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Dlaczego warto gromadzić i wykorzystywać 

deszczówkę?

• Ochrona środowiska i zasobów naturalnych

• Minimalizacja miejscowych podtopień

• Zmniejszenie przeciążenia kanalizacji deszczowej

• Unikanie opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji

• Brak miejsca/grunt nieodpowiedni do rozsączania na posesji

• Doskonałe cechy fizyko-chemiczne deszczówki

• Coraz częstsze zakazy używania wody do podlewania zieleni



Gminy w Polsce z zakazem 
podlewania trawników i ogródków 
przydomowych wodą wodociągową 
w miesiącach letnich 2020 roku

Źródło: https://swiatwody.wordpress.com/



Ile wody możemy zaoszczędzić?

•Mycie naczyń – 12 l

•Higiena osobista – 50 l

•Gotowanie/picie 8 l

Σ = 70 l

•Spłukiwanie WC – 40 l

•Pranie/prace porządkowe – 40 l

•Podlewanie ogrodu ? 

Σ = 80 l

WNIOSEK: Ponad połowę dziennego zużycia wody można zastąpić deszczówką!



Rodzaje zanieczyszczeń w wodzie 
deszczowej

•Mechaniczne (liście, gałązki, piasek, pył etc.)

•Biologiczne (odchody małych zwierząt i ptaków, związki organiczne)

•Chemiczne (np. zanieczyszczenia wypłukane z atmosfery lub 

powierzchni dachu)



Cztery stopnie oczyszczania wody 
deszczowej



� Pojemność zbiornika oblicza się biorąc pod uwagę 

następujące dane:

◦ Powierzchnia zlewni (np. dach)

◦ Materiał pokrycia (współczynnik spływu)

◦ Lokalizacja geograficzna obiektu (roczna suma opadów)

◦ Warunki gruntowo-wodne

◦ Kierunki wykorzystania wody deszczowej - dom, dom + 

ogród lub ogród, inne (ilość stałych mieszkańców, ilość i 

rodzaj przyborów, pow. obszarów do podlewania, inne)

Informacje niezbędne do doboru 

optymalnego systemu

Źródło:  

www.imigiw.pl



Metoda uproszczona wg DIN 1989-1: 2001-10

U = H * Pd * α * η

U - Roczny uzysk wody [l/rok]

H - Roczna suma opadów [mm]

Pd - Powierzchnia dachu w rzucie [m2]

α - Współczynnik spływu powierzchniowego [-] 

η - Sprawność hydrauliczna filtra [-]

Projektowanie – potencjalny uzysk wody

Tabela - współczynniki spływu powierzchniowego 

(źródło: DIN 1989-1: 2001-10)

Materiał Współczynnik spływu

Dach skośny a 0.8

Dach płaski, bez żwiru 0.8

Dach płaski, ze żwirem 0.6

Dach zielony, intensywny 0.3

Dach zielony, 

ekstensywny

0.5

Plac brukowany 0.5

Asfalt 0.8

a - odchylenia zależne od chłonności i szorstkości



Projektowanie - zapotrzebowanie na wodę
Tabela - Roczne zapotrzebowanie na wodę technologiczną/deszczową (źródło: DIN 1989-1:2001-10)

Użytkownicy Zużycie dzienne na osobę Roczne zapotrzebowanie

Toalety w gospodarstwach domowych a 24 l / os. d -

Toalety w biurach a 12 l / os. d -

Toalety w szkołach a 6 l / os. d -

Podlewanie ogródka na 1 m2 terenów zielonych - 60 l / m2

Spryskiwacze i systemy nawadniające od kwietnia do września

Dla ośrodków sportowych Całkowita ilość na 6 miesięcy - 200 l / m2

Dla łąk

Gleba lekka Całkowita ilość na 6 miesięcy - 100 do 200 l / m2

Gleba ciężka Całkowita ilość na 6 miesięcy - 80 do 150 l / m2

a - w przypadku toalet należy podłączać jedynie urządzenia oszczędzające wodę (toalety 6 l z dwoma przyciskami, lub 4,5 l)  

UWAGA: Jeżeli do systemu podłączona jest pralka, zwiększyć dzienne zapotrzebowanie o 10 litrów na osobę



Zapotrzebowanie na wodę w budynku

Zrb = Zd * n * 365

Zrb - Roczne zapotrzebowanie na wodę [l]
Zd- Dobowe zapotrzebowanie na osobę [l/os. d]
n - liczba użytkowników [-]

Zapotrzebowanie na wodę dla terenów zielonych

Zrz = Pp * Z

Zrz - Roczne zapotrzebowanie na wodę [l] 
Pp- Powierzchnia podlewana [m2]
Z - roczne zapotrzebowanie na wodę zależne od rodzaju terenu [l/m2]

Projektowanie - zapotrzebowanie na wodę



Vu = Minimum z ( ΣZr lub U) * 0.06

Vu - pojemność użyteczna [l]

ΣZr - suma rocznego zapotrzebowania na wodę [l/r]

U - roczny uzysk wody [l/r]

Pozyskana woda deszczowa będzie optymalnie wykorzystywana, a 

pełny zbiornik wody wystarczy na pokrycie 3 tygodniowego 

zapotrzebowania w przypadku braku opadów.

Projektowanie - pojemność użyteczna



� Wymagana pojemność

� Warunki gruntowo-wodne

� Ruch nad zbiornikiem

� Wysokość przykrycia zbiornika gruntem

Dobór urządzeń – zbiornik



Wymagany przepływ Q max [m3/h] 

Określany na podstawie normatywnych przepływów dla poszczególnych przyborów zasilanych w 

wodę deszczową, przy uwzględnieniu współczynników nierównomierności.

Wymagana wysokość podnoszenia H [bar]

Określana na podstawie strat hydraulicznych na instalacji oraz wysokości geometrycznej najwyżej 

położonego przyboru.

Lokalizacja względem zbiornika (odległość i różnica wysokości)

Dobór urządzeń – pompy i centrale 

deszczowe



Działanie systemu w obiektach 
komercyjnych i mieszkaniowych



Serce i mózg systemu



Zestawy ogrodowe STANDARD dla domów 
jednorodzinnych



Zestawy ogrodowe PREMIUM



Zestawy domowo – ogrodowe ECO dla 
domów jednorodzinnych



Zestawy domowo-ogrodowe STANDARD



Zestawy domowo - ogrodowe PREMIUM



Zbiornik naziemny z pompą GAP X80

W skład zestawu wchodzi:

• Zbiornik Grande/Verde

• Pompa Gap X80,

• Filtr wody deszczowej

• Zestaw połączeniowy zbieracz-zbiornik

• Zestaw FASTFIT – zestaw kształtek oraz wąż

ciśnieniowy do połączenia pompy i wylotu ze

zbiornika, zakończonego złączką do podłączenia węża

ogrodowego

l 



Zbiornik naziemny z pompą TOP Multi Tech 2

W skład zestawu wchodzi:

• Zbiornik Grande/Verde

• Pompa TOP Multi Tech 2,

• Filtr wody deszczowej

• Zestaw połączeniowy zbieracz-zbiornik

• Zestaw FASTFIT – zestaw kształtek oraz wąż

ciśnieniowy do połączenia pompy i wylotu ze

zbiornika, zakończonego złączką do podłączenia węża

ogrodowego



Zbiornik naziemny z pompą GARDEN-COM 82 M

W skład zestawu wchodzi:

• Zbiornik Grande/Verde

• Pompa powierzchniowa GARDEN-COM 82M,

• Filtr wody deszczowej

• Zestaw połączeniowy zbieracz-zbiornik

• Zestaw FASTFIT – zestaw kształtek oraz wąż

ciśnieniowy do połączenia pompy i wylotu ze

zbiornika, zakończonego złączką do podłączenia węża

ogrodowego



Wybrane realizacje



Brzozowe Zacisze, Wrocław

Trzy budynki mieszkalne na wrocławskich Maślicach

•2 centrale typu H

•Woda zbierana z dachów

•Zbiorniki płaskie NEO

•Łączna pojemność zbiorników 136 m3

•Wykorzystanie do spłukiwania toalet 

i pisuarów oraz podlewania terenów zielonych



Brzozowe Zacisze, Wrocław

Dlaczego wykorzystanie deszczówki?

•Brak kanalizacji deszczowej 

•Brak możliwości rozsączania wody w gruncie

•Wysoki poziom wody gruntowej - zbiorniki NEO

•Niewielka ilość miejsca na placu budowy – zbiorniki NEO



Brzozowe Zacisze, Wrocław

Dlaczego zbiorniki NEO?

• Konstrukcja oparta na kształcie muszli

• Kształt zabezpieczający przed wyporem wody 

gruntowej

• Duża wytrzymałość i optymalny ciężar

• Pojemności od 1500 do 50000 litrów

• Maksymalne przykrycie gruntem do 1,5 metra

• 35 lat gwarancji



Półwiejska 2, Poznań

Dlaczego wykorzystanie deszczówki?

•Brak możliwości odprowadzenia do kanalizacji deszczowej.

•Wykorzystanie do zasilania spłuczek pozwala przekształcić 

wodę deszczową na ścieki sanitarne.

•Bez wykorzystania deszczówki inwestor nie otrzymałby 

pozwolenia na budowę. 



PIXEL_4 i PIXEL_5, Poznań

Dlaczego wykorzystanie deszczówki?

•Duża świadomość ekologiczna inwestora

•Certyfikacja w standardzie BREEAM

•Podniesienie prestiżu obiektu



Port Popowice, Wrocław

Budynek mieszkalny we Wrocławiu

• Wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania

WC w budynku oraz nawadniania terenów 

zielonych wokół niego

• Woda dystrybuowana jest przy pomocy centrali 

Domestic VSD

• Dbałość inwestora o środowisko naturalne



Dziękuję za uwagę i 

zapraszam do 

współpracy 


