Warszawa będzie płacić za zbieranie... deszczówki! Od
października
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Retencjonowanie, czyli zatrzymywanie wody, zapobiega podtopieniom i suszy. Nic
dziwnego, że coraz więcej polskich miast promuje gromadzenie deszczówki. Od
października zachęcani do tego będą także mieszkańcy Warszawy. Na zbieranie wód
opadowych będzie można dostać dotację.
Od października będzie można się ubiegać o dofinansowanie budowy przydomowego zbiornika
deszczówki lub studni chłonnej. Maksymalna dotacja wyniesie nawet 10 tys. złotych.
– Chcemy ograniczyć przesuszenie gruntów w mieście. Skrzynki rozsączające, studnie chłonne,
oczka wodne czy podobne szczelne zbiorniki spowolnią bezpowrotny odpływ wody do rzeki. Za ich
pomocą możemy wykorzystać wodę deszczową i roztopową. Mała retencja będzie zapobiegać
lokalnym podtopieniom – przekonuje Justyna Glusman, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i
zieleni m.st. Warszawy.
Z dotacji będą mogli skorzystać m.in. mieszkańcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Projekt
uchwały, którą niedługo ma podjąć Rada m.st. Warszawy trafił właśnie do konsultacji.
– Chcemy ruszyć z dotacjami w październiku. Konsultacje projektu uchwały potrwają do
poniedziałku, 19 sierpnia. Jeżeli ich efekt będzie pozytywny, a Rada zaakceptuje propozycję,
rozpoczniemy przyjmowanie wniosków jeszcze w tym roku – powiedziała Justyna Glusman.

Wsparcie będzie udzielane na budowę: urządzeń retencyjno-rozsączających (instalacje zakopywane
w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki
rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych (szczelne zbiorniki do gromadzenia wód
opadowych, poprzez które woda nie przesiąka do ziemi, ale z których można pobierać wodę do
ponownego wykorzystania, montowane na sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych).
O dotację będą mogły się ubiegać zarówno osoby fizyczne (np. właściciele domów z ogrodem) jak i
podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku tych pierwszych dotacja ma pokryć do
80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 4 tys. złotych.
Pułap wsparcia dla podmiotów prawnych będzie wyższy – wyniesie maksymalnie 10 tys. złotych.
Również w tym przypadku stolica sfinansuje do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji.
Urządzenia małej retencji ograniczą przesuszenie gruntów w mieście, zatrzymają bezpowrotny
odpływ wody do rzeki i pozwolą na rozciągnięte w czasie wykorzystanie wody deszczowej. Instalacje
mogą zapobiec lokalnym podtopieniom wywołanym przez przeciążenie sieci kanalizacyjnej w
przypadku tzw. deszczy nawalnych. Skutki takich nawałnic co jakiś czas odczuwają m.in. mieszkańcy
Zielonego Ursynowa.
Montaż urządzeń retencjonujących wodę przynosi właścicielom także inne korzyści. Na przykład
zmniejszają rachunki za wodę do podlewania ogrodu, a oczka wodne zabezpieczają piwnice i uliczki
przed podtopieniem.
Dopłaty będą finansowane ze zbieranych przez miasto stołeczne opłat środowiskowych.
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