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U chwały wprowadzające zachęty fi-
nansowe do budowy dachów zielo-
nych zostały przyjęte w  wielu mia-

stach, m.in.: we Wrocławiu, Katowicach, 
Kaliszu, Bielsku-Białej, Częstochowie, Opolu 
czy Dąbrowie Górniczej. Dopłaty do budo-
wy dachów zielonych można było uzyskać 
w ogólnopolskim programie „Moja Woda“.

 Dachy zielone 
w Warszawskim Standardzie 
Zielonego Budynku 

Dachy zielone jako ważny element zrównowa-
żonego budownictwa zostały uwzględnione 
w  Warszawskim Standardzie Zielonego Bu-
dynku, opracowanym przez przedstawicieli 
miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki 

Klimatycznej oraz Krajowej Agencji Poszano-
wania Energii (KAPE) w 2021 roku. Wcześ-
niej zostały również uwzględnione w  War-
szawskim Standardzie Mieszkaniowym.

Warszawski Standard Zielonego Budyn-
ku (WSZB) ma stać się znaczącym krokiem 
w  kierunku ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych oraz przybliżania stolicy Polski 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
najpóźniej do 2050 roku. Dokument ten 
jest zbiorem wytycznych, które mają być 
wykorzystywane przez miejskich inwestorów 
w procesie planowania, realizacji, moderni-
zacji oraz użytkowania budynków. Opraco-
wane propozycje mają zmniejszyć energo-
chłonność i emisyjność miejskich budynków 
w całym cyklu ich życia. 

DACHY  
ZIELONE
EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE  
I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA W MIASTACH
Piotr Wolański

W polskich miastach rośnie świadomość na temat potencjału 
dachów zielonych w zakresie poprawy efektywności energetycznej 
budynków, retencji miejskiej i korzyści wynikających ze stosowania 
tego rozwiązania w kontekście mitygacji i adaptacji do zmian 
klimatu oraz oczyszczania powietrza. Zalet dachów zielonych 
jest wiele.

Standard ten dotyczy budynków publicz-
nych (miejskich), zarówno tych nowo bu-
dowanych, jak i  modernizowanych. WSZB 
dotyczy budynków użyteczności publicznej, 
a  w  przypadku budynków mieszkalnych 
– budownictwa komunalnego i  TBS-ów. 
W przyszłości miasto chce zachęcać do sto-
sowania standardów również inwestorów 
prywatnych, np. deweloperów, czy właści-
cieli domów jednorodzinnych. W przypadku 
budynków prywatnych wprowadzenie War-
szawskiego Standardu Zielonego Budynku 
jest więc opcjonalne. 

W  Warszawskim Standardzie Zielonego 
Budynku skupiono się na następujących 
obszarach zrównoważonego budownictwa: 
zieleni i  otoczeniu budynku, materiałach 
budowlanych i procesie budowy, energii, wo-
dzie, odpadach oraz komforcie i bezpieczeń-
stwie użytkowników. 

Wytyczne podzielone zostały na dwie ka-
tegorie: 
 » Wymagania.
 » Zalecenia. 
Wymagania (oznaczone jako „W”) to ka-

tegoria, którą każdy nowoprojektowany lub 
modernizowany budynek musi spełnić. Okre-

Dach biosolarny na hali pod Krakowem 
– połączenie fotowoltaiki i dachu zielonego 

zwiększa efektywność pracy paneli PV 
Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone  
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ślają minimalne warunki zapewniające reali-
zację polityki klimatycznej m.st. Warszawy 
oraz dbanie o komfort użytkowników. 

Zalecenia (oznaczone jako „Z”) zawierają 
propozycje, wprowadzenie których zwiększy 
efektywność energetyczną budynku i  pozy-
tywnie wpłynie na lokalne środowisko i lokal-
ną społeczność. Zalecenia są dodatkowymi 
elementami, które można uwzględnić w pro-
cesie projektowania lub modernizowania bu-
dynków, do stosowania których będą zachę-
cani inwestorzy miejscy. 

Wymagania odnoszące się do dachów zie-
lonych zostały zapisane jako: Wykonanie zie-
lonego dachu o powierzchni nie mniejszej niż 
20% powierzchni dachów (lub tarasów, jeśli 
budynek nie posiada dachów). Wyjątek sta-
nowi sytuacja, w której cały dach jest prze-
znaczony na instalacje OZE.1) Jako Zalece-
nia2) znalazł się zapis: Minimalna miąższość 
substratu dla dachu zielonego – 20 cm.

Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe 
zapisy znalazły się w  projekcie dokumen-
tu, który został udostępniony do konsulta-
cji społecznych. Konsultacje zakończyły się 
24 stycznia 2022, ale nie jest jeszcze znany 
ostateczny kształt Warszawskiego Standardu 
Zielonego Budynku.

 Dachy zielone – poprawa 
efektywności energetycznej 
budynków oraz ograniczenie 
emisyjności ogrzewania 
i chłodzenia

Dachy zielone nie nagrzewają się w  takim 
stopniu jak tradycyjne. Badania prowadzone 
w Nowym Jorku (Rosenzweig i in. 2006) wy-
kazały, że w upalne letnie popołudnie tem-

1)  https://konsultacje.um.warszawa.pl/warszawski_
standard_zielonego_budynku, dostęp 31.01.2022).

2) Tamże.

peratura powierzchni dachu standardowego 
może być nawet o 40°C wyższa od tempe-
ratury powierzchni dachu zielonego. Średnio 
(pomiary prowadzone w  lipcu 2003) tem-
peratura 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 po-
krytego dachem zielonym była w dzień śred-
nio o 2°C niższa, a w nocy średnio o 0,3°C 
wyższa.

Oszczędności energii w budynkach wypo-
sażonych w  zielone dachy wynikają przede 
wszystkim z  lepszej izolacji termicznej da-
chu. W  okresach zimowych oznacza to 
oszczędności energii związane z  ogranicze-
niem strat ciepła przez strop, w  okresach 
letnich zmniejszają potrzebę klimatyzowa-
nia pomieszczeń. Badania przeprowadzone 
dla budynków wielopiętrowych w  Madrycie 

 (Alcazar i Bass, 2005) wykazały, że oszczęd-
ności energii wynoszą 0,5% w  sezonie 
grzewczym oraz 6% w sezonie letnim.

Taras zielony z rozchodników na budynku mieszkalnym  Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Taras zielony z mat rozchodnikowych. Rozchodniki to rośliny, które dobrze znoszą brak opadów i duże nasło-
necznienie  Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone

Podstawowe zalety dachów 
zielonych w kontekście mi-
tygacji i adaptacji do zmian 
klimatu to: 

 » retencjonowanie wód opa-
dowych i zmniejszanie ryzyka powodzi 
miejskich, 
 » zapobieganie miejskiej wyspie ciepła 
i niwelowanie negatywnych skutków tego 
zjawiska, 
 » wspieranie różnorodności biologicznej 
(tworzenie siedlisk dla fauny i flory) 
w miastach i tworzenie zielonych kory-
tarzy, 
 » oczyszczanie powietrza, 
 » poprawa efektywności energetycznej 
budynków, a co za tym idzie ograniczenie 
emisji CO2 do atmosfery.
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Wykonanie zielonego dachu pozwala na 
obniżenie temperatury w  pomieszczeniach 
pod nim średnio o 2–5°C. Natomiast 20 cm 
warstwa substratu i  20–40 cm warstwa 
roślinności ma identyczne właściwości 
izolacyjne co 15 cm warstwa wełny mine- 
ralnej.

Dachy zielone mają więc wpływ na reduk-
cję emisji CO2 do atmosfery, obniżając tem-
peraturę przyczyniają się do oszczędności 
energetycznych, co pozwala na redukcję CO2 
emitowanego przy produkcji energii. 

Rośliny posadzone na dachach pochła-
niają CO2 i  produkują tlen w  procesie foto-
syntezy, filtrując przy tym zanieczyszczenia 
znajdujące się w powietrzu.

 Produkcja energii na 
zielonych dachach solarnych 

Jeśli mówimy o  efektywności energetycznej 
w  kontekście dachów zielonych, to warto 
podkreślić, że zastosowanie paneli fotowol-
taicznych na dachu obsadzonym roślinnością 
podnosi efektywność działania samej insta-
lacji solarnej. Jest to korzystne ze względu 
na efekt synergii przy wytwarzaniu prądu – 
stosunkowo niska temperatura powierzchni 
zazielenionej (w porównaniu do dachów tra-
dycyjnych) prowadzi do mniejszego nagrze-
wania modułów fotowoltaicznych, co popra-
wia ich sprawność.

Dachy płaskie w  miastach mają bardzo 
duży potencjał. To przestrzeń, którą można 
zagospodarować i wykorzystać w procesach 
mitygacji i  adaptacji do zmian klimatu, po-
prawiając przy tym efektywność energetycz-
ną budynków, ograniczając emisję CO2 do 
atmosfery i osiągając wymierne oszczędności 
ekonomiczne (niższe koszty ogrzewania bu-
dynków zimą i klimatyzowania latem).

 W jaki sposób dachy zielone 
retencjonują wody opadowe? 

Dachy zielone pomagają zapobiegać po-
wodziom miejskim, ponieważ nie tylko re-
tencjonują wody opadowe i  roztopowe, ale 
również opóźniają spływ wody do kanaliza-
cji i  odbiorników końcowych. Potwierdzają 

to badania naukowe prowadzone na całym 
świecie. A  co ważne, potwierdzają to rów-
nież badania realizowane w  polskich uwa-
runkowaniach klimatycznych, prowadzone 
od 2009 r. przez dr hab. inż. Ewę Bursztę-
Ada miak na Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu.

Jak pisze Ewa Burszta-Adamiak w swojej 
monografii pt.: „Zielone dachy jako element 
zrównoważonych systemów odwadniających 
na terenach zurbanizowanych“ część wody 
dostającej się na zazielenioną połać dachu 
zostaje zatrzymana w substracie dachowym 
i w warstwie drenażowej (w przypadku zielo-
nego dachu o konstrukcji wielowarstwowej), 
a  następnie wykorzystywana jest przez ro-
śliny do procesów życiowych. Część wody 
oddawana jest do atmosfery w  procesie 
ewaporacji z  powierzchni dachu i  transpi-
racji z  powierzchni roślin. Odpływ wody 
z zielonego dachu do odbiornika następuje 
po wyczerpaniu zdolności do przyjęcia wody 
przez warstwy konstrukcyjne [1]. 

W  monografii możemy znaleźć też infor-
macje, że funkcjonowanie zielonych dachów 
w aspekcie hydrologicznym obejmuje, obok 
możliwości redukcji objętości odpływu (re-
tencja wodna) także zmniejszenie szczytowej 
fali odpływu oraz opóźnienie spływu z  da-
chu. 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. [1].3

Dachy zielone wchłaniają opady deszczu, 
opóźniają spływ deszczówki do kanalizacji, 
dzięki czemu jest ona mniej przeciążona, 
wspomagając miejskie systemy kanalizacyj-
ne w krytycznych sytuacjach.

Warstwy na dachu zielonym, które biorą 
udział w  procesie zagospodarowania wód 
opadowych, patrząc od góry to:
 » rośliny (na skutek intercepcji i transpiracji),
 » podłoże (zachodzi w nim filtracja, ewapo-
transpiracja, retencja),
 » warstwa drenażowo-retencyjna (w  war-
stwie tej zachodzi retencja, odpływ).

 Dachy zielone – rozwiązania 
wielofunkcyjne, zapewniające 
efekt synergii i liczne 
korzyści ekologiczne

Budując dachy czy tarasy zielone w  mia-
stach, uzyskujemy efekt synergii wynikający 
z  łączenia licznych korzyści ekologicznych 

3)  „Uchwalono strategię na rzecz fali renowacji”, „IZO-
LACJE” 10/2020.

związanych z  ich stosowaniem. Poza reten-
cjonowaniem wody opadowej należą do nich: 
 » niwelowanie negatywnych skutków miej-
skiej wyspy ciepła, 
 » poprawa bioróżnorodności, 
 » ograniczenie energochłonności budynków 
(dachy zielone stanowią izolację termicz-
ną budynków, co powoduje, że poprawia-
ją ich efektywność energetyczną, a  tym 
samym zmniejszają zapotrzebowanie na 
ogrzewanie zimą i chłodzenie latem), 
 » oczyszczanie powietrza, 
 » redukcja hałasu. 
Dzięki tym cechom dachy zielone są uzna-

wane za rozwiązanie wielofunkcyjne, które 
jest pomocne w procesach ochrony klimatu 
i adaptacji do istniejących już zmian klima-
tycznych.
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Budynki odpowiadają za 
około 40% zużycia energii 
w UE i 36% emisji gazów 
cieplarnianych. Jedynie 
1% budynków poddaje się 
co roku renowacji pod ką-
tem efektywności energetycznej, dlatego 
skuteczne działania w tym zakresie mają 
podstawowe znaczenie dla tego, aby Europa 
stała się neutralna klimatycznie. 3)

Dachy zielone są często stosowane na garażach, 
przy domach prywatnych 
 Fot. Piotr Wolański APK Dachy Zielone


