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1. PODSTAWY TEORETYCZNE 

1.1. Partycypacja w kształtowaniu przestrzeni – metoda warsztatowa 

Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju jest uwolnienie lokalnej 
kreatywności. Partycypacyjne kształtowanie przestrzeni gminy stanowi wyzwanie dla wszystkich 
interesariuszy, ale szerszy udział w planowaniu i projektowaniu może być początkiem procesu 
dojrzewania wspólnot lokalnych. 
Partycypacja społeczna w ciągłym procesie planowania jest obecna w każdej dojrzałej demokracji, 
np. w Anglii określana jest jako community architecture, w USA – advocacy planning. Podobną 
rolę pełnią np. „warsztaty przyszłości – dni planowania” w miastach niemieckich. Urbanista staje 
się w takim systemie jednym z uczestników procesu projektowania i osobą ułatwiającą taki proces.  
W ostatnich latach także w Polsce zmienia się rola planistów i projektantów, którzy przechodzą z 
pozycji liderów, narzucających swoje wizje, do ról doradców. Lepsze poznanie zachowań, potrzeb i 
motywacji uzytkowników, zmienia perspektywę projektanta z subiektywnej, zewnętrznej i 
estetycznej, na bardziej obiektywną i uwzględniającą złożony kontekst miejsca. Samorządowcy, 
urzędnicy, dotąd pełniący role arbitrów i ekspertów, także zmieniają swoją pozycję – z wiodącej na 
wspierającą (Jeleński, 2010).  
Zmiana urbanistycznego paradygmatu i wzrost świadomości mieszkańców są wyzwaniami dla osób 
oraz instytucji odpowiedzialnych za rozwój przestrzenny. Potrzebne są nowe metody i instrumenty 
zarządzania przestrzenią. Dzięki odpowiednim narzędziom, można i należy dążyć do ładu prze-
strzennego poprzez planowanie partycypacyjne i projektowanie metodami warsztatowymi. Celem 
warsztatów projektowych jest podniesienie standardów debaty o przestrzeni, włączenie interesariu-
szy i dążenie do konsensu (Pawłowska, 2008).  
Warsztaty pomagają w opracowaniu nie tylko koncepcji, ale także strategii przyszłej realizacji. W 
szerszej perspektywie, bezpośredni i stały udział różnych interesariuszy w opracowywaniu kierun-
ków rozwoju przestrzeni publicznych ma duże znaczenie dla rozwoju demokracji lokalnej. 

Projekt „Wymagania dotyczące zastosowań błękitno-zielonej infrastruktury przy przystankach kole-
jowych Park&Ride Radziszów Brzegi oraz Park&Ride Skawina Zachodnia” dotyczy jeszcze dwóch 
bardzo pozytywnych tendencji, które pojawiają się w zarządaniu przestrzenią: zrównoważonej mo-
bilności i zazieleniania przestrzeni zurbanizowanej. Z tę pierwszą związane są multimodalne węzły 
mobilności, których elementami są przystanki kolejowe i parkingi P&R. Z drugą wiąże się idea 
błękitno-zielonej infrastruktury.  

1.2. Przystanki kolejowe P&R jako węzły struktury urbanistycznej 

Węzły mobilności mają w teorii zrównoważonej urbanistyki szczególne znaczenie jako kluczowe 
elementy krystalizujące nie tylko sieć komunikacyjną, ale także lokalizacje nowych centrów urba-
nizacji. Wg koncepcji Transit Oriented Development (TOD), wokół przystanków kolejowych po-
winno kształtować się nową zabudowę oraz lokalizować przestrzenie publiczne o szczególnie wy-
sokiej jakości. W ten sposób można odnawiać, rewitalizować lub kreować nowe centra i odzyski-
wać dla mieszkańców przestrzeń zurbanizowaną, która przez kilkadziesiąt lat była zdominowana 
przez samochody i podzielona barierami infrastruktury drogowej. W konsekwencji usprawnienia 
transportu publicznego i jakości przestrzeni publicznych, mieszkańcy mogą dostrzec zalety życia w 
pobliżu centrów urbanizacji, zwłaszcza węzłów komunikacyjnych. Dostępność publicznych środ-
ków transportu zmienia postrzeganie życia w mieście, które staje się bardziej atrakcyjne niż w roz-
proszonej zabudowie podmiejskiej. 
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1.3. Błekitno-zielona infrastruktura 

Fale miejskich upałów, susze, a potem nagłe burze, gwałtowne opady i lokalne podtopienia – to 
coraz częściej odczuwalne i coraz groźniejsze efekty zmian klimatu i uszczelniania powierzchni 
terenów zurbanizowanych. W obszarach naturalnych, nawet do 90% wody deszczowej pozostaje w 
krajobrazie, ale w terenach miejskich średnio aż 70% jest bezpowrotnie tracone poprzez wysoko-
wydajne systemy kanalizacji. Roślinność miejska poddana jest więc warunkom wysokiego stresu. 
Jej utrzymanie wymaga zwykle znacznych nakładów finansowych związanych z nawadnianiem, ale 
odpowiednio ukształtowana i prowadzona roślinność może stanowić skuteczne narzędzie lokalnej 
retencji i poprawy bilansu wodnego (Wagner, Krauze, Zalewski: 2013).  
Błękitno-zielona infrastruktura stanowi doskonały sposób na przeciwdziałanie efektom zmian kli-
matycznych. Nadal daleko nam do systemowego podejścia i rozwiązań budujących spójny system 
terenów zieleni, ale coraz częściej pojawiają się niewielkie obiekty, które oferują mieszkańcom 
miast wiele cennych usług ekosystemów, redukując ryzyko lokalnych podtopień. Dzięki np. ogro-
dom deszczowym mniej wody trafia z powierzchni nieprzepuszczalnych (chodniki, ulice, parkingi, 
place) do kanalizacji. Rośliny zatrzymują ją, zwiększając w ten sposób retencję krajobrazową. 
Parkingi są typem lokalizacji, który pozwala na poszukiwanie i popularyzację dobrych praktyk 
zrównoważonego zagospodarowania wody deszczowej w krajobrazie miejskim. Dobranie odpo-
wiednich nawierzchni, ich ukształtowanie, stosowanie specjalnych podłoży i gatunków roslin, po-
zwala na retencję wody, zapewnienie korzystnych warunków dla rozwoju roślinności, a w efekcie 
poprawę jakości środowiska miejskiego. 

 

 

2. ZAKRES PROJEKTU 

Analizie poddano miejsca projektowanych przystanków kolejowych Park&Ride Radziszów Brzegi 
oraz Park&Ride Skawina Zachodnia oraz obszar wokół przystanków i projektowanych parkingów. 
Projekt zrealizowano w trzech etapach: 

1. Analizy wstępne, 
2. Warsztaty konsultacyjne, 
3. Opracowanie powarsztatowe. 

2.1. Analizy wstępne 

Celem analiz przeprowadzonych przed warsztatami było zebranie informacji o kontekście prze-
strzennym obu przystanków Park&Ride Radziszów Brzegi oraz Park&Ride Skawina Zachodnia, w 
szczególności: 

• połaczeniach infrastrukturalnych, 
• potencjale synergicznego oddziaływania węzła mobilności z otoczeniem,  
• ewentualnych konfliktach przestrzennych i barierach dla różnych typów mobilności w oto-

czeniu obu węzłów P&R,  
• widoczności, w kontekście bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa, 
• komfortu akustycznego, wizualnego, itp. osób zamieszkujących otoczenie parkingów P&R,  
• wygody osób podróżnych,  
• potencjale rozwoju zabudowy wokół obu nowych węzłów transortu zbiorowego. 
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Szczególną uwagę zwrócono na możliwości zastosowań błękitno-zielonej infrastruktury przy pobu 
realizacjach rzystanków kolejowych Park&Ride, np. zastosowania rozwiązań NBS, czyli nietech-
nicznych lub hybrydowych technologii pozwalających na lokalne zagospodarowanie wód opado-
wych, ich podczyszczanie, wykorzystanie do nawadniania ogrodów P&R i innych funkcji krajobra-
zowych. 

2.2. Warsztaty – założenia wstępne 

Planowane warsztaty partycypacyjne mają trzy cele:  

2.2.1. Cel edukacyjny 
a) Przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania sieci przestrzeni publicznych, 
węzłów komunikacyjnych oraz psychologicznego i społecznego oddziaływania miejsc;  

b) Przedstawienie koncepcji zielonej infrastruktury i możliwości jej wykorzystania w kontekście 
infrastruktury P&R.  

c) Skonsultowanie wstępnych założeń projektu z szerszą grupą urzędników Gminy Skawina i użyt-
kowników przyszłych przystanków kolejowych Park&Ride.  

2.2.2. Cel badawczy 
Ogólnym celem jest zebranie postulatów i pomysłów oraz ich grupową ewaluację w odniesieniu do 
każdej lokalizacji z osobna.  
Przeprowadzone badania będą miały charakter pomocniczy i nie będą przeprowadzone na próbie 
statystycznie reprezentatywnej. Pozwolą jednak na zebranie informacji o najważniejszych uwarun-
kowaniach i wypracowanie podstawowej wizji, która powinna być uwzględniona przy projektowa-
niu szczegółowych rozwiązań obu przystanków i ich otoczenia.  
Główną funkcją „badania w działaniu” (action research), nie jest obiektywna ocena stanu zastane-
go, ale samo przeprowadzenie badania, które może służyć zmianie – wzajemnemu poznaniu potrzeb 
i punktów widzenia różnych interesariuszy; poszerzeniu wiedzy o rozwiązaniach możliwych do 
wdrożenia, a w końcu próbie sformułowania nowych rozwiązań w dialogu z innymi uczestnikami 
badań.  

2.2.3. Cel projektowy 
Wybór pożądanych rozwiązań i wypracowanie zgodnej wizji projektowej parkingów przy przystan-
kach kolejowych Radziszów Brzegi oraz Skawina Zachodnia jako węzłowych i aktywizujących 
punktów sieci przestrzeni publicznych Gminy Skawina, przy zastosowaniu odpowiednich rozwią-
zań i technologii błękitno-zielonych. 
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3. REKOMENDACJE OGÓLNE DLA PARKINGÓW 

Efektem analiz wstępnych jest poniższa lista rekomendacji do stosowania przy projektowaniu i wy-
łanianiu projektów parkingów dla Gminy Skawina. 

3.1. Funkcje podstawowe 

- dostępność dla wszystkich (projektowanie uniwersalne), 
- miejsca parkingowe dla rowerów (zacienione, osłonięte, w odpowiedniej ilości), 
- wydzielone i częściowo osłonięte ścieżki dla pieszych – z minimalną ilością kolizji z jezdniami / 

zabezpieczone spowalniaczami na ewentualnych przejściach przez jezdnie, 
- czytelne ukształtowanie i oznaczenia poziome miejsc parkowania i ruchu pieszych, 
- integracja z otaczającą przestrzenią publiczną oraz pobliskimi obiektami i usługami (połączenia 

piesze), 
- elementy aktywizujące przestrzeń publiczną (np. wyznaczone miejsca dla food trucków), 
- zapewnienie widoczności wszystkich części parkingu z wybranych punktów/kierunków obserwa-

cyjnych – z poziomu ulicy, w miarę mozliwości z okien otaczających budynków (nadzór nie-
formalny), 

- częściowe ekranowanie i strefy buforowe (zielone) między funkcjami konfliktowymi, 
- minimalne oświetlenie ogólne, z elementami ochrony przed zanieczyszczeniem światłem 
- oświetlenie dla pieszych (niskie). 

3.2. Elementy architektury krajobrazu 

- naturalny drenaż i bioretencja; nawierzchnie przepuszczalne i tak ukształtowane, aby zasilać 
ogrody deszczowe (ang. absorbent bio-retention islands); zapewnienie maksymalnej lokalnej 
retencji wód opadowych, ich infiltracji i podczyszczania, oraz biologicznej aktywności ‘zielo-
nych wysp’ – obszarów bioretencji, 

- możliwość wykorzystania obszarów bioretencji do składowania śniegu, 
- gromadzenie w zbiornikach nadmiaru wód opadowych i jej wykorzystanie do nawadniania w 

okresach suszy, 
- zieleń wysoka, zacieniająca (drzewa, pergole), oraz piętra niższe (krzewy, trawy), 
- obwodowe ekranowanie parkingu – nieciągłe (nieograniczające wglądu) lub lokalne (preferowane: 

zieleń wysoka, żywopłoty oraz zielone ściany),  
- różnorodność gatunków zieleni (dla zwiększenia trwałości oraz walorów estetycznych), 
- dobór gatunków lokalnych, odpornych na zanieczyszczenie środowiska i charakteryzujących się 

zdolnością do fitoremediacji.  W warunkach polskich preferowane są gatunki zimozielone lub 
zachowujące przez zimę blaszki liściowe, na których akumulowane są mikrocząstki (PM), 

- całościowa kompozycja przestrzeni z elementami kształtującymi charakter miejsca i ułatwiający-
mi orientację. 

3.3. Inne elementy wyposażenia 

- urządzenia wytwarzające energię (np. panele fotowoltaiczne, kolektory, turbiny, pompy ciepła), 
- urządzenia edukacyjne (o ile uznajemy realizowany obiekt za wzorcowy), 
- monitoring z video-rejestracją. 



9 
 

3.4. Kryteria oceny i wyboru projektów 

3.4.1. Optymalizacja ruchu i ilości miejsc parkingowych  

- ilość barier dla ruchu oraz miejsc potencjalnych kolizji, 
- lokalizacja przystanków autobusowych (jeżeli dotyczy). 

3.4.2. Ilość, wybór i lokalizacja funkcji uzupełniających  

- do uzgodnienia i szczegółowego opisania w zakresie minimalnym. 

3.4.3. Wody opadowe 
- przepuszczalność nawierzchni (stosunek powierzchni przepuszczalnych do nieprzepuszczalnych, 

stopień przepuszczalności, powierzchnia ‘wysp’ bioretencji), 
- podczyszczanie wód opadowych, 
- gromadzenie nadmiaru wód opadowych i system nawadniania (pojemność zbiorników, automaty-

zacja i ‘inteligentne’ sterowanie nawadnianiem, z maksymalnym wykorzystaniem wody desz-
czowej i automatycznym przełączaniem na zasilanie z wodociągu). 

3.4.4. Ekranowanie i zieleń wysoka przy granicy parkingu   

- ilość / wielkość / dobór gatunków drzew, 
 Wskazana ilość może być określona np. w jednostkach drzew na 100mb granicy, a gatunki i wiel-

kość oceniane wg określonej punktacji. Tabelę oceny można przygotować określając listę ga-
tunków preferowanych, uwzględniając tolerancję poszczególnych gatunków na zanieczyszcze-
nie środowiska oraz ich zdolność do obniżania toksyczności powietrza, szczególnie do zatrzy-
mywania mikrocząstek (PM) oraz absorbcji metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych (WWA), zanieczyszczeń gazowych, itd., 

- powierzchnia zacieniona (w sezonie letnim – chodzi głównie o docelową powierzchnię koron 
drzew liściastych), 

- powierzchnia / jakość zielonych ścian, pergoli itp. (j.w. – z uwzględnieniem właściwości prefero-
wanych gatunków krzewów, pnączy, mchów, itp.), 

- ilość / jakość (j.w.) krzewów. 

3.4.5. Zieleń wewnętrzna 

- powierzchnia biologicznie czynna, 
- ilość / wielkość drzew (j.w), 
- dobór gatunków drzew (j.w. z punktacją dla gatunków preferowanych, uwzględniając m.in. ich 

potencjał fitoremediacji), 
- lokalizacja i wielkość drzew (w momencie odbioru technicznego; można podać minimalne wyma-

gania dot. wysokości / obwodu pnia dla poszczególnych gatunków), 
- powierzchnia zacieniona (w sezonie letnim; chodzi głównie o docelową powierzchnię koron 

drzew liściastych), 
- ilość i dobór gatunków krzewów (j.w., wg odporności na warunki miejskie i zdolności do obniża-

nia toksyczności powietrza, szczególnie do zatrzymywania mikrocząstek), 
- powierzchnia / dobór pnączy (j.w.), 
- kompozycja parterów (np. dobór gatunków traw/krzewinek/kwiatów) pod względem odpowied-

niości (j.w.) i przyszłych kosztów utrzymania / pielęgnacji. 
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3.4.6. Okresy gwarancji na elementy zieleni 

3.4.7. Parking dla rowerów 

- ilość miejsc, 
- lokalizacja i organizacja ruchu (bezpieczeństwo + wygoda), 
- zacienienie. 

3.4.8. Efektywność energetyczna 

- zastosowana technologia oświetleniowa / klasa energetyczna lamp, 
- wykorzystanie powierzchni zacieniających (wiat/ekranów) do instalacji ogniw słonecznych, ewen-
tualnie montaż mini-turbin wiatrowych, itp. – możliwa ocena np. na podstawie ilości kWh/rok i 
czasu zwrotu inwestycji albo procentowo określonej samowystarczalności energetycznej. 

3.4.9. Walory estetyczne 

- kompozycja przestrzeni / architektura krajobrazu / oświetlenie, 
- elementy sztuki ulicznej (rzeźba / grafika / intermedia). 

3.5. Kontekst miejsca 

W celu dostosowania ogólnych wymagań do kontekstu lokalizcji parkingów Park&Ride Radziszów 
Brzegi oraz Park&Ride Skawina Zachodnia, w dn. 21 i 23 marca 2018 odbyły się w siedzibie Gmi-
ny Skawina konsultacje w formie warsztatów projektowych.  
Dyskusje warsztatowe były niezbędne dla optymalnego uwzględnienia warunków obu lokalizacji, 
przy spełnieniu głównych założeń projektu, którymi są:  

• „zazielenienie” parkingów Park&Ride Radziszów Brzegi oraz Park&Ride Skawina Zachod-
nia, 

• ich optymalna, mobilnościowa i krajobrazowa intergracja z przestrzenią obu osiedli.  
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4. PRZEBIEG WARSZTATÓW 

4.1. Skawina Zachodnia – 21 marca 2018 

W warsztatach w dniu 21 marca 2018 r. wzięło udział 11 osób (lista w Zał. 1). W pierwszej części 
warsztatów uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji wprowadzających. Pierwsza z nich dotyczyła 
zasad tworzenia przestrzeni publicznej, przyjaznej użytkownikom, bezpiecznej, funkcjonalnej oraz 
estetycznej; natomiast druga – błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) stosowanej do zagospodaro-
wania wód deszczowych z uszczelnionych przestrzeni zurbanizowanych, ze szczególnym naciskiem 
na parkingi oraz generalnie infrastrukturę drogową (m.in. przepuszczalne nawierzchnie, pasaże ro-
ślinne, zielone niecki i rowy infiltracyjne, pasy zieleni, ogrody deszczowe, zielone dachy, ronda 
filtrujące).  
W drugiej części warsztatów, uczestnicy przeanalizowali możliwość wykorzystania rozwiązań BZI 
w kontekście parkingu P&R planowanego do realizacji w okolicach stacji kolejowej Skawina Za-
chodnia. Po szczegółowej dyskusji, uczestnicy odrzucili rozwiązania bazujące na infiltracji i od-
prowadzaniu wód deszczowych do gruntu in-situ. Decyzja ta była podyktowana obawami o wpływ 
tego typu rozwiązań na stabilność gruntu (podłoże stanowią grunty nasypowe, grunt rodzimy wy-
stępuje na głębokości nawet do kilku metrów) i ewentualne naruszenie stosunków wodnych, za-
równo na obszarze inwestycji, jak i terenów sąsiadujących. W związku z tym zrezygnowano ze sto-
sowania nawierzchni przepuszczalnych (w tym płyty ażurowe, hydrofuga, mineralne żywiczne ma-
sy wodoprzepuszczalne). Uczestnicy zdecydowali o zasadności zastosowania następujących mody-
fikacji do podstawowej koncepcji parkingu P&R Skawina Zachodnia. 

1. Pomiędzy szeregi miejsc parkingowych zostaną wprowadzone dwa pasy zieleni obsadzone 
drzewami, biegnące równolegle do dłuższego boku parkingu (kierunek wschód-zachód). 
Szerokość pojedynczego pasa to 2 m. Poza poprawą estetyki oraz korzyściami ekologicz-
nymi, podniesie to również funkcjonalność parkingu (ochrona przed warunkami meteorolo-
gicznymi, szczególnie bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, a tym samym prze-
grzewaniem parkujących aut).  

2. Aby uniknąć ewentualnych problemów z korzeniami drzew wychodzącymi na powierzchnię 
terenu (możliwe wypaczenia nawierzchni parkingu), a także dla zapewnienia odpowiednich 
warunków do rozwoju drzew, zostaną zastosowane podłoża strukturalne. Dzięki odpo-
wiedniej konstrukcji zapewniają one przestrzeń dla rozwoju korzeni drzew, zapobiegają 
kompresji gruntu, a tym samym nie tylko zapobiegają fizycznej presji na korzenie, ale gwa-
rantują dostęp powietrza i retencję wody, niezbędnej do rozwoju drzew. Dzięki temu korze-
nie drzew rozwijają się harmonijnie w warstwie podziemnej, nie mają tendencji do wycho-
dzenia na powierzchnię terenu. Zaleca się wprowadzenie tego typu podłoży pod miejscami 
parkingowymi (por. Zał. 3c).  

3. Do pokrycia miejsc parkingowych oraz wewnętrznej drogi dojazdowej zostaną wykorzysta-
ne tradycyjne nawierzchnie nieprzepuszczalne (analogicznie jak opisano w dokumentacji). 
Jednak spływ powierzchniowy wód opadowych z tych nawierzchni będzie skierowany do 
pasów zieleni opisanych powyżej w punkcie 1. W tym celu należy tak ukształtować spadki 
drogi manewrowej oraz miejsc parkingowych, aby skierować wodę na pasy zieleni, a także 
zapewnić jej przepływ pomiędzy tymi nawierzchniami utwardzonymi a zielenią (otwory w 
krawężnikach lub połączenia bezkrawężnikowe).  

4. W celu uniemożliwienia infiltracji do głębszych warstw gruntu oraz zapewnienia zatrzyma-
nia wody (kluczowej dla prawidłowego funkcjonowania drzew), poniżej dolnej warstwy 
podłoża strukturalnego zostanie zainstalowana warstwa doszczelniająca (np. warstwy mi-
neralne o niskiej wodoprzepuszczalności, izolacje bentonitowe lub inne podobne rozwiąza-
nia albo ich połączenie). Powyżej tej warstwy zostanie zainstalowany drenaż (ułożony w 
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ochronnej warstwie piasku), zbierający nadmiar wody i odprowadzający ją poza obszar par-
kingu. Zaleca się takie ukształtowanie przebiegu rur tworzących drenaż, żeby odprowadza-
nie wody nie było zbyt intensywne i zbyt szybkie, a woda była retencjonowana w dolnej 
warstwie podłoża strukturalnego (dostępność wody jest kluczowa dla rozwoju drzew).  

5. Analogiczne rozwiązania (pas zieleni z drzewami + podłoże strukturalne + uszczelnienie + 
drenaż) należy wprowadzić na granicy południowej parkingu. Jednak w tym przypadku, 
poza drzewami, należy wprowadzić również zimnozielone zakrzewienia, w celu stworzenia 
czytelnej granicy parkingu, zamknięcia go zieloną ścianą. Analogiczne zakrzewienia należy 
wprowadzić w przypadku granicy zachodniej. Jednak w tym przypadku można zrezygno-
wać z drenażu, a drzewa posadzić w większej odległości od siebie. 

6. Zastosowanie wyżej opisanych rozwiązań zapewni dużą retencję wód deszczowych pod 
parkingiem, dodatkowo drzewa będą wykorzystywały ten zasób do procesów życiowych i 
znacznie zmniejszą ilość zretencjonowanych wód na drodze ewapotranspiracji. W celu 
przechwycenia ewentualnego nadmiaru wód (i zapobieżeniu ich infiltracji), zostanie on od-
prowadzony drenażem do suchego zbiornika retencyjnego (o nieregularnym, naturalnym 
kształcie – por. Zał. 3a i 3b), położonym w kierunku wschodnim od parkingu. Zbiornik bę-
dzie stanowił punkt centralny ewentualnego mini-parku, który powstałby na połączeniu ko-
munikacyjnym i funkcjonalnym pomiędzy parkingiem P&R a planowanym na wschód od 
rozpatrywanej inwestycji Centrum Aktywności Kulturalnej (CAK). Przed skierowaniem 
wód deszczowych do zbiornika zaleca się ich podczyszczenie w separatorze substancji 
lekkich (w celu usunięcia ew. zanieczyszczeń ropopochodnych), umieszczonym na połą-
czeniu drenaży odwadniających pasy zieleni.  

7. Ewentualny nadmiar wód ze zbiornika może być odprowadzony do kanalizacji deszczowej 
(znajdującej się w kierunku wschodnim od terenu inwestycji) lub do Kanału Energetyczne-
go (znajdującego się w kierunku północnym od terenu inwestycji).  

8. Na wypływie z instalacji należy zainstalować system pomiaru ilości wód deszczowych. 
Pozwoli to określić rzeczywstą ilość wód deszczowych odprowadzanych z instalacji, a prze-
de wszystkim umożliwi weryfikację skuteczności zastosowanych rozwiązań, pozwoli zebrać 
doświadczenia i w sposób optymalny planować inne tego typu inwestycje w gminie. Urzą-
dzenie pomiarowe najlepiej zainstalować na dopływie lub wypływie z separatora.  

Powyższe rozwiązania zostały zaprezentowane graficznie w Zał. 3a i 3b (projekt koncepcyjny) oraz 
szczegółowo opisane w rozdziale 5.1 niniejszego opracowania.  

4.2. Radziszów Centrum – 23 marca 2018 

W warsztatach w dniu 23 marca 2018 r. wzięło udział 12 osób (lista w Zał. 2). Ze względu na fakt, 
że w większości były to te same osoby, które uczestniczyły w poprzednich warsztatach (por. pod-
rozdział 4.1), bez wstępów teoretycznych zajęto się analizą możliwości zrównoważenia gospodarki 
wodami deszczowymi z parkingu P&R przy stacji Radziszów Centrum.  
Po szczegółowej dyskusji, uczestnicy doszli do wniosku, że – ze względu na bardzo ograniczoną 
przestrzeń – nie ma możliwości zastosowania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury (które 
wymagałyby dodatkowego terenu). W tej sytuacji uznano, że najlepszym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie nawierzchni przepuszczalnych dla wszystkich miejsc parkingowych. Zrezygnowano z 
mineralnych nawierzchni żywicznych, ze względu na obawy przed szybkim ich niszczeniem wsku-
tek przemarzania. Zdecydowano się na zastosowanie kratki trawnikowej z tworzywa sztucznego 
obsianej trawą. Dla zapewnienia wygody kierowców i pasażerów parkujących pojazdów, zdecydo-
wano o wprowadzeniu wąskich ciągów utwardzonych (z wielkowymiarowych płyt betonowych) na 
granicach miejsc parkingowych.  
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W celu zapewnienia odpowiedniej objętości retencyjnej i efektywnego odprowadzania wody, nie-
zbędne jest wprowadzenie warstwy żwirowej lub kamiennej (o wysokiej porowatości) w podłożu 
pod miejscami parkingowymi. W dolnej części tej warstwy należy zainstalować drenaż (w ochron-
nej warstwie piasku). Poniżej tej warstwy (i poniżej drenażu) należy zastosować uszczelnienie w 
celu uniemożliwienia infiltracji wody do głębszych warstw gruntu rodzimego. Drenaże spod obu 
pasów miejsc parkingowych będą miały spadek w kierunku południowym, wody z nich będą zbie-
rane do wspólnej studzienki zbiorczej, następnie do separatora substancji ropopochodnych, skąd 
będą odprowadzane do strumienia bez nazwy, który biegnie wzdłuż południowej granicy inwesty-
cji, po czym wpada do rzeki Skawinki.  

W przypadku jezdni manewrowej zastosowana zostanie tradycyjna nawierzchnia (kostka bruko-
wa lub asfalt), której spadki będą ukształtowane w sposób umożliwiający skuteczny spływ po-
wierzchniowy wód deszczowych na miejsca parkingowe, skąd będą infiltrowały do podłoża pod 
nimi. Wzdłuż południowej i północnej granicy parkingu należy wprowadzić zimnozielone zakrze-
wienia, w celu stworzenia czytelnej granicy parkingu i zamknięcia go wizualnie zieloną ścianą.  
Na wypływie z instalacji należy zainstalować system pomiaru ilości wód deszczowych. Pozwoli to 
określić rzeczywstą ilość wód deszczowych odprowadzanych do środowiska, a przede wszystkim 
umożliwi weryfikację skuteczności zastosowanych rozwiązań, pozwoli zebrać doświadczenia i w 
sposób optymalny planować inne tego typu inwestycje w gminie. Urządzenie pomiarowe najlepiej 
zainstalować na dopływie lub wypływie z separatora. 

Proponowane rozwiązania zostały zaprezentowane graficznie w Zał. 4a i 4b (projekt koncepcyjny) 
oraz szczegółowo opisane w rozdziale 5.2 niniejszego opracowania.  
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5. REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE 

5.1. Skawina Zachodnia 

5.1.1. Pasy zieleni obsadzone drzewami 

Zaleca się stworzenie dwóch pasów zieleni (zgodnie z Zał. 3a i 3b), oddzielających szeregi miejsc 
parkingowych, równolegle do dłuższego boku parkingu (kierunek wschód-zachód). Szerokość po-
jedynczego pasa to 2 m, na nawierzchni warstwa gleby organicznej, obsiana mieszanką traw i obsa-
dzona drzewami; odległość między sadzonkami ok. 5-7 m, co daje około 10-14 drzew na długości 
pojedynczego pasa. Zakończenia pasa ukształtowane w ten sposób, że zielone podłoże pod ze-
wnętrznymi drzewami jest przedłużone wzdłuż skrajnych miejsc parkingowych, stanowiąc ich od-
dzielenie od jezdni manewrowej (por. Zał. 3a oraz rys. 6.1 i 6.2). Do obsadzenia pasów należy do-
brać rodzime gatunki drzew, dobrze znoszące nasłonecznienie; niskie, o rozłożystych, baldachimo-
wych koronach; niewrażliwe na zasolenie. W celu zapewnienia założonych efektów użytkowych i 
ekologicznych, należy zastosować dojrzałe sadzonki drzew (o średnicy pnia co najmniej 15 cm lub 
więcej w zależności od gatunku). Poziom gruntu w pasach zieleni co najmniej 5 cm poniżej po-
wierzchni parkingu, w celu umożliwienia dopływu wód deszczowych – spływu z powierzchni 
uszczelnionych.  

W kilku miejscach zaleca się zbudowanie przejść przez pasy zieleni (por. Zał. 3a i 3b). Przejścia 
nie mogą zakłócać przepływu powierzchniowego w pasie, ale powinny pozwalać na wygodne 
przejście suchą nogą na drugą stronę pasa. Przejścia mogą, ale nie muszą być przejezdne dla wóz-
ków, ponieważ miejsca dla osób niepełnosprawnych będą zlokalizowane w północnej części par-
kingu, blisko przystanku kolejowego.  

 

 
Rys. 6.1. Parking z pasami zieleni przy Fountain View Recreation Center, Carol Stream,  

Chicago, USA (www.cnt.org) 
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Rys. 6.2. Parking z pasami zieleni przy Jean Vollum Natural Capital Center (aka Ecotrust), Portland, USA 

(http://plangreen.net/mycoremediation-with-spongy-parking-lots/) 

5.1.2. Podłoża strukturalne 

Zaleca się wprowadzenie podłoży strukturalnych w miejscach oznaczonych na rysunku (Zał. 3c).  

Profil podłoża strukturalnego (por. rys. 6.3): 

§ klasyczna warstwa wierzchnia (nawierzchnia utwardzana z podbudową w przypadku par-
kingu i/lub jezdni; gleba organiczna w przypadku pasów zieleni);  

§ strukturalna makadamowa warstwa napowietrzająca o miąższości 30 cm, składająca się z 
drobnych kamieni (62–92 mm);  

§ strukturalna gleba makadamowa o miąższości 30 cm, składająca się z grubszych kamieni 
(100–150 mm). 

Obie warstwy podłoża strukturalnego należy wzbogacić za pomocą gleby (np. glina lekka lub glina 
piaszczysta) z zawartością humusu i/lub rozłożonej próchnicy (co najmniej 6% dla górnej warstwy 
oraz 3% dla dolnej). Proces wzbogacania najlepiej przeprowadzić za pomocą wody, tzn. ułożyć 
glebę wzbogacającą na powierzchni warstwy strukturalnej i wpłukać ją w jej pory polewając jej 
powierzchnię wodą. Pod jezdnią manewrową należy wprowadzić klasyczne podłoże. Natomiast w 
pasach zieleni grunt rodzimy lub podobny, zapewniający odpowiednie warunki dla korzenienia się 
drzew i ich rozwoju.  
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Rys. 6.3. Podłoże strukturalne typu makadamowego (Suchocka, 2013) 

 

5.1.3. Nieprzepuszczalne nawierzchnie miejsc parkingowych i jezdni manewrowej 

Zaleca się tradycyjne nawierzchnie nieprzepuszczalne do pokrycia miejsc parkingowych oraz drogi 
manewrowej (analogicznie jak opisano w dokumentacji). Spływ wód opadowych z tych nawierzch-
ni będzie skierowany powierzchniowo do pasów zieleni (opisanych powyżej). Spadki drogi manew-
rowej oraz miejsc parkingowych (przedstawione w koncepcji rysunkowej) muszą to umożliwić.  

Należy także zapewnić efektywny przepływ wody pomiędzy nawierzchniami utwardzanymi a zie-
lenią. W tym celu należy zastosować otwory/nieciągłości w krawężnikach (rys. 6.4 i 6.1) lub cał-
kowity brak krawężników wraz z zabezpieczeniami uniemożliwiającymi wjazd samochodów na pas 
zieleni (rys. 6.5). Poziom terenu na obszarach pasów zieleni musi też być kilka centymetrów niższy 
niż poziom krawędzi miejsc parkingowych z nimi sąsiadującymi. A dodatkowo – aby wspomóc 
odprowadzanie wody na obszar zieleni – należy ukształtować pas zieleni w formie płytkiej niecki 
(w przekroju poprzecznym), której środek będzie około 5–10 cm niżej niż krawędzie sąsiadujące z 
miejscami parkingowymi (por. rys. 6.4, 6.5 i 6.6).  

 
Rys. 6.4. Obniżenia i nieciągłości krawężników, pozwalające na odpływ wody z nawierzchni utwardzonych na tereny 

zieleni (Wagner i Krauze, 2014) 
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Rys. 6.5. Przykład parkingu bez krawężników  

(https://landstudies.com/restoring-ecosystem-functions-central-pennsylvania-beyond) 

 
Rys. 6.6. Przykład parkingu bez krawężników  

(https://seagrant.psu.edu/topics/land-conservation-and-public-access/projects/greener-parking-lots-millcreek-township-
erie) 

5.1.4. Warstwa doszczelniająca i drenaż 
Poniżej dolnej warstwy podłoża strukturalnego, należy zainstalować warstwę doszczelniającą (np. 
warstwy mineralne o niskiej wodoprzepuszczalności, izolacje bentonitowe lub inne podobne roz-
wiązania albo ich połączenie). Powyżej tej warstwy zostanie zainstalowany drenaż, zbierający 
nadmiar wody i odprowadzający ją poza obszar parkingu. Odpływ drenażu powinien znajdować się 
na poziomie zapewniającym retencjonowanie wody w dolnej warstwie podłoża strukturalnego (czy-
li około 30 cm powyżej jej dna).  
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5.1.5. Bezpośrednie otoczenie parkingu 

Wzdłuż południowej krawędzi parkingu należy wprowadzić analogiczne rozwiązania (pas zieleni z 
drzewami + podłoże strukturalne + uszczelnienie + drenaż), a dodatkowo szpaler lub żywopłot zbu-
dowany z zimnozielonych zakrzewień pomiędzy drzewami (stworzenie czytelnej granicy parkingu, 
zamknięcie go zieloną ścianą). Analogiczne zakrzewienia należy wprowadzić wzdłuż krawędzi 
zachodniej (rys. 6.7, 6.8, 6.9 i 6.10). Jednak w tym przypadku należy zrezygnować z drenażu, a 
drzewa posadzić w większej odległości od siebie, podłoże strukturalne wprowadzić pod jezdnią 
manewrową, w pasie o szerokości co najmniej 2 m od krawędzi parkingu (por. Zał. 3c).  

 
Rys. 6.7. Wizualizacja parkingu w parku w Sopocie 

(http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,21853256.html?i=0) 

 

Rys. 6.8. Parking przy Donard Park, Newcastle, Irlandia Płn.  
(http://www.geograph.ie/photo/4761263) 
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Rys. 6.9. Wizualizacja zielonego parkingu  

(https://www.dz.nl/Organisatie/Nieuws/PublishingImages/Parkeerterrein.jpg) 

 
Rys. 6.10. Przykład zielonego parkingu,  

z rozporządzenia Parking Lot Landscaping Regulations and Approval Process, Glenview, USA 
(https://glenview.il.us/government/Documents/Parking_Lot_Landscaping.pdf) 

5.1.6. Suchy zbiornik retencyjny 

W celu zagospodarowania ewentualnego nadmiaru wód, odprowadzanych drenażem, należy stwo-
rzyć suchy zbiornik retencyjny (o nieregularnym, naturalnym kształcie – por. Zał. 3a i rys. 6.11), 
położony w kierunku wschodnim od parkingu. Wymiary tego zbiornika to 15 m (N-S) na 5-6 m 
(W-E), dno ukształtowane w formie niecki o głębokość do 1 m, o łagodnie opadających brzegach.  
Ewentualny nadmiar wód z tego zbiornika będzie odprowadzony do Kanału Energetycznego (znaj-
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dującego się w kierunku północnym od terenu inwestycji) lub kanalizacji deszczowej (znajdującej 
się w kierunku wschodnim od terenu inwestycji). Odprowadzenie wody ze zbiornika powinno być 
zrealizowane ok. 50 cm powyżej jego dna. Zbiornik powinien być obsadzony roślinnością mokra-
dłową (np. turzyca sztywna, turzyca pospolita, trzęślica modra, turzyca włosista).  

Przed skierowaniem wód deszczowych do zbiornika zaleca się ich podczyszczenie w separatorze 
substancji lekkich, umieszczonym na połączeniu drenaży odwadniających pasy zieleni. 

 
Rys. 6.11. Suchy zbiornik retencyjny (w formie ogrodu deszczowego)  

dla parkingu przy Uniwersytecie Villanova w USA (http://www1.villanova.edu) 

Zaproponowane rozwiązania radykalnie zmniejszą ilość wód deszczowych odpływających z terenu 
inwestycji. Wysoka porowatość warstw strukturalnych i odpowiednie ukształtowanie drenażu, za-
pewnią bardzo dużą objętość retencyjną in-situ, bezpośrednio pod powierzchnią parkingu. I tak po-
jemność retencyjna samej dolnej warstwy strukturalnej pod miejscami parkingowymi wyniesie aż 
172 m3 (wspł. porowatości 30%, miąższość 30 cm, pow. 1910 m2). Pobór wody przez drzewa oraz 
inne formy zieleni zaplanowane w ramach parkingu spowoduje znaczące zredukowanie ilości od-
pływających wód deszczowych. Suchy zbiornik zapewni dodatkową retencję (w przypadku więk-
szego natężenia opadu i odpływu wód deszczowych). To wszystko spowoduje, że końcowy odpływ 
wód deszczowych będzie minimalny (przez większość czasu, w normalnych warunkach, zerowy), 
na pewno znacznie poniżej 10% opadu, które są wymagane przez ustalenia MPZP.  
Na wypływie z instalacji należy zainstalować system pomiaru ilości wód deszczowych. Optymal-
nym miejscem do instalacji odpowiednich urządzeń jest dopływ lub odpływ z separatora, ew. od-
pływ z suchego zbiornika retencyjnego.  

5.2. Radziszów Centrum 

5.2.1. Nawierzchnie przepuszczalne 

Na wszystkich miejscach parkingowych zaleca się zainstalować nawierzchnię przepuszczalną w 
formie kratki trawnikowej z tworzywa sztucznego, wypełnionej glebą żyzną i obsianej trawą (por. 
rys. 6.12 i 6.13). Pomiędzy poszczególnymi miejscami parkingowymi, na granicy między nimi, 
należy zainstalować utwardzone ciągi piesze (o szerokości 60 cm w przypadku regularnych miejsc 
parkingowych, a 140 cm w przypadku miejsc dla niepełnosprawnych), umożliwiające wygodne 
dojście do parkujących aut (por. Zał. 4a, Zał. 4b). 
Pod nawierzchnią miejsc parkingowych należy zastosować warstwę żwirową lub kamienną o miąż-
szości min. 40 cm i równomiernym uziarnieniu.  
W dolnej części tej warstwy retencyjnej należy zainstalować drenaż (w ochronnej obudowie z pia-
sku).  
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Poniżej warstwy retencyjnej (i poniżej drenażu) należy zastosować uszczelnienie (np. warstwy mi-
neralne o niskiej wodoprzepuszczalności, izolacje bentonitowe lub inne podobne rozwiązania albo 
ich połączenie) w celu uniemożliwienia infiltracji wody do głębszych warstw gruntu rodzimego.  

Drenaże spod obu pasów miejsc parkingowych powinny mieć spadek w kierunku południowym i 
łączyć się we wspólnej studzience zbiorczej, skąd wody deszczowe będą przepływać do separatora 
substancji ropopochodnych. Odpływ z separatora należy skierować do strumienia bez nazwy, który 
biegnie wzdłuż południowej granicy inwestycji, po czym wpada do rzeki Skawinki (por. Zał. 4a i 
4b).  
Zakładając zalecane parametry warstwy retencyjnej zainstalowanej pod miejscami parkingowymi 
(powierzchnia miejsc parkingowych 650 m2; głębokość warstwy żwirowej 40 cm i jej porowatość 
30%), będzie ona miała pojemność około 78 m3. Daje to gwarancję wysokiej retencji i odpowiednio 
niskiego i równomiernego odpływu wód deszczowych do odbiornika, znacznie poniżej 10% opadu, 
które są wymagane przez ustalenia MPZP. Na wypływie z instalacji należy zainstalować system 
pomiaru ilości wód deszczowych, który pozwoli określić rzeczywstą ilość wód deszczowych od-
prowadzanych do środowiska. Urządzenie pomiarowe najlepiej zainstalować na dopływie lub wy-
pływie z separatora. 

 

 
Rys. 6.12. Parking w Bayreuth, w Niemczech – przykład zastosowania kratki trawnikowej (Ecoraster)  

i utwardzonych nawierzchni jezdni oraz w strefach dojścia do samochodów  
(https://www.purus-plastics.de/referenzen-ecoraster-im-einsatz/referenzansicht/lohengrin-therme-bayreuth) 

5.2.1. Nawierzchnie nieprzepuszczalne 

Na powierzchni jezdni manewrowej należy zastosować tradycyjną nawierzchnię (kostka brukowa 
lub asfalt, w strefach dojścia – płyty betonowe), a jej spadki tak ukształtować, aby następował 
spływ powierzchniowy na obszar wodoprzepuszczalnych miejsc parkingowych, skąd opad będzie 
infiltrował do podłoża i do drenażu.  
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Rys. 6.13. Parking w Bayreuth  

(https://www.purus-plastics.de/referenzen-ecoraster-im-einsatz/referenzansicht/lohengrin-therme-bayreuth) 
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