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Gdzie jesteśmy? / Where we are?  

• połowa populacji świata mieszka w miastach 

• woda będzie zasobem coraz bardziej pożądanym 

• zmiana klimatu powodować będzie coraz mniej przewidywalne zjawiska 
pogodowe, w tym – związane z wodą (powodzie, podtopienia).    



Ewolucja podejścia do zarządzania wodami opadowymi
Evolution in approaches to stormwater management

• ok. 1900 - 1980: podejście ilościowe / quantitative approach

• ok. 1990/2000: podejście jakościowe / qualitative approach

• od ok. 2000: podejście zrównoważone / sustainable approach 

W I dekadzie XXI w. w wielu krajach pojawiają się systemy zintegrowanego zarządzania 
wodami opadowymi (IUSWM - Integrated Urban Stormwater Management)

oraz w efekcie: 

liczne koncepcje mające m.in. na celu wykorzystanie i zarządzanie wodami opadowymi w 
miastach: SUDS – Sustainable Urban Drainage System, BMPs - Best management practices , 
LID – Low Impact Development, WSUD – Water sensitive Urban Design, BGI – Blue-Green 
Infrastructure, etc).  



Retencja a planowanie / Stormwater vs. planning

Dziś w Polsce (i nie tylko) są to często sektory rozłączne.

Odnotowuje się bardzo dobre działania w zakresie projektowania (zwłaszcza na poziomie lokalnym), wciąż brakuje jednak 
praktyk zintegrowanego planowania w kontekście wód opadowych.  

Potrzeba integracji / Need for integration: 

skumulowany efekt tysięcy decyzji lokalnych dotyczących wody może wywołać poważne problemy. 

the cumulative effect of thousands of local water-related decisions can cause serious problems.

Rola inżynierów: projektowanie urządzeń i infrastruktury, której zadaniem jest przemieszczanie wody z miejąca na 
miejsce, jej retencjonowanie i umożliwienie ponownego zagospodarowania.  

Rola planistów: pomoc w ustanawianiu polityk w zakresie tego jak i gdzie wspólne zasoby wody będą wykorzystywane, 
(w jakich lokalizacjach, dla jakich celów). Planiści mają narzędzia i doświadczenie aby dostrzegać szerszą 
(w czasie i przestrzeni)  perspektywę zjawisk.

Czy mają dostateczną wiedzę?   / Do they possess adequate knowledge? 



Problemy… / Problems…

• Wiedza ekspercka / Expertize and knowledge  – czyje na wierzchu? 
Dominacja myślenia technokratycznego i zakorzenione tradycje sektorowe w 
planowaniu i inżynierii

• Terytorium i jurysdykcja / Territory and jurisdiction – zarządzanie 
„kontenerowe” 

• Wartości i przywództwo / Values and leadership – wody opadowe to wciąż 
zagadnienie o niskim priorytecie politycznym (np. w porównaniu z rozwojem 
ekonomicznym, rozwoejem budownictwa i infrastruktury, etc.)  

• Świadomość społeczna / Public awareness – „moja chata z kraja”     



Planowanie mające na celu zapewnienie wody 
i zarządzanie wodą będzie miało kluczowe znaczenie 

dla przetrwania ludzkości. 

Planning for water will be crucial for the survival of 
humanity.
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