
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzie-
lania dotacji można uzyskać osobiście w Wy-
dziale Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgo-
dy 2 lub telefonicznie pod numerami telefonów: 
(12) 616 8872, (12) 616 8874.

Krakowska 
mikroretencja
wód opadowych 
i roztopowych

Kraków jest pierwszym miastem 
w Polsce, które od 2014 roku udziela 
dotacji celowej na wykonanie sys-
temów do gromadzenia i wykorzy-
stywania wód opadowych i roztopo-
wych.

Patroni medialni:

Informujemy, iż od 1 lipca 2020 r. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków 
w ramach programu priorytetowego „Moja 
woda”. Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie: 
https://www.wfos.krakow.pl/program-priory-
tetowy-moja-woda/.
 
Ponadto, właściciele nieruchomości położonych poza granicami 
administracyjnymi Gminy Miejskiej Kraków o informacje doty-
czące dofinansowania do wykonania systemów do gromadzenia 
wód opadowych winni pytać w swoich gminach. 
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Czy wiesz, że Polska jest zagrożona deficytem wody? Co za-
tem powinniśmy robić aby chronić zasoby wodne? Po pierw-
sze oszczędzać wodę, a po drugie – zbierać wodę opadową!

W obliczu zmniejszania się zasobów wód oraz adaptacji do 
zmian klimatu niezwykle istotne jest racjonalne gospodarowa-
nie wodami opadowymi. Pomysł gromadzenia wód opadowych 
i roztopowych nie jest nowy. To powrót do starych tradycji. 

Gromadzenie wody opadowej w miejscu jej powstawania: 
• rozwiązuje problem z jej odprowadzeniem – w przypad-

ku braku kanalizacji lub jej przeciążenia, nieprzepusz-
czalnego gruntu, wysokiego poziomu wód gruntowych, 

• pozwala na zmniejszenie zużycia wody pitnej – nie na-
daje się do picia, ale można ją wykorzystać do podle-
wania trawnika, ogrodu, celów bytowo-gospodarczych,

• chroni zasoby wód podziemnych – ogranicza zużycie 
wody z sieci wodociągowej i ze studni, 

• ogranicza odpływ do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni 
ścieków, do odbiorników (rowów, cieków) tym samym 
zmniejszając zagrożenie powodziowe.

Z myślą o ekologii Gmina Miejska Kraków udziela dotacji celowej 
na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmu-
jące wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód 
opadowych w ramach

W ramach krakowskiej mikroreten-
cji wód opadowych i roztopowych 
dofinansowywane są zadania pole-
gające na wykonaniu:

• zbiorników na wody 
opadowe i roztopowe, 

• systemu bioretencji, 

• systemu nawadniania 
terenów zielonych, terenów 
zadrzewionych, ogrodów,

• systemu drenażu 
zbierającego wody 
opadowe i roztopowe.
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