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Doświadczenia Gdyni w zakresie 
postępowania z wodami opadowymi

       
      
          



Do najważniejszych jednostek geomorfologicznych

należą:

Pradolina Kaszubska, o szerokości dna w granicach 2-5 

km przebiegu w postaci zakola od Gdyni aż po Rewę. 

Przybliżone rzędne terenu wynoszą od 0 do 15 m n.p.m.; 

Przedłużeniem tej jednostki geomorfologicznej jest 

obniżenie Redłowskie na rzędnych 20-30 m n.p.m.  

Kępy Oksywska i Redłowska stanowiące swojego

rodzaje wyspy wysoczyzny morenowej (z wys. do 90 m 

n.p.m.)

Strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej

Pojezierza Kaszubskiego. Zbudowana z moren dennych

tworzonych głównie z materiałów gliniasto-ilastych z 

licznymi dolinami erozyjnymi z lokalnie bardzo dużymi

przewyższeniami terenu.

Strefa wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego

obejmująca górną część zlewni rzeki Kaczej z rzędnymi

nawet powyżej 200 m n.p.m. W strefie tej można

wyróżnić wzgórza morenowe moreny  hwaszczyńskiej

oraz przepuszczalne utwory zandrowe.

UWARUNKOWANIA GEOMORFOLOGICZNE



 apa podziału na zlewnie główne opracowana w ramach 

projektu „Poprawa czystości wód  orza Bałtyckiego poprzez 

rozwój systemów gospodarki wodnej”

• Wody opadowe i powierzchniowe 
odprowadzane są bezpośrednio do Zatoki 
 dańskiej przez  5 cieków naturalnych oraz  
18 kolektorów deszczowych.

•  łównym elementem systemu 
odwodnieniowego miasta jest kanalizacja 
deszczowa typu rozdzielczego.

• Właścicielem i zarządzającym systemem 
kanalizacji deszczowej jest gmina, a jej 
utrzymaniem zajmuje się Zarząd  róg i 
Zieleni.

• W działania inwestycyjne zaangażowane są 
ponadto: Wydział  nwestycyjny oraz Wydział 
Projektów Rozwojowych.

SYSTEM ODWODNIENIOWY MIASTA GDYNI



 stotne dla gdyńskiego systemu 
odwodnieniowego cieki naturalne:

• rzeka Kacza

• Potok Źródło  arii

• Potok Przemysłowy

• Potok Wiczliński

• Rzeka Chylonka

• Potok Demptowski

• Potok Marszewski

• Struga Cisowska

• Potok Cisowski

• Potok  hyloński

• Potok  błużańskiar

SYSTEM ODWODNIENIOWY MIASTA GDYNI



Podtapianie i zalewanie terenów wskutek:

• uwarunkowań geomorfologicznych i 

klimatycznych,

• zwiększającej się ilości powierzchni 

utwardzonych,

• niewystarczającej retencji,

• braków w kanalizacji deszczowej na 

terenie zurbanizowanym Miasta,

• złego stanu technicznego kanalizacji 

deszczowej (w 2006 roku - zużycie nawet 

do 80%, wysoki wskaźnik awaryjności),

• zbyt małej przepustowości kanałów i 

kolektorów deszczowych

PRZESŁANKI REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA 
WÓD OPADOWYCH



Skutki ulewnych opadów  -  l..  arszałka Piłsudskiego i Bulwar Nadmorski w 2012 r., tunel pod torami 
PKP w 2012r.

PRZESŁANKI REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA 
WÓD OPADOWYCH



Skutki ulewnych opadów  - Ujście rzeki  aczej w lipcu 2016 r.

PRZESŁANKI REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA 
WÓD OPADOWYCH



Woda w strukturach miejskich - zmiana systemu rolniczego na zurbanizowany – Gdynia Zachód

PRZESŁANKI REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA 
WÓD OPADOWYCH



Koszt całkowity: 60 mln zł

Kwota dofinansowania: 44 mln zł z UE

Zrealizowano i rozliczono 15 zadań 
inwestycyjnych, w ramach których:

• wybudowano lub przebudowano 22,8 km 
kanalizacji deszczowej

• zainstalowano 51 urządzeń 
podczyszczających (osadniki i separatory)

• wybudowano 1 zbiornik retencyjny (Karwiny).

WYNIKI ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W LATACH 2007-2013



• 4,93 km wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacji 

deszczowej w dzielnicach: Śródmieście, Chylonia oraz Pustki 

Cisowskie – Demtowo

• 2 zbiorniki retencyjne ( w tym jeden podziemny) o łącznej 

pojemności 1774 m3

• likwidacja uszczelnienia terenu o łącznej powierzchni 2 578 

m2

• potok Demptowski - zbiornik w rejonie ulicy Zwierzynieckiej

• potok Wiczliński: „Zielenisz” (Etap I) - zakończony 

• potok Wiczliński: „Szkoła” (Etap II) - zakończony, 

• potok Wiczliński: „Łąka” (Etap III) - w realizacji

• rzeka Kacza: „Obwodnica”

PLANOWANE EFEKTY ZADAŃ W LATACH 2014-2021

http://www.gdynia.pl/g2/2017_01/116176_filebig.jpg


PLANOWANE EFEKTY ZADAŃ W LATACH 2014-2021

Odtworzenie potoku Wiczlińkiego



PLANOWANE EFEKTY ZADAŃ W LATACH 2014-2021

Budowa Zbiornika na Witominie



PLANOWANE EFEKTY ZADAŃ W LATACH 2014-2021

Rozszczelnienie powierzchni 3 boisk, poprzez zamianę powierzchni betonowych/asfaltowych na przepuszczalne



• Przyrządy do pomiaru poziomu zwierciadła wody

• Przyrządy do pomiaru natężenia przepływu i ciśnienia 

hydrostatycznego

• Przyrządy do pomiaru wysokości opadu atmosferycznego

• Urządzenia do rejestracji i zdalnego przekazu    / PR 

Deszczomierz Ultradźwiękowa sonda napełnienia koryta

SYSTEM MONITORINGU HYDRO- METEO



ODWODNIENIE POW. UTWARDZONYCH



Ogród jako element krajobrazu w przestrzeniach rekreacyjnych Odwadnianie ulic i ciągów pieszych

ODWODNIENIE POW. UTWARDZONYCH



Odwadnianie powierzchni parkingowych

ODWODNIENIE POW. UTWARDZONYCH



ZREALIZOWANE INWESTYCJE  - MEKSYK



ZREALIZOWANE INWESTYCJE  - WZGÓRZE KOMANDORSKIE



ZREALIZOWANE INWESTYCJE  - PARKING UL. ARCISZEWSKICH



•  iasto  dynia w ostatnich kilku latach realizuje szereg inwestycji związanych z 

gospodarowaniem wodami opadowymi,

• Podstawą ich realizacji było opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych,

• Zaplanowano wykonanie systemu pomiarów hydro – meteorologicznych na głównych ciekach 

miasta oraz obejmujących charakterystyczne obszary klimatyczne, co da możliwość lepszego 

planowania działań w tym kalibracji modeli hydraulicznych w oparciu o dane rzeczywiste,

• Prowadzone są kolejne działania projektowe w celu uzupełniania i rozwijania infrastruktury 

związanej z zagospodarowaniem wód opadowych, w tym realizacją kolejnych zbiorników 

retencyjnych,  

• Uwzględnienie w działaniach miasta sposób na retencjonowanie wody, rozszczelniania

powierzchni utwardzonych, 

PODSUMOWANIE
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W 2018 roku przy nowoczesnej i szklanej bryle InfoBox powstał wyjątkowy ogród 
deszczowy. 

Założeniem projektu było aby w miejscu pozornie zabetonowanym zakwitł ogród, który nie 
wymaga czasochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych i żeby każdy miał do niego dostęp, a 
nawet więcej – żeby przypadkowi przechodnie, spotykając go na swojej drodze 
zainteresowali się czemu służy ta instalacja o ciekawej artystycznej formie.

Gdyński Ogród Deszczowy – projekt inspiracyjny



 gród powstał podczas praktycznego warsztatu przy udziale mieszkańców. Uczestnicy, 
pod okiem specjalisty, poznali jak mądrze gospodarować wodą opadową w przestrzeniach 
miejskich, jak ją konstruktywnie wykorzystać w ogrodzie "na miarę miasta", bloku, domu 
czy altany oraz jak dobrać odpowiednie rośliny by wspomogły nas w zagospodarowaniu i 
oczyszczeniu nadmiaru wody. 

Gdyński Ogród Deszczowy – projekt inspiracyjny



    stał się prawdziwą gwiazdą – zdobył wiele nagród, napisano o nim niezliczone 
artykuły w mediach lokalnych i pismach branżowych, budzi nieustanne zainteresowanie 
wśród mieszkańców nie tylko naszego  iasta.  ożna śmiało powiedzieć, że spełnił 
pokładane w nim nadzieje, tym bardziej, że…

   J    N  Z JĘ   , W  R  ,  T .

   J    N  Z JĘ   , W  R  ,  T .

Gdyński Ogród Deszczowy



 lementem projektu był też program dotacji 
wspierający właścicieli nieruchomości, którzy stworzyli 
ogrodów deszczowych w pobliżu własnych rynien.

 gród deszczowy przy nowobudowanym domu na Wiczlinie

Program dotacji 



 gród deszczowy może mieć wiele "twarzy„ - i to 
staraliśmy się przekazywać potencjalnym 
inwestorom.  oże ograniczyć się do pojemnika ale 
także może być umieszczony na poziomie gruntu. 
 wój rozmiar uzależnia od powierzchni dachu i 
dostępnego miejsca.

Jednak mimo sławy, rozlicznych i elastycznych form 
i ogromnego zainteresowania mieszkańców 
ogrodami – inwestycja taka okazała się niemożliwa 
do realizacji w przypadku wielu osób chcących 
zwiększyć małą retencję na nieruchomości. 

To skłoniło nas do zmiany programu dotacji i 
poszerzenia katalogu inwestycji możliwych do 
dofinansowania.

Gdyński Ogród Deszczowy



U HW Ł  NR XX  /728/20 R        T     N  z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji służących do 
gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania

Program dotacji od roku 2020

Dofinansowywane są:

• ogrody deszczowe

• urządzenia retencyjno-rozsączające

• oczka wodne o charakterze retencyjnym

• otwarte zbiorniki retencyjne i retencyjno-filtracyjne

• zamknięte systemy ogrodowe na wodę deszczową

• nawierzchnie przepuszczalne ścieżek i podjazdów



U HW Ł  NR XX  /728/20 R        T     N  z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji służących do 
gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania

Program dotacji od roku 2020

Koszty kwalifikowane:

• projekt zagospodarowania, gromadzenia i 

wykorzystania wód opadowych lub roztopowych,

• badania geologiczne w przypadku inwestycji 

obejmującej urządzenia retencyjno-rozsączające,

• zakup i montaż elementów urządzeń,

• wykonanie prac ziemnych niezbędnych dla realizacji 

inwestycji



U HW Ł  NR XX  /728/20 R        T     N  z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji służących do 
gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania

Program dotacji od roku 2020

Poziom dofinansowania i beneficjenci:

 ofinansowanie  inwestycji  w wysokości 

odpowiadającej sumie 80% wartości 

poniesionych kosztów kwalifikowanych może 

zostać przyznane:

1) osobom fizycznym,

2) osobom prawnym, w tym spółdzielniom 

mieszkaniowym, 

3) wspólnotom mieszkaniowym oraz

4) przedsiębiorcom.

Łączna wartość przyznanej dotacji nie może 

przekroczyć kwoty 10 000 zł.



Woda słodka to najcenniejszy skarb.

 iczymy na to, że przedstawione 

działania poszczególnych jednostek i 

pojedynczych mieszkańców, będą miały 

wpływ na globalną zmianę w 

gospodarce wodno-ściekowej całego 

miasta. 

  " gród deszczowy" to nie tylko 

punktowe rozwiązanie problemu 

zagospodarowania "deszczówki". To 

filozofia podejścia do gospodarki 

wodami opadowymi. Jest to także 

podpowiedź jak w ciekawy, estetyczny, 

ekonomiczny i prośrodowiskowy sposób 

wykorzystać dar natury.  latego stał się 

naszą inspiracją i punktem wyjścia do 

edukacji mieszkańców o małej retencji.

   J    N  Z JĘ   , W  R  ,  T .

Woda w mieście – zagrożenie czy zasób?



www.gdynia.pl/oklimacie


