Cel i działania
Celem projektu jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu
dla obszarów miejskich, w tym zainicjowanie w polskich miastach opracowania wzorcowych strategii rozwoju
zielonych dachów. Cel ten będzie realizowany poprzez:
budowanie kompetencji lokalnej administracji w zakresie promowania zielonych dachów i stwarzania
korzystnych warunków do ich rozwoju;
transfer niemieckich dobrych praktyk dotyczących adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonych dachów, w tym doświadczeń miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię
dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów w mieście;
zainicjowanie bilateralnej, polsko-niemieckiej wymiany i współpracy z udziałem ekspertów w dziedzinie
planowania miejskiego, zielonej infrastruktury i zielonych dachów;
opracowanie wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów dla 8 polskich miast pilotażowych;
promocję rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian w miastach oraz podniesienie poziomu świadomości na temat roli zielonych dachów w ochronie klimatu.
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Beneﬁcjenci
Polskie samorządy lokalne zainteresowane promowaniem i rozwojem zielonych dachów na swoim terenie,
w tym 8 miast pilotażowych, dla których opracowane zostaną wzorcowe strategie.

Okres realizacji
1 października 2018 – 30 września 2020

…jaką rolę pełnią zielone dachy w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu.
…jak opracować strategię rozwoju zielonych dachów w mieście.
…jak umiejscowić tę strategię w systemie planowania zagospodarowania przestrzennego, zarządzania wodą
i zarządzania terenami zielonymi w mieście.
…jakie systemy zachęt mogą wpłynąć na zwiększenie powierzchni zielonych dachów i żyjących ścian w mieście.
… jak prowadzić dialog z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami.

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
biuro@pnec.org.pl
www.pnec.org.pl

Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg
Wydział Planowania Krajobrazu i Zieleni Miejskiej
info@bue.hamburg.de
www.hamburg.de/gruendach/

www.strategiezielonychdachow.eu
Projekt GRAD jest ﬁnansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument
ﬁnansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera
Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji ponoszą autorzy. Nie wyraża
ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.

fot. BUE Hamburg
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Z nami dowiesz się…

Projekt GRAD:

Zielone dachy jako narzędzie adaptacji
do zmian klimatu dla obszarów miejskich
– niemieckie inspiracje dla Polski

Klimat się zmienia, a polskie miasta i gminy stają
przed koniecznością adaptacji do tych zmian.
Coraz bardziej narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huraganowe wiatry,
susze czy bardzo intensywne opady powodujące
zagrożenie dla ludzi i mienia, muszą wprowadzić
rozwiązania, które pomogą zmniejszyć ich wrażliwość na te zjawiska. Istnieją różne narzędzia
adaptacyjne, które można wprowadzić na poziomie lokalnym. Należy do nich rozwój zielonej
infrastruktury i zielonych dachów.
W ramach projektu Ministerstwa Środowiska
Plany adaptacji do zmian klimatu opracowywane
są dla 44 miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Celem projektu GRAD jest wsparcie wdrażania
działań adaptacyjnych w 8 polskich miastach
pilotażowych poprzez opracowanie dla nich
wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów,
a także ich wypromowanie pośród pozostałych
zainteresowanych miast i gmin.

Zielone dachy
jako narzędzie
adaptacji
do zmian
klimatu
Zielone dachy i żyjące ściany mają nie tylko pozytywny wpływ na estetykę otoczenia, ale są także ważnym
narzędziem łagodzenia zmian klimatu i adaptacji miast do tych zmian, ponieważ:
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.
Dachy takie mogą też stać się potencjalnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Istnieje więc
zapotrzebowanie ekologiczne i społeczne na tworzenie zielonych dachów, a także zachęcanie do tego lokalnej
społeczności. Projekt GRAD uczy, jak to robić w sposób kompleksowy i zintegrowany z innymi procesami
planistycznymi realizowanymi na poziomie miasta czy gminy.
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Adaptacja miast do zmian klimatu

Strategia rozwoju zielonych dachów
dla miasta Hamburg
W ramach projektu GRAD swoimi doświadczeniami dzieli się z polskimi miastami miasto Hamburg, które
od kwietnia 2014 r. posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów.
Jej celem jest obsadzenie roślinnością aż 100 ha powierzchni dachowej w obszarze miejskim. Nowe zielone
dachy powstają zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych, a spora ich część ma być dostępna
dla ludzi jako tereny rekreacyjne lub ogrody społeczne.
Co charakteryzuje strategię Hamburga?
Popularyzacja wiedzy na temat zielonych
dachów i korzyści, jakie ze sobą niosą;
Dialog społeczny z różnymi grupami
interesariuszy;
Zaangażowanie sektora nauki;
Rozwój nowych standardów;
Silne umiejscowienie w procesie planowania
przestrzennego i planowania krajobrazu;
Wdrażanie przepisów prawnych promujących
i wspierających zazielenianie dachów;
System zachęt ekonomicznych
i pozaekonomicznych;
Szkolenia dla potencjalnych inwestorów;
Zaangażowanie miasta w tworzenie zielonych
dachów także na własnych budynkach, w tym
budynkach szkolnych.

„Poprzez realizację hamburskiego planu klimatycznego
samorząd postanowił dać przykład właścicielom budynków
prywatnych, modernizując budynki publiczne i wyposażając
je w zielone dachy. Aby zrealizować cel, jakim jest trwałe
zainteresowanie opinii publicznej tematem
zielonych dachów, warto wykonywać takie prace
w szczególności w budynkach szkolnych, które
zwracają uwagę i wzbudzają zainteresowanie
mieszkańców. Remonty i inne działania zwiększające efektywność energetyczną budynków
szkolnych są ważnym elementem pozwalającym
ograniczyć emisję CO2”.
Jens Kerstan, hamburski minister środowiska

