
     

  

 

 

KARTA INFORMACYJNA DZIAŁANIA REDUKUJĄCE RYZYKO 

Program dotacyjny "Złap deszcz" gminy miejskiej Wrocław 

Gdzie działanie zostało zaimplementowane?   

 

Żródło: 

https://bip.um.wroc.pl/artykul/842/43956/zlap-

deszcz-2020 

Wrocław (Dolny Śląsk), Polska 

Obszar zastosowania 

• Tereny zurbanizowane 

Powiązanie z działaniami z katalogu działań 

• Błękitno-zielona infrastruktura, studnie chłonne 

Charakterystyka obszaru 

• Typ obszaru: miasto / przedmieścia 

• Typ krajobrazu: niziny (ale odpowiednie rownież 

dla terenów pagórkowatych) 

Problem 

Przeszłe powodzie i podtopienia oraz inne 

konsekwencje zmian klimatu oddziaływały negatywnie 

w przeszłości na różne obszary miasta. Jednym z 

powodów jest niewystarczająca zdolność do 

zatrzymywania lub wykorzystywania dużych objętości 

opadów.  

Opis i cel 

W wyniku silnych opadów deszczu (i innych nietypowych zjawisk pogodowych) na potrzeby miasta przygotowano 

dokument strategiczny Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wrocławia (stworzony w projekcie 

MPA) oraz katalogi dobrych praktyk (część I i II). Ponadto miasto stworzyło program dotacyjny „Złap deszcz”. 

Program umożliwia współfinansowanie przez miasto wydatków ponoszonych przez mieszkańców, którzy zdecydują 

się zatrzymywać deszcz na terenie swoich domów lub ogrodów. Poziom dofinansowania sięga nawet 80% kosztów 

budowy rozwiązania służącego retencji wody deszczowej (uwzględniono koszty zakupu, budowy i montażu 

elementów niezbędnych do retencji i wykorzystania wody deszczowej czy topniejącego śniegu), ale dotację 

ograniczono do 5 000 PLN / 1 250 Euro). Pierwsza edycja Programu dotacyjnego „Złap deszcz” trwała od 

02.08.2019 do 30.09.2019. Na program przeznaczono 250 000 PLN / 62 500 Euro. Złożono 143 wnioski, zawarto 92 

umowy na wdrożenie rozwiązań (> 80 sztuk. zbiorników naziemnych i podziemnych, 2 studnie chłonne, 1 ogród 

deszczowy). 

Drugą edycję Programu dotacyjnego „Złap deszcz” zaplanowano na okres od 03.02.2020 do 30.09.2020. Na tę 

edycję przeznaczono 500 000 PLN / 125 000 EUR. Efekty programu będą znane po zakończeniu, ale można 

stwierdzić, że program cieszy się już dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów. 

Efekt działania  

Zapobieganie i ochrona poprzez przechwytywanie wody deszczowej (w tym opadów intensywnych). 

Niektóre rozwiązania przyczyniają się do oczyszczania wody. 

Odciążenie systemu kanalizacji ogólnospławnej. 

Zwiększenie udziału roślinności (zieleni) w mieście ma pozytywny wpływ na dobrostan mieszkańców, a także na 

jakość powietrza (poprawa mikroklimatu) dodatkowo ogranicza intensywność zjawiska miejskiej wyspy ciepła. 

 



     

  

 

 

Opis implementacji (wdrożenia) 

Horyzont czasowy: 

od krótko – do długoterminowego 

Zaangażowani interesariusze: 

mieszkańcy 

Implementacja (wdrożenie):  

02.08.2019 – 30.09.2019 (pierwsza edycja) 

03.02.2020 - 30.09.2020 (druga edycja) 

Inicjator / osoby odpowiedzialne 

Urząd Miejski Wrocławia – Biuro Wody i Energii 

Zdobyta wiedza (Wyciągnięte wnioski) 

Główny wskaźnik sukcesu: 

Wdrożenie 92 rozwiązań w całym mieście głównie na 

terenach prywatnych (ponad 80 zbiorników naziemnych 

i podziemnych, 2 studnie chłonne, 1 ogród deszczowy). 

Program wdraża przykłady dobrych praktyk. Dzięki 

programowi dotacji „Złap deszcz” miasto poprawia 

lokalną, małą retencję wód deszczowych, na terenach 

prywatnych nieruchomości mieszkańców Wrocławia w 

różnych częściach miasta. 

Główne wyzwanie:  

Dalsze rozpowszechnianie informacje o tym Programie i 

jego dobrych efektach oraz zachęcanie społeczeństwa 

do udziału w Programie. 

Synergie / Pozytywne aspekty: 

Ten program jest odpowiedzią miasta na zmiany 

klimatu. Działania gminy zmierzają do realizacji 

wytycznych zawartych w dokumencie MPA – Miejski 

plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wrocławia. 

Ten program jest powiązany także  z katalogiem 

dobrych praktyk (część II).  

Konflikty / Ograniczenia: 

Koszt - niewystarczająca ilość środków na realizację 

Programu (więcej wniosków niż możliwości 

finansowania). 

Kluczowa wiadomość dla innych rozpoczynających podobne zadania 

„Głównym zadaniem jest zapewnienie cykliczności tego Programu w ciągu najbliższych kilku lat, aby dać innym 

mieszkańcom możliwość skorzystania z tego Programu. Oznacza to, że miasto musi zapewnić budżet na ten cel w 

kolejnych latach.” 

 Kontakt 

Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia 

e-mail: bwe@um.wroc.pl 
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