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Przyczyny opracowania standardów

Brak szczegółowych regulacji w polskim systemie 
aktów prawnych

Potrzeba ochrony drzew i krzewów

Konieczność podnoszenia jakości realizacji prac

Potrzeba standaryzacji prac z branży architektury 
krajobrazu

Oczekiwania społeczne



Odbiorcy Standardów

Standardy kierowane są do osób 
odpowiedzialnych za kształtowanie
i utrzymanie terenów zieleni: 

- przedstawicieli samorządów, 

- zarządców terenów,  

- projektantów, 

- wykonawców prac,

- specjalistów prowadzących nadzory. 

(źródło: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/0,0.html)



1. Jednoznaczne i konkretne

wprowadzanie prostych definicji

zapisy: „konieczne jest…” / „zaleca się…” / 
„należy rozważyć…”

2. Wyrażone pozytywnym językiem

promowanie dobrych praktyk 

3. Powiązane z procesem inwestycyjnym

zalecenia na wszystkich etapach postępowania 
administracyjnego

Jak opracowaliśmy standardy?
Tezy autorów Standardów 
kształtowania zieleni Łodzi



Zakres standardów

Ochrona zieleni miejskiej w trakcie procesu 
inwestycyjnego

Projektowanie zieleni

Zakładanie zieleni

Utrzymanie zieleni

Wymagania wobec wykonawców oraz osób 
biorących udział w procesie inwestycyjnym, 
związanym z zielenią

(źródło: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/)
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3. Standardy projektowania zieleni

3.2. Opracowania projektowe

3.2.3. Rozwiązania dla różnorodności biologicznej

3.2.4. Rozwiązania poprawiające retencję wody

opracowanie: dr inż. Joanna Rayss
(Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Gdańskie Wody sp. z o.o., 
pracownia projektowa Zieleniarium)

Kopenhaga (Fot. Łukasz Dworniczak)



Kopenhaga (Fot. Łukasz Dworniczak)

Kopenhaga (Fot. Łukasz Dworniczak)

Teren zieleni w zespole zabudowy 
mieszkaniowej

- Kompozycja krajobrazu terenów 
otwartych

- Spływ powierzchniowy

- Niecka retencyjna – „rów retencyjny”



Poczdam (Fot. Łukasz Dworniczak)

Retencja wody opadowej na obszarze 
pasa drogowego - w pasie zieleni

- Kaskadowy układ z przelewami

- Przerywane krawężniki

- Zagospodarowanie trawiaste



Ogród retencyjny na 
wystawie IGA 2017 (Berlin)

- Niewielki spadek terenu

- Kaskadowy układ grobli 
przelewowych

- Zagospodarowanie 
trawiasto-łąkowe

Berlin (Fot. Piotr Reda)



Wrocław (Fot. Piotr Reda)

Ogród deszczowy na 
skwerze miejskim

- Spływ wody 
opadowej z 
nawierzchni do 
niecki retencyjnej

- Zagospodarowanie 
w postaci placu 
miejskiego

- Roślinność ozdobna

- Wyróżnienie w 
konkursie DoFA 2017

http://www.lps.com.pl/


Gdańsk (Fot. Joanna Rayss)

Ogród deszczowy

w przestrzeni publicznej

(Gdańsk, ul. Stryjewskiego)

- Realizacja w ramach 
budżetu obywatelskiego 
razem z Gdańskim 
Zarządem Dróg i Zieleni

- Niecka retencyjna w pasie 
drogowym

- Roślinność ozdobna



Woda w Standardach dla Łodzi

Struktura treści

1. Pojęcia podstawowe

2. Pozyskanie wody

3. Rozprowadzanie, gromadzenie 
i infiltracja wód opadowych

4. Sposoby utrzymania terenu 

(źródło: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/)



Woda w Standardach dla Łodzi

Pojęcia podstawowe

retencjonowanie wód opadowych, czyli organizowanie odpływu i 
czasowego zatrzymywania wód opadowych i roztopowych za 
pomocą specjalnych powierzchni (jak np.: niecki retencyjne, tereny 
podmokłe, ogrody deszczowe) i urządzeń (jak. np. zbiorniki 
retencyjne). 

W tym celu należy kształtować optymalny bilans wodny terenów 
zieleni, gdzie zwiększana jest pojemność retencyjna (zdolność 
retencyjna), czyli ilość wód opadowych i roztopowych wyrażona w 
konkretnych jednostkach (np. m3 czy litrach), którą może przyjąć 
profil glebowy o określonych parametrach fizyko-wodnych i danej 
głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej, otwarty lub 
podziemny zbiornik wodny lub inne rozwiązanie w zakresie 
bioretencji, jak np., ogród deszczowy, mulda chłonna, itp.



Woda w Standardach dla Łodzi

Pozyskanie wody

Na terenach zabudowanych zasadne jest (skrót):

- kierowanie wód z rur spustowych na tereny zieleni;

- umożliwianie powierzchniowego, grawitacyjnego 
spływu wód z chodników, ścieżek dla rowerów lub 
placów;

- składowanie śniegu na powierzchniach chłonnych 
zdolnych przyjąć znaczne ilości wód roztopowych;

- rozszczelnianie nawierzchni, które nie są posypywane 
solą w okresie zimowym oraz stosowanie w dylatacjach 
płyt materiałów przepuszczalnych dla wody;

- kiedy nie ma możliwości nawadniania naturalnego -
zakładanie klasycznych pomp lub studni;

Siłownia ekologiczna 
„pompowanie wody”(źródło: http://cavemancircus.com/)



Siłownia ekologiczna 
„pompowanie wody”Hamburg (Fot. Łukasz Dworniczak)



Woda w Standardach dla Łodzi

Rozprowadzanie, gromadzenie 
i infiltracja wód opadowych – definicje:

Rozwiązania poprawiające retencję wód 
na powierzchniach chłonnych:
- Poprawa struktury gruntu 
- Niecka retencyjna (niecka chłonna)
- Mulda, mulda chłonna 
- Zielony rynsztok / Roślinny pasaż 
- Studnia chłonna 

Kopenhaga (Fot. Łukasz Dworniczak)



Urządzenia ZSD m.in. Odwodnienia liniowe (korytka) (w pasie chodnika),  muldy z systemem spiętrzeń. 
Na osiedlu Kronsberg w Hanowerze (www.urbangreenbluegrids.com) 

http://www.dworniczak.com/


Woda w Standardach dla Łodzi

Sposoby utrzymania terenu 

- wprowadzanie grup roślin lub biogrup oraz 
roślin okrywowych lub łąk zamiast trawników;

- projektowanie zieleni wysokiej w taki sposób, 
aby intensyfikować powierzchnie zacienione;

- ograniczanie spływów powierzchniowych 
poprzez ukształtowanie terenu i wprowadzanie 
powierzchni o walorach chłonnych przed 
wpustami do kanalizacji deszczowej;

- ściółkowanie połączone z ograniczaniem 
wygrabiania liści. 

Wrocław (Fot. Łukasz Dworniczak)



Wnioski – postulaty Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

„Standardy” są dokumentem wieloaspektowym
- wytyczne dokumenty kierunkowe, wskazujące intencje i zasady 
- standardy procesów administracyjnych
- specyfikacje techniczne
- słowniki techniczne
- katalogi zalecanych rozwiązań / dobrych praktyk

Aspekty dotyczące błękitno-zielonej infrastruktury 
należy wprowadzać do standardów wodnych oraz dla terenów zieleni

Standardy powinny odpowiadać na współczesne wyzwania: zmian 
klimatu, rozwiązania przyjazne naturze (nature-based solutions) oraz 
usługi ekosystemów.



Dalsze prace Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

Tworzenie standardów branżowych poparły wszystkie organizacje branżowe: OSTO, 
ZSP, SITO, FAP, FER, SPAK, PSDZ, PSNWK (Poznań 22.02.2019 r.)

Wdrażanie Standardów SAK w kolejnych miastach

Seria konsultacji branżowych oraz konferencja promująca Standardy

Obecnie trwają prace z Fundacją EkoRozwoju:

- Metodologia redagowania standardów

- Słownik pojęć branżowych / architektury krajobrazu

- Standard ochrony drzew w pasach drogowych

- Standard diagnostyki drzew

www.SAK.org.pl biuro@sak.org.pl tel. 696 157 000

http://www.sak.org.pl/
mailto:biuro@sak.org.pl
https://sak.org.pl/
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