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Istotnym problemem występującym na terenach zurbanizowa-

nych jest zaburzenie naturalnego obiegu wody. Jest to bezpośredni 

skutek postępującego rozwoju cywilizacyjnego i urbanistycznego. 

Zwiększenie powierzchni zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej 

oraz powierzchni nieprzepuszczalnych (drogi, parkingi, chodniki itp.) 

sprawia, że naturalny spływ powierzchniowy, infiltracja i parowanie 

wody zostają w znaczący sposób zaburzone. Dodatkowo tworze-

nie systemów odprowadzania wody deszczowej oraz zmniejszanie 

powierzchni terenów podmokłych powodują problemy związane 

z naturalnym przepływem rzek. Niewielki jest także stopień zago-

spodarowania wody opadowej i roztopowej. Woda, która spływa 

po zanieczyszczonych powierzchniach (drogi, place itp.) trafia bez 

uprzedniego oczyszczenia do wód powierzchniowych jako ściek 

opadowy, który często jest wielokrotnie bardziej obciążony szkodli-

wymi substancjami w porównaniu do ścieków komunalnych (w tym 

związkami ropopochodnymi). Brak możliwości odprowadzenia 

i ograniczone możliwości retencji dużej ilości wody w czasie dłu-

gotrwałych i obfitych opadów prowadzą do spiętrzania poziomów 

wód oraz występowania lokalnych podtopień.

Mieszkańcy miast stanowią ponad 60 proc. ludności Polski, 

dlatego też realizacja celów z zakresu zrównoważonego rozwoju 

wymaga w dużej mierze podjęcia działań w obszarach miejskich. 

Polacy nie są dobrze poinformowani o znaczeniu zasobów wod-

nych w środowisku naturalnym i ich społecznej roli. Wg usta-

leń „Raportu z analizy badań świadomości, postaw i zachowań 

ekologicznych Polaków przeprowadzonych w Polsce w latach 

2009–2015” (Analiza TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, 

2015) Polacy odczuwają niedosyt informacji z zakresu gospo-

darki wodnej. W latach 2009–2015 tematyka gospodarki wodnej 

była przedmiotem tylko trzech badań, przy czym jedyne polskie 

badanie dotyczące tego problemu pochodzi z 2009 r. („Polacy 

a świadomość oszczędzania wody”). Z sondażu Eurobarometru 

„Postawy europejczyków wobec kwestii związanych z wodą” 

(2012) wynika, że zaledwie co czwarty Polak jest dobrze poin-

formowany w kwestiach dotyczących problematyki gospodarki 

wodnej. 56 proc. respondentów badania stwierdziło, że zapew-

nienie większej ilości informacji na temat konsekwencji zużycia 

wody dla środowiska byłoby skutecznym sposobem radzenia 

sobie z problemami z wodą.

Wg danych Eurostatu, Polska należy do krajów o stosunkowo 

niskich poborach wody w przeliczeniu na mieszkańca na tle innych 

państw europejskich, a na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się 

również stabilizację poboru wód. Pomimo to, kontynuacja działań 

na rzecz efektywnego gospodarowania wodą jest wciąż szczegól-

nie istotna, gdyż wobec obserwowanych zmian klimatycznych de-

ficyt wody na terenie Polski może się w przyszłości pogłębiać (Stan 

środowiska w Polsce Raport 2014, GIOŚ 2014). Według raportu 

Programu Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju z 2016 r. „GEO-6” 

w regionie paneuropejskim pomiędzy rokiem 2010 a 2030 spodzie-

wany jest wzrost poboru wody o ok. 12 proc., przy czym w Środ-

kowej i Zachodniej Europie o ok. 4 proc. Autorzy raportu uważają, 

że w roku 2030 czynniki socjalno-ekonomiczne będą miały większy 

wpływ na wykorzystanie wody niż zachodzące zmiany klimatu.

Wyzwania związane z jednej strony z koniecznością ochrony 

zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem, a z drugiej zapew-

nieniem odpowiedniej jakości i ilości wód dla potrzeb ludności 

i przemysłu stanowią przesłankę do poszukiwania rozwiązań umoż-

liwiających poprawę zarządzania wodą na terenach miejskich. Dla 

bardziej zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną w mie-

ście niezbędna jest m.in. integracja i budowanie potencjału różnych 

grup zawodowych, funkcjonujących na różnych poziomach za-

rządzania (nawiązanie współpracy przez planistów, deweloperów, 

przedsiębiorstwa wodno-kananalizacyjne etc.) oraz wymagane jest 

równoczesne podnoszenie świadomości konsumentów wody.

Zarządzanie przestrzenią i zasobami środowiska należy do kom-

petencji samorządów lokalnych. Decyzje, które są podejmowane na 

poziomie lokalnym, mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 

strategicznych w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej, uję-

tych w szeregu dyrektyw unijnych, a następnie transponowanych 

do zapisów krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych. 

Zgodnie z polskim prawem gminy mają możliwość uwzględniania 

potrzeb gospodarki wodnej przy opracowywaniu własnych doku-

mentów strategicznych i planistycznych (Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowy Plan 
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ŚlAD WODNy
Narzędzie do gospodarowania 

wodą w miastach
Aspekty środowiskowe terenów zurbanizowanych w zakresie gospodarki wodnej (uszczelnienie terenów 
miejskich, zanieczyszczenie wód, stopień zagospodarowywania wody opadowej) oraz deficyt informa-
cji w tym temacie (w tym luka w wiedzy mieszkańców odnośnie bardziej racjonalnego wykorzystania 
wody), to problemy, z jakimi borykają się polskie miasta. Być może podejście wykorzystujące ideę śladu 
wodnego pozwoli na rozwiązanie części z nich.
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Zagospodarowania Przestrzennego), stanowiących podstawę efek-

tywnego zarządzania i gospodarowania wodą na danym terenie. Do 

tego celu potrzebni są specjaliści, którzy wykorzystają w praktyce 

dostępne narzędzia do oceny zużycia zasobów wodnych i wypra-

cowania optymalnych długofalowych strategii w tym obszarze (sek-

tor publiczny, sektor mieszkalny, przedsiębiorcy). Jednym z takich 

narzędzi może być obliczenie wskaźnika śladu wodnego miast.

Choć samo pojęcie śladu wodnego, jako wskaźnika zużycia słodkiej 

wody, po raz pierwszy zostało zdefiniowane już w 2002 r., to w prak-

tyce wykorzystane jest wciąż w niewielkim stopniu. Jedną z przyczyn 

jest brak wiedzy odnośnie metodyki jego wyznaczania oraz możliwo-

ści wykorzystania tego wskaźnika w podejmowaniu decyzji na szcze-

blu lokalnym. Nie istnieje żaden polski poradnik skierowany do przed-

stawicieli samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych 

traktujący na temat śladu wodnego i upowszechniający stosowanie 

tego podejścia w celu poprawy zarządzania zasobami wodnymi na 

poziomie miast. W polskich urzędach (z wyjątkiem Wrocławia*) wie-

dza na temat możliwości zastosowania wskaźnika śladu wodnego 

w procesie decyzyjnym nie była rozpowszechniana.

Wskaźnik śladu wodnego (ang. Water Footprint) pozwala na 

określenie bezpośredniego zużycia wody oraz objętości wody, 

która została wykorzystana przy produkcji konsumowanych przez 

mieszkańców dóbr. W odniesieniu do miasta ślad wodny rozumiany 

jest jako całkowita ilość wody słodkiej zużytej w granicach geogra-

ficznych miasta. Ślad wodny jest wielowymiarowym wskaźnikiem 

pokazującym objętość wody zużytej, umownie nazywanej wodą 

niebieską, zieloną i szarą. Niebieski ślad wodny określa objętość 

dostępnej wody z rzek, jezior, stawów, zbiorników podziemnych. 

Ślad zielony jest definiowany jako ta część objętości wód opado-

wych, która została pobrana przez rośliny do wytworzenia okre-

ślonych produktów (np. rolnych). Szary ślad wodny dotyczy zanie-

czyszczenia wód i obliczany jest jako objętość wody, która byłaby 

potrzebna do rozcieńczenia ładunku odprowadzanych zanieczysz-

czeń do takiego stopnia, aby jakość uzyskanej wody nie przekra-

czała ustalonych standardów.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” podjęło się 

realizacji projektu „Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji 

i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych 

w miastach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

W projekcie zaplanowano obliczenia i analizę wskaźnika śladu 

wodnego na trzech poziomach w pięciu polskich miastach. Pierw-

szy z poziomów będzie bazował na wykonaniu bilansu ilości wody 

doprowadzanej i odprowadzanej z terenu miasta, pozwalając tym 

samym na ogólną ocenę śladu wodnego. Na drugim poziomie 

analiz ślad wodny miasta będzie rozpatrywany z uwzględnieniem 

podziału terenu na obszary o różnym sposobie użytkowania. Po-

ziom trzeci będzie obejmował ocenę śladu wodnego dla budyn-

ków. Ten ostatni poziom umożliwi lepsze zrozumienie wpływu 

zasad lokalnej polityki i technologii na zużycie wody przez indy-

widualnego konsumenta. Docelowo obliczenia te mają umożliwić 

wypracowanie optymalnych, długoplanowych strategii modyfikacji 

systemów dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, uzależnionych od charakterystyki danego miasta. Dodat-

kowo, aby ułatwić zarządzanie wodą w miastach, Stowarzyszenie 

zaplanowało szkolenia dla osób związanych z gospodarowaniem 

wodą. Aby umożliwić wykorzystanie doświadczeń płynących ze 

wspomnianych działań, postanowiono, że jednym z produktów 

projektu będzie program komputerowy, umożliwiający obliczenie 

śladu wodnego dla dowolnego miasta.

Niewielkie zasoby wodne Polski oraz perspektywa pogłębie-

nia obecnego deficytu w świetle następujących zmian klima-

tycznych są przesłanką do podjęcia działań, które pozwolą na 

bardziej efektywne wykorzystanie zasobów wody w miastach. 

Koncepcja śladu wodnego miast może stać się zatem jednym 

z narzędzi, które ułatwią zintegrowane zarządzanie gospodarką 

wodną na obszarach miejskich.

* Wrocław był jednym z miast, dla których w latach 2012–2014 obliczono ślad 

wodny w ramach projektu „Introduction of Wate Footprint (WFTP) Approach in 

Urban Area to Monitor, Evaluate and Improve the WaterUse” (URBAN_WFTP). 

Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego 

wchodził m.in. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
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