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I KOSZT? - TE PYTANIA TAKŻE ZNAJDĄ TUTAJ ODPOWIEDŹ.

Zapoznaj się z podręcznikiem i włącz w budowanie sieci 
„gąbek” w mieście.

 RETENCJA WODY - CO TO?  s. 6

 OGRÓD DESZCZOWY  s. 7

 PASAŻ ROŚLINNY  s. 13

 NIECKA FILTRACYJNA  s. 17

 GROMADZENIE DESZCZÓWKI  s. 21

 NAWIERZCHNIE PRZEPUSZCZALNE  s. 25

 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI  s. 29

Zabudowa 
wielorodzinna 

(osiedla)

Zabudowa 
wielorodzinna 

(kamienice)

Zabudowa 
jednorodzinna 

Przestrzeń otwarta
(skwery, place, parki)

Parkingi

OZNACZENIA MIEJSC, W KTÓRYCH MOŻEMY ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA ZWIĄZANE Z RETENCJĄ WODY 



3

  

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA



4

ŁÓDŹ ŁAPIE DESZCZÓWKĘ PORADNIK DLA MIESZKAŃCA

Klimat w Polsce się zmienia. W ostatnich latach zmiany te 
zachodzą jednak szybciej i są bardziej widoczne. Wszy-

scy zauważamy coraz cieplejsze zimy oraz coraz dłuższe fale 
upałów latem - oba te zjawiska mają bardzo duży wpływ na 
sytuację hydrologiczną. Skromniejsze opady śniegu i krótszy 
okres jego zalegania, a także mniejsze ilości opadów latem, 
w połączeniu z silnie wiejącym wiatrem  wzmagają ekstremal-
ne zjawiska, takie jak powodzie, huragany, wichury czy trąby 
powietrzne, ale przede wszystkim suszę! 

Sytuacji nie poprawia to, jak wyglądają dzisiaj nasze miasta. 
Gęsta zabudowa i niewielki udział terenów zieleni, nieprze-
puszczalne nawierzchnie ulic, chodników, placów i parkingów 
tylko pogarszają spływ i wsiąkanie wody na danym terenie. 
Woda z tych terenów trafia do kanalizacji, która przy gwał-
townych opadach staje się niewydolna i powoduje lokalne 
podtopienia. W ten sposób tracimy nawet 95% wody deszczo-
wej, która jest tak potrzebna w walce z suszą.

W Łodzi dodatkowo sytuację pogarsza fakt, że nasze miasto 
leży w regionie, który jest słabiej zalesiony i nie posiada dużej 
liczby rzek i cieków wodnych, a średnia roczna ilość opadów 
jest niższa od średniej krajowej. Dodatkowo ze względu na 
specyficzny rozwój urbanistyczny Łodzi, niemal wszystkie rzeki 
przebiegające przez teren miasta włączone zostały do systemu 
kanalizacji miejskiej i zamknięte pod naszymi stopami.

To właśnie dlatego w miastach tak szczególnie ważne jest 
przechwycenie wody opadowej i wprowadzenie jej do natu-
ralnego obiegu.
Na szczęście, dzięki doświadczeniom miast na całym świecie 
wiemy dziś, w jaki sposób radzić sobie z problemem utraty 
wody z przestrzeni miejskiej. Przede wszystkim musimy postrze-
gać ten cenny surowiec w mieście nie jako coś uciążliwego, ale 
jako element niezbędny dla kształtowania zdrowego środowi-
ska życia dla wszystkich.
To dzięki wodzie opadowej w naszym środowisku zachodzi 
wiele pozytywnych procesów, od oczyszczania powietrza, 
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przez łagodzenie klimatu, do współtworzenia i utrzymywania 
ekosystemów i bioróżnorodności. Konieczne są więc zmiany 
w gospodarowaniu wodą w mieście, nie tylko w skali makro 
– na ulicach, placach, w dużych zakładach przemysłowych  
i na obiektach sportowych, ale również na poziomie mikro  
– w każdym domu.
Najważniejszym postulatem jest zwiększenie retencji i zatrzy-
manie wody w mieście, czyli stworzenie jak największej ilości 
„gąbek” – małych i dużych, pochłaniających wodę z dachów, 
ulic i placów, które przechwycą nadmiar wody w czasie ulew-
nych opadów (i zapobiegną lokalnym podtopieniom) oraz 
będą ją uwalniać do obiegu w czasie suszy.
Aby właściwie działać, te „gąbki” muszą być stosowane rów-
nolegle na wielu polach i uzupełniać się wzajemnie. Tylko 
wtedy uda się nam wspólnie przygotować miasto do skutków 
ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Zapoznaj się z przykładami rozwiązań zwiększających wchła-
nianie wody w mieście. Obok każdego z nich znajdziesz ikon-
ki, które wskazują możliwość zastosowania tego rozwiązania 
w ogródku przydomowym, na podwórzu kamienicy, na osiedlu 
i w przestrzeni publicznej.
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RETENCJA WODY – CO TO?

Woda w środowisku przyrodniczym jest podstawowym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, kształ-
tuje zróżnicowanie elementów biologicznych i jest niezbędna 
do zachowania walorów przyrodniczych. Gromadzenie się za-
sobów wodnych wymaga dziesiątków lub setek lat, a więc ich 
regeneracja jest bardzo powolna – z tego względu intensywne 
i szybkie wykorzystanie tych zasobów przez człowieka powo-
duje jej niedobory. W tym kontekście spowolnienie odpływu 
wody ze zlewni (obszaru, z którego woda opadowa spływa 
do jednego punktu) oraz retencjonowanie (zatrzymanie) wody 
w środowisku jest konieczne i powinno stanowić podstawowe 
zadanie gospodarki wodnej na najbliższe lata. Osiągnąć ten 
cel można metodami, które nazywamy małą retencją wodną.

W bardzo szerokim ujęciu można przyjąć, że są to wszel-
kie działania umożliwiające gromadzenie wody (opadowej, 
roztopowej) w miejscu jej powstania poprzez zatrzymywanie 
lub spowalnianie jej spływu, czy też innymi słowy wydłuże-
nie czasu przebywania wody w krajobrazie. Należą do nich 
różnego rodzaju stawy, niecki filtracyjne, zbiorniki retencyjne, 
oczka wodne, zielone dachy i zielone ściany, ogrody deszczo-
we, pasaże roślinne, rowy chłonne, pojemniki na deszczówkę 
itd. Bardzo istotne w procesie retencji jest również stosowanie 
nawierzchni przepuszczalnych, dzięki którym woda wsiąka 
w grunt, zamiast spływać do kanałów burzowych i zbiorników 
wodnych.

FOT 4. Ogród deszczowyFOT 3. Niecka retencyjna FOT 5. Zielony dach

FOT 2. Dolina Sokołówki. Osiedle Liściasta
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OGRÓD DESZCZOWY

    

CEL: KORZYŚCI:

  SPOWOLNIENIE ODPŁYWU WODY
   OCZYSZCZENIE WODY DESZCZOWEJ  
I SKIEROWANIE JEJ NASTĘPNIE  
W GŁĄB GRUNTU LUB DO ZBIORNIKA  
NA WODĘ

  ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI 
OTOCZENIA

  MOŻLIWOŚĆ NADANIA UNIKALNEJ FORMY SWOJEMU 
OGRODOWI

  NISKI POZIOM TRUDNOŚCI WYKONANIA
  BRAK POTRZEBY UŻYCIA SPRZĘTU CIĘŻKIEGO
    MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI W MIEJSCACH ZARÓWNO 
NASŁONECZNIONYCH JAK  
I ZACIENIONYCH

  BRAK WYMOGU SZCZEGÓLNEJ PIELĘGNACJI
  BRAK WYMOGU NAWOŻENIA 
  PODNIESIENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH 
OTOCZENIA

Ogrody deszczowe to szczególny rodzaj rabat bylinowych 
sadzonych w niewielkich zagłębieniach terenu – tworzą je 
przede wszystkim gatunki roślin typowe dla stref podmokłych 
i bagiennych. Ich korzenie i kłącza, w połączeniu z odpowied-
nio dobranym podłożem, zwiększają chłonność gleby oraz 
wspomagają oczyszczanie wody spływającej z dachów, ulic 
i chodników z zanieczyszczeń powierzchniowych i liniowych 
(m.in. metali ciężkich). Ogród deszczowy jest zasilany za po-
mocą instalacji odprowadzania wód opadowych – odpływów 
i rur spustowych. Może mieć różnorodny kształt i powierzch-
nię, co umożliwia wkomponowanie go w dowolną przestrzeń 
o charakterze naturalnym i zurbanizowanym.

Ogrody deszczowe mogą występować w różnych 
wariantach – w zależności od potrzeb i możliwości, 
jako:

  ogród infiltrujący w gruncie
  ogród szczelny w gruncie
  ogród w pojemniku

JAK TO ZROBIĆ?
Aby ogród deszczowy spełniał swoją funkcję, należy wła-

ściwie go rozplanować, a następnie wykonać w oparciu o pięć 
prostych kroków opisanych poniżej.

1. Określ wielkość
Wielkość ogrodu deszczowego jest uzależniona od wiel-

kości powierzchni, z której do ogrodu będzie odprowadza-
na woda opadowa – przyjmuje się, że powierzchnia ogrodu 
deszczowego odpowiadać powinna 2% odwadnianej po-
wierzchni. Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj tych 
powierzchni – zupełnie inna ilość wody spływać będzie z da-
chu budynku i z drogi żwirowej – każda nawierzchnia ma inny 
tzw. współczynnik spływu powierzchniowego. Instrukcję, jak 
obliczyć współczynnik spływu na potrzeby Twojego ogrodu 
deszczowego, znajdziesz na stronie 36.

Bardzo istotne jest także to, ile miejsca na Twojej działce 
możesz przeznaczyć pod ogród deszczowy – przy wyborze 
lokalizacji musisz wziąć pod uwagę wiele czynników.

2. Wybierz lokalizację
Przed rozpoczęciem prac, wybierz miejsce pod założenie 

ogrodu deszczowego. Spójrz na poniższą listę i razem z nią 
zbadaj warunki na swojej działce:

   bliskość budynków – minimalna odległość ogrodu desz-
czowego infiltrującego w gruncie od budynku wynosi 5 m. 
Jeśli odległość ta jest mniejsza, istnieje wysokie ryzyko, że 
woda zebrana w niecce ogrodu podczas rozsączania się 
w gruncie, dotrze do ścian i fundamentów budynku i zacznie 
je przenikać – w takiej sytuacji, aby uniknąć problemów 
związanych z zawilgoceniem budynku, rozważ założenie 
ogrodu deszczowego szczelnego lub w pojemniku. W przy-
padku ogrodów w pojemnikach, minimalna odległość od 
budynku wynosi 30cm – taki dystans ściany pojemnika od 
ściany budynku umożliwi swobodny przepływ powietrza, 
dzięki czemu unikniesz zjawiska zawilgocenia ściany.

   bliskość drzew i krzewów – systemy korzeniowe drzew 
i krzewów rozrastają się nawet na kilkanaście metrów od pnia. 
Wybierz więc pod swoją inwestycję takie miejsce, w którym 
podczas prowadzenia wykopów nie natrafisz na korzenie 
drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie – uszkodzenie ich 
(ucięcie) może mieć opłakany skutek dla drzewa lub krzewu 
(ulec zniszczeniu mogą zarówno korzenie umożliwiające ro-
ślinie pobieranie niezbędnych do życia składników, jak i sta-
bilizujące roślinę w gruncie), a Tobie utrudni prace.

   bliskość elementów uzbrojenia terenu (instalacji) 
i urządzeń technicznych – ogród deszczowy nie powi-
nien utrudniać dostępu do istniejących urządzeń technicz-
nych (np. skrzynek przyłączy) lub biegnących pod ziemią 
sieci. W przeciwnym razie, w przypadku jakiejkolwiek awarii 
lub zwykłej kontroli urządzeń konieczne będzie częściowe 
lub nawet całkowite zniszczenie ogrodu.

   spadek terenu – ogrody deszczowe należy zakładać 
w miejscach o niewielkim, ale równomiernym spadku terenu, 
aby woda mogła swobodnie spływać i przesiąkać do grun-
tu. Zbyt duży spadek (>12%) lub pofalowanie terenu może 
spowodować, że szybko spływająca woda nie zatrzyma się 
w niecce ogrodu deszczowego, a jedynie rozmyje jego war-
stwy.

   nasłonecznienie – w zależności od tego, jak dużo światła 
słonecznego docierać będzie do Twojego ogrodu deszczo-
wego, dobierz właściwe gatunki roślin – dzięki temu ogród 
będzie nie tylko funkcjonalny, ale też atrakcyjny wizualnie. 

FOT 6.  Ogród deszczowy  
/www.flickr.com/photos/ninepennies/5818442803



9

  

Listę roślin, które będą odpowiednie do warunków pełnego 
słońca lub cienia znajdziesz na stronie 30.

   poziom wód gruntowych – załóż ogród deszczowy 
w miejscu, w którym poziom wód gruntowych znajduje się 
minimum 1,5m poniżej poziomu ogrodu – jeśli odległość ta 
jest mniejsza, rozważ założenie ogrodu deszczowego szczel-

nego lub w pojemniku. Instrukcję, jak sprawdzić poziom wód 
gruntowych na swojej działce, znajdziesz na stronie 35.

   przepuszczalność gruntu – stopień przepusz-
czalności gruntu ma ogromne znaczenie, gdyż to wła-
śnie ten parametr warunkuje, czy woda zgromadzo-
na w niecce ogrodu będzie wchłaniana i jak szybko.  

rośliny

piasek gruboziarnisty, grubość ok. 45cm

kruszywo 8-16mm, grubość ok. 30cm

rura przelewowa z sitkiem

żwir / kamienie, grubość ok. 5cm

grunt rodzimy

rura drenarska
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rośliny

piasek gruboziarnisty, grubość ok. 45cm

izolacja (folia do oczek wodnych)

kruszywo 8-16mm, grubość ok. 30cm

rura przelewowa z sitkiem

żwir / kamienie, grubość ok. 5cm

grunt rodzimy

rura drenarska z zaślepką
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SCH. 1 PRZEKRÓJ PRZEZ OGRÓD DESZCZOWY INFILTRUJĄCY

SCH. 2 PRZEKRÓJ PRZEZ OGRÓD DESZCZOWY SZCZELNY
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budynek

rura spustowa

ujście rury spustowej

min. 30cm

rośliny

piasek gruboziarnisty, grubość ok. 45cm

izolacja (folia do oczek wodnych)

kruszywo 8-16mm, grubość ok. 30cm

rura przelewowa z sitkiem

żwir / kamienie, grubość ok. 5cm

pojemnik

rura drenarska z zaślepką

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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SCH. 3 OGRÓD DESZCZOWY W POJEMNIKU
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Na terenach, gdzie powierzchnia jest w dużym stopniu ubita, 
utwardzona i uszczelniona (np. asfaltem lub betonem), woda 
może mieć duży problem z przesiąkaniem do gruntu – w ta-
kiej sytuacji zastosuj ogród deszczowy w pojemniku (unikniesz 
konieczności usuwania utwardzonej powierzchni i rozluźniania 
ubitego gruntu). W przypadku terenów zieleni, warto jest roz-
poznać rodzaj gruntu – im większy w jego strukturze jest udział 
piasków i żwirów, tym jego przepuszczalność jest lepsza. Para-
metr ten zmniejsza się natomiast wraz ze wzrostem w strukturze 
gruntu udziału gliny i iłów. 
   obecne zagospodarowanie ogrodu – ogród deszczo-
wy to również bardzo atrakcyjna wizualnie rabata kwiatowa, 
dlatego też warto lokalizować go w sąsiedztwie miejsc wy-
poczynku np: altany czy tarasu.

3. Wykonaj
Rozpocznij od wyznaczenia miejsca pod ogród deszczowy 

oraz przygotowania wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów. 
Następnie przystąp do prac – wykonaj wykop lub ustaw 

pojemnik i ułóż wszystkie warstwy zgodnie z przedstawionym  
wyżej schematem.

4. Doprowadź wodę
Aby zasilić ogród deszczowy połącz go ze źródłem desz-

czówki, np. wylotem rury spustowej lub korytkiem spływowym 
z terenu podjazdu, parkingu lub tarasu. Taka konstrukcja może 
przybrać różne formy, m.in.:

   suchego potoku    kanału otwartego    kaskady    rzygacza.
Ważne jest, aby wybrana forma doprowadzenia desz-

czówki zapewniała zasilanie ogrodu deszczowego w moż-
liwie największą ilość wody, a więc np. dla suchego potoku 
warto zastosować izolację z folii do oczek wodnych.

5. Pielęgnuj
Dobrze utrzymany ogród deszczowy wymaga drobnych i nie-
skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego też re-
gularnie sprawdzaj:

   rury i koryta doprowadzające wodę do ogrodu, rury (i kratki) 
przelewowe – zanieczyszczenia niesione z prądem wody (li-
ście, kamienie, żwir, piasek) mogą przytkać instalację i spowo-
dować, że woda w naszym ogrodzie przeleje się.
   stan i grubość warstw w ogrodzie – silny nurt wody w trakcie 
opadów może powodować miejscowe wymywanie kamieni 
i ziemi, przez co ogród może osiadać nierównomiernie i za-
padać się. Podobny może być efekt bytowania zwierząt – 
w takiej sytuacji uzupełnij brakujące warstwy (dosyp ziemi, 
ułóż dodatkowe kamienie, dosadź rośliny).

   rośliny – posadzone w ogrodzie deszczowym rośliny są wie-
loletnie, jednak na zimę gubią części nadziemne - koniecznie 
usuwaj obumarłe części roślin, aby nie dopuścić do procesów 
gnilnych i zatkania elementów systemu awaryjnego odwad-
niania ogrodu.

   podlewanie – ogród deszczowy ma z założenia gromadzić 
wodę, a więc teoretycznie nie potrzebuje podlewania. War-
to jednak zachować czujność i doraźnie podlewać rośliny, 
zwłaszcza przez pierwszy rok po założeniu ogrodu i w okre-
sach długotrwałej suszy.

   nawożenie – ogród deszczowy nie wymaga nawożenia  
– rośliny w nim żyjące pobierają wszystkie niezbędne do swo-
jego funkcjonowania składniki z wody, która zasila ogród, 
a więc dodatkowe „pożywienie” nie jest im potrzebne. Po-
nadto w przypadku ogrodów infiltrujących bardzo istotnym 
aspektem jest oczyszczanie wody – dodanie jakiegokolwiek 
nawozu całkowicie zniweluje ten efekt.
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   rura drenarska odprowadza nadmiar wody z ogrodu 
deszczowego do oczka wodnego, do gruntu rodzimego 
np. terenu trawnika, studzienki chłonnej lub kanalizacji 
burzowej – dzięki temu nawet przy intensywnych opa-
dach nie wystąpi ryzyko podtopienia. Aby spełniania 
swoje zadanie, rura powinna być ułożona ze spadkiem 
1-2% (w stronę oczka lub studzienki). Najwłaściwsze 
jest zastosowanie rury perforowanej (najlepiej w oplo-
cie kokosowym, który zapewnia ochronę przed uszko-
dzeniami ze strony ostrych krawędzi zastosowanego 
kruszywa). W przypadku ogrodu szczelnego rura po-
winna być zaślepiona od strony budynku.

   rura przelewowa stanowi zabezpieczenie przed prze-
pełnieniem się ogrodu w przypadku dużych opadów 
– zastosuj jedną rurę przelewową na około 4m2 po-
wierzchni ogrodu. Wylot rury przelewowej powinien 
znajdować się około 5-20cm powyżej poziomu ogrodu 
i powinien zostać przykryty sitkiem (które zapobiegnie 
dostawaniu się do rury kamieni i zanieczyszczeń mogą-
cych blokować przepływ wody).
   folia do uszczelnienia ogrodu w pojemniku lub w gruncie 
powinna być elastyczna i odporna na przebicie ostrymi 
krawędziami kamieni, dlatego najlepiej sprawdzi się fo-
lia dedykowana oczkom wodnym. Sposób na oblicze-
nie ilości potrzebnej folii znajdziesz na stronie 38.

   podstawowym warunkiem prawidłowego odwodnie-
nia powierzchniowego nawierzchni jest wykonanie go  
z zagwarantowaniem minimalnego spadku – aby zasilić 
ogród deszczowy, ukształtuj jego otoczenie w taki spo-
sób, aby woda mogła do niego swobodnie płynąć.
   poziom samego ogrodu powinien być obniżony w sto-
sunku do otoczenia o kilka centymetrów, aby woda, któ-
ra do niego wpływa, nie rozlewała się poza nim.

PAMIĘTAJ!
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PASAŻ ROŚLINNY

   

CEL: KORZYŚCI:

  SPOWOLNIENE I CZĘŚCIOWE ZATRZYMA-
NIE SPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH

  OCZYSZCZENIE WÓD DESZCZOWYCH
  ZWIĘKSZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI 
OTOCZENIA

  MOŻLIWOŚĆ NADANIA UNIKALNEJ FORMY
  NISKI POZIOM TRUDNOŚCI WYKONANIA
  BRAK WYMOGU SZCZEGÓLNEJ PIELĘGNACJI
  BRAK WYMOGU NAWOŻENIA 
  PODNIESIENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH 
OTOCZENIA POPRZEZ TYMCZASOWĄ EKSPOZYCJĘ 
ZWIERCIADŁA WODY

Pasaż roślinny to rodzaj minioczyszczalni hydrofitowej 
wód deszczowych, ukształtowany w formie podłużnego kory-
ta lub donicy wypełnionej masą ziemi urodzajnej i obsadzony 
roślinnością lubiącą wodę. Tworzy się je przede wszystkim dla 
wód zanieczyszczonych, w miastach najczęściej do oczysz-
czania spływu powierzchniowego z infrastruktury drogowej 
i obiektów dystrybucji paliw. Pasaż roślinny jest uszczelniony, 
a woda opadowa przepływając przez niego oczyszcza się 
fizycznie i mechanicznie dzięki warstwie podłoża piaszczysto-
-gliniastego wypełnionego korzeniami roślin. Pasaż spowal-
nia odpływ wody opadowej, a opaska żwirowa zapobiega 
przelaniu się wody. Dodatkowo, kształt i konstrukcja pasażu 
pozwalają na łatwe wkomponowanie go w istniejący układ 

działki, szczególnie wzdłuż dróg czy innych źródeł o liniowym 
charakterze.

JAK TO ZROBIĆ?
Aby pasaż roślinny spełniał swoją funkcję, należy właści-

wie go rozplanować, a następnie wykonać w oparciu o pięć 
prostych kroków opisanych poniżej.

1. Określ wielkość
Pasaże roślinne to formy przestrzenne i stosowane są przy 

niewielkich powierzchniach uszczelnionych. Wielkość pasażu 
określa się w zależności od tego, czy będzie on służył jako 
przelew dla odbiorników wód opadowych, czy też będzie 
samodzielnym urządzeniem do ich odbioru. W obu przypad-
kach weź pod uwagę powierzchnię retencji oraz dostępną 
przestrzeń. 

2. Wybierz lokalizację
Pasaże dedykowane są przejmowaniu wody opadowej 

z zanieczyszczeniami z niewielkich powierzchni uszczelnio-
nych, np. chodników, parkingów, podjazdów i dróg, a więc 
swój pasaż roślinny zlokalizuj w sąsiedztwie właśnie takich 
urządzeń. Uwzględnij przy tym takie aspekty, jak bliskość 
budynków, drzew i krzewów, a także bliskość ele-
mentów uzbrojenia terenu (instalacji) i urządzeń 
technicznych oraz spadek terenu (opisane na str. 36).

FOT 7. Pasaż roślinny FOT 8. Pasaż roślinny z korytkiem doprowadzającym deszczówkę
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3. Wykonaj 
Rozpocznij od wyznaczenia miejsca pod pasaż roślinny oraz 

przygotowania wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów.
Następnie przystąp do prac – wykonaj wykop lub ustaw 

pojemnik i ułóż wszystkie warstwy zgodnie ze schematem za-
mieszczonym na następnej stronie.

4. Doprowadź wodę
Podstawowym warunkiem prawidłowego odwodnienia 

powierzchniowego jest umożliwienie swobodnego spływania 
wody w kierunku pasażu np. poprzez wykonanie spadku po-
wierzchni odwadnianej w kierunku pasażu, usunięcie krawęż-
ników od strony pasażu lub wykonanie korytek.

5. Pielęgnuj
Dobrze utrzymany pasaż roślinny wymaga drobnych i nie-

skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego też re-
gularnie sprawdzaj:

  rury i koryta doprowadzające wodę do ogrodu, rury (i kratki) 
przelewowe – zanieczyszczenia niesione z prądem wody (li-
ście, kamienie, żwir, piasek) mogą przytkać instalację i spo-
wodować, że woda będzie się przelewać.

  stan i grubość warstw – silny nurt wody w trakcie opadów 
może powodować miejscowe wymywanie kamieni i ziemi, 
przez co pasaż może osiadać nierównomiernie i zapadać 
się. Podobny może być efekt bytowania zwierząt – w takiej 
sytuacji uzupełnij brakujące warstwy (dosyp ziemi, ułóż do-
datkowe kamienie, dosadź rośliny).

  rośliny – posadzone w pasażu rośliny są wieloletnie, jednak 
koniecznie usuwaj obumarłe części roślin, aby nie dopuścić 
do procesów gnilnych i zatkania elementów systemu awaryj-
nego odwadniania ogrodu.

  podlewanie – pasaż roślinny ma z założenia gromadzić 
wodę, a więc teoretycznie nie potrzebuje podlewania. War-
to jednak zachować czujność i doraźnie podlewać rośliny, 
zwłaszcza przez pierwszy rok po założeniu pasażu i w okre-
sach długotrwałej suszy.

  nawożenie – pasaż roślinny nie wymaga nawożenia – rośli-
ny w nim żyjące pobierają wszystkie niezbędne do swojego 
funkcjonowania składniki z wody, która zasila ogród, a więc 
dodatkowe „pożywienie” nie jest im potrzebne. Ponadto bar-
dzo istotną funkcją pasażu jest oczyszczanie wody – doda-
nie jakiegokolwiek nawozu całkowicie zniweluje ten efekt.
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rośliny

podłoże piaszczysto-gliniaste, grubość ok. 30cm
izolacja (folia do oczek wodnych)
podsypka piaskowa, grubość ok. 3cm

grunt rodzimy

żwir ozdobny lub kamienie, grubość ok. 5cm
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SCH. 4 PRZEKRÓJ PASAŻU ROŚLINNEGO

   pasaż powinien być wyprofilowany tak, aby znajdował się 
nieco poniżej poziomu otoczenia oraz wytworzył spadki 
poprowadzone wzdłuż rabaty, skierowane od jej obrzeży 
do wewnątrz.

   dopływ i odpływ wody deszczowej zabezpiecz kamieniami 
dla ograniczenia erozji i umożliwienia niezakłóconego prze-
pływu.
   folia do uszczelnienia pasażu powinna być elastyczna i od-
porna na przebicie ostrymi krawędziami kamieni, dlatego 
najlepiej sprawdzi się folia dedykowana oczkom wodnym. 
Sposób na obliczenie ilości potrzebnej folii znajdziesz na 
stronie 38.

   zapewnij odprowadzenie nadmiaru wody z pasażu – woda 
może być infiltrowana lub rozlana na teren zielony, albo od-
prowadzona do studzienki chłonnej lub kanalizacji burzo-
wej (np. w formie przelewu)– dzięki temu nawet przy inten-
sywnych opadach nie wystąpi ryzyko podtopienia.

   pasaż obsadza się roślinami wodnymi: trzcinami, turzycami czy si-
tami. Tabelę z proponowanymi roślinami znajdziesz na stronie 30.
   pasaż może przybierać różne formy, dzięki czemu łatwo 
dostosować go do otaczającego układu roślinnego. Moż-
liwe jest również zastosowanie kwitnących roślin wodnych, 
które sprawią, że pasaż stanie się estetycznym elementem 
krajobrazu.

PAMIĘTAJ!
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NIECKA FILTRACYJNA

  

CEL: KORZYŚCI:
  RETENCJONOWANIE WÓD 
OPADOWYCH 

  OCZYSZCZENIE WÓD  
DESZCZOWYCH PRZENIKAJĄ-
CYCH DO GRUNTU

  ŁATWOŚĆ WKOMPONOWANIA NIECKI W ISTNIEJĄCE TERENY 
ZIELENI

 NISKI POZIOM TRUDNOŚCI WYKONANIA
  PODNIESIENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH OTOCZENIA 
POPRZEZ TYMCZASOWĄ EKSPOZYCJĘ ZWIERCIADŁA WODY

Niecka filtracyjna to zagłębienie, w którym woda gromadzi 
się okresowo (niecka sucha - powinna być całkowicie odwod-
niona w ciągu 48 godzin od wystąpienia opadów) lub cią-
gle (niecka mokra, czyli z izolacją). Zarówno brzeg, jak i boki 
oraz dno niecki mogą być porośnięte trawą lub roślinami hy-
gro- i hydrofitowymi. Podstawowym celem niecki jest retencja 
i infiltracja wód deszczowych – niecki filtracyjne nadają się do 
retencji i wstępnego oczyszczania nawet wód bardziej obcią-
żonych. Poza przyjmowaniem i zatrzymywaniem wody desz-
czowej, a także jej późniejszym oczyszczaniem, niecka może 
stanowić estetyczny element krajobrazu.

JAK TO ZROBIĆ?
Aby niecka filtracyjna spełniała swoją funkcję, należy wła-

ściwie ją rozplanować, a następnie wykonać w oparciu o pięć 
prostych kroków opisanych poniżej.

1. Określ wielkość
Wielkość niecki filtracyjnej jest uzależniona od wielkości 

powierzchni, z której będzie odprowadzana woda opadowa 
– przyjmuje się, że powierzchnia niecki odpowiadać powinna 
10-25% odwadnianej powierzchni w zależności od rodzaju 
gruntu. Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj tych po-
wierzchni – zupełnie inna ilość wody spływać będzie z dachu 
budynku i z drogi żwirowej – każda nawierzchnia ma inny tzw. 
współczynnik spływu powierzchniowego. Instrukcję, jak obli-
czyć współczynnik spływu na potrzeby Twojego ogrodu desz-
czowego, znajdziesz na stronie 36.

Niecki zalecane są do przejmowania odpływu ze zlewni 
o powierzchni zabudowy nie większej niż 2ha.

2. Wybierz lokalizację
Przed rozpoczęciem prac wybierz miejsce pod wykonanie 

niecki. Spójrz na poniższą listę i razem z nią zbadaj warunki 
na swojej działce:

   bliskość budynków – minimalna odległość niecki filtra-
cyjnej od budynku wynosi 5m. Jeśli odległość ta jest mniejsza, 
istnieje wysokie ryzyko, że woda zebrana w niecce podczas 
rozsączania się w gruncie dotrze do ścian i fundamentów bu-
dynku i zacznie je przenikać.
   bliskość drzew i krzewów – systemy korzeniowe drzew 
i krzewów rozrastają się nawet na kilkanaście metrów od pnia. 
Wybierz więc pod swoją inwestycję takie miejsce, w którym 
podczas prowadzenia wykopów nie natrafisz na korzenie 
drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie – uszkodzenie ich 
(ucięcie) może mieć opłakany skutek dla drzewa lub krzewu 

(ulec zniszczeniu mogą zarówno korzenie umożliwiające ro-
ślinie pobieranie niezbędnych do życia składników, jak i sta-
bilizujące roślinę w gruncie), a Tobie utrudni prace.
   bliskość elementów uzbrojenia terenu (instalacji) 
i urządzeń technicznych – niecka filtracyjna nie powin-
na utrudniać dostępu do istniejących urządzeń technicznych 
(np. skrzynek przyłączy) lub biegnących pod ziemią sieci. 
W przeciwnym razie w przypadku jakiejkolwiek awarii lub 
zwykłej kontroli urządzeń konieczne będzie częściowe lub 
nawet całkowite zniszczenie niecki.
   poziom wód gruntowych –wykonaj nieckę filtracyjną 
w miejscu, w którym poziom wód gruntowych znajduje się 
minimum 1,5m poniżej poziomu dna niecki. Instrukcję, jak 
sprawdzić poziom wód gruntowych na swojej działce, znaj-
dziesz na stronie 35.
   przepuszczalność gruntu – stopień przepusz-
czalności gruntu ma ogromne znaczenie, gdyż to wła-
śnie ten parametr warunkuje, czy woda zgromadzona 
w niecce będzie wchłaniana i jak szybko, to natomiast 
ma ogromny wpływ na wielkość projektowanej niecki.  

FOT 9. Niecka filtracyjna wypełniona deszczówką po opadach

FOT 10. Niecka filtracyjna
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rośliny

kruszywo 16mm, grubość ok. 20cm

grunt rodzimy

żyzna ziemia, grubość ok. 30cm

skarpa zewnętrzna niecki
rosliny środowiska suchego

skarpa wewnętrzna niecki
rośliny strefy przybrzeżnej

dno niecki
rośliny znoszące okresowe zalewanie
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SCH. 5 NIECKA FILTRACYJNA

rośliny

kruszywo 16mm, grubość ok. 20cm

grunt rodzimy

żyzna ziemia, grubość ok. 30cm

skarpa zewnętrzna niecki
rosliny środowiska suchego

skarpa wewnętrzna niecki
rośliny strefy przybrzeżnej

dno niecki
rośliny znoszące okresowe zalewanie
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  minimalna głębokość dla mokrej niecki to 30-60cm, a dla 
suchej 90-120cm (przy czym zalecany poziom lustra wody 
względem dna niecki to 30cm).

  optymalny spadek dna niecki mieści się w przedziale 0,4-4%.
  dopływ i odpływ wody deszczowej zabezpiecz kamienia-
mi dla ograniczenia erozji i umożliwienia niezakłóconego 
przepływu.

  zapewnij awaryjne odprowadzenie nadmiaru wody z niecki – 
woda może być odprowadzona do studzienki chłonnej lub ka-
nalizacji burzowej (np. w formie przelewu) – dzięki temu nawet 
przy intensywnych opadach nie wystąpi ryzyko podtopienia.
  wewnątrz niecki posadź rośliny tolerujące okresowe zalewanie 
i odporne na suszę, natomiast nasyp obsadź roślinami preferujący-
mi stanowiska suche lub obsiej nasionami mieszanki łąki kwietnej.

PAMIĘTAJ!

Przyjmuje się, że dla gruntów o bardzo dobrej przepusz-
czalności wielkość niecki powinna wynosić 10% powierzchni 
odwadnianej, przy gruntach o dobrej i umiarkowanej prze-
puszczalności – 15% powierzchni odwadnianej, natomiast 
dla gruntów o przepuszczalności złej należy stosować inne 
rozwiązania, np. staw retencyjny. Przy gruntach o umiarko-
wanej przepuszczalności zaleca się wykonanie niecki mo-
krej. Instrukcję, jak sprawdzić przepuszczalność gruntu na 
swojej działce, znajdziesz na stronie 35.
   istniejące zagospodarowanie ogrodu – nieckę najła-
twiej stworzyć na działce o zróżnicowanym ukształtowaniu 
terenu poprzez nasadzenie kompozycji roślinnych w istnieją-
cym lub nowo utworzonym zagłębieniu. Jeśli nie znajdziesz 
takiego miejsca na swojej działce, zaplanuj wykonanie niecki 
w miejscu, do którego woda będzie naturalnie spływać z po-
wierzchni utwardzonych, takich jak dojazd, dach czy taras.

3. Wykonaj 
Rozpocznij od wyznaczenia miejsca pod nieckę oraz przy-

gotowania wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów.
Następnie przystąp do prac – wykonaj wykop ułóż wszystkie 
warstwy zgodnie ze schematem znajdującym się na poprzed-
niej stronie..

4. Doprowadź wodę
Podstawowym warunkiem prawidłowego odwodnienia 

powierzchniowego jest umożliwienie swobodnego spływania 
wody w kierunku niecki np. poprzez wykonanie spadku po-
wierzchni odwadnianej w kierunku niecki, usunięcie krawężni-
ków od strony niecki, lub wykonanie korytek.

5. Pielęgnuj
Dobrze utrzymana niecka wymaga drobnych i nieskompli-

kowanych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego też regularnie 
sprawdzaj:

   rury i koryta doprowadzające wodę do niecki, rury (i krat-
ki) przelewowe – nawet drobne zanieczyszczenia niesione 
z prądem wody (liście, kamienie, żwir, piasek) mogą przyt-
kać instalację i spowodować, że woda w niecce przeleje się.

   stan dna niecki i grubość warstw – silny nurt wody w trakcie 
opadów może powodować miejscowe wymywanie kamieni 
i ziemi, przez co niecka może osiadać nierównomiernie i za-
padać się. Podobny może być efekt bytowania zwierząt – 
w takiej sytuacji uzupełnij brakujące warstwy (dosyp ziemi, 
ułóż dodatkowe kamienie, dosadź rośliny).

   rośliny – posadzone w niecce rośliny są wieloletnie, jednak  
koniecznie usuwaj obumarłe części roślin oraz koś trawę (raz 
na kilka tygodni), aby nie dopuścić do procesów gnilnych 
i zatkania elementów systemu awaryjnego odwadniania 
ogrodu. 

   podlewanie – niecka ma z założenia gromadzić wodę, 
a więc teoretycznie nie potrzebuje podlewania. Warto jed-
nak zachować czujność i doraźnie podlewać rośliny, zwłasz-
cza przez pierwszy rok po założeniu niecki i w okresach dłu-
gotrwałej suszy.

   nawożenie –niecka filtracyjna nie wymaga nawożenia – ro-
śliny pobierają wszystkie niezbędne do swojego funkcjono-
wania składniki z wody, która zasila nieckę, a więc dodat-
kowe „pożywienie” nie jest im potrzebne. Ponadto bardzo 
istotnym aspektem niecki filtracyjnej jest oczyszczanie wody 
– dodanie jakiegokolwiek nawozu całkowicie zniweluje ten 
efekt.

FOT 11. Niecka retencyjna w świetle kanału
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GROMADZENIE DESZCZÓWKI

   

CEL: KORZYŚCI:
  ZATRZYMANIE WÓD DESZCZOWYCH PRZED 
SPŁYWEM DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

  GROMADZENIE WODY W CELU  
ZRACJONALIZOWANIA PROCESU  
PODLEWANIA PRZYDOMOWEJ ZIELENI

  OGRANICZENIE ZUŻYCIA WODY Z WODOCIĄGU
  MOŻLIWOŚĆ ŚWIADOMEGO GOSPODAROWANIA 
WODĄ W OKRESACH SUSZY

  NISKI POZIOM TRUDNOŚCI WYKONANIA

Najprostszym działaniem jest gromadzenie deszczówki 
w specjalnie do tego przewidzianym zbiorniku, który odciąży 
system kanalizacji burzowej i jednocześnie zapewni mniejsze 
zużycie wody w gospodarstwie domowym – wodę ze zbior-

nika można z powodzeniem wykorzystać zamiast wody go-
spodarczej np. do podlewania roślin w ogrodzie, napełnienia 
oczka wodnego, czy też wykonywania prac porządkowych.

Istnieje wiele możliwości gromadzenia deszczówki w po-
jemnikach – od ustawienia zwykłej beczki pod wylotem rury 
spustowej, przez zastosowanie podziemnych zbiorników 
w postaci skrzyń lub tuneli rozsączających, aż po instalacje 
gromadzące deszczówkę na potrzeby gospodarstwa domo-
wego. 

Rozwiązaniem najmniej kosztownym i niewymagającym 
skomplikowanej inwestycji jest ustawienie obok wylotu rury spu-
stowej naziemnego zbiornika, do którego trafiać będzie desz-
czówka spływająca z dachu. Jest to rozwiązanie, które możesz 
zastosować nawet wtedy, gdy nie masz możliwości finanso-
wych i technicznych realizacji innych rozwiązań..

JAK TO ZROBIĆ?
O ile zbiornik na deszczówkę to rozwiązanie proste, aby 

maksymalnie wykorzystać jego potencjał, warto wziąć pod 
uwagę kilka wskazówek do jego wykonania.

1. Określ wielkość
Pojemność zbiornika na wodę deszczową jest uzależniona 

od powierzchni, z jakiej będzie odprowadzana woda, współ-
czynnika spływu, rodzaju zabudowy i średniego rocznego 
opadu deszczu dla danego regionu.

W uproszczeniu przyjmuje się, że dla domu jednorodzinne-
go można wykorzystać zbiornik o pojemności 250–350l – jest 
to pojemność wystarczająca na zgromadzenie wody spływa-
jącej z niewielkiej powierzchni dachu.

2. Wybierz lokalizację
Najlepszym miejscem na zbiornik będzie sąsiedztwo rury 

spustowej, dzięki której zbiornik będzie się napełniał.  Mini-
malna odległość zbiornika od budynku wynosi 30cm – taki dy-
stans ściany pojemnika od ściany budynku umożliwi swobodny 
przepływ powietrza, dzięki czemu unikniesz zjawiska zawil-
gocenia ściany. Warto również wziąć pod uwagę najbliższe 
otoczenie – w przypadku przepełnienia się zbiornika woda 
powinna rozsączyć się po nawierzchni przepuszczalnej, np. 
ścieżce żwirowej, trawniku lub rabatach (uwzględnij te spadki). 
Zbiornik na deszczówkę będzie funkcjonował najlepiej w miej-
scu zacienionym – w pełnym słońcu istnieje ryzyko, że woda 
zebrana wewnątrz zbiornika „zakwitnie”.

3. Wykonaj 
Rozpocznij od wyznaczenia miejsca pod pojemnik oraz 

przygotowania wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów.
Następnie przystąp do prac.

4. Doprowadź wodę
Wylot rury doprowadzającej deszczówkę (lub wylot zbie-

racza, jeśli jest zastosowany) powinien znajdować się 5–10cm 
poniżej górnej krawędzi pojemnika (będzie on wyznaczał naj-
wyższy poziom wody w zbiorniku).FOT 12.  Przykład rozwiązania pojemnika na deszczówkę  

ze zbieraczem
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SCH. 6 ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ ZE ZBIERACZEM

budynek

rura spustowa

zbieracz deszczówki

ujście rury spustowej

kranik

pojemnik na deszczówkę

min. 30cm

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

AN
 A

U
TO

D
ES

K 
ST

U
D

EN
T 

VE
R

SI
O

N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 BY AN
 AU

TO
D

ESK STU
D

EN
T VER

SIO
N



24

ŁÓDŹ ŁAPIE DESZCZÓWKĘ PORADNIK DLA MIESZKAŃCA

5. Pielęgnuj
Aby zbiornik nie sprawiał problemów regularnie spraw-

dzaj:
   rury i koryta doprowadzające wodę, rury (i kratki) przele-
wowe – nawet drobne zanieczyszczenia niesione z prądem 
wody (liście, kamienie, żwir, piasek) mogą przytkać instala-
cję i spowodować, że woda przeleje się.

   stan zbiornika – zmieniające się warunki atmosferyczne  
i wahania temperatur mogą spowodować drobne uszkodze-
nia ścian i dna zbiornika, które w chwili gwałtownego opadu 
spowodują pęknięcie całego pojemnika.

SCH. 6 a ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ

budynek

rura spustowa

ujście rury spustowej

kranik

pojemnik na deszczówkę

min. 30cm
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   najlepiej sprawdzają się zbiorniki wykonane z tworzywa sztucz-
nego – są stosunkowo lekkie, odporne na butwienie i korozje.

   warto wyposażyć zbiornik w przykrycie, które zabezpie-
czy jego wnętrze przed dostawaniem się zanieczyszczeń, 
a także uchroni małe zwierzęta bytujące w Twoim ogrodzie.

   jeśli planujesz wykorzystywać wodę zgromadzoną w zbiorniku 
np. do podlewania, zamontuj w dolnej części zbiornika kran.

   aby utrzymanie zbiornika było łatwiejsze, ustaw go na pod-
stawce, np. płycie betonowej lub drewnianych klockach.

   zbiornik powinien być tak zrobiony, aby umożliwić bezpro-
blemowe czyszczenie.

   zapewnij awaryjne odprowadzenie nadmiaru wody z niecki – 
woda może być odprowadzona do studzienki chłonnej lub ka-
nalizacji burzowej (np. w formie przelewu) – dzięki temu nawet 
przy intensywnych opadach nie wystąpi ryzyko podtopienia.

   warto skorzystać z tzw. zbieracza deszczówki – to element 
mocowany na rurze spustowej, który zapobiega przepeł-
nieniu zbiornika.

   w celu uniemożliwienia dostawania się do zbiornika więk-
szych zanieczyszczeń (liści, patyków) zastosuj przy wlotach 
rur spustowych (w miejscu spływania wody deszczowej 
z rynien wokół dachu do rur pionowych) osłonki lub kratki.

   zbiornik należy eksploatować od wiosny do jesieni, wyłą-
czyć i zabezpieczyć na czas przymrozków.

   dla dużych zbiorników oraz instalacji obiegu szarej wody war-
to przed ich wykonaniem sporządzić dokumentację projektową 
oraz sprawdzić obowiązujące przepisy prawa budowlanego, 
wodnego i ochrony środowiska pod kątem konieczności uzyska-
nia pozwolenia na budowę takiego urządzenia.

PAMIĘTAJ!
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NAWIERZCHNIE 
PRZEPUSZCZALNE

    

CEL: KORZYŚCI:
  CZĘŚCIOWE ZATRZYMA-
NIE WÓD DESZCZOWYCH 
PRZED SPŁYWEM DO KA-
NALIZACJI DESZCZOWEJ

  ROZSĄCZANIE WODY  
DO GRUNTU

  ZAPOBIEGANIE TWORZENIU KAŁUŻ
  MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI ZE STOSOWANIA SYSTEMÓW  
ODWADNIAJĄCYCH 

  POZYTYWNY WPŁYW NA KONDYCJĘ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
I PODZIEMNYCH

  ZAPEWNIENIE DOPŁYWU WODY DO KORZENI SĄSIADUJĄCYCH ROŚLIN
  PROSTY SPOSÓB NAPRAWY I UTRZYMANIA WIĘKSZOŚCI ROZWIĄZAŃ

Stosowanie nawierzchni przepuszczalnych zamiast zwy-
kłych nawierzchni utwardzonych (kostki, kamienia, płyt) jest 
równie proste, jak zbieranie deszczówki w pojemnikach. Na-
wierzchnia przepuszczalna to nic innego jak zwykła nawierzch-
nia utwardzona wykonana np. z żwiru, czy ubitej ziemi, ale 

także materiałów nieprzepuszczalnych, np. kostki betonowej, 
jednak z zastosowaniem przerw dylatacyjnych (większych od-
stępów pomiędzy kostkami) i podbudowy ze żwiru i piasku (bez 
dodatku cementu). Stosowanie nawierzchni przepuszczalnych 
nie tylko zwiększa retencję wody, ale też sprzyja filtrowaniu 
wody opadowej z zanieczyszczeń i obniżeniu temperatury po-
wierzchni.

Do najczęściej stosowanych nawierzchni przepuszczalnych 
należą: żwir, zrębki drewniane, kamienie, różnego rodzaju 
kostki i płyty (kamienne, betonowe, klinkierowe, drewniane 
itd.), ale także kruszywa łączone żywicami syntetycznymi, pły-
ty ażurowe czy syntetyczne kratki wzmacniające trawniki. Wy-
bór materiału zależy od projektowanej intensywności użytko-
wania oraz oczekiwanego efektu estetycznego (inne materiały 
zastosujesz w przydomowym ogrodzie, inne w przestrzeniach 
publicznych).

JAK TO ZROBIĆ?
Nawierzchnie przepuszczalne są proste w wykonaniu 

i utrzymaniu, jednak przy ich planowaniu warto wziąć pod 
uwagę kilka wskazówek.

1. Określ przeznaczenie i warunki
W zależności od tego, jak bardzo intensywnie będzie użyt-

kowana dana nawierzchnia, trzeba zastosować inne materiały 
lub wykonać lepszą podbudowę, dlatego też zastanów się, ja-
kie będzie przeznaczenie i charakter ścieżki – czy po ścieżce 
będą jeździć również rowery, maszyny ogrodowe, samochody 
- w przypadku nawierzchni, których intensywność użytkowania 
będzie niewielka (np. piesi, lekkie pojazdy i sprzęt ogrodowy) 
bez problemu można zastosować wzmocnioną nawierzchnię 
trawiastą, dla nawierzchni o większej intensywności użytkowa-
nia lepiej zastosować warstwę żwiru lub kostki/płyt na podbu-
dowie z piasku. 

trawa / żwir lub kruszywo dekoracyjne
geokrata z ziemią i piaskiem / piaskiem
geowłóknina

kruszywo 8-16mm, grubość ok. 20cm

grunt rodzimy
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SCH. 7a NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA KOSTKA

SCH. 7 NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA GEOKRATA

kostka lub płyta betonowa / kamienna
podsypka piaskowa, grubość ok. 5cm
geowłóknina

kruszywo 8-16mm, grubość ok. 20cm

grunt rodzimy

obrzeże (opcjonalnie)
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   zapewnij awaryjne odprowadzenie nadmiaru wody z po-
wierzchni ścieżki – woda może być odprowadzona do stu-
dzienki chłonnej lub kanalizacji burzowej (np. w formie 
przelewu) – dzięki temu nawet przy intensywnych opadach 
nie wystąpi ryzyko podtopienia.

   upewnij się, że dopływ wód deszczowych do ścieżki jest 
równomierny – w przeciwnym razie ścieżka będzie miejsca-
mi wymywana i niszczona przy większych opadach.

   pamiętaj o zastosowaniu spadków ścieżki tak, jak przy tra-
dycyjnych nawierzchniach

PAMIĘTAJ!

Istotny jest także rodzaj gleby – tak, jak w przypadku ogro-
dów deszczowych i niecek filtracyjnych, im gorsza jest prze-
puszczalność gleby, tym większe prawdopodobieństwo spły-
wania wody i pojawienia się zalegających kałuż. Nie jest to 
jednak całkowite przeciwwskazanie do wykonania nawierzch-
ni przepuszczanej – będzie potrzebna jedynie grubsza war-
stwa drenująca i/lub rura drenarska w podbudowie ścieżki. 
Instrukcję, jak sprawdzić przepuszczalność gruntu na swojej 
działce, znajdziesz na stronie 35.

Ścieżka z nawierzchni przepuszczalnej powinna znajdować 
się w odległości minimum 3m od budynku (aby woda 
wchłaniana przez ścieżkę nie spowodowała zawilgocenia 
budynku) oraz minimum 1,2m nad poziomem wód gruntowych. 
Instrukcję, jak sprawdzić poziom wód gruntowych na swojej 
działce, znajdziesz na stronie 35.

Przy budowie nawierzchni przepuszczalnych uwzględnij 
również spadki terenu, na którym planowana jest nowa ścieżka 
– przy nawierzchniach żwirowych spadek terenu nie powinien 
być większy niż 5%, w przeciwnym razie nurt wody będzie 
rozluźniał i wymywał żwir z warstwy ścieralnej i podbudowy.

Jak przy każdej nawierzchni, tu również dla właściwego 
utrzymania ścieżki, potrzebne będą krawężniki. 

2. Wykonaj 
Rozpocznij od wyznaczenia miejsca pod ścieżkę oraz 

przygotowania wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów.

Następnie przystąp do prac – wykonaj wykop ułóż wszyst-
kie warstwy zgodnie ze schematem zamieszczonym powyżej.

3. Utrzymuj
Do prawidłowego funkcjonowania nawierzchni przepusz-

czalnych konieczne jest regularne wykonywanie nieskompliko-
wanych zabiegów pielęgnacyjnych:

   zanieczyszczenia – usuwaj z powierzchni ścieżki wszelkie 
duże zanieczyszczenia w postaci liści, patyków, śmieci i osa-
dów, dzięki czemu nawierzchnia pozostanie przepuszczalna 
i chłonna. Po zimie i lecie przyda się gruntowne czyszczenie 
nawierzchni.

   rośliny – nawierzchnie przepuszczalne mogą zarastać, dla-
tego też warto usuwać chwasty jeszcze jako małe rośliny. Rób 
to ręcznie, gdyż użycie narzędzi ogrodniczych może spowo-
dować zniszczenie warstw ścieżki.

   śnieg – zimą odśnieżaj nawierzchnię jak zwykłą ścieżkę, jed-
nak nie posypuj jej solą lub piaskiem – to może spowodować 
„zatkanie” nawierzchni.

   rury i koryta doprowadzające wodę, rury (i kratki) przele-
wowe – nawet drobne zanieczyszczenia niesione z prądem 
wody (liście, kamienie, żwir, piasek) mogą przytkać instala-
cję i spowodować, że woda przeleje się.

   stan nawierzchni – silny nurt wody w trakcie opadów może 
powodować miejscowe wymywanie warstw i przerwanie cią-
głości ścieżki – w takiej sytuacji uzupełnij brakujące warstwy.
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KATALOG ROŚLIN DO ZASTOSOWANIA
Nazwa polska  
(nazwa łacińska) Stanowisko Rozstawa Termin  

kwitnienia Charakterystyka

GATUNKI RODZIME

Dąbrówka rozłogowa
(Ajuga reptans) półcieniste 25x25 Maj-czerwiec

Niska rozgałęziająca sie 
bylina, ciemne liście, 
szybko rozrastająca się, 
niewymagająca

Knieć błotna potocznie 
zwana kaczeńcem
(Caltha palustris)

słoneczne 20x20 Kwiecień- 
-czerwiec

Bylina bagienna  
tworząca kępy, kwitnie 
na żółto 
ROŚLINA TRUJĄCA

Kosaciec żółty
(Iris pseudacorus)

Słoneczne/ 
półcieniste 35x35 Maj-lipiec

Wysoka roślina  
osiągająca 80 cm, obfity 
wzrost, kwiaty żółte

Kosaciec syberyjski
(Iris sibirica)

Słoneczne/ 
półcieniste 30x30 Czerwiec-lipiec

Wysoka roślina 
osiągająca 120 cm, 
obfity wzrost, kwiaty 
fioletowe, wiele odmian 
barwnych

Krwawnica pospolita 
(Lythrum salicaria)

Słoneczne/ 
półcieniste 40x40 Czerwiec- 

-wrzesień

Roślina dorasta do 
100cm, kwiatostany 
długości 30 cm  
i o intensywnie  
różowym kolorze

Pełnik europejski 
(Trollius europaeus) słoneczne 30x30 Maj-czerwiec

Bylina dorastająca do 
60 cm, kuliste żółte 
kwiaty
ROŚLINA TRUJĄCA
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Nazwa polska  
(nazwa łacińska) Stanowisko Rozstawa Termin  

kwitnienia Charakterystyka

GATUNKI RODZIME

Tatarak zwyczajny 
(Acorus calamus) Słoneczne 30x30 - Roślina osiąga 80 cm 

wysokości

Tojeść kropkowana 
(Lysimachia punctata)

Słoneczne/ 
półcieniste 60x60 Czerwiec- 

-sierpień

Roślina dorasta do  
60-100 cm, obficie 
kwitnie, szybko się 
rozrasta

Tojeść rozesłana 
(Lysimachia nummularia)

Półcieniste/ 
cieniste 30x30 Czerwiec- 

-wrzesień
Bylina okrywowa  
o płożących pędach,

Pałka wąskolistna
(Typha angustifolia)

Słoneczne/ 
półcieniste 30x30 Sierpień- 

-październik
Wysoka roślina 
dorastająca do 180 cm, 
ekspansywna

Pałka szerokolistna
(Typha latifolia)

Słoneczne/ 
półcieniste 35x35 Sierpień- 

-październik
Wysoka roślina 
dorastająca do 180 cm, 
ekspansywna

Sit rozpierzchły 
(Juncus effusus)

Słoneczne/ 
półcieniste 30x30 Czerwiec- 

-sierpień
Roślina dorastająca  
do 60 cm, tworzy kępy
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Nazwa polska  
(nazwa łacińska) Stanowisko Rozstawa Termin  

kwitnienia Charakterystyka

GATUNKI RODZIME

Turzyca biała
(Carex alba) słoneczne 40x40 Kwiecień- 

-czerwiec
Roślina dorastająca  
do 40 cm, tworzy kępy

Turzyca ciborowata
(Carex bohemica) słoneczne 40x40 Czerwiec- 

-wrzesień
Roślina dorastająca  
do 30 cm, tworzy kępy

Turzyca sztywna
(Carex elata)

Słoneczne/
półcieniste 60x60 Kwiecień-maj Trawa dorastająca  

do 1 m wysokości

Długosz królewski 
(Osmunda regalis)

Półcieniste/
cieniste 60x60

 – 
Paproć osiągająca 
wysokość 100-150 cm

Narecznica samcza
(Dryopteris filix-mas)

Półcieniste/
cieniste 40x40

–
Paproć osiągająca 
wysokość 50-120 cm

Narecznica  
szerokolistna
(Dryopteris dilatata)

Półcieniste/
cieniste 50x50

–
Paproć osiągająca 
wysokość 30-100 cm
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Nazwa polska  
(nazwa łacińska) Stanowisko Rozstawa Termin  

kwitnienia Charakterystyka

GATUNKI RODZIME

Pióropusznik strusi 
(Matteuccia struthiopteris) Cieniste 50x50

–
Paproć osiągająca 
wysokość 150 cm

Wietlica samicza 
(Athyrium filix-femina) Półcieniste 40x40

–
Paproć osiągająca 
wysokość 70-100 cm
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Nazwa polska  
(nazwa łacińska) Stanowisko Rozstawa Termin  

kwitnienia Charakterystyka

GATUNKI OBCE

Funkia 
(Hosta sp.)

Słoneczne-
-cieniste

30x30 – 
80x80

Czerwiec- 
-wrzesień

W zależności od odmia-
ny dorasta do 10-150 
cm wysokości

Liliowiec ogrodowy
(Hemerocallis x hybrida) Słoneczne 40x40 Maj-wrzesień

W zależności od odmia-
ny dorasta do 60-100 
cm wysokości, wiele 
odmian barwnych 

Odętka wirginijska
(Physostegia virginiana)

Słoneczne/
półcieniste 30x30 Lipiec-wrzesień

Roślina dorastająca do 
80 cm, długie kwiato-
stany

Ketmia bagienna (hibi-
skus błotny)
(Hibiscus moscheutos)

Słoneczne 80x80 Lipiec-wrzesień
Bylina osiągająca nawet 
240 cm wysokości, 
kwiaty średnicy 25 cm

Proso rózgowate
(Panicum virgatum)

Słoneczne/
półcieniste 50x50 Lipiec- 

-październik 

Trawa dorastają do 
80 cm, ale są odmiany 
wyższe i niższe, wiele 
odmian barwnych

Turzyca
(Carex sp.)

Słoneczne/
półcieniste 60x60 Czerwiec-lipiec

Trawa dorastają do 
30 cm, ale są odmiany 
wyższe i niższe, odmian 
barwnych
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JAK SPRAWDZIĆ POZIOM 
WÓD GRUNTOWYCH?

Wody gruntowe (podziemne) to przefiltrowane wody opa-
dowe, które przenikają przez warstwy przepuszczalne gleby 
i gromadzą się w tzw. strefie nasycenia (czyli wypełnienia gle-
by wodą), ponad warstwami nieprzepuszczalnymi (skałami). 
Poziom wód gruntowych zależy m.in. od ilości opadów i wa-
runków hydrologicznych, ale także od tego, z jakim gruntem 
mamy do czynienia, jakie panuje ciśnienie atmosferyczne itp.

POZIOM WÓD GRUNTOWYCH  
– SPRAWDZAM!

Najprostszym sposobem zweryfikowania poziomu wód 
podziemnych na działce jest wykonanie tzw. odkrywki. Naj-
lepszym czasem na wykonanie odkrywek jest wczesna wiosna 
(marzec/kwiecień) – to okres, w którym poziom wód grunto-
wych, ze względu na zimowe opady i roztopy, będzie najwyż-
szy.

W miejscu planowanej inwestycji (ogrodu deszczowego, 
czy niecki) wykop studnię o głębokości 1,5-2m i obserwuj, czy 
w wykopie pojawia się woda – jeśli zauważysz, że w ciągu 
doby lustro wody w studni podniosło się, prawdopodobnie 
wody podziemne znajdują się płytko, warto więc zmienić loka-
lizację ogrodu lub wybrać inną formę retencji (np. ogród desz-
czowy w pojemniku lub staw retencyjny).

Pomocna może okazać się także mapa wód gruntowych 
(hydrograficzna) dostępna na stronie Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej – znajdziesz na niej informacje dotyczące 
m.in. wypływów wód podziemnych, przepuszczalności grun-
tów i wód powierzchniowych - analiza mapy dla danego te-
renu pomoże w określeniu lokalnych warunków gruntowych.

JAK SPRAWDZIĆ  
CHŁONNOŚĆ GLEBY?

Warunkiem koniecznym do właściwego funkcjonowania 
systemu infiltracyjnego są odpowiednie właściwości geolo-
giczne gruntu – gleby piaszczyste i żwirowe (ogólnie grunty 
grubszych frakcji) są najbardziej przepuszczalne, natomiast 
przy glebach gliniastych i ilastych (grunty drobniejszych frakcji) 
przepuszczalność jest mała. W rozpoznaniu tych warunków 
pomocny jest tzw. test perkolacyjny.

W miejscu planowanej inwestycji (niecki, stawu) zrób wy-
kop o głębokości 1,5m, a następnie na jego dnie przygotuj 
dołek o wymiarach 30cm na 30cm i głębokości 15cm. Przed 
wykonaniem właściwego pomiaru zwilż dołek poprzez kilku-
krotne zalanie go wodą – aż do momentu, kiedy woda w dołku 
będzie wsiąkać dłużej niż 10 minut. Właściwy pomiar wykonaj 
wlewając do dołka 12,5l wody (lustro wody będzie znajdo-
wać się około 14cm nad dnem dołka) i mierząc czas, w jakim 
cała woda wchłonie się w grunt. Aby otrzymać wiarygodny 
wynik próbę przeprowadź co najmniej 3 razy, a z pomiarów 
wyciągnij średnią. Następnie odczytaj wynik z poniższej tabeli.

CZAS WSIĄKANIA 
12,5 L WODY RODZAJ GRUNTU OCENA  

PRZEPUSZCZALNOŚCI

<20 minut Pospółka, żwir, piasek grubo-
ziarnisty bardzo dobra

20-30 minut Średnie i drobne piaski, piaski 
gliniaste dobra

30-180 minut Gliny piaszczyste umiarkowana

>180 minut Gliny lub iły z domieszką piasku zła
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JAK OBLICZYĆ  
WSPÓŁCZYNNIK SPŁYWU  
POWIERZCHNIOWEGO?

Współczynnik spływu jest wielkością charakterystyczną dla 
każdej zlewni i wyraża stosunek ilości wody deszczowej, która 
spłynie z danej powierzchni, do ilości, która spadła na tę po-
wierzchnię.

Jego wartość zależy od takich czynników, jak rodzaj po-
krycia terenu, czas trwania i natężenie deszczu, czy pochyłość 
terenu, nie jest natomiast zależny od wysokości zabudowy. 
Największy wpływ na wartość współczynnika spływu ma ro-
dzaj pokrycia powierzchni i dlatego w praktyce najczęściej jest 
ona od niego uzależniana i przedstawia się następująco:

RODZAJ POWIERZCHNI SPŁYWU WSPÓŁCZYNNIK SPŁYWU

Połacie dachowe (blacha, papa) 0,9

Nawierzchnie szczelne, asfaltowe, betonowe 0,8-0,9

Nawierzchnie dróg i chodników  
z kostki betonowej, bruki kamienne 0,6

Nawierzchnie z płyt betonowych 0,8

Nawierzchnia z płyt ażurowych 0,3

Nawierzchnie żwirowe 0,15-0,3

Nawierzchnie nieutwardzone 0,1-0,2

Płaskie powierzchnie parków i ogrodów 0,1

Aby obliczyć powierzchnię odwadnianą na po-
trzeby np. ogrodu deszczowego (którego wielkość 
przyjmuje się jako 2% powierzchni odwadnianej), 
zastosuj poniższy wzór:

a więc gdy chcesz obliczyć powierzchnię ogrodu desz-
czowego, który przyjmować będzie wodę opadową z dachu 
domu jednorodzinnego (o powierzchni 70m2) oraz podjaz-
du i chodnika wyłożonych kostką betonową (o powierzchni 
40m2), działanie wygląda następująco:

(70m2 x 0,8 + 40m2 x 0,8) x 2% = 1,76m2

OBLICZENIA

Twój ogród deszczowy powinien mieć więc po-
wierzchnię około 1,7m2.

Tak samo wyglądać będą obliczenia dla powierzchni np. 
niecki retencyjnej (której wielkość przyjmuje się jako 10-15% 
powierzchni odwadnianej).

(powierzchnia spływu A x współczynnik jej spływu + powierzchnia spływu B x współczynnik jej spływu) x 2%  
= powierzchnia ogrodu

OBLICZENIA
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JAKIE MATERIAŁY WYBRAĆ?  
ILE CZEGO POTRZEBA?  
ILE TO KOSZTUJE?

MATERIAŁY

Do wszystkich opisanych w tym podręczniku urządzeń 
będziesz potrzebować kilka podstawowych materiałów – są 
tanie i powszechne, znajdziesz je w każdym sklepie budow-
lanym.

ZIEMIA ŻYZNA
Żyzna ziemia potrzebna jest do prawidłowego wzrostu 

roślin – stanowi dla nich warstwę wegetacyjną oraz podłoże, 
w którym mogą się „zaczepić”. Na potrzeby ogrodów desz-
czowych i pasaży roślinnych zastosuj ziemię ogrodniczą wy-
mieszaną z piaskiem w stosunku 1:3 (na jedną część ziemi trzy 
części piasku). Optymalna warstwa ziemi wynosi około 30-
40cm.

ŻWIR
Kruszywo ma różnorodne zastosowanie i w zależności od 

tego, jaką funkcję ma spełniać warstwa żwiru, dobierana jest 
inna jego frakcja (grubość, a właściwie wielkość pojedynczych 
elementów, kamieni). Przede wszystkim warstwa kruszywa ma 
za zadanie wzmacniać konstrukcję ogrodu lub ścieżki, aby nie 
ulegały one zniszczeniu przy większym nacisku czy przepły-
wie wody, a także zwiększać jego chłonność – dzięki dużej 
ilości powietrza pomiędzy pojedynczymi elementami (kamie-
niami) ubita warstwa kruszywa ma sporą pojemność i może 
przechwycić dużą ilość wody. Taka warstwa ułatwia również 
rozsączanie się zgromadzonej wody do gleby.

Na warstwę drenażową najlepszy jest żwir o frakcji 2-8mm, 
maksymalnie 16mm, natomiast jako warstwa wierzchnia, za-
pobiegająca wypłukiwaniu ogrodu, zastosuj żwir ozdobny 
o frakcji 16mm i wyższej.

KERAMZYT
Jeśli planujesz założyć ogród deszczowy w pojemniku, 

rozważ zastosowanie keramzytu jako warstwy drenażowej 
(najniższej) – to materiał o bardzo dużej chłonności, ale dużo 
mniejszej wadze niż zwykły żwir, dzięki czemu donica z ogro-
dem będzie lżejsza. To bardzo istotne w przypadku zastosowa-
nia pojemników z mniej wytrzymałych materiałów, np. drewna 
– ciężar napierający na jego boki będzie mniejszy, a więc nie 
spowoduje uszkodzeń.

KAMIENIE
Duże i płaskie kamienie przydadzą się jako wykończenie 

ogrodu – ułóż kilka sztuk tam, gdzie woda będzie wpływać 
do ogrodu (np. przy wylocie rury spustowej albo korytka spły-
wowego) – spływająca z dużą siłą woda rozbije się na kamie-
niach, dzięki czemu nie rozmyje i nie wypłucze warstw ogrodu. 
Ponadto w ogrodzie nie będzie tworzyć się błoto, a woda nie 
będzie chlapać na ścieżkę lub budynek obok.

PIASEK
Najlepszym do zastosowania w ogrodach deszczowych 

jest piasek gruboziarnisty, rzeczny lub płukany. Warto zmie-
szać go z dodatkami, które pomogą utrzymać wilgotność 
podłoża, np. kruszywem ceglanym (tłuczoną cegłą), dolomi-
towym, wapiennym lub wulkanicznym. Dodatki mogą stanowić 
do ¼ objętości warstwy piasku. Piasek stanowi warstwę drenu-
jącą, dzięki której nie tworzą się zastoje, a woda przenika do 
głębszych warstw, dlatego też bardzo ważne jest równomierne 
ubijanie piasku – właściwe zagęszczenie tej warstwy zapobie-
gnie jej wymywaniu i nierównemu osiadaniu całego ogrodu.

ELEMENTY DRENAŻU
Dzięki zastosowaniu rur hydraulicznych unikniesz przela-

nia się wody w ogrodzie. Cały system przelewowy składa się 
z rury drenującej perforowanej o średnicy 80mm, rury przele-
wowej o średnicy 80mm, przykrywki z kratką, trójnika 80/80 
(do połączenia rury drenującej i przelewowej) oraz w zależno-
ści od potrzeb zaślepki, kolanka 45 st. rury 80mm (do nakiero-
wania strumienia wody z rury spustowej do ogrodu) i mufy rury 
drenarskiej (do wyjścia ze skrzyni).

Rura drenująca (perforowana) powinna być położona 
pod lekkim kątem, aby zapewnić odpływ wody z ogrodu (np. 
w stronę studzienki kanalizacyjnej). W przypadku ogrodów 
szczelnych lub w pojemniku jeden koniec rury powinien być 
zamknięty. Rurę drenującą połącz pod kątem prostym z rurą 
przelewową – obie powinny mieć tą samą średnicę. Rura prze-
lewowa powinna wystawać ponad poziom ogrodu, a jej wylot 
powinien być zabezpieczony przed dostawaniem się do niej 
dużych elementów blokujących przepływ.
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Warto rozważyć ułożenie rury drenującej w otulinie np. 
z włókna kokosowego – dzięki temu rura nie zostanie zamu-
lona przez niesione z wodą drobne frakcje, a ostre krawędzie 
kamieni w warstwie drenującej nie uszkodzą jej.

FOLIA DO OCZEK WODNYCH
Folia będzie potrzebna do wykonania izolacji w ogrodzie 

deszczowym szczelnym i w pojemniku, a także do wyłożenia 
dna wykopu pod pasaż roślinny i korytko spływowe.

Aby obliczyć powierzchnię potrzebnej do ogrodu folii za-
stosuj wzór: 

Folia sprzedawana jest w arkuszach, a więc w przypadku, 
gdy wielkość np. ogrodu deszczowego wymaga zastosowania 
dwóch lub więcej arkuszy, połącz je taśmą klejącą na zakład-
kę (około 20cm).

ROŚLINY
Nie będzie ogrodu bez roślin, na szczęście gatunki pole-

cane do urządzeń mikroretencji są łatwo dostępne i kupisz je 
w sklepach ogrodniczych oraz szkółkach. 

Aby obliczyć właściwą ilość roślin potrzebną do ogrodu 
skorzystaj z tabelki (strona 30) – znajdziesz tam informację 
o rozstawie danej rośliny – to parametr mówiący o tym, jak gę-
sto należy sadzić dany gatunek, aby zapewnić mu optymalne 
warunki wzrostu. Mając ten parametr i powierzchnię ogrodu 
możesz policzyć, ile roślin się w nim zmieści, np. chcąc posa-
dzić sit rozpierzchły na obszarze o powierzchni 0,5m2 policz, 
ile roślin zmieści się na 1m2 – możesz zastosować poniższy 
schemat:

OBLICZENIA
0,3m x 0,3m (rozstawa) = 11,11 (roślin na 1m2)
                 1m2

Przy takich obliczeniach warto zaokrąglić wynik w górę 
(dobrze jest mieć zapas materiału na wszelki wypadek). 
W przypadku ogrodów deszczowych i pasaży roślinnych po-
sadź o około 15% roślin więcej – efekt filtracji wody oraz efekt 
wizualny będą lepsze.

Jeśli chcesz od razu cieszyć się ładnie wyglądającym ogro-
dem wybierz starsze sadzonki w większych pojemnikach (np. 
C2 lub C3, czyli doniczce o pojemności odpowiednio 2l i 3l), 
jednak dla właściwego wzrostu ogrodu wystarczy, gdy kupisz 
sadzonki w pojemniku wielkości P11.

KOSZTY
Poniżej znajdziesz orientacyjne koszty wykonania ogrodu 

deszczowego w pojemniku o wymiarach 1,5m x 1m x 1m 
(długość x szerokość x głębokość) i powierzchni 1,5m2

MATERIAŁ
ILOŚĆ  

POTRZEBNEGO  
MATERIAŁU

KOSZT  
MATERIAŁU (ZŁ)

Zbiornik 1 szt. 1 000,00
Folia PCV 16m2 250,00
Keramzyt 300l 200,00

Rura drenująca/przelewowa 4m 50,00
Piasek 150l 300,00

Podłoże – ziemia ogrodnicza 600l 150,00
Żwir 150l 100,00

Rośliny 10 szt. 300,00
RAZEM: 2 350,00

OBLICZENIA
(długość wykopu + 2 x głębokość wykopu + 2 x 0,5 m zakładki) dla DŁUGOŚCI kawałka potrzebnej folii 

oraz (szerokość wykopu + 2 x głębokość wykopu + 2 x 0,5m zakładki) dla jego SZEROKOŚCI.

   Koszty wykonania ogrodu deszczowego, pasażu roślinnego 
czy też niecki filtracyjnej zależą od wielu czynników, m.in. od 
tego, jakie będą ich wymiary (ilość materiałów i pracy) i w ja-
kich warunkach zostaną wybudowane (co może mieć wpływ 
np. na konieczność zastosowania drenażu lub rur drenujących). 
W przypadku ogrodów w pojemniku oraz gromadzenia desz-
czówki koszt inwestycji będzie związany z kosztem zbiornika,  
na jaki się zdecydujesz – ceny zbiorników zaczynają się już 
od 300 zł. Nie bez znaczenia pozostaje również dobór roślin 
– ceny sadzonek poszczególnych gatunków mogą różnić się 
między sobą nawet o kilkadziesiąt procent.

   Koszty związane z zakładaniem urządzeń mikroretencji mogą 
być niższe, jeśli wykorzystasz te materiały, które już masz – np. 
piasek i żwir, który został po budowie podjazdu, albo sadzon-
ki wykonane samodzielnie z roślin, które znajdziesz w swoim 
ogrodzie.

PAMIĘTAJ!
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