione
są balkonów. Krakowskie parki kieszonkowe są odpowiedzią na tęsknotę,
która towarzyszy mieszkańcom wielkich miast, za spędzaniem wolnego czasu
w otoczeniu przyrody.
Podstawowym celem projektu ogrody Krakowian jest budowanie silnych więzi
społecznych i integrowanie lokalnej społeczności. Zagospodarowanie niedostępnych terenów międzyosiedlowych oraz przyulicznych, a tym samym
wyeliminowanie niechcianych zachowań, przyczyniło się także do znacznej
poprawy bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Ogrody Krakowian
powstają na terenie całego miasta – zarówno w centrum, jak i na obrzeżach. To
projekt sprawiedliwy społecznie – wszyscy mieszkańcy mają równe prawo do
zagospodarowanych terenów.
Projekt ogrody Krakowian zakłada, że każdy z parków kieszonkowych będzie
posiadał swój wyjątkowy motyw przewodni, wokół którego będzie budowana
narracja projektu. Poszukiwania tożsamości miejsca odbywają się w oparciu
o kontekst historyczny, przyrodniczy i społeczny danej przestrzeni, a nazwa
ogrodu typowana jest przez mieszkańców.
Wierzymy, że nie jest jeszcze za późno, aby Kraków stał się modelowym miastem szczęśliwym. Projekt ogrody Krakowian to jaskółka pozytywnych zmian,
która rozbudza wśród mieszkańców pragnienie, by w mieście było więcej dostępnych i zagospodarowanych terenów zielonych. Docelowo zakładamy,
że do końca 2023 r. każdy mieszkaniec Krakowa będzie miał dostęp do ogrodu
w obrębie 500 m od swojego miejsca zamieszkania.
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Fot. ZZM Kraków

101

Zielony dach na CEE Symbioza
Lokalizacja:

Aleja Żubrowa 15, Kraków

Data realizacji:

2018 r.

Powierzchnia dachu:

141 m²

Typ dachu:

ekstensywny

Charakterystyka:
Przykład zielonego dachu na zrewitalizowanym obiekcie zabytkowym – tzw.
Pawilonie Okocimskim, wybudowanym w 1936 r., wpisanym do gminnej
ewidencji zabytków.
Z pomysłem rewitalizacji i przywrócenia świetności Pawilonu jako pierwsi
wyszli mieszkańcy. Miasto uzyskało na ten cel doﬁnansowanie ze środków
UE w wysokości ponad 2,9 mln zł.
Ogromnym wyzwaniem było pogodzenie uwarunkowań wynikających z
ochrony konserwatorskiej ze stworzeniem miejsca wykorzystującego
odnawialne źródła energii i ekologiczne budownictwo. Inwestycja jest
przykładem dowodzącym, że nowoczesne i ekologiczne technologie można
zastosować również w budynkach zabytkowych.
W obiekcie znajduje się innowacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej
„Symbioza”, do którego energię dostarczają panele fotowoltaiczne. Z kolei
ograniczenie jej zużycia jest możliwe poprzez niski pobór energii dzięki
pełnemu oświetleniu LED (w budynku i na zewnątrz). Parametry przepływu
energii są kontrolowane za pomocą Building Management System.
Budynek ogrzewany jest przez pompy ciepła typu powietrze-powietrze,
odpowiadające także za całosezonową cyrkulację powietrza w budynku.
Woda deszczowa jest magazynowana w specjalnych zbiornikach, a następnie wykorzystywana do spłukiwania toalet. Zastosowanie zielonego dachu
sprawia, że woda ﬁltrowana jest na miejscu. Dach jest ekstensywny, do jego
konstrukcji wykorzystano maty rozchodnikowe.
Wszystkie rozwiązania prezentowane są odwiedzającym Centrum w celu
podnoszenia ich świadomości w tym zakresie i budowania wiedzy. Zielony
dach pawilonu jest niedostępny dla odwiedzających Centrum, dlatego
przed budynkiem powstał tzw. żywostół, obrazujący zastosowane na dachu
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rozwiązanie. Dzięki niemu można z bliska przyjrzeć się zarówno wybranym
gatunkom roślin, jak i procesowi biologicznej ﬁltracji. Prezentacja żywostołu
jest okazją do przybliżenia zwiedzającym korzyści, jakie wynikają ze stosowania zielonych dachów oraz udowodnienia, że dach ekstensywny może
być zrealizowany praktycznie na każdym obiekcie. Biorąc pod uwagę
niebagatelną liczbę zwiedzających Centrum (blisko 3800 osób od czerwca
2020 r.), obiekt pełni ważną funkcję w promowaniu zielonych dachów.
Idea harmonii człowieka z otaczającym środowiskiem nie ogranicza się tylko
do budynku. Już sama nazwa centrum – Symbioza – determinuje charakter
tego miejsca. Centrum uczy, jak ważne są zależności w przyrodzie, gdzie
każdy, nawet pozornie nieistotny element ma wpływ na zachowanie równowagi całości ekosystemów. Narzędziem do osiągnięcia celów edukacyjnych
jest zmiana perspektywy spoglądania na przyrodę – próba spojrzenia na las
oczami jego mieszkańców: puszczyka, borsuka, rzekotki oraz buka. Celem
jest zwiększenie wrażliwości ludzi na potrzeby innych organizmów za sprawą ich lepszego poznania. Dzięki edukacji opartej na przeżyciach, samodzielnym odkrywaniu, przyroda staje się bliższa, lepiej rozumiemy jej potrzeby i dowiadujemy się, jak się o nią troszczyć. To zorientowanie narzędzi
edukacyjnych na doświadczanie i przeżycie pozwala nie tylko na zwiększenie
wiedzy, ale i na kształtowanie odpowiednich postaw prośrodowiskowych.

Więcej: h ps://www.symbioza-krakow.pl/

Fot. ZZM Kraków
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5.6. LUBLIN
Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej
rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jako stolica województwa
lubelskiego pełni rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego
centrum regionu. Bogata, siedmiowiekowa historia Lublina oraz położenie
w wielokulturowym tyglu decydują o jego szczególnych walorach. Odbywają
się tu renomowane międzynarodowe wydarzenia artystyczne, fes wale teatralne, muzyczne i prezentujące sztukę współczesną. W Lublinie na pres żowych uczelniach publicznych i w zdobywających rozgłos niepublicznych
szkołach wyższych studiuje ponad 70 tys. osób, nie tylko z Polski.

Fot. Miasto Lublin
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W roku 2019 przyjęto w Lublinie dokument pod nazwą „Plan adaptacji do
zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030”. W dokumencie tym wskazane
zostały mechanizmy ochrony i sposoby przeciwdziałania negatywnym
skutkom zmian klimatycznych w Lublinie. Wśród realizowanych z doﬁnansowaniem z UE projektów przeciwdziałających negatywnym skutkom zmian
klimatu znalazły się m.in.: zrealizowany już projekt nowego parku miejskiego
i wdrażany obecnie projekt rewitalizacji istniejącego parku. W perspektywie
ﬁnansowej 2021-2027 gmina Lublin planuje realizować kompleksowy projekt
strategiczny dotyczący zielono-niebieskiej infrastruktury, w ramach którego
planuje się m.in. budowę i przebudowę trzech kolejnych parków miejskich.
Dodatkowo w roku 2020 rozpoczęto realizację „Programu ochrony zasobów
wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej”,
którego celem jest utrzymanie zasobów wód gruntowych oraz uzyskanie
efektu ekologicznego poprzez zwiększenie naturalnej retencji na terenie
miasta. Wspierane jest wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania
i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowane na terenie
Lublina. Program uruchomiony został w czerwcu 2020 r. i cieszy się bardzo
dużą popularnością. Miasto podejmuje również szereg innych działań – np.
mających na celu poprawę jakości powietrza oraz zniwelowanie emisyjności
miasta. Przykładem może być działający w Lublinie od kilku lat „Program
Ograniczania Niskiej Emisji”, realizujący ﬁnansowe wsparcie dla mieszkańców
Lublina, którzy likwidują kotły na paliwo stałe, albo ﬁnalizacja licznych
inwestycji w tabor i zintegrowane systemy transportu miejskiego, czego
skutkiem jest rosnąca liczba niskoemisyjnych oraz elektrycznych autobusów
i ekologicznych trolejbusów. Tworzone są parking typu Park&Ride dla osób
dojeżdżających z przedmieść i sąsiednich gmin, ułatwiające korzystanie
z komunikacji miejskiej. Wspierany jest również sektor usług współdzielenia
pojazdów, obejmujący system Lubelskiego Roweru Miejskiego, system
wypożyczalni skuterów i hulajnóg elektrycznych, a także system car sharingu.
Równolegle realizowane są kampanie edukacyjne, których celem jest
kształtowanie i podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie codziennie
podejmowanych wyborów, wskazanie wpływu tych decyzji na jakość
powietrza oraz przedstawienie oferty miasta dla mieszkańców w tym zakresie.
Miasto Lublin podjęło prace przy projekcie GRAD kontynuując działania
zapobiegające negatywnym skutkom zmiany klimatu, które zostały wskazane
w miejskim „Planie adaptacji do zmian klimatu”. Miasto chce podnieść

105

świadomość społeczności lokalnej na temat wartości dodanej, jaką wnoszą
zielone dachy do życia w mieście, m.in. poprzez poprawę jakości życia mieszkańców – tworzenie na zielonych dachach nowych przestrzeni rekreacyjnych
i wypoczynkowych, z równoczesną poprawą estetyki miasta.
Strategia rozwoju zielonych dachów w Lublinie jest pierwszym krokiem do
uruchomienia wsparcia ﬁnansowego dla realizacji tego typu projektów.
Zielone dachy otworzą nowe możliwości stworzenia przestrzeni rekreacyjnych
i wypoczynkowych w mieście, zapewnią różnorodność biologiczną w centrum
miasta, a w niektórych przypadkach pozwolą na wspomaganie lokalnie małej
retencji. Wprowadzenie zielonych dachów może być także narzędziem
ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami w Lublinie, ułatwi zamontowanie
fotowoltaiki na dachach oraz wesprze przeciwdziałanie lokalnym negatywnym
skutkom zmiany klimatu.

Fot. Miasto Lublin
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DOBRE PRAKTYKI
Budynek biurowy Orion
Lokalizacja:

ul. Spokojna 2, Lublin

Data realizacji:

2018 r.

Powierzchnia dachu:

ok. 1750 m²

Typ dachu:

intensywny i ekstensywny

Charakterystyka:
Budynek biurowy Orion zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta. Zielony dach na budynku przeznaczony jest dla pracowników biur i użytkowników obiektu, by w czasie przerwy w pracy mogli odpocząć.
Do realizacji zielonego dachu przyczyniły się wymagane przez miasto
współczynniki dotyczące powierzchni biologicznie czynnych oraz potrzeba
zastosowania rozwiązań z zakresu retencji wód opadowych – w miejscu
usytuowania budynku większość terenów jest szczelnie utwardzona.

Fot. Miasto Lublin

Link do strony, gdzie można znaleźć więcej informacji:
h ps://www.orion.lublin.pl/

107

Centrum Spotkania Kultur
Lokalizacja:

plac Teatralny 1, Lublin

Data realizacji:

2016 r.

Powierzchnia dachu:

ok. 3500 m²

Typ dachu:

intensywny i ekstensywny

Charakterystyka:
Budynek Centrum Spotkania Kultur (CSK) zlokalizowany jest w ścisłym
centrum miasta, gdzie udział powierzchni biologicznie czynnej w postaci
trawników czy drzew jest znikomy. Większość terenu w bezpośrednim
sąsiedztwie budynku jest utwardzona.
Zielony dach CSK spełnia przede wszystkim funkcję rekreacyjną i jest miejscem, gdzie mieszkańcy, turyści czy goście mogą odpocząć i zrelaksować się
w otoczeniu zieleni, będąc nadal w centrum zatłoczonego miasta.
Oprócz funkcji rekreacyjnych zielony dach pełni także funkcje edukacyjne.
Na dachu utworzone zostały specjalnie przygotowane ścieżki edukacyjne
poświęcone ekologii, a w ogrodach na dachu budynku zlokalizowano Miejską Pasiekę Artystyczną.
Realizacja zielonego dachu na CSK przynosi korzyści zarówno ekologiczne
jak i ekonomiczne, ponieważ w zatłoczonym centrum mieszkańcy chętniej
wypiją kawę wśród zieleni, z pięknym widokiem.

Fot. Miasto Lublin

Link do strony, gdzie można znaleźć więcej informacji:
h ps://www.spotkaniakultur.com/
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Fot. Miasto Lublin

Budynek centrum handlowego Vivo
Lokalizacja:

aleja Unii Lubelskiej 2, Lublin

Data realizacji:

2015 r.

Powierzchnia dachu:

ok. 19000 m²

Typ dachu:

intensywny i ekstensywny

Charakterystyka:
Zielony dach na budynku centrum handlowego Vivo pełni funkcję parku.
To bardzo ciekawy projekt połączenia funkcji handlowo-usługowej obiektu
wielkopowierzchniowego z funkcją rekreacyjną.
Budynek zlokalizowany jest w dolinie rzek: Bystrzy i Czechówki, w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta i Zamku Lubelskiego. Zieleń na dachu
miała nawiązywać do miejsca, w którym budynek jest usytuowany, równocześnie niwelując odbiór przestrzenny jego bryły.
Z dachu rozciąga się piękna panorama na Zamek i Stare Miasto.
Zielony dach pełni funkcje rekreacyjne, edukacyjne i wypoczynkowe dzięki
zaprojektowanej części wypoczynkowej z ławkami i placem zabaw dla
dzieci, zewnętrzną siłownią, a także ścieżkami z roślinnością ozdobną.

Fot. Miasto Lublin

Link do strony, gdzie można znaleźć więcej informacji:
h p://www.zielonainfrastruktura.pl/tarasy-zamkowe-w-lublinieogolnodostepny-zielony-dach/
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5.7. WARSZAWA
M.st. Warszawa zajmujące powierzchnię 517,2 km² i zamieszkane przez
1,79 mln mieszkańców od 2018 r. rozwija się w oparciu o nową strategię
#Warszawa2030. Strategia łączy równowagę społeczną, ekonomiczną i środowiskową. Zgodnie z tą wizją Warszawa przyjmuje obecnie nowe ramy strategiczne, obejmujące politykę środowiskową, przestrzenną, mobilną, energetyczną i klimatyczną, które na nowo deﬁniują środowisko jako kluczowy element dobrobytu miejskiego i podstawowy zasób miasta. Polityka środowiskowa oparta na jego ochronie jest obecnie traktowana jako priorytetowa inwestycja na przyszłość i nośnik długoterminowej równowagi prowadzącej do
lepszej jakości życia. Aktualnie rozwój miasta opiera się na współzależności
różnych sfer życia miejskiego z naturą – na traktowaniu środowiska jako kluczowego zasobu rozwoju. Jako partner inicjatywy Porozumienia Burmistrzów
i C40 w latach 2007-2018 Warszawa ograniczyła emisję CO₂ o prawie 10%
realizując „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii” (SEAP),
a obecnie miasto pracuje nad planem GCAP Ac on Plan – Zielona wizja
Warszawy. Celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40%
do 2030 r. (w porównaniu z 2007 r.), a docelowo osiągnięcie neutralności
klimatycznej do 2050 r.

Fot. m.st. Warszawa
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Prócz działań ukierunkowanych na mitygację Warszawa podejmuje działania
w obszarze adaptacji: w 2018 r. uchwałą Rady Miasta została przyjęta „Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą
do roku 2050”. Większość zadań adaptujących miasto do zmian klimatu to
działania wielofunkcyjne. Warszawa realizuje je rozwijając zieloną infrastrukturę: parki kieszonkowe, nasadzenia drzew, ogrody społecznościowe oraz
deszczowe, chodniki antysmogowe, zielone ściany i zielone dachy, jak również
liczne inicjatywy realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
Elementem wdrażania „Strategii adaptacji do zmian klimatu” jest odpowiedzialne zarządzanie wodami opadowymi, co przełożyło się na decyzję o udziale
Warszawy w projekcie GRAD. Ważnym dla miasta aspektem było budowanie
kompetencji lokalnej administracji w zakresie promowania zielonych dachów
i stwarzania warunków do ich rozwoju. Zielone dachy retencjonując wodę nie
tylko ograniczają lokalnie ryzyko podtopień, ale spełniają też ważną funkcję
w gospodarowaniu energią w zakresie ograniczania efektu miejskiej wyspy
ciepła. W najbliższych latach w Warszawie będzie stale przybywało zieleni,
a zielone dachy będą jednym z istotnych jej elementów.

Fot. m.st. Warszawa
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W ramach projektu GRAD została opracowana inwentaryzacja zielonych dachów na terenie miasta. Obejmowała ona następujące etapy: zlokalizowanie
oraz określenie liczby budynków z zielonymi dachami na terenie Warszawy,
oszacowanie ich biologicznie czynnej powierzchni, a następnie stworzenie
mapy ukazującej zielone dachy na terenie miasta. W wyniku prowadzonych
prac udało się zidentyﬁkować 1306 zielonych dachów, których łączna
powierzchnia wyniosła 63 ha. W latach 2019-2020 opracowano również
„Koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie
m.st. Warszawy” w ujęciu przestrzennym, w której określono potencjalne
miejsca lokalizacji zielonych dachów.
Więcej:
Parki kieszonkowe – przykład z Wilanowa:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/park-kieszonkowy-w-wilanowie
EKOpark:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/odwied-nowy-ekopark-w-ursusie
Ogrody społecznościowe:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/ogrody-spo-eczno-ciowe-czyli-zrbmy-razem
Ogrody deszczowe – przykład z Ochoty:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-starej-ochocie-powstanie-ogrd-deszczowy
Chodniki antysmogowe:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/chodniki-b-d-walczy-ze-smogiem
Zielone ściany:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zielona-ciana-nowatorski-projektna-wawelskiej
Projekt „Milion drzew dla Warszawy”:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/zasad-z-nami-milion-drzew
Zielony dach parkingu:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/kto-zaprojektuje-parking-przy-ulch-odnej
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DOBRE PRAKTYKI
Zielony dach na rozbudowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych
Odpadów Komunalnych
Miejska spółka MPO w listopadzie 2020 r. podpisała umowę na rozbudowę
Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Warszawa zyska
nowoczesny obiekt, który zasili w ciepło i energię elektryczną kilkanaście
tysięcy gospodarstw. Zakład przy ul. Zabranieckiej będzie największą tego
typu instalacją w Polsce, która znajdzie się na stosunkowo niewielkiej działce.
Powierzchnia obecnie pracującej instalacji wynosi niecałe 14 tys. m², a po
rozbudowie zajmie nieco ponad 21 tys. m².
Budynek będzie posiadał zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych (magazynowanie tzw. deszczówki). Zastosowane w instalacji rozwiązania
będą energooszczędne.
Projekt przewiduje także ścieżkę edukacyjną, która przebiegać będzie przez
cały zakład aż do punktu widokowego znajdującego się ponad 70 metrów nad
ziemią. Tam zwiedzający dowiedzą się, jak wyglądają kolejne etapy utylizacji
śmieci.

Fot. m.st. Warszawa

Więcej:
h p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/podpisali-my-umow-na-rozbudowspalarni
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Zielone dachy na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (Stacja Uzdatniania Wody Filtry,
ul. Koszykowa 81)
Zewnętrzna powierzchnia sklepień zbiorników pokryta jest betonem, a sklepienia pokryte warstwą substratu o grubości dochodzącej do 75 cm. Warstwa
substratu na sklepieniu została zastosowana w celu zabezpieczenia wody
znajdującej się w obiektach (w ﬁltrach, zbiornikach wody czystej i osadnikach)
jako izolacja termiczna.
W roku 2020 na terenie SUW „Filtry”, na murawie porastającej sklepienia
osadników wody surowej nr 1 i 3 oraz 2 i 4 zostały założone dachy ekstensywne
– łąki kwietne skomponowane z gatunków roślin kwitnących, z dużym udziałem roślin motylkowatych. Łączna powierzchnia łąk wynosi 5 580 m². Łąki
kwietne zostały założone w miejscu dotychczasowych trawników, co pozwoli
Spółce zredukować koszty utrzymania zieleni poprzez ograniczenie kosztów
koszenia. Łąki zapewniają pszczołom miododajną roślinność, zwiększają
bioróżnorodność miasta, jako piękne tereny zielone wpływają na estetykę oraz
oczyszczają powietrze, stanowią izolację termiczną dla budynku zimą oraz
schładzają go latem, ale przede wszystkim spełniają funkcje retencyjne.
Zasiano tam następujące gatunki roślin: wyka kosmata, komonica zwyczajna,
koniczyna czerwona, koniczyna inkarnatka, sparceta siewna, nostrzyk żółty,
nostrzyk biały, cieciorka pstra, facelia błękitna, lucerna nerkowata, chaber
driakiewnik, ślaz dziki, krwiściąg mniejszy, kminek zwyczajny, cykoria
podróżnik, szałwia łąkowa, chaber łąkowy, marchew zwyczajna, chaber
bławatek, mak polny, len trwały, złocień właściwy, rumianek pospolity.

Fot. M. Śmiarowski
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Fot. m.st. Warszawa

Zielony dach o powierzchni 5091,95 m² powstał również na dachu budynku
Stacji Ozonowania Pośredniego i Filtracji na Węglu Aktywnym. Zieleń zaprojektowano na powierzchni 3948,6 m², w tym na dachu budynku 1914,2 m²
a na skarpach 2034,4 m².
Zamysłem aranżacji tego intensywnego zielonego dachu była integracja nowo
powstałego budynku z zabytkowym terenem Stacji Filtrów. Do założenia zielonego dachu wykorzystano technologię ZinCo. Zieleń budynku zaprojektowano
na płaskich powierzchniach – tarasach, dachu budynku, skarpach i w donicach
na elewacji po jego stronie zachodniej i wschodniej oraz w donicach na
tarasach po stronie północnej budynku i w donicach w ogrodzie dachowym.
Do oddzielenia poszczególnych grup roślin w ogrodzie na dachu budynku,
a także do zabezpieczenia nawierzchni przed przerastaniem przez rośliny użyto
ekranów przeciwkorzennych i geowłókniny.
Budynek wraz z zielonym dachem powstał w ramach realizacji projektu
„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” o łącznej wartości
178,6 mln EUR. Projekt został zrealizowany w latach 2001-2010 przy 62%
wsparciu ﬁnansowym Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Na dachu budynku zastosowano 14 gatunków krzewów: czosnek olbrzymi,
irga Dammera odm. Major, trzmielina Fortune'a odm. Coloratus, bodziszek
korzeniasty odm. o białych kwiatach, bodziszek Renarda, kłosówka miękka
odm. Albovariegatus, hortensja bukietowa, imperata cylindryczna odm. Red
Baron, kosaciec bródkowy 'Ela or', miskant cukrowy, sosna górska, paleratka
syberyjska, przetacznik kłosowy, barwinek pospolity odm. Gertrude Yekyll.
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Do budowy zieleni na tarasach, skarpach i elewacji budynku zastosowano
następujące krzewy: bukszpan wiecznie zielony, pigwowiec pośredni odm. Jet
Trail, irga Dammera odm. Mooncreeper, trzmielina Fortunea odm. Coloratus,
trzmielina Fortune'a odm. Emerald Gaiety, bluszcz pospolity, hortensja
bukietowa, hortensja pnąca, jałowiec nadbrzeżny, jałowiec sabiński odm.
Tamariscifolia, sosna górska odm. Mops, róża odm.Ritausma, śnieguliczka
Chenoulta, cis pospolity.

5.8. WROCŁAW
Wrocław to dynamicznie rozwijające się miasto w południowo-zachodniej
Polsce, stolica Dolnego Śląska. Zajmuje powierzchnię 292,82 km² i liczy
643 782 mieszkańców. Rzeczywista liczba mieszkańców jest jednak znacznie
wyższa (ponad 800 tys.), a w całej aglomeracji wrocławskiej mieszka ponad
1,25 mln osób. Wrocław to bardzo prężnie działający ośrodek naukowy,
kulturalny, biznesowy, gospodarczy oraz komunikacyjny, wyposażony w 44
parki oraz liczne zieleńce, które zajmują prawie 800 ha. Najstarsze i największe
parki Wrocławia to m. in. park Szczytnicki, Zachodni, Wschodni oraz Południowy. Ponadto na obszarze miasta znajduje się prawie 1200 ha lasów.
Zieleń jest także istotnym elementem przestrzeni publicznych.

Fot. UM Wrocław
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Wizja zrównoważonego rozwoju miasta zawarta została w Strategii Wrocław
2030, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego
Wrocławia, Planie adaptacji miasta Wrocławia do zmian klimatu do 2030 roku
oraz Wrocławskiej Polityce Zrównoważonej Mobilności. Zrównoważony
rozwój ma być oparty na wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych
mieszkańców oraz kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości. Wizja ta
zakłada, że liczy się nie tylko wzrost ekonomiczny – równie ważne są sprawy
społeczne oraz ochrona środowiska. „Nie możemy obciążać przyszłych pokoleń naszymi zobowiązaniami. (…) Stawiamy na ekologiczne sposoby poruszania się po mieście, czyste powietrze, wszechobecną zieleń, czyste i pełne życia
rzeki, odnawialne źródła energii, gospodarkę o obiegu zamkniętym. Od stu lat
Wrocław jest znany dzięki znakomitym osiedlom zbudowanym w modelu
miasta-ogrodu. Dziś chcemy być miastem ogrodów. Chcemy przy tym powstrzymywać suburbanizację, czyli wypełnianie obrzeży miasta kolejnymi źle
skomunikowanymi i słabo wyposażonymi w usługi osiedlami-sypialniami. Stawiamy na policentryczność. Na miasto wielu dobrze powiązanych i zwartych
wewnętrznie, wielofunkcyjnych dzielnic i osiedli” (Strategia Wrocław 2030).

Fot. UM Wrocław

Miasto Wrocław, przed przyjęciem Planu adaptacji do zmian klimatu, realizowało i nadal realizuje, już jako część nowej strategii wyznaczonej przez plan
adaptacji, szereg projektów edukacyjnych i inwestycyjnych, które przyczyniają
się do poprawy klimatu i jakości życia w mieście. Wiele różnorodnych programów wpisuje się w ideę adaptacji do zmian klimatu np. Szare na zielone,
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Złap deszcz, Lubię deszcz, projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
(w większości obejmujące realizację terenów zieleni) czy programy edukacyjne m.in. kalendarz edukacyjny dla dzieci szkolnych. W ramach pilotażowego
projektu Grow Green na osiedlu Ołbin testowany jest wpływ rozwiązań
błękitno-zielonej infrastruktury na warunki mikroklimatyczne w przestrzeni
silnie zurbanizowanej. Elementem mitygacji zmian klimatycznych jest wykonanie i udostępnienie mieszkańcom Mapy potencjału solarnego. Mapa identyﬁkuje miejsca najbardziej predysponowane do zlokalizowania instalacji odnawialnych źródeł energii pozyskujących energię ze słońca. Ponadto w mieście
w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wprowadzono zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do
instalacji fotowoltaicznych. W ramach realizacji Planu adaptacji miasta
Wrocławia do zmian klimatu do 2030 roku wszystkie jednostki miejskie lub
podmioty realizujące inwestycje na obszarach miejskich zobowiązane są do
wprowadzania do działań inwestycyjnych rozwiązań adaptujących przestrzenie publiczne do zmiany klimatu. Pomocne w tym są katalogi dobrych praktyk,
np. gospodarowania wodami opadowymi w obrębie ulic i terenów zabudowanych, i standardy np. planowania i projektowania ulic z uwzględnieniem
zielono-niebieskiej infrastruktury oraz karty informacyjne do standardów
ochrony drzew w inwestycjach. 17 października 2019 r. podczas XIV sesji Rady
Miejskiej Wrocławia przyjęto stanowisko dotyczące alarmu klimatycznego,
w którym uznano za niezbędne rozpoczęcie prac nad programem wspierającym dążenia Wrocławia do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
Wrocław podjął prace w projekcie GRAD „Strategia dla tworzenia zielonych
dachów i ogrodów wertykalnych dla Wrocławia”, aby stać się bardziej
przyjaznym dla mieszkańców i odpornym na zmiany klimatyczne miastem oraz
lepiej gospodarować wodami opadowymi. Strategia rozwoju zielonych dachów pozwoli wypracować dobre praktyki, które przyczynią się do zauważalnego wzrostu powierzchni zielonych dachów, a tym samym ilości zieleni
w mieście. Dokument będzie miał na celu popularyzację wiedzy, rozwiązań
i dobrych praktyk celem zachęcenia mieszkańców do tworzenia zielonych
dachów i ogrodów wertykalnych. Ma on pokazać, że zielone dachy mogą być
kolejnym elementem adaptacji do zmian klimatu w kilku aspektach – klimatycznym (obniżanie temperatury, przeciwdziałanie miejskiej wyspie ciepła),
mitygacyjnym (lepsza izolacja budynków, mniejsze straty na ogrzewanie
i chłodzenie), retencyjnym (zatrzymywanie lub opóźnianie odpływu wód
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opadowych), przyrodniczym (siedliska dla zapylaczy, większy udział zieleni w przestrzeni silnie
zurbanizowanej), jakości życia (lepszy klimat
miasta, dachy intensywne jako miejsca spotkań
lub wydarzeń kulturalnych, pozytywny wizerunek
miasta).
W ramach strategii rozwoju zielonych dachów
Wrocław chce podnieść świadomość mieszkańców w zakresie konieczności zatrzymywania wód
w miejscu opadu ze wskazaniem, że zielone dachy
realizują ten cel mając dodatkowo korzystny
wpływ na wiele innych aspektów adaptacji do
zmian klimatu. Wrocław planuje pobudzić aktywność mieszkańców w kierunku zakładania zielonych dachów na nieruchomościach prywatnych
mieszkaniowych, zarządzanych przez wspólnoty
Fot. UM Wrocław
mieszkaniowe, spółdzielnie i właścicieli prywatnych. Miasto zamierza też realizować zielone
dachy ekstensywne na nowo budowanych lub remontowanych budynkach
użyteczności publicznej, w tym w placówkach oświatowych i budynkach
miejskich. Dachy intensywne – ze względu na potrzeby konstrukcyjne – mogą
być lokalizowane na budynkach edukacyjnych pod warunkiem udostępnienia
ich do celów edukacyjnych i wypoczynkowych dla uczniów. Dachy zielone
powinny być w większości samowystarczalne, jeśli chodzi o ich utrzymanie
i zatrzymywać co najmniej 50% opadu. Preferowane będą instalacje spełniające kryteria rozwiązań opartych na naturze (nature based solu ons – NBS).
We Wrocławiu obowiązuje uchwała, która zakłada propozycje ulg w podatku
od nieruchomości dla tych, którzy zdecydują się utworzyć na swoim budynku
ogólnodostępny zielony dach lub ogród wertykalny na ścianach budynku.
W ramach strategii rozwoju zielonych dachów planowane jest uruchomienie
programu dotacji do instalacji zielonych dachów oraz przygotowanie katalogu
dobrych praktyk ich realizacji, wprowadzenie do OPZ i SIWZ obowiązku zakładania zielonych dachów w ramach inwestycji miejskich oraz wprowadzenie
nowych zapisów do planów miejscowych, umożliwiających realizację tego
typu inwestycji lub obligujących do ich wykonywania.
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DOBRE PRAKTYKI
„Złap deszcz”
Wrocław 2 sierpnia 2019 r. uruchomił
pilotażową edycję programu Złap
deszcz.
Jego celem jest pomoc i zachęcenie
mieszkańców Wrocławia do efektywnego gospodarowania wodą opadową na własnej posesji, ograniczenia
zużycia wody wodociągowej do podlewania oraz redukcji ilości wody
odprowadzanej przeciążoną miejską
siecią kanalizacyjną.
Program jest dedykowany mieszkańcom Wrocławia posiadającym tytuł
Fot. UM Wrocław
prawny do nieruchomości i przewiduje dotację dla osób ﬁzycznych
w wysokości 80% kosztów poniesionych na realizację zadania objętego programem, lecz nie więcej niż 5 000 zł. Dotacja może być udzielona na doﬁnansowanie kosztów koniecznych, obejmujących realizację zadań inwestycyjnych
związanych z budową systemów deszczowych do zatrzymania i wykorzystania
opadu w miejscu jego powstania (koszty: zakupu, transportu, montażu i robót
ziemnych).
W pierwszej edycji tego programu w 2019 r. złożono 143 wnioski na sumaryczną kwotę przekraczającą 600 tys. zł. Ostatecznie budżet miasta przeznaczony
na pilotaż, w wysokości 250 tys. zł, umożliwił zawarcie 92 umów i wykonanie
następujących instalacji: 1 ogród deszczowy, 2 studnie chłonne, 55 naziemnych zbiorników przyrynnowych, 34 podziemne zbiorniki na wody opadowe
wraz z instalacją. Program w całości był ﬁnansowany z budżetu miasta.
Przyjętym do tej pory wskaźnikiem – efektem ekologicznym – jest pojemność
wykonanych przez mieszkańców urządzeń do gromadzenia deszczówki, która
wynosiła w 2019 r. w sumie 142 m³.
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Najpopularniejsze rozwiązania wybierane przez mieszkańców to naziemne
zbiorniki przyrynnowe – było ich aż 55 na 92 instalacje wykonane w 2019 r.
Mieszkańcy najczęściej instalowali pojedyncze zbiorniki przy każdej rynnie.
Były to zbiorniki o pojemności od 265 l do 460 l. Niektóre instalacje wykonano
łącząc szeregowo kilka zbiorników do jednej rynny i wówczas pojemność
wynosiła nawet 3200 l.
Po sukcesie edycji pilotażowej w 2020 r. ponownie uruchomiono program na
tych samych zasadach co w roku poprzednim, z dwukrotnie większym budżetem (ostatecznie zwiększonym do 700 tys. zł). Program cieszy się ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców, dlatego będzie kontynuowany i rozszerzany
na innych beneﬁcjentów (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie).
Demonstrator zagospodarowania wody opadowej
W ramach tego rozwiązania na terenie miejskim, skwerze sąsiadującym
z budynkami Urzędu Miejskiego przy ul. Bogusławskiego, zastosowano system
wychwytywania wód opadowych i wykorzystania ich do nawodnienia zieleni.
Wykonany demonstrator zbiera z dachów o powierzchni około 200 m² wodę
deszczową, która przez rury spustowe kierowana jest do trzech zbiorników naziemnych (pojemność 3 x 360 l) za pomocą
zbieracza zainstalowanego na pionach spustowych. Woda ze zbiorników tłoczona jest
do linii kroplującej zasilającej rośliny i podawana jest bezpośrednio na glebę, nie zraszając rośliny. Taki sposób dystrybucji do
strefy korzeniowej zapewnia równomierny
dopływ do każdej rośliny i znacznie ogranicza możliwość porażenia jej chorobami.
Zastosowanie linii kroplującej przynosi również korzyści ekonomiczne (oszczędność
w gospodarowaniu wodą i energią). Linie
zużywają mniej wody niż tradycyjne zraszacze, można je wykorzystać jako efektywny
nośnik nawozu.
Fot. UM Wrocław
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Wykorzystanie wody opadowej do podlewania daje oszczędności około 800 zł
rocznie, a ilość zgromadzonej wody w roku to ok. 110 m³. Najważniejsze
korzyści z zastosowanego rozwiązania to zmniejszenie ilości wód odprowadzanych do kanalizacji oraz zmniejszenie poboru wody wodociągowej do
podlewania. Tego typu instalacje mogą być lokalizowane przy innych budynkach gminnych lub publicznych.
Więcej:
h ps://www.wroclaw.pl/srodowisko/zlap-deszcz-2020
h ps://www.bip.um.wroc.pl/artykuly/842/zlap-deszcz
h ps://www.wroclaw.pl/srodowisko/skwer-przy-urzedzie-podlewanydeszczowka
„Grow Green”
Projekt Grow Green, realizowany w ramach programu Horyzont 2020, ma na
celu przystosowanie terenów śródmiejskich do postępujących zmian klimatycznych oraz przetestowanie i wypracowanie rozwiązań projektowych do realizacji bieżących inwestycji miejskich, które powinny uwzględniać innowacyjne rozwiązania prośrodowiskowe oparte na naturze (nature based solu ons).

Fot. UM Wrocław
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Zrealizowane przez Urząd Miejski Wrocławia inwestycje znajdują się w śródmiejskiej części Wrocławia, na osiedlu Ołbin. W ramach projektu Grow Green
zagospodarowano 7 obszarów (wnętrz podwórzowych) oraz „Zieloną ulicę”
(ulica Daszyńskiego). Rozwiązania projektowe były konsultowane z mieszkańcami tych obszarów.
Projekty obejmują zastosowanie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, które można powielać, a wśród nich:
systemy gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych na terenach
zieleni;
zielone ciągi jezdne i parkingi, które pomagają w zatrzymywaniu spływu
wód opadowych oraz nagrzewają się mniej niż tradycyjne nawierzchnie
utwardzone;
pnącza na elewacjach, podporach i wiatach, które często mogą być jedyną
formą zieleni możliwą do zastosowania w danym miejscu;
naturalne rabaty z wykorzystaniem gatunków rodzimych, które są odporne na susze i jednocześnie wspierają bioróżnorodność;
przestrzenie rekreacji i wypoczynku z wykorzystaniem naturalnych materiałów;
ogrody społecznościowe i rabaty utrzymywane przez mieszkańców.
Istotnym założeniem przyjętym podczas projektowania było uwzględnienie
historycznego charakteru podwórek, który w dużej mierze warunkuje stabilność ekologiczną terenu (podziały przestrzenne, kompozycja krajobrazowa,
charakter zagospodarowania terenu, lokalne materiały) oraz wykorzystanie,
w miarę możliwości, materiałów z recyklingu.
Realizacja projektu Grow Green jest częścią kompleksowej strategii miasta
w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, rozwoju błękitno-zielonej
infrastruktury i zazieleniania miasta w ramach Planu adaptacji miasta
Wrocławia do zmian klimatu do 2030 roku.
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Zastosowane rozwiązania adaptacyjne odnoszą się do:
1. poprawy warunków klimatycznych (przeciwdziałanie efektowi miejskiej
wyspy ciepła, lokalne obniżanie temperatury) – co jest szczególnie istotne
w okresach przedłużających się fal upałów nawiedzających Wrocław
w ostatnich latach;
2. podnoszenia poziomu retencji wody w glebie (ograniczanie spływu wody
do kanalizacji, zwiększanie możliwości naturalnej retencji w glebie, zagospodarowanie wód opadowych) – jest to rozwiązanie konsekwentnie
wprowadzane we Wrocławiu od poziomu strategicznego (odpowiednie
zapisy planów miejscowych) po decyzje o zakazie odprowadzania wód do
kanalizacji; gromadzenie wody w glebie zapobiega suszy i zamieraniu szaty
roślinnej, w szczególności drzew;
3. zwiększenia bioróżnorodności (kształtowanie stabilnych ekosystemów,
poprawa warunków siedliskowych dla roślin, zwiększenie liczby i różnorodności gatunków rodzimej fauny) – szczególnie istotne w ubogich
gatunkowo i siedliskowo obszarach śródmiejskich;
4. poprawy jakości powietrza (redukcja emisji zanieczyszczeń) – „efekt
uboczny” wprowadzenia roślinności w przestrzeń śródmieścia, najbardziej
dotkniętego emisją komunalną;
5. aspektów społecznych i ekonomicznych (zwiększenie poziomu zadowolenia z jakości przestrzeni publicznych i wzrost zaangażowania mieszkańców).
Obszary podwórek i ulicy są teraz przedmiotem monitoringu w celu określenia
ich wpływu na założone w projekcie parametry (miejska wyspa ciepła, gromadzenie wód opadowych) w celu określenia ich znaczenia w ramach usług
ekosystemowych i korzyści dla miasta.
Zastosowane w ramach projektu Grow Green rozwiązania techniczne i przestrzenne są i będą stosowane w innych inwestycjach miejskich, m. in. w przestrzeniach ulic, na podwórkach czy w przestrzeniach publicznych (np. pnącza).
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Fot. UM Wrocław

Więcej:
h ps://www.wroclaw.pl/growgreen/
h p://www.growgreenproject.eu/
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6

Wzorcowa struktura strategii
rozwoju zielonych dachów

Jednym z głównych zadań projektu GRAD było wypracowanie wzorcowej
struktury strategii rozwoju zielonych dachów, którą każde zainteresowane
miasto będzie mogło wykorzystać do opracowania własnej strategii. Bazuje
ona na strategii miasta Hamburg i została dostosowana do polskich warunków
prawnych, ekonomicznych i społecznych, a także specyﬁcznych wyzwań związanych z adaptacją do zmiany klimatu.
Na wzorcową strukturę strategii składają się następujące elementy:
Wprowadzenie – streszczenie strategii obejmujące uzasadnienie jej opracowania, najważniejsze założenia oraz planowane instrumenty wsparcia dla
budowy zielonych dachów.
Rodzaje zielonych dachów i koszty ich realizacji – skrótowa prezentacja rodzajów zielonych dachów oraz porównanie kosztu wykonania dachu bitumicznego z kosztem wykonania dachu zielonego.
Argumenty na rzecz zielonych dachów – przedstawienie argumentów przyrodniczych oraz ekonomicznych, dla których warto instalować zielone dachy
i wspierać ich zakładanie.
Opis stanu wyjściowego – opis sytuacji wyjściowej miasta, jeżeli chodzi o najważniejsze zagrożenia klimatyczne, jakim stawia ono czoła, oraz niezbędne do
wprowadzenia instrumenty adaptacji do zmiany klimatu.
Interesariusze – przedstawienie grup, instytucji i osób potencjalnie zainteresowanych rozwojem zielonych dachów w mieście lub mogących pomóc w ich
promocji.
Wizja – opis długoterminowej wizji miasta dotyczącej wykorzystania zielonych
dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu.
Cele – opis szczegółowych celów, jakie miasto chce realizować w kontekście
rozwoju zielonych dachów. Zgodnie z założeniami strategii główną dziedziną,
dla której należy określić cele, jest adaptacja do zmiany klimatu, ale można
je sformułować także dla dziedzin uzupełniających (ochrona środowiska,
ekonomia, społeczeństwo).
Działania przygotowawcze – opis działań przygotowawczych, niezbędnych
do realizacji strategii. Obejmują one stworzenie zespołu ds. strategii, zebranie
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lub wypracowanie niezbędnych danych oraz – jeżeli miasto uważa to za uzasadnione – budowę modelowego zielonego dachu na obiekcie przygotowanym do realizacji lub remontu już na etapie prac nad strategią.
Obszary działania – wskazanie obszarów, w jakich miasto planuje działania
mające na celu promocję i wsparcie budowy zielonych dachów oraz opis planowanych w każdym z tych obszarów instrumentów wsparcia. W strategii
Hamburga były to trzy obszary (które ujęto również we wzorcowej strukturze):
1. Wsparcie dla inwestorów publicznych i prywatnych – promowanie
zielonych dachów poprzez wprowadzenie takich instrumentów wsparcia
jak program dotacji do zielonych dachów czy boniﬁkaty dla inwestorów,
a także informowanie o innych możliwościach pozyskania ﬁnansowania.
2. Dialog społeczny – promowanie zielonych dachów poprzez rozpowszechnianie wiedzy na ich temat oraz dialog ze środowiskiem branżowym.
3. Lokalne regulacje prawne – promowanie zielonych dachów poprzez silniejsze wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych (np. wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
Współpraca merytoryczna – opis planowanej współpracy ze środowiskiem
naukowo-badawczym, które udzieli miastu wsparcia merytorycznego przy
realizacji strategii.
Wdrażanie – opis sposobu organizacji, ewaluacji i promocji wdrażania
strategii.
Finansowanie – określenie, w jaki sposób zostaną zagwarantowane środki
na zarządzanie realizacją strategii, a także wdrożenie przewidzianych w niej
instrumentów wsparcia.
Podsumowanie
Pełna wersja dokumentu zawiera bardziej szczegółowy opis poszczególnych
elementów strategii, wraz z instrukcjami, przykładowymi tekstami, odniesieniami do odpowiednich zapisów w strategii Hamburga oraz odesłaniami
do szablonów pomocniczych, ułatwiających gromadzenie danych. Można ją
pobrać pod następującymi adresami:
h p://www.strategiezielonychdachow.eu/pl/publikacje/model-strategii
h p://www.pnec.org.pl/GRAD/Wzorcowa_struktura_strategii.pdf
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