
WYZWANIE
Miasto Słupsk opracowało 
miejski plan adaptacji do 
zmian klimatu (MPA), a spółka 
wodociągowa w Słupsku 
podjęła wyzwanie wdrożenia 
w praktyce wytycznych tego 
planu. Czy jednak jest 
możliwe dostosowanie 
siedziby i bazy spółki do 
nowych warunków, przede 
wszystkim w zarządzaniu 
energią i wodami 
opadowymi? I czy zyski będą 
znaczące?

ROZWIĄZANIE
Opracowano całościową 
koncepcję zagospodarowania 
terenu skupioną na ograniczeniu 
odpływu z terenu uszczelnionego, 
retencji i wykorzystaniu wód 
opadowych. Analizy oparto o 
dane z atlasu PANDa – Polskiego 
Atlasu Natężeń Deszczów oraz 
modelowanie hydrodynamiczne. 
W koncepcji przeanalizowano 
także potrzeby energetyczne i 
zaplanowano rozwiązania 
wykorzystujące OZE – odnawialne 
źródła energii.

KORZYŚCI 
• 130% więcej powierzchni zielonych

• 38% mniej terenów uszczelnionych

• zmniejszenie wskaźnika uszczelnienia 
powierzchni utwardzonych do poziomu 0,77

• 500% więcej przechwytywanej i 
wykorzystywanej wody opadowej

• 40% mniej wód wymagających 
podczyszczania

• stworzenie warunków do migrowania i życia 
dla gatunków roślin i zwierząt bytujących w 
sąsiedztwie rzeki Słupi

• potencjał produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych (OZE): 480 000 kWh

Opisane powyżej efekty osiągnięto bez 
nadmiernej ingerencji w istniejący układ 
obiektów, dzięki czemu zapewniono wysokie 
prawdopodobieństwo realizowalności tej 
wykonanej na wczesnym etapie wdrażania MPA 
koncepcji.

WODA JEST DLA NAS WARTOŚCIĄ 

ROK REALIZACJI: 2019

Koncepcja wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji 
do zmian klimatu w bazie wodociągów w Słupsku

Razem z RetencjąPL spółka opracowała koncepcję
zagospodarowania terenu bazy, która analizuje wszystkie
cele MPA. Podjęliśmy wyzwanie, by dostosować swoje
działanie do wytycznych adaptacji do zmian klimatu.
Trzeba zacząć od siebie. (..) Osiągnęliśmy wiele zysków,
wiele korzyści: będziemy mogli wykorzystywać
maksymalnie potencjał energii, wykorzystywać więcej
wody opadowej, która jest za darmo, zmniejszymy strefę
suszy, zwiększymy też strefę komfortu(..) Szczególnie cenię
sobie to, że musieliśmy w wewnętrznym zespole
wypracować kompromisy, polegające na - przykładowo -
zmniejszeniu powierzchni dróg i komunikacji, placów
składowych, aby zwiększyć powierzchnie aktywną, ale na
koniec dnia, na koniec ustaleń mamy przekonanie, że
zrobiliśmy kawał dobrej roboty dla środowiska.
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Więcej informacji – kliknij:

https://www.youtube.co
m/watch?v=pFJ2R08O-oU

https://www.youtube.com/watch?v=pFJ2R08O-oU
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