projektuj w zgodzie z naturą

Innowacja, ekologia,
oszczędność miejsca

pompa

osadnik
otwory rozsączające

Zmagazynowana i podczyszczona woda deszczowa idealnie
nadaje się do mycia ulic, parkingów, nawadniania terenów
zielonych lub do spłukiwania toalet. Woda deszczowa może
być też rozsączona do gruntu. Wykorzystanie wody deszczo
wej lub rozsączenie jej do gruntu ogranicza koszty związane
z opłatami za retencję utraconą lub zatrzymuje wodę w miej
scu powstawania, co jest zgodne z dyrektywami europejskimi
i nowym Prawem Wodnym.

To najbardziej zaawansowane technicz
nie rozwiązanie, w którym zastosowa
ne dodatkowo moduły pozwalają na
wykorzystanie zretencjonowanej wody
– w zależności od potrzeb do: nawad
niania, podlewania, celów komunalnych
lub innych. To rozwiązanie sprawia, że
inwestycja staje się jeszcze bardziej
ekologiczna.

JAK DZIAŁA ZBIORNIK HYDROZONE?
Zbiorniki, w linii Clean i Benefit, zbudowane są z moduło
wego zbiornika żelbetowego, podzielonego przegrodami na
komory:
• komora I, stanowiąca wirowy separator zawiesin, w któ
rym redukowane są zawiesiny,
• komora II, w której zachodzi separacja substancji pływa
jących dzięki zasyfonowaniu odpływu,
• komora III pełniąca funkcję lamelowego separatora sub
stancji olejowych oraz drobnych zawiesin,
• komora IV pełniąca funkcję komory retencyjnej.

Wlot do komory I ukierunkowuje strugę stycznie do ścianki
zbiornika, co zapewnia wymuszenie ruchu wirowego. W cen
tralnej części komory I znajduje się wylot w postaci rury
odpływu zwanej rurą centralną, za jej pośrednictwem pod
czyszczone wody odprowadzane są do komory II. Konstruk
cja wirowego separatora zawiesin wykorzystuje zjawisko
sedymentacji grawitacyjnej oraz siły odśrodkowej. Komora
II posiada zasyfonowanie na odpływie w postaci pionowej
przegrody umieszczonej przed wylotem z tej komory. Pod
stawowym wyposażeniem komory III jest sekcja lamelowa,
zwiększająca efektywność separacji zanieczyszczeń.
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HYDROZONE to zaawansowany technicznie zbiornik re
tencyjny z modułami instalowanymi w jego wnętrzu. Jest to
innowacyjne podejście do problemu retencji oraz systemów
deszczowych. Opcje konfiguracji elementów wyposażenia
zaspokajają potrzeby podczyszczania, retencjonowania oraz
wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Integralnym
elementem HYDROZONE jest system zarządzania Bume
rang Smart, który pozwala zdalnie monitorować i sterować
retencją.

strumienica

Zbiorniki zintegrowane ze specjalnymi
modułami pozwalającymi na podczysz
czenie wód opadowych i roztopowych
przed odprowadzeniem do środowi
ska. Moduł podczyszczania (osadnik
i separator substancji ropopochod
nych) należy uwzględnić projektując
zbiornik w ciasnej zabudowie miejskiej.
Oczywiście również w tym przypadku
zazwyczaj niezbędne jest uwzględnienie
funkcji regulacji odpływu.
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regulator przepływu
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Zbiorniki, których zadaniem ma być
chwilowe przetrzymanie i stopniowe
odprowadzenie wód opadowych, ce
lem zapobiegania powodziom czy pod
topieniom. Projektując taki zbiornik
należy uwzględnić konieczność regula
cji odpływu (regulator lub pompa). Ist
nieje również możliwość zastosowania
funkcji rozsączania.

komora 1
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komora II

komora III

komora IV
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www.hydrozone.pl

Część odpływowa w komorze III wyposażona jest w zamknię
cie zabezpieczające przed przelewaniem się do niej zawartości
komory separacji w sytuacji podpiętrzenia w komorach dopły
wu i separacji, spowodowanej np. podtopieniem separatora.
Komora IV pełni funkcję retencyjną i wyposażona jest, w za
leżności od miejsca zabudowy, w regulator przepływu, pom
pownię i/lub otwory umożliwiające rozsączanie do gruntu.
Dokumenty odniesienia dla zbiorników Hydrozone:

Korpus urządzenia z prefabrykowanych modułowych ele
mentów żelbetowych wykonywany zgodnie z Krajową Oceną
Techniczną, dopuszczającą do ich stosowania w obszarach bu
downictwa ogólnego oraz w inżynierii komunikacyjnej, przy
stosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 42t
(pojazd typu „K”, klasy C wg PN-85/S-10030), wykonany
z następujących materiałów:

• KOT ITB dla urządzeń Hydrozone (EHZ)
• KDWU potwierdzająca zgodność z KOT ITB

• nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

• DWU potwierdzająca zgodność separatora z PN-EN 858-1

• stopień wodoprzepuszczalności betonu
(wg PN-88/B-06250): W8

• KDWU potwierdzające zgodność z KOT ITB i IBDiM
• Atest PZH

Wykorzystywanie wody deszczowej
na potrzeby eksploatowania obiektu
jest nie tylko ekologiczne, ale również
ekonomiczne. Rozwiązania HYDRO
ZONE idealnie pomagają w optymali
zacji kosztów – zmagazynowana woda
deszczowa rozwiązuje problem ro
snących opłat za odprowadzenie wód
opadowych i może być wykorzystana
m.in. do podlewania zieleni czy mycia
parkingu.

• beton klasy C35/45 (wg PN-EN 206:2014-04)
• klasa ekspozycji betonu
(wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

• KOT ITB i IBDiM dla korpusów urządzeń (zbiorników
modułowych)

DLA OBIEKTÓW 
PRZEMYSŁOWYCH
I KOMERCYJNYCH 

• stopień mrozoodporności betonu w wodzie
(wg PN-88/B-06250): F150
• stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl
(wg PN-88/B-06250): F50
• wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
• zbrojenie ze stali AIII/AIIIN
• odporność chemiczna betonu bez powłok wg wymagań
PN-EN 858-1:2005/A1:2007

Jak można wykorzystać HYDROZONE
dla obiektów przemysłowych?

Przykłady zastosowania

Projektując podziemny zbiornik HYDROZONE, możesz przestrzeń
nad nim można wykorzystać jako miejsce parkingowe lub teren zielony.
Zgromadzona woda opadowa może zostać wykorzystana do mycia ulic,
parkingów lub nawadniania terenów zielonych, co pozwoli obniżyć kosz
ty. Dodatkowo zmagazynowana woda deszczowa doskonale nadaje się
do celów przeciwpożarowych.

Dokumentacja zbiorników Hydrozone:
• KOT ITB dla urządzeń Hydrozone (EHZ)

KORZYŚCI

wykorzystanie wody na cele przeciwpożarowe

ułatwienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę

• KDWU potwierdzająca zgodność z KOT ITB
• DWU potwierdzająca zgodność separatora z PN-EN 858-1
• KOT ITB i IBDiM dla korpusów urządzeń (zbiorników
modułowych)
• KDWU potwierdzające zgodność z KOT ITB i IBDiM
• Atest PZH

wyeliminowanie kosztów za odprowadzenie wód
opadowych do sieci kanalizacyjnej
podziemna konstrukcja zbiorników pozwalająca na
efektywne wykorzystanie przestrzeni również w terenach
najezdnych
rozwiązanie w pełni zgodne z nowym Prawem Wodnym

proekologiczny wizerunek firmy

hydrozone@ecol-unicon.com

funkcja odparowująco-rozsączająca

www.hydrozone.pl

DLA BUDOWNICTWA
DEWELOPERSKIEGO

DLA MIAST I GMIN

Potrzeba retencjonowania i potencjał
wykorzystania zgromadzonej wody
staje się w świetle nowego Prawa
Wodnego istotne dla budownictwa
deweloperskiego. Atrakcyjność inwe
stycji może wzrosnąć przy zastosowa
niu nowoczesnych rozwiązań, które
umożliwią przyszłym mieszkańcom
ograniczenie kosztów użytkowania
nieruchomości. Efekty te można uzy
skać poprzez wykorzystanie zmagazy
nowanej wody opadowej do podle
wania terenów zielonych.

Zbiorniki retencyjne HYDROZONE
świetnie sprawdzą się w ścisłej zabu
dowie miejskiej dzięki zwartej, modu
łowej budowie. Zastosowanie ukła
dów podczyszczających daje szerokie
możliwości nie tylko retencjonowania,
ale również wykorzystania gromadzo
nej wody. Ma to znaczący wpływ dla
powstrzymania zjawiska wysychania
miast tj. dla zmniejszenia odpływu
wód powierzchniowych w celu ochro
ny i odbudowy zasobów wodnych.

Jak można wykorzystać HYDROZONE
w mieście?

Przykłady zastosowania

Sposobów na wykorzystanie wód deszczowych w mieście dzięki roz
wiązaniom HYDROZONE jest wiele – od celów komunalnych przez
ochronę przeciwpożarową, aż po zastosowanie w obiektach miejskich,
takich jak stadion do podlewania murawy czy wykorzystania do sani
tariatów. Jednocześnie zaprojektowanie rozwiązania HYDROZONE
zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców.

KORZYŚCI

Jak można wykorzystać HYDROZONE
w budownictwie mieszkaniowym?
Priorytetem dla dzisiejszych potencjalnych klientów budownictwa
mieszkaniowego staje się znalezienie miejsca będącego strefą spokoju
i odpoczynku. Dogodna lokalizacja czy parking podziemny nie wystar
cza, by wyróżnić się na rynku. Odpowiedzią na te oczekiwania może
być stworzenie w ramach inwestycji strefy relaksu zasilanej wodą desz
czową ze zbiornika HYDROZONE.

wykorzystanie wody na cele komunalne

KORZYŚCI

zapobieganie powodziom i podtopieniom

niższe koszty utrzymania zieleni (woda wykorzystywana do
podlewania)

zmniejszenie kosztów komunalnych – wykorzystanie wody
deszczowej np. do podlewania lub mycia ulic

możliwość zagospodarowania przestrzeni nad zbiornikiem

ułatwienie w otrzymaniu dofinansowania unijnego –
rozwiązanie idealnie wpisuje się w założenia Program
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

rozwiązanie w pełni zgodne z nowym Prawem Wodnym

proekologiczny wizerunek samorządu

element starań o certyfikat LEED
podlewanie murawy oraz spłukiwanie WC

hydrozone@ecol-unicon.com

Przykłady zastosowania

wykorzystanie wody na cele rekreacyjne

wykorzystanie wody do podlewania

www.hydrozone.pl

Podaj nam niezbędne informacje a nasi
specjaliści zaprojektują HYDROZONE pod
Twoje potrzeby. Zakres potrzebnych danych
obrazuje poniższy schemat.

RETENCJONOWANIE

RETENCJONOWANIE
HYDROZONE BASIC
HYDROZONE CLEAN
HYDROZONE BENEFIT

REGULACJA
HYDROZONE BASIC
HYDROZONE CLEAN
HYDROZONE BENEFIT

RETENCJONOWANIE I PODCZYSZCZANIE

RETENCJONOWANIE, PODCZYSZCZANIE
I WYKORZYSTANIE

DANE PODSTAWOWE

• pojemność retencyjna zbiornika • przepad (w przypadku odpływu grawitacyjnego)

DANE OPCJONALNE

• dostępne miejsce w planie • lokalizacja – teren najezdny czy zielony • geologia • naziom • rzędne terenu • rzędna wlotu

ROZSĄCZANIE

PODCZYSZCZANIE

HYDROZONE BASIC
HYDROZONE CLEAN

HYDROZONE CLEAN
HYDROZONE BENEFIT

WYKORZYSTANIE
HYDROZONE BENEFIT

Odprowadzenie przez regulator

Współczynnik filtracji

Osadnik i separator

Podlewanie

• odpływ z regulatora
• wysokość piętrzenia
• średnica rurociągu odpływowego

Poziom zwierciadła wody
gruntowej

• Qmax
• zlewnia zredukowana
• Qnom

Cele komunalne – mycie ulic

Odprowadzenie przez pompy
• wydatek pompowni
• długość rurociągu tłocznego
• maksymalna rzędna rurociągu tłocznego

Spłukiwanie toalet
P-poż
Fontanna
Cele rekreacyjne

Bumerang Smart – system zintegrowany ze zbiornikami HYDROZONE służący do sterowania i optymalnego zarządzania zretencjonowaną wodą.

hydrozone@ecol-unicon.com

www.hydrozone.pl

Przykład 1

Przykład 2

Układ podczyszczający z funkcją retencyjną
w zwartej zabudowie zlewni miejskiej

Zbiornik z funkcją przeciwpożarową

Dobrym przykładem zastosowania urządzeń
HYDROZONE z linii Clean może być zastąpienie
tradycyjnego układu podczyszczającego ścieki desz
czowe (separatora zawiesin oraz separatora sub
stancji ropopochodnych), zbiornika retencyjnego
oraz pompowni jednym urządzeniem. Na niewiel
kiej działce gminnej, która pełni rolę parkingu przy
budynku użyteczności publicznej udało się wkom
ponować wspomniane urządzenie wielofunkcyjne.
Taka lokalizacja ułatwi dokonywanie przeglądów,
czyszczenie oraz prowadzenie innych czynności eks
ploatacyjnych jakie będą konieczne przez cały okres
użytkowania HYDROZONE, bez konieczności tym
czasowego zamknięcia fragmentu drogi.

HYDROZONE z linii Benefit może pełnić także
rolę zbiornika przeciwpożarowego. Ze względu
na wymogi bezpieczeństwa, oprócz zasilania wodą
deszczową przewiduje się również zasilanie z sieci
wodociągowej przy czym całkowite napełnienie po
jemności przeciwpożarowej zbiornika musi nastąpić
w określonym czasie. Zaletą takiego rozwiązania
jest oszczędność miejsca, szczególnie na terenach
z rozbudowaną infrastrukturą podziemną, a możli
wość zintegrowania takiego systemu z urządzeniami
podczyszczającymi pozwala na wyeliminowanie kilku
studni podczas trasowania kanalizacji. Rozwiązanie
tego typu zaproponowano na jedną z inwestycji
w centralnej Polsce.

Założeniem rozwiązania projektowego było pod
czyszczenie ścieków deszczowych generowanych
ze zlewni o powierzchni zredukowanej 1,5 ha, re
tencjonowanie ich oraz przepompowanie do studni
rozprężnej zlokalizowanej ponad 120 metrów dalej,
przy rowie będącym końcowym odbiornikiem ście
ków z tej zlewni.

Wytycznymi doborowymi były pojemności: retencyjna oraz przeciwpożarowa, a także konieczność zachowania grawitacyjnego
odpływu wody deszczowej. Urządzenie zlokalizowane będzie pod parkingiem i jego korpus musi być w stanie przenieść obcią
żenia od ruchu kołowego.

PARAMETRY DOBORU:
PARAMETRY DOBORU:

przepływ nominalny Qnom=20 l/s
przepływ maksymalny Qmax=200 l/s

wydatek pomp Q=5 l/s

pojemność retencyjna Vret= 50 m3

przepływ nominalny Qnom=10 l/s

pojemność retencyjna Vret= 200 m3

dostępne miejsce w planie ok. 10 x 15 m

pojemność przeciwpożarowa Vppoż= 200 m3

przepływ maksymalny Qmax=100 l/s

hydrozone@ecol-unicon.com
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WARTO
WIEDZIEĆ…
Przykład 3

# Nie tylko odprowadzenie
Wzrost świadomości ekologicznej i ekonomicznej wśród inwestorów i użytkowników obiektów sprawia, że tradycyjne myślenie
o odprowadzeniu wody deszczowej czy roztopowej z działki, które ograniczało się do jak najszybszego zebrania wód i odpro
wadzenia poza teren działki jest dziś niewystarczające. Co więcej, w decyzjach administracyjnych samorządów o warunkach
zabudowy coraz częściej spotyka się zapis o konieczności zagospodarowania wody „in situ” czyli w miejscu powstania opadu.
Oznacza to, że już na etapie projektu budowlanego należy tą kwestię uwzględnić.

Zbiornik retencyjny z funkcją podczyszczającą
oraz podczyszczalnią hydrofitową
Dla dużego miasta w centralnej Polsce, przygotowaliśmy koncepcję
rozwiązania, którego celem była poprawa komfortu życia mieszkań
ców oraz warunków sanitarnych i bezpieczeństwa przez redukcję
podtopień terenu w czasie deszczy nawalnych. Dodatkowo wody
opadowe należało podczyścić z zawiesiny mineralnej, substancji ro
popochodnych oraz organicznych.

# Rozsączanie nie zawsze się opłaca
Przy wyborze rodzaju zbiornika należy zwrócić uwagę na warunki gruntowo-wodne. O ile rodzaj gruntu ma mniejsze znaczenie
dla zbiornika magazynującego wodę, o tyle przy systemie rozsączania, przepuszczalność gruntu stanowi kluczową kwestię. Za
planowanie funkcji rozsączania w gruncie słabo przepuszczalnym, np. gliniastym sprawia, że rozsączanie zachodzi wolno – zatem
inwestycja np. w skrzynki rozsączające może okazać się ekonomicznie nieuzasadniona. W takich przypadkach wybór powinien
paść na zbiorniki retencyjne z regulowanym odpływem wody do odbiornika (sieci, odbiornika naturalnego).
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Zaproponowaliśmy zbiornik HYDROZONE Benefit z dodatkową
funkcją hydrofitową.
Oczyszczone w układzie podczyszczającym (składającym się z se
paratora zawiesin i separatora substancji ropopochodnych, umiesz
czony w pierwszej części zbiornika) wody opadowe przepływają do
części retencyjnej zbiornika, który podzielony jest na trzy części:
użytkową, roboczą i awaryjną.

PK

PARAMETRY DOBORU:
Pojemność retencyjna całego zbiornika
= 900 m3

hydrozone@ecol-unicon.com
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dopływ ze zlewni
przelew do rzeki
przepływ kierowany na urządzenia podczyszczające
przepływ kierowany do podczyszczalni hydrofitowej
przelew awaryjny ze zbiorników do rzeki
przepływ podczyszczony po oczyszczalni hydrofitowej
pobór wody na cele komunalne
rury połączeniowe między zbiornikami

Część robocza retencjonuje dopływające wody opadowe, które
następnie są przepompowywane na układ hydrofitowy celem pod
czyszczenia z zanieczyszczeń organicznych.

Ze względu na występowanie w ściekach dużych ładunków zanie
czyszczeń organicznych, ścieki przed odprowadzeniem do rzeki są
przepompowywane do podczyszczalni hydrofitowej, znajdującej
się nad zbiornikami retencyjnymi. Podczyszczalnia umieszczona jest
w otwartych zbiornikach modułowych, prefabrykowanych, żelbe
towych. Taki układ podczyszczalni względem zbiorników ogranicza
miejsce niezbędne do zabudowy układu oraz ogranicza długość
instalacji.

# Jak określić pojemność zbiornika?

HF2
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W części użytkowej gromadzona woda przeznaczona jest do celów
komunalnych (mycie ulic, czyszczenie kanałów, podlewanie ziele
ni) oraz zapewnia wodę na zasilanie części hydrofitowej w okresie
bezdeszczowym.

Część awaryjna przeznaczona jest do retencjonowania dopływają
cych ścieków w sytuacji przepełnienia części roboczej np. w sytuacji
braku zasilania układu pompowego. Ścieki z części awaryjnej przepły
wają do odbiornika grawitacyjnie. Na wylocie ze zbiornika umiesz
czony jest hydrodynamiczny regulator przepływu ograniczający zrzut
ścieków.

Projektując zbiornik retencyjny warto zwrócić uwagę na sze
reg czynników – istnieje wiele uwarunkowań – technicznych,
ekonomicznych, funkcjonalnych, społecznych czy prawnych,
które mogą być kluczowe przy wyborze najbardziej optymal
nego rozwiązania dla danej inwestycji.
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komora rozdziału
osadnik wirowy
komora zatrzymania zanieczyszczeń pływających
separator lamelowy
komora z zastawkami odcinającymi
zbiornik retencyjny
podczyszczalnia hydrofitowa
komora zbiorcza
komora z regulatorem hydrodynamicznym
punkt poboru na cele komunalne
komora ze zwężką pomiarową

przepływ nominalny Qnom=300 l/s

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wytycznych normy PN-EN 752. Dla zlewni skanalizowanej (o powierzchni mniejszej niż
200 ha) lub systemów o czasie przepływu mniejszym niż 15 minut przyjmuje się, że zbiornik powinien uwzględnić przyjęcie wód
opadowych lub rozpadowych, które spadną na dany teren w ciągu określonego czasu pomniejszone o ilość wód, które odpłyną
ze zbiornika czy zostaną zinfiltrowane do gruntu. Norma PN-EN 752 nie wskazuje jaką konkretną wartość natężenia deszczu
i czas trwania deszczu należy przyjąć do obliczeń.

Rekomendowanym, najbardziej wiarygodnym źródłem danych jest Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych PANDa, który
oparty został o aktualne dane opadowe z 30-stu ostatnich lat dla 100 deszczomierzy w Polsce.

# Zbiornik retencyjny może być pomocny w certyfikacji ekologicznej
Zbiorniki Hydrozone zostały przeanalizowane pod kątem wpływu produktu na środowisko, człowieka oraz otoczenie. Posiadana
Ecokarta jednoznacznie określa iż umieszczenie urządzenia w projekcie przyczynia się do uzyskania punktów w procesie certy
fikacji budynku. Informacje zawarte w Ecokarcie przydatne są m.in. przy uzyskiwaniu certyfikatów LEED, BREEAM, DGNB.

„Produkt może się przyczynić do uzyskania punktów w certyfikacji LEED w zakresie kredytu SS 6.1, 6.2 poprzez ograniczenie zakłóceń
naturalnej hydrologii poprzez zmniejszenie pokrywy nieprzepuszczalnej, zwiększenie infiltracji na miejscu, zmniejszenie zanieczyszczeń
z odpływu wody deszczowej i wyeliminowanie zanieczyszczeń.”
„Produkt może przyczynić się do uzyskania od 1 do 3 punktów w procesie certyfikacji BREEAM w zakresie kredytu LE06
poprzez zbieranie wody deszczowej do ponownego wykorzystania. Systemy zbierania wody deszczowej są zaprojektowane
i wyszczególnione zgodnie z krajowymi standardami najlepszych praktyk (w celu zapewnienia uwzględnienia zarówno zapotrze
bowania, jak i wydajności budynku przy doborze zbiornika). Obszar zbierania jest mierzony zgodnie z krajowymi standardami
najlepszych praktyk.”

przepływ maksymalny Qmax=600 l/s

www.hydrozone.pl
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Nowe Prawo Wodne

- nowe zasady odprowadzania wód opadowych
Od 1 stycznia 2018 weszło w życie większość zapisów USTA
WY z dnia 20 lipca 2017 r. zwane potocznie „Nowym Pra
wem Wodnym”.
Wprowadza między innymi opłaty (stałą i zmienną) za usługi
wodne (m.in. za odprowadzenie wód opadowych i roztopo
wych oraz zmiejszenie naturalnej retencji terenowej na obiek
tach o powierzchni powyżej 3500m2). Zgodnie z nowymi
przepisami istnieje możliwość redukcji – nawet o 90% – opłaty
zmiennej (które z założenia są wyższe od opłat stałych) dzięki
zastosowaniu urządzeń do retencjonowania wody, takich jak
HYDROZONE.
Co ważne, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji tere
nowej nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi
kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odpro
wadzane do wód lub ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych
wód. W innym przypadku odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych z dróg nie jest zwolnione z opłat.

hydrozone@ecol-unicon.com

Nowe Prawo Wodne wprowadza również instytucję oceny
wodnoprawnej. Jest to całkowicie nowy rodzaj decyzji admini
stracyjnej, którą należy uzyskać przed przystąpieniem do reali
zacji niektórych przedsięwzięć oddziałujących na środowisko
wodne. W postępowaniu o wydanie oceny wodnoprawnej
właściwy organ bada wpływ planowanego przedsięwzięcia
na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych. Ocena po
zytywna zostanie wydana, jeżeli przedsięwzięcie w ogóle nie
wpływa na stan wód lub gdy jego wpływ jest korzystny.
Nowy urząd – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie” – będzie również kontrolować wyloty kanalizacji
deszczowej, dlatego niezmiernie ważne będzie projektowanie
układów podczyszczających wody opadowe.
Zgodnie z USTAWĄ opłaty za ścieki są nawet 100x
wyższe niż za wody opadowe, dlatego ważnym
aspektem staje się rozdzielenie systemów odprowadzania wód opadowych i ścieków.

pomoc doświadczonego zespołu inżynierów
przy projektowaniu

kalkulacja kosztów

dostosowanie rozwiązań do określonego
problemu

przygotowanie rysunków HYDROZONE

pomoc w doborze HYDROZONE

Projektowanie na śniadanie to cykl spotkań warsztatowych,
podczas których omawiamy kluczowe zagadnienia związane
z projektowaniem systemów odwodnieniowych. Więcej
informacji na stronie www.ecol-unicon.com.

www.hydrozone.pl

