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Z

ielona infrastruktura może pełnić we współczesnych miastach wiele funkcji i zapewniać
liczne korzyści. Aktualnie najbardziej akcentuje się jej znaczenie w procesach adaptacji
do zmian klimatu i ochrony środowiska. Nie bez znaczenia są też aspekty: zdrowotny (walka ze smogiem
i miejską wyspą ciepła), społeczny (integracja, poprawa
jakości życia mieszkańców i odpowiedź na ich potrzeby) oraz ekonomiczny (stosunkowo tanie rozwiązania
dające duże korzyści).

Czym jest zielona infrastruktura
Zielona infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu uzyskania korzyści ekologicznych,
gospodarczych i społecznych (tzw. usługi ekosystemów). Zielone (z zastosowaniem roślinności) i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi zapobiegania
poburzowym podtopieniom, stworzenia przyjemnego
miejskiego mikroklimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście (bioróżnorodność).
Budowanie zielonych dachów, zwłaszcza ekstensywnych (dachy budynków pokryte roślinnością), zielonych
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ścian (ściany budynków pokryte roślinnością) oraz
pozostawianie niezabudowanych terenów zielonych
czy tworzenie nowych nasadzeń zieleni w tkance
miejskiej (nawet na małym obszarze) to elementy
składowe tzw. zielonej infrastruktury w miastach,
czyli działań związanych z instalacją roślin w mieście.
W połączeniu z rozwiązaniami z zakresu niebieskiej
infrastruktury (system gospodarowania wodą) infrastruktura zielona zwiększa retencję wody deszczowej
i stanowi element zapobiegania powodziom [2]. Rola
zielonej infrastruktury we współczesnych miastach
została podkreślona poprzez przyjęcie przez Komisję
Europejską w maju 2013 r. specjalnej strategii, której
celem jest zachęcenie do stosowania zielonej infrastruktury i szerszego jej uwzględniania w planowaniu
przestrzennym.
Ze względu na potrzebę adaptacji do zmian klimatu zielona i błękitna infrastruktura pojawiają się jako
cenne narzędzia w wielu strategicznych dokumentach opracowywanych dla polskich miast i przez
polskie miasta oraz w realizowanych aktualnie projektach.

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych
wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym
skutkom zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu
i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe
funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu
miasta to: retencjonowanie wody opadowej, redukcja
zanieczyszczeń powietrza i osłabienie negatywnych
efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła.
Nie każdy teren zielony w mieście przynosi jednakowe
korzyści jako zielona infrastruktura. Na przykład kryteria
te spełniają zielone dachy ekstensywne (dachy porośnięte rozchodnikami, czyli roślinnością sucholubną,
które nie wymagają systematycznych prac związanych
z koszeniem i podlewaniem), analogicznie taką roślinność można też stosować na gruncie wokół budynków
czy na skarpach, a nawet na zielonych torowiskach.
Tych samych korzyści w infrastrukturze miasta nie
mamy, stosując np. trawniki, ponieważ trzeba je nawozić oraz podlewać i kosić wiele razy w sezonie wegetacyjnym – wymagają więc dużo nakładów pracy
i kosztów oraz zużywają tak cenne obecnie zasoby, jak:
woda czy energia elektryczna lub paliwo do kosiarki.
www.budujemyhale.com
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Fot. 1. Plac Poczdamski w Berlinie

Powodów, dla których warto stosować dachy i tarasy
zielone, jest wiele: klimatyczne, ekologiczne, estetyczne,
ponieważ należy redukować emisję CO2 do atmosfery, zachodzi konieczność zapobiegania powodziom
i ze względu na potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców. Ze względów ekologicznych warto stosować
te rozwiązania na większą skalę, w sektorze publicznym, na dużych inwestycjach i stymulować budowę
dachów zielonych o dużej powierzchni.
Przykładem realizowania przez miasto świadomej polityki w tym zakresie może być Berlin, gdzie na Placu
Poczdamskim powstały obok siebie budynki z dachami zielonymi o łącznej powierzchni 40 000 m2. Dachy

Fot. 2. Ogólnodostępny ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

zielone o tak dużej łącznej powierzchni, obok zbiornika retencyjnego o objętości 3500 m2 i sztucznego
jeziora o powierzchni 13 000 m2, stanowią element
systemu zbierania, oczyszczania i wykorzystywania
krajobrazowego wód opadowych.

Zielona infrastruktura
– pochłanianie zanieczyszczeń
i dwutlenku węgla
Dachy zielone i zielona infrastruktura w miastach
przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń zawartych
w powietrzu – zarówno tych gazowych, jak i pyłowych.
Można mówić o efekcie bezpośrednim, ponieważ ro-

ślinność występująca na tych powierzchniach produkuje tlen w procesie fotosyntezy, pochłaniając przy
tym CO2. Dachy zielone mają również pośredni wpływ
na redukcję CO2 – obniżając temperaturę, przyczyniają się do oszczędności energetycznych, co pozwala
na redukcję zanieczyszczeń (przede wszystkim CO2)
emitowanych przy produkcji energii. Oszczędności
energii w budynkach wyposażonych w zielone dachy
wynikają przede wszystkim z lepszej izolacji termicznej
dachu. W okresach zimowych oznacza to oszczędności
energii związane z ograniczeniem strat ciepła przez
strop, w okresach letnich zmniejszają potrzebę klimatyzowania pomieszczeń. Badania przeprowadzone dla
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budynków wielopiętrowych w Madrycie [3] wykazały, że oszczędności energii wynoszą 0,5% w sezonie
grzewczym oraz 6% w sezonie letnim.

Retencjonowanie wód opadowych
przez dachy zielone
Zielone i niebieskie (wodne) obszary to jedno z narzędzi
zapobiegania poburzowym podtopieniom, stworzenia
przyjemnego miejskiego środowiska i klimatu, a także
zróżnicowanego środowiska naturalnego w mieście.
Jak wykazują konsultacje społeczne prowadzone w ramach projektów, których celem jest przygotowanie
strategii adaptacji do zmian klimatu („Przygotowanie
strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej
i partycypacji społecznej”, w skrócie „ADAPTCITY”,
oraz „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”),
jednym z największych wyzwań dla miast w Polsce
są opady nawałnicowe i miejskie powodzie. Tradycyjne systemy kanalizacji nie sprawdzają się w tych
sytuacjach.
Trzeba szukać dodatkowych rozwiązań. Aktualnie
następuje zmiana myślenia o sposobie zagospodarowania wód opadowych w miastach. Nie zaleca
się już dążenia do jak najszybszego odprowadzenia
wody, ale tworzenie jako bardziej efektywnych systemów rozproszonej retencji i zagospodarowywania
wody opadowej w miejscu, gdzie występuje deszcz.
Takie systemy retencji rozproszonej można tworzyć
na bazie sieci błękitno-zielonej infrastruktury, czyli
połączenia w jeden system pojedynczych, nawet
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drobnych elementów z zakresu stosowania zieleni
oraz różnego typu rozwiązań hydrologicznych. Zielona infrastruktura jest często tańsza niż rozwiązania
proponowane przez tradycyjną inżynierię lądową
(infrastruktura szara).
Na szczególną uwagę zasługują zielone dachy, które mają zdolność retencjonowania wody opadowej
i opóźniania spływu deszczówki z dachu. Jeżeli szukamy
rozwiązania, które pomoże gospodarować wodami
opadowymi na terenach zurbanizowanych zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, czyli zatrzymywać wody opadowe w całości lub w części w miejscu,
gdzie opad wystąpił, to budowanie dachów czy tarasów zielonych jest rozwiązaniem odpowiadającym
takim wymaganiom.
Jak pisze Ewa Burszta-Adamiak w swojej monografii
Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów
odwadniających na terenach zurbanizowanych [4]:„Część
wody dostającej się na zazielenioną połać dachu zostaje
zatrzymana w substracie dachowym i w warstwie drenażowej (w przypadku zielonego dachu o konstrukcji
wielowarstwowej), a następnie wykorzystywana jest
przez rośliny do procesów życiowych. Część wody
oddawana jest do atmosfery w procesie ewaporacji
z powierzchni dachu i transpiracji z powierzchni roślin. Odpływ wody z zielonego dachu do odbiornika
następuje po wyczerpaniu zdolności do przyjęcia
wody przez warstwy konstrukcyjne”.
W monografii możemy znaleźć też informacje, że funkcjonowanie zielonych dachów w aspekcie hydrologicznym obejmuje, obok możliwości redukcji objętości
odpływu (retencja wodna), także zmniejszenie szczy-

towej fali odpływu oraz opóźnienie spływu z dachu.
Autorka monografii przywołuje badania prezentowane
w literaturze, które wykazują spłaszczenie szczytowej
fali odpływu na poziomie 60-90%, a opóźnienie odpływu w granicach od 5 min do ponad 2 godz.
Na świecie zostało przeprowadzonych wiele doświadczeń na zielonych dachach, których celem było
badanie retencjonowania wody opadowej przez
zielone dachy. Najwięcej badań nad funkcjonowaniem zielonych dachów przeprowadzono w USA,
Kanadzie, Niemczech, Szwecji, we Włoszech i Francji.
Z danych publikowanych na podstawie tych badań
wynika, że zdolności retencji wodnej dla dachów
zielonych ekstensywnych mieszczą się w granicach
40-80%, natomiast dla dachów o charakterze intensywnym w granicach 80-90% wysokości warstwy
opadu deszczu. Wyniki badań różnią się w zależności
od typu i konstrukcji dachu oraz warunków klimatycznych. Efektywność retencyjna zielonego dachu
zależy od kilku czynników: od pory roku (największa
w miesiącach letnich), intensywności opadu, rodzaju
i spadku zielonego dachu, grubości warstwy podłoża,
na którym rosną rośliny (substratu), oraz zastosowanych gatunków roślin. Również w Polsce w ostatnim
czasie realizowane były projekty badawcze i prace naukowe na temat retencjonowania wód opadowych
na dachach zielonych.
Najobszerniej opisane wydają się badania Ewy Burszty-Adamiak realizowane w okresie czerwiec 2009 r.
– grudzień 2012 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym
we Wrocławiu, które stały się podstawą opracowania
publikacji Zielone dachy jako element zrównoważonych
www.budujemyhale.com
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Fot. 3. Galeria handlowa Tarasy Zamkowe w Lublinie

systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych. Stanowiska badawcze zlokalizowane zostały
na dachu budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu. Jak pisze autorka badań: „Ponad
3,5-letni okres pomiarów, prowadzonych na stanowiskach badawczych z zielonymi dachami oraz na dachu
referencyjnym (tradycyjnym), dowiódł efektywności
zielonych dachów jako zrównoważonych systemów
drenażu na terenach zurbanizowanych, w zakresie
redukcji wielkości i dynamiki odpływu wód opadowych”. Wyniki innych badań realizowanych w Polsce
można znaleźć m.in. w publikacjach: Mrowca (2008),
Szajdy (2008) oraz Szajdy-Birnfeld (2012).

Fot. 4. Ogólnodostępne podniebne ogrody Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zielone dachy wchłaniają opady deszczu, opóźniają
spływ deszczówki do kanalizacji, dzięki czemu jest
ona mniej przeciążona, wspomagają miejskie systemy kanalizacyjne w krytycznych sytuacjach. Warto
wziąć to pod uwagę w kontekście nowego prawa
wodnego i planując działania przeciwpowodziowe
w miastach.

Niwelowanie negatywnych skutków
miejskiej wyspy ciepła
Na skutek zmian klimatu coraz częściej doświadczamy w miastach na zmianę skrajnych zjawisk. Z jednej
strony – nawałnicowych opadów, które powodują

podtopienia i tzw. powodzie miejskie. Z drugiej –
długotrwałych upałów, których negatywne oddziaływanie potęgowane jest dodatkowo przez efekt
miejskiej wyspy ciepła.
Miasta szczelnie zabudowane betonem i asfaltem,
z dachami pokrytymi blachą, papą czy innymi materiałami bitumicznymi, nie tylko nie są zdolne do retencjonowania wód opadowych, ale także nagrzewają się
nadmiernie. Efekt chłodzący w takich miastach można
uzyskać, stosując na dużych obszarach drzewa i tereny zielone oraz wodne. Można też stosować zieleń
na dachach – większy obszar dachów i ścian zielonych obok parków, ogrodów, drzew, jezior w mieście
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może pomóc utrzymać panującą tam temperaturę
na akceptowalnym poziomie.
Badania prowadzone w Nowym Jorku [5] wykazały,
że w upalne letnie popołudnie temperatura powierzchni
dachu standardowego może być nawet o 40°C wyższa
od temperatury powierzchni dachu zielonego. Średnio (pomiary prowadzone w lipcu 2003 r.) temperatura powierzchni dachu standardowego była wyższa
o 19°C w ciągu dnia i niższa o 8°C nocą od powierzchni dachu zielonego. Z kolei temperatura wewnątrz
budynku pokrytego dachem zielonym była w dzień
średnio o 2°C niższa, a w nocy średnio o 0,3°C wyższa.
Aby zapobiec zjawisku miejskiej wyspy ciepła, potrzebne byłoby racjonalne planowanie przestrzeni
miejskiej, uwzględniające i stymulujące powstawanie
dachów zielonych o dużej powierzchni [1]. Wymierne
efekty niwelowania skutków zjawiska miejskiej wyspy
ciepła można osiągnąć przy dużych powierzchniach
zielonych skupionych blisko siebie. Instalacje rozproszone na dużej powierzchni mogą nie mieć wpływu
na redukcję temperatury powietrza.

Przykładowe realizacje
– co może być dachem zielonym
W Polsce istnieje już wiele inwestycji, w których zastosowano dachy i tarasy zielone. Najwięcej tego
typu obiektów jest oczywiście w Warszawie, ale także
w innych miastach możemy znaleźć efektowne realizacje z zastosowaniem technologii zielonych dachów.
Mogą to być dachy zdobiące rezydencje prywatne
i osiedla mieszkaniowe, stropodachy parkingów i garaży podziemnych (Plac na Groblach w Krakowie), patia
38

nowo budowanych osiedli, łąki kwietne na tarasach
budynków biurowych, zielone tarasy przy obiektach
hotelowych, zieleń na dachach galerii handlowych
(np. na dachu galerii „Tarasy Zamkowe” w Lublinie,
w kompleksie Sky Tower we Wrocławiu, centrum
handlowym Arkadia w Warszawie, galerii Sfera w Bielsku-Białej, centrum handlowym Plaza w Sosnowcu),
na obiektach związanych z rekreacją (np. baza wioślarska w Iławie, Termy Maltańskie w Poznaniu, terma
Bania w Białce Tatrzańskiej), instytucjach artystycznych
(Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum
Sztuki w Białymstoku) czy na budynkach użyteczności publicznej (piękny ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,
Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe w Katowicach, przedszkole
w Raciechowicach, Budynek zwierząt Sahary w ZOO
we Wrocławiu, Europejskie Centrum Solidarności
w Gdańsku), a nawet na obiektach związanych z wymiarem sprawiedliwości (budynek Sądu Najwyższego w Warszawie) czy transportem lotniczym (nowy
terminal na Lotnisku w Balicach i dachy przystanków
kolejki prowadzącej na lotnisko).
Mogą to też być dachy na obiektach o mniejszej powierzchni: zielone tarasy domów prywatnych, zieleń
na altanach ogrodowych, daszki na garażach przy
budynkach mieszkalnych, zielone dachy na wiatach
przystankowych, zadaszenia peronów i stojaków
rowerowych, zazielenione dachy maskujące mało
efektowne budynki toalet miejskich czy śmietników.
W kontekście przyjętego w tym roku nowego prawa

wodnego, wprowadzenia opłat za utraconą retencję
deszczówki i działań związanych z adaptacją do zmian
klimatu realizowanych obecnie w Polsce warto wziąć
pod uwagę dachy zielone jako narzędzie pomocne
w prowadzeniu zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi i niwelowania negatywnych skutków
miejskiej wyspy ciepła w miastach.

Rozwiązania strategiczne
– wspieranie budowy dachów zielonych
W Niemczech Stowarzyszenie Budownictwa Zielonego (FBB) we współpracy z organizacjami zrzeszającymi
miasta i gminy przeprowadziły w 2016 roku ankietę
we wszystkich niemieckich miastach o liczbie mieszkańców powyżej 10 000 (rozesłano ankiety do 1488 miast,
uzyskano odpowiedzi od 284, tj. 19%). Celem ankiety
było uzyskanie informacji o bezpośrednim i pośrednim
wsparciu dla realizacji zielonych dachów i ścian. Porównywalne ankiety były już przeprowadzane w latach:
2003/04, 2010, 2012, 2014. Według wyników badań
w zakresie zielonych dachów w miastach niemieckich
istnieją dotacje bezpośrednie (bezpośrednie wsparcie
finansowe w przypadku budowy zielonych dachów
obwarowane określonymi warunkami), wsparcie pośrednie w przypadku rozbitej opłaty za wodę brudną
i opadową (możliwość zmniejszenia opłat za wody
opadowe w gminach z rozbitą opłatą, w zależności
od miasta połączone z dodatkowymi warunkami), tzw.
ekopunkty (naliczanie określonych wartości za zazielenione dachy na ekokoncie, ustalane przez gminy) czy
ustanawianie wiążących wytycznych dla inwestorów
dotyczących zazieleniania dachów w planach zagowww.budujemyhale.com

fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

fot. Katarzyna Wolańska

Fot. 5. Dostępny dla zwiedzających dach na Centrum Nauki Kopernik

spodarowania w miastach (informacje na podstawie
materiałów udostępnionych przez Stowarzyszenie
Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA).
Jako wzorcowe miasta, w których prowadzona jest
strategia wspierania budowy dachów zielonych, FBB
wskazuje: Hamburg, Bremę, Stuttgard i Monachium,
a w zakresie zielonych ścian – Hanower i Monachium.
Na szczególną uwagę zasługuje miasto Hamburg,
które od kwietnia 2014 r. ma własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów.
To hanzeatyckie miasto jest pierwszą niemiecką metropolią, która rozwinęła wszechstronną strategię dachów zielonych. Celem jest obsadzenie aż 100 ha po-

Fot. 6. Dach ekstensywny przy budynku biurowym w Krakowie

wierzchni dachowej w obszarze miejskim. Projekt
został zainicjowany przez Hamburskie Ministerstwo
Środowiska i Energii we współpracy z Uniwersytetem
HafenCity, który prowadzi m.in. badania dotyczące retencjonowania wód opadowych przez dachy zielone.
Ministerstwo Środowiska i Energii zapewnia wsparcie
finansowe potrzebne do stworzenia dachów zielonych,
w sumie jest to 3 mln euro do roku 2019.
Dobrym przykładem wspierania na szczeblu krajowym
i gminnym rozwoju dachów zielonych jako rozwiązań proekologicznych i przeciwpowodziowych jest
Dania i miasto Kopenhaga. Kopenhaga doświadczyła
poburzowych podtopień w 2011 r., co spowodowa-

ło, że politycy zaczęli z większą determinacją działać
w kierunku rozwiązań, które będą zapobiegać w przyszłości podobnym katastrofom. W Kopenhadze powstał Adaptacyjny Plan Klimatyczny, zakładający wiele
zielonych inicjatyw i projektów przeciwdziałających
negatywnym skutkom zmian klimatu. Powstał program
zielonych dachów: od 2010 r. została podjęta została
decyzja, aby wszystkie nowo budowane i modernizowane budynki z dachem płaskim były obsadzane
roślinami, obowiązek tworzenia zielonych dachów
istnieje w większości planów lokalnych, a plany przyjęte w 2010 i 2011 roku przewidują powstanie ok.
200 000 m2 powierzchni zielonych dachów.
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Warto korzystać z takich doświadczeń. Informacje
pochodzą z prezentacji „Kopenhaga – program
Miasto zielonych dachów”, przedstawionej przez
przedstawiciela Ambasady Danii podczas konferencji inaugurującej projekt „Ogród nad głową, czyli
szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem
i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów na rzecz oszczędności energii i ochrony
klimatu”. W ramach tego projektu polskim gminom
zostało przekazane szwajcarskie know-how w zakresie wykorzystywania ogrodów na dachach i żyjących
ścian, a przedstawiciele polskich samorządów zostali zainspirowani do realizacji podobnych inicjatyw
na terenie swoich gmin.
Pod koniec marca 2015 r. francuski parlament przyjął
ustawę, wg której każdy nowy budynek usługowy
(centra handlowe i usługowe, biurowce, hotele) będzie
musiał mieć na dachu zieleń lub ogniwa słoneczne.
Od stycznia 2017 r. wprowadzono dopłaty do budowy zielonych dachów w Czechach (500 CZK, tj. ok.
18,5 EUR/m2 dotacji od Ministerstwa Środowiska).
Podobne działania wspierające rozwój dachów zielonych prowadzone są od dłuższego czasu w Londynie,
Bazylei, Chicago czy Portland.

Miasta Wrocławia”. Zgodnie z uchwałą powierzchnie
użytkowe lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach, w których w trakcie obowiązywania uchwały wykonane zostały zielone dachy, czy zainstalowane zostały
na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne (wraz
z systemem korzeniowym) o powierzchni nasadzeń
roślinnych nie mniejszej niż 15 m2, zostają zwolnione
na wniosek mieszkańca od podatku od nieruchomości.
Zielony ogród na dachu musi być wielowarstwowy,
rośliny powinny być wieloletnie, a warstwa wegetacyjna nie może być mniejsza niż 40 cm. Na podstawie
uchwały zwolnieniu nie podlegają powierzchnie użytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
Przepisy dokładnie określają wielkość powierzchni lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku,
które podlegają zwolnieniu od podatku w odniesieniu
do udziału procentowego dachów zielonych w ogólnej powierzchni dachów oraz powierzchni nasadzeń
ogrodów wertykalnych. Uchwała ma obowiązywać
do końca 2021 r. i stanowi pierwsze zmiany legislacyjne w zakresie ochrony środowiska, które
zapowiadają władze Wrocławia.

Pionierskie działania we Wrocławiu

Poza licznymi walorami ekologicznymi tarasy i dachy
użytkowe to dodatkowa przestrzeń do życia i wypoczynku. Zastosowanie dachów, tarasów czy ścian
zielonych pozwala w znacznym stopniu poprawić
estetykę budynków.
Argumentów za stosowaniem na dużą skalę dachów,
tarasów i ścian zielonych w metropoliach jest wiele:

Nowatorskie działania w tym zakresie w Polsce można
zauważyć we Wrocławiu, gdzie we wrześniu 2015 r.
Rada Miejska przyjęła„Uchwałę nr XV/268/15 w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni
użytkowych lokali mieszkalnych w ramach projektu
intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie
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Dodatkowa przestrzeń
do życia i wypoczynku

przeciwdziałają zmianom klimatu i zmniejszają emisję CO2 do atmosfery, niwelują negatywne skutki
urbanizacji, redukują zjawisko miejskiej wyspy ciepła,
retencjonują wody opadowe, tworzą przyjazną przestrzeń do życia i wypoczynku, poprawiają estetykę
budynków. Warto zastanowić się nad przedstawionymi tu postulatami prowadzenia świadomej polityki
związanej z wykorzystaniem potencjału dachów zielonych. Duże miasta w innych krajach tak postępują,
przyczyniając się do znacznej poprawy jakości życia
swoich mieszkańców. Do dalszego rozwoju branży
dachów zielonych w Polsce z pewnością przyczynią
się wydane przez Stowarzyszenie DAFA Wytyczne dla
dachów zielonych FLL.
q
Autor od 10 lat zajmuje się dachami zielonymi,
konsultuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży. Autor i współautor
wielu artykułów związanych z tematyką dachów
zielonych, prelegent na konferencjach. Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej
Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA.
Jeden z inicjatorów wydania w Polsce Wytycznych
dla dachów zielonych FLL. Aktywnie uczestniczył
w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego polskie wydanie Wytycznych.
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