
ZIELONA RETENCJA GDAŃSKA 

PIOTR GRZELAK – Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa



GDAŃSKI MODEL RETENCJI – kierunki rozwoju 



Stare podejście 

Jak najszybciej odprowadzić wodę 

Rozwiązanie: kanalizacja deszczowa 

Nowe podejście

Zatrzymać / opóźnić spływ/ odprowadzić nadmiar wody/ wpisać w krajobraz 

Rozwiązanie: retencja oparta na zielonej infrastrukturze plus kanalizacja 
deszczowa 



ZIELONA INFRASTRUKTURA to system przyrodniczy miasta ‚+’



Retencja wód opadowych
Poprawa jakości wód
Poprawa mikroklimatu
Bioróżnorodność
Poprawa jakości powietrza 
Adaptacja do zmian klimatu
Zdrowie
Rekreacja

ZIELEŃ JAKO KAPITAŁ-usługi ekosystemu 



OTWARTE ZBIORNIKI RETENCYJNE ZBIORNIKI RETENCYJNE 






OGRODY DESZCZOWE 

ul. Kaczeńce 33, Gdańsk Stogi ul. Zakopiańska , Gdańsk Siedlce 



ul. 



Bioróżnorodność Mikroklimat Oczyszczanie wody Elastyczność 
rozwiązania 

Koszt 

Zielona retencja
+ + + + 

375 zł/ m3 

Zbiorniki 
podziemne - - - + 

Plastikowe i 
prefabrykowane około 
1000zł za m3. 
Żelbetowe około 600-
700zł/m3.
Szamba betonowe o 
pojemności 10-12m3 
łączone w baterie 
zbiorników około 
300-500zł 

KORZYŚCI



MIEJSKIE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO 
kluczowy dokument rezerwacji miejsca pod tereny zielone 

Rezerwacja dla: 

32 nowych otwartych 
zbiorników retencyjnych 
370 ha terenów zielonych 

Mapa pokazująca stan z 2016 roku. 



ZWIĘKSZAMY UDZIAŁ TERENÓW ZIELONYCH  W GDAŃSKU

Pow. stan 
istniejący – ok. 
1792ha (w tym 
lasy komunalne)

Pow. rezerw 
terenowych w 
mpzp pod 
zagospodarowani
e rekreacyjne -
370 ha



WPROWADZAMY identyfikacje kluczowych obszarów 
związanych z gospodarką wodną 

MAPA CHŁONNOŚCI 
 ochrona terenów podmokłych
 efektywność wykorzystywania terenów 



PARK RETENCYJNY – Gdańsk Południe 

Minghu Wetland Park - Turenscape. Liupanshui, Guizhou Province, Chiny

Minghu Wetland Park - Turenscape. Liupanshui, Guizhou Province, Chiny



ZIELONY BUDŻET Gdańska



Nie ma zieleni bez wody –
wykorzystanie wody opadowej 

jako zasobu  



Zrównoważony rozwój Gdańska to dążenie do 
poprawy jakości życia wszystkich obywateli przy 

zachowaniu bogactwa przyrody i dostatku 
zasobów naturalnych. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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