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Najbardziej skuteczną ochronę terenów zieleni miejskiej 
można zapewnić przez odpowiednie zapisy w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak ten 
potencjał nie jest w polskich warunkach wykorzystywany. 
Konieczne jest promowanie istniejących i rozwijanie nowych 
narzędzi i zapisów, których stosowanie w dokumentach 
planowania przestrzennego zapewni skuteczne wykorzystanie 
usług ekosystemów, a co za tym idzie poprawę jakości życia 
w miastach, ich estetyki i wizerunku. Zieleń miejska stanowi 
nieodzowny składnik kompozycji urbanistycznej i może 
być skutecznym narzędziem dla rozwiązywania problemów 
związanych z kształtowaniem i porządkowaniem przestrzeni 
miejskich. Dla prawidłowego funkcjonowania terenów zieleni 
niezbędne jest jednak połączenie ich w funkcjonalny system, 
co musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach planowania 
przestrzennego.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, korytarze 
ekologiczne, system przyrodniczy miasta, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, wskaźniki kształtowania 
zabudowy
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przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę 
działań, określa ona zasady kształtowania polityki 
przestrzennej przez jednostki samorządu terytorial-
nego oraz zakres i sposoby postępowania w spra-
wach przeznaczania terenów na określone cele oraz 
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 
W art. 2 zdefiniowano ład przestrzenny jako: „takie 
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmo-
nijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowi-
skowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne” 
(rysunek 1). Poprzez uwzględnienie w definicji ładu 
przestrzennego różnorodnych aspektów i wymagań, 
a także odwołanie w art. 1 ustawy do definicji zrów-
noważonego rozwoju, zawartej w Ustawie z Prawa 
ochrony środowiska,2 podkreślono znaczenie przy-
rody w procesie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego ( Jeżak i in. 2005).

Aby uświadomić sobie, jak skutecznym narzę-
dziem może być mpzp i  przekonać się, że jego 
uchwalenie może przynieść miastu różnorakie ko-
rzyści, w szczególności jeśli uwzględnimy w nim 
innowacyjne rozwiązania dla zieleni, przyjrzyjmy 
się poniżej kilku najważniejszym z tego punktu wi-
dzenia zapisom Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

Wybrane narzędzia planowania 

i zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z treścią Ustawy, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego określa się 
obowiązkowo lub można określić, w zależności 
od potrzeb, wiele zasad, zakazów, nakazów oraz 
parametrów. Poniżej przedstawiamy obowiązkowe 
i nieobowiązkowe elementy, które musi zawierać 
plan (śródtytuły zgodne z Ustawą) oraz wybrane 
propozycje, dotyczące zapisów w prawie miejsco-
wym, a związanych z zielenią3. W odniesieniu do 
każdego z nich, proponujemy inspirujące pomysły 

Wprowadzenie

Planowanie przestrzenne jest zagadnieniem wie-
loaspektowym. Dlatego wymaga od praktyków 
podejścia interdyscyplinarnego, łączącego wiedzę 
i  kompetencje architektoniczne, urbanistyczne, 
ekonomiczne, społeczne oraz przyrodnicze. Pod-
stawowym aktem prawnym, regulującym proces 
planistyczny w Polsce, jest Ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym1, określająca zasady sporządzania miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp), stanowiących akt prawa miejscowego.

Planowanie rozwoju miasta coraz częściej od-
powiadać musi na bardzo dynamiczne zmiany za-
chodzące w społeczeństwie (np. zmienne aspiracje, 
wartości, wzrost świadomości i odpowiedzialności 
oraz chęć współuczestniczenia w podejmowaniu 
decyzji przez mieszkańców miast), gospodarce (np. 
postępująca globalizacja, cyfryzacja, zmiany w orga-
nizacji pracy) oraz środowisku przyrodniczym (np. 
spadek bioróżnorodności, zagrożenie ekstremalnymi 
zjawiskami pogodowymi). Dlatego też należy je 
traktować jako działalność innowacyjną, a zarazem 
proces społecznego uczenia się, wymagający moni-
toringu i krytycznej refleksji (Mierzejewska 2010).

Według danych GUS (2011) oraz Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 
w 2011 r. około 25% powierzchni gmin miejskich 
w Polsce objętych było miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego. Wśród miast na 
prawach powiatu odsetek ten sięgnął zaledwie 
13%. Występują duże rozbieżności w stopniu po-
krycia planami pomiędzy poszczególnymi miastami. 
W obowiązujących planach ponad 25% powierzchni 
terenu w gminach miejskich oraz 28% w miastach na 
prawach powiatu przeznaczono pod zieleń i wodę. 
Oznacza to jednak, że średnio zaledwie od 4% do 
6% terenów zieleni w miastach objętych jest mpzp.

Wspomniana ustawa jest podstawą dla wszelkich 
działań związanych z planowaniem przestrzennym 
na szczeblu gminnym. Przyjmując w art. 1 ust. 1 ład 

1 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 
2 Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
3  Powyższe proponowane oznaczenia i szczegółowe ustalenia nie wyczerpują możliwych do zastosowania zapisów w mpzp. Należy 

mieć na uwadze, iż w poszczególnych województwach przyjęta jest różna praktyka w tym zakresie.
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na których zieleń będzie przeznaczeniem podsta-
wowym (np. tereny ZP lub ZU przeznaczone są na 
cele zieleni parkowej lub publicznej, ZN — zieleni 
nieurządzonej, ZI — zieleni izolacyjnej) lub uzu-
pełniającym (np. U/ZP — na cele usług oraz zieleni 
urządzonej, MW/ZP — na cele zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej oraz zieleni publicznej). 
W ramach ustaleń, dla terenów przeznaczonych 
pod zieleń nałożyć można obowiązek zagospodaro-
wania ich odpowiednimi ze względu na wymagania 
ochrony środowiska rodzajami zieleni (np. ze wska-
zaniem na gatunki rodzime albo ograniczeniem 
preferowanych gatunków do gatunków liściastych). 
Wzorem krajów wyżej rozwiniętych, coraz częściej 
zieleń w mieście nazywa się zieloną infrastrukturą, 
podkreślając kluczową rolę dla rozwoju miasta, jaką 
pełni spójny, dobrze zaplanowany system terenów 
zieleni.

oraz dobre przykłady na wykorzystanie zieleni, 
które dotychczas stosowane są w  miejscowym 
prawie zbyt rzadko lub wcale, a są szczególnie 
aktualne i wartościowe dla polskich miast.

Określenie przeznaczenia terenów 

oraz linii rozgraniczających 

tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach 

zagospodarowania

Narzędzia
Przeznaczenie terenów pod różne funkcje oraz 
określenie zasad ich zagospodarowania jest pod-
stawowym zadaniem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W odniesieniu do 
zieleni w mieście, ustalić można funkcje terenów, 

SFERA PRZYRODNICZA
• Wysoka jakość elementów 
środowiska przyrodniczego

• Ochrona przyrody

• Właściwe proporcje terenów 
zainwestowanych i wolnych

• Ograniczenie zużycia zasobów

• Cyrkulacyjny metabolizm miasta

SFERA SPOŁECZNA
• Zaspokojenie potrzeb

• Wysoka jakość życia

• Eliminowanie ubóstwa
 i wykluczenia

• Odpowiednie warunki 
mieszkaniowe

• Wysoki poziom bezpieczeństwa

• Społeczeństwo obywatelskie

• Odpowiedzialność za dobro 
wspólne

SFERA GOSPODARCZA
• Zrównoważona gospodarka

• Wysoka efektywność

• Zaawansowane technologie 
(proekologiczne)

• Gospodarka oparta na 
wiedzy, innowacyjności, 

kreatywności itp.   

UKŁAD PRZESTRZENNY
• Ład przestrzenny

• Racjonalne gospodarowanie 
terenem

• Wysoka efektywność 
funkcjonowania struktur miejskich

• Eliminowanie konfliktów

• Wysoka jakość warstwy 
materialnej

Rysunek 1. Model zrównoważonego miasta (na podst.: Mierzejewska 2010)
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i degradujące krajobraz). Zieleń izolacyjna, jako pas 
terenu oddalający źródła uciążliwości, pożądana 
jest także przy przeznaczaniu terenów pod usługi 
zdrowia lub oświaty, wymagające przestrzegania 
wyższych norm hałasowych.

Warto pamiętać i spróbować 
Przy planowaniu przeznaczania terenów, warto 
kierować się zasadą sprawiedliwości ekologicznej. 
Często się zdarza, że obiekty emitujące zanieczysz-
czenia lokalizowane są w okolicach zamieszkanych 
przez ludność o niższym statusie społecznym. W ten 
sposób do wykluczenia społecznego dołącza także 
„wykluczenie ekologiczne”, zmniejszające szansę 
mieszkańców na poprawę warunków i powodujące 
dalszą degradację okolicy. Dlatego należy prze-
strzegać zasad sprawiedliwości ekologicznej, która 
gwarantuje wszystkim prawo do życia w zdrowym 
środowisku.

Określenie zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego

Narzędzia 
Zasady kształtowania ładu przestrzennego reali-
zuje się m.in. przez odpowiednie kształtowanie 
linii zabudowy oraz ustalenie zasad realizacji tych 
linii. Odpowiednie ich zaprojektowanie umożliwia 

Zastosowanie zieleni w mieście daje możliwość 
zapobiegania powstawaniu nowych konfliktów 
przestrzennych i łagodzenia tych, które już istnieją. 
Konflikty przestrzenne są jednym z podstawowych 
problemów związanych nierozłącznie z  życiem 
w mieście, z którym mierzą się praktycy zajmujący 
się planowaniem przestrzennym. Zieleń w postaci 
szpalerów drzew lub pasów zieleni wysokiej i niskiej 
może być zastosowana do łagodzenia uciążliwości 
powodowanych przez drogi lub zakłady produk-
cyjne (powodujące hałas, zanieczyszczenia powietrza 

Rysunek 2. Zieleń przyuliczna, La Rambla, 
Barcelona 

Bliskość terenów zieleni (parków, skwerów), 
ich dostępność oraz występowanie zieleni przy-
ulicznej i jej jakość wpływa na wartość terenów 
przeznaczonych pod funkcje mieszkaniowe 
i usługowe. Badania dowodzą też, że klienci są 
skłonni zapłacić więcej za towary i usługi naby-
wane w miejscach, gdzie występuje zieleń (Wolf 
2003). 

Szpalery drzew podkreślają reprezentacyjny 
charakter ulicy handlowej, np. popularna ulica 
La Rambla w Barcelonie obsadzona została po 
obu stronach platanami. 
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Rysunek 3. Kształtowanie linii zabudowy 
w celu zachowania istniejącej zieleni
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Warto pamiętać i spróbować 
Zieleń miejska stanowi nieodzowny składnik kompo-
zycji urbanistycznej i może składać się z następujących 
elementów: zielone podłogi (trawniki, kompozycje 
parterów kwiatowych), zielone ściany urbanistyczne 
(rośliny pnące, grupy, szpalery drzew; rysunek 2), 
zielone bramy tworzone przez szpalery drzew, ak-
centy urbanistyczne (pojedyncze drzewa stanowiące 
o  identyfikowalności miejsca) (Wejchert 1984). 
Zieleń może służyć do rozwiązywania problemów 
związanych z kształtowaniem przestrzeni miejskich 
— tworzy wrażenie pierzei lub dzieli rozległe prze-
strzenie na mniejsze wnętrza. Zieleń podkreśla także 
reprezentacyjny charakter miejsc, urozmaica posadzki 
urbanistyczne, tworzy akcenty kompozycyjne oraz 
oprawy dla widoków i  otwarć krajobrazowych. 
W bardziej odważnych i niestandardowych koncep-
cjach, których wciąż niewiele występuje w praktyce, 
spróbować można zapisów przesądzających o budo-
wie zielonych elementów architektonicznych porząd-
kujących przestrzeń (np. rysunek 4).

np. zachowanie istniejących zadrzewień lub terenów 
zieleni, nie dopuszczając do ich zabudowy (poprzez 
wskazanie usytuowania elewacji nowo powstających 
budynków) (rysunek 3).
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Rysunek 4. Zielona brama jako element kompo-
zycji urbanistycznej, kampus ITESM, Mexico City

Rysunek 5. Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka 
Królewska Grottgera” w Krakowie, chroniącego przed zabudową ważny dla systemu przyrodniczego 
ciek wodny (UM Kraków 2012)
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tem zieleni w mieście, umożliwiający zachowanie 
bioróżnorodności i funkcjonujących ekosystemów 
(rysunek 5).

Warto pamiętać i spróbować
Dla ochrony przyrody warto posłużyć się w doku-
mentach planistycznych pojęciem systemu przy-
rodniczego obszaru (Ziobrowski 2012) lub systemu 
przyrodniczego miasta (Szulczewska i Kaliszuk 
2005) (por. ramka). Zapewnienie istnienia takiego 
systemu odbywać się musi już na etapie sporzą-

Określenie zasad ochrony przyrody

Narzędzia 
Oprócz zapisów w mpzp, dotyczących: respekto-
wania istniejących form ochrony przyrody; ustano-
wienia zakazu usuwania, niszczenia i uszkadzania 
drzew, krzewów i ciągów zadrzewień przydrożnych; 
obowiązku odtwarzania zdegradowanej zieleni — 
planista ma przede wszystkim za zadanie wdrożyć 
zaprojektowany w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego sys-

System przyrodniczy jako sposób na zapewnienie ciągłości sieci przyrodniczej miasta

System przyrodniczy obszaru

Są to obszary otwarte oraz inne tereny przyrodnicze prawnie chronione, o minimum 90% udziale terenów 
biologicznie czynnych na gruncie rodzimym, stanowiące ciągły system przestrzenny w postaci pasm, 
obszarów węzłowych, korytarzy i sięgaczy, powiązany z terenami otwartymi sąsiednich miast i gmin. Tereny 
te powinny być trwale prawnie chronione przed zabudową i stanowić minimum 35% systemu przyrodniczego 
w obszarze zurbanizowanym. Zalecane parametry, to m.in. minimalny udział procentowy terenów 
biologicznie czynnych w powierzchni strefy4 — od 10% do 20% oraz minimalna szerokość tych terenów 
w metrach — od 100 do 200 m (Ziobrowski 2012).

System przyrodniczy miasta

System ten został zdefiniowany jako celowo wyodrębniona część miasta, pełniąca nadrzędne 
funkcje przyrodnicze (klimatyczna, hydrologiczna i biologiczna) oraz podporządkowane im funkcje 
pozaprzyrodnicze (na przykład mieszkaniowa, wypoczynkowa i estetyczna). Składa się z obszarów 
węzłowych i węzłów (czyli źródeł zasilania) oraz korytarzy i sięgaczy (czyli dróg zasilania), powiązanych ze 
sobą oraz z regionalnym systemem przyrodniczym, procesami wymiany materialno-energetycznej. Głównymi 
elementami systemu są:

 • obszary węzłowe — podstawowe elementy źródłowe systemu, mające znaczenie klimatyczne, hydrologiczne 
i/lub biologiczne dla całego miasta, a nawet regionu miejskiego;

 • węzły — wspomagające elementy źródłowe, mające znaczenie klimatyczne, hydrologiczne lub biologiczne 
tylko dla części miasta;

 • korytarze — podstawowe elementy tranzytowe (łącznikowe), łączące obszary węzłowe i węzły oraz 
regionalny system przyrodniczy w funkcjonalną całość;

 • sięgacze — wspomagające elementy tranzytowe które, wychodząc z obszarów węzłowych, węzłów 
i korytarzy, zwiększają ich oddziaływanie na tereny otaczające (Szulczewska i Kaliszuk, 2005).

Przykład — OSTAB w Gdańsku

Gdańsk wprowadził w suikzp w 2001 r. (i utrzymał w zmianie studium z 2007 r.) pojęcie Ogólnomiejskiego 
Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Zdefiniowany jest on jako system korytarzy i układów 
powiązań ekologicznych o charakterze ciągłym, przenikający obszar zurbanizowany (UM Gdańsk 2007). 
Połączenie tego systemu z biologicznie aktywnymi terenami pozamiejskimi umożliwia przepływ wody 
i migrację organizmów żywych oraz ułatwia cyrkulację atmosferyczną i sukcesję gatunków. Przez lata 
mieszkańcy Gdańska na tyle oswoili się z pojęciem OSTAB, że odniesienia do niego można znaleźć 
w ofertach sprzedaży nieruchomości zachwalających zieloną okolicę.

4  Ziobrowski (2012) posługuje się rozróżnieniem na strefy w obszarach zurbanizowanych miast: wielkomiejską (śródmiejską lub cen-
trum, nazywaną różnie w zależności od liczby mieszkańców miasta), miejską, podmiejską oraz przemysłową, różniące się charakterem 
i intensywnością zabudowy oraz pełnionymi funkcjami.



Zrównoważony rozwój — Zastosowania nr 4, 2013 | 139

Agata Burlińska

Tereny zieleni są ważnym elementem ochrony 
zdrowia mieszkańców miast, ponieważ stanowią 
miejsce rekreacji i aktywności fizycznej, których 
dobroczynny wpływ jest nie do przecenienia. Kon-
takt z zielenią wpływa także pozytywnie na zdrowie 
psychiczne (Grahn i Stigdotter 2003). Tereny zie-
leni, o odpowiednio dużej powierzchni, pomagają 
także walczyć z uciążliwym zjawiskiem miejskiej 
wyspy ciepła.

dzania studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego (suikzp), a następnie 
być bezwzględnie wprowadzane w mpzp w zakre-
sie postulowanym w suikzp. Można się przy tym 
opierać na wytycznych, dotyczących pożądanych 
parametrów terenów zieleni, składających się na 
system przyrodniczy obszaru lub miasta.

Określenie wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych

Narzędzia 
Przestrzenie publiczne, w których toczy się życie 
miasta, mają szczególne znaczenie dla zaspokoje-
nia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia 
i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych 
ze względu na swoje położenie oraz cechy funkcjo-
nalno-przestrzenne. Na obszarze miejskim objętym 
planem są to zazwyczaj tereny dróg, place publiczne, 
parki, cmentarze, skwery, tereny sportowo-rekre-
acyjne, ciągi pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe. Parki 
podzielić można ze względu na ich wielkość, odle-
głość od miejsca zamieszkania i oferowany przez nie 
sposób spędzania wolnego czasu (tabela 1).

Typ
Postulowana powierzchnia 

i odległość od miejsca 
zamieszkania

Funkcja i urządzenie

Regionalne parki  
i tereny otwarte

400 ha
3,2–8 km

Mogą to być tereny otwarte wielkomiejskie lub tereny 
w ramach zielonych pierścieni (green belts). Eksten-
sywnie zagospodarowane, na przeważającym obszarze 
stanowią ważny element systemu przyrodniczego. Pełnią 
funkcje dla nieintensywnej rekreacji czynnej. 

Parki metropolitalne
60 ha

<3,2 km
Tereny naturalne bądź urządzone (np. z boiskami sporto-
wymi), umożliwiające rekreację czynną i bierną. 

Parki dzielnicowe
20 ha

<1,2 km
Oferujące szeroki wachlarz możliwości spędzania czasu 
dla wszystkich grup wiekowych, ciekawe krajobrazowo. 

Parki lokalne
2 ha

<0,4 km

Przeznaczone dla użytkowników pieszych tereny łączące 
elementy naturalne i urządzone. Ochrona istniejących 
naturalnych elementów.

Małe lokalne parki 
i inne tereny otwarte

<2 ha 
<0,4 km

Szczególnie cenne na obszarach intensywnie zabudo-
wanych. Są to urządzone ogrody, skwery z miejscami 
do siedzenia i placami zabaw, a także np. skupiska 
chronionych pomników przyrody.

Tabela 1. Hierarchia publicznych terenów otwartych (na podst.: Ziobrowski 2012)

Rysunek 6. Miejski podwórzec. Projekt przebudowy 
ul. 6 sierpnia w Łodzi 
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Określenie zasad kształtowania 

zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu

Narzędzia 
Dla zarządzania zielenią w mieście na obszarach 
przeznaczonych pod zabudowę, szczególne znacze-
nie ma wymóg minimalnego udziału procentowego 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej. Operując tymi 
dwoma parametrami, ustalić można sposoby zago-
spodarowania terenów — od dużego zagęszczenia 
zabudowy, przy małym udziale powierzchni bio-
logicznie czynnej, aż do zabudowy ekstensywnej, 
rezydencjonalnej, o  dużych powierzchniach 
naturalnych. Wartości proponowane dla 
wskaźników intensywności zabudowy netto, 

Warto pamiętać i spróbować
Połączeniem drogi i placu, a jednocześnie świetnym 
sposobem na wprowadzenie zieleni do przestrzeni 
publicznych miasta, jest woonerf, czyli miejski 
podwórzec. Jest to przestrzeń, w której znajdą się 
zarówno miejsca parkingowe, jezdnia dla ruchu 
samochodowego, ścieżki rowerowe i chodniki oraz 
zieleń i obiekty małej architektury. Zastosowanie 
tego zachodnioeuropejskiego sposobu na uspoka-
janie ruchu i „oddawanie ulicy mieszkańcom” może 
zostać przesądzone w mpzp, dzięki wprowadze-
niu na rysunku oznaczeń orientacyjnych aranżacji 
jezdni i zapisach w tekście, nadających ulicy funkcję 
ciągu pieszo-jezdnego (rysunek 6).

Maksymalny % zabudowywanej
i utwardzonej powierzchni terenu

Minimalny % powierzchni
biologicznie czynnej
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Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Rysunek 7. Wskaźniki kształtowania zabudowy. Maksymalny udział powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej a minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej terenu działki (na podst.: Ziobrowski 2012). 
Grupa A: miasta > 500 tys. mieszkańców; B: 100–500 tys.; C: 50–100 tys.; D: <50 tys.
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Określenie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury 

technicznej

Narzędzia 
Zapisy w  miejscowym planie dotyczą kwestii 
związanych z infrastrukturą techniczną, których 

minimalnego udziału procentowego powierzchni 
biologicznie czynnej lub maksymalnego udziału 
procentowego powierzchni zabudowanej i utwar-
dzonej w różnych strefach w mieście, przedstawiono 
na rysunku 7.

Warto pamiętać i spróbować 
W mpzp określa się także parametry nowych bu-
dynków, w tym sposób ich wykończenia i formę 
architektoniczną. Możliwa jest realizacja zielonych 
dachów. Warto podać szczegółowe parametry, jakie 
powinny one spełniać, tak aby stanowiły warto-
ściowy i funkcjonalny element systemu przyrod-
niczego miasta (por. Kaźmierczak w tym tomie). 
Można wykorzystać takie dachy pod miejskie 
uprawy ogrodnicze, co jest rozwiązaniem zyskują-
cym na popularności w dużych miastach na całym 
świecie (rysunek 8). Warto realizować nietypowe 
wykończenia ścian budynków, jako wertykalnych 
ogrodów porośniętych specjalnymi gatunkami 
roślinności (rysunek 9).

Rysunek 8. Miejska farma na dachu budynku 
w Nowym Yorku — Eagle Street Rooftop Farm 

Rysunek 9. Zielona ściana, kampus uniwersytetu w mieście Meksyk
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i in. w tym tomie) oraz do ochrony nawierzchni 
jezdni (ocieniając drogi). Może też być stosowana 
w celu łagodzenia uciążliwości dróg związanej 
z  natężeniem ruchu samochodowego. Zieleń 
przyuliczna sprawia, że ulice zamiast charakteru 
„tras przelotowych” zaczynają być odbierane 
przez kierowców jako miejsca, w których toczy 
się życie społeczne i należy zwolnić, aby zachować 
bezpieczeństwo. Z kolei wolniej przejeżdżające 
samochody skłaniają mieszkańców do przebywa-
nia na ulicy i spacerowania.

Warto pamiętać i spróbować 
Przy ustalaniu parametrów dróg, ustalić można sto-
sowane na nich nawierzchnie w taki sposób, aby 
umożliwiały one w najlepszy sposób funkcjono-
wanie systemu przyrodniczego miasta. Dostępne 
są zarówno przepuszczające wodę asfalty, betony, 
jak i materiały do budowy chodników, dzięki któ-
rym rozwiązywać można problemy z utrzymaniem 
w odpowiednim stanie zieleni w pasach drogowych, 
a także ograniczyć koszty rozbudowy sieci kana-
lizacji deszczowej (por. Suchocka w tym tomie). 
Innowacyjnym sposobem na osiągnięcie bardzo 
efektywnych i efektownych rezultatów w zarządza-
niu zielenią w pasach infrastruktury komunikacyj-
nej jest stosowanie w odniesieniu do tych terenów 
współczynnika powierzchni biologicznie czynnej 
(rysunek 11).

nie regulują inne ustawy. Zastosowanie zieleni 
w odniesieniu do infrastruktury drogowej polega 
m.in. na określeniu zasad zagospodarowania pasa 
drogowego. Wprowadzać ją można w pasie drogo-
wym jako szpaler drzew lub wydzielony teren zieleni 
izolacyjnej wzdłuż drogi. Można też wprowadzić 
obowiązek urządzenia szpalerów drzew przez 
właścicieli na terenach zabudowy mieszkaniowej 
(rysunek 10).

Znaczenie zieleni miejskiej dla rozwoju in-
frastruktury technicznej jest zdecydowanie 
niedoceniane. Tymczasem zieleń przyczynia się 
np. do zmniejszenia zapotrzebowania na ka-
nalizację deszczową (jako powierzchnia prze-
puszczalna, zatrzymująca wodę) (por. Wagner 

1.ZI

2.ZI

Tereny zieleni izolacyjnej

Orientacyjna lokalizacja 
planowanych szpalerów 
i rzędów drzew na terenach 
mieszkaniowych

Orientacyjna lokalizacja 
planowanych szpalerów 
i rzędów drzew 
w pasie drogowym

ZI

Rysunek 10. Przykładowe sposoby wprowadzenia zieleni w pasie drogowym i jego sąsiedztwie

Rysunek 11. Zielone ciągi komunikacyjne 
w Rotterdamie — wizualizacja z projektu 
Green River Rotterdam
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Podsumowanie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
to akt prawa miejscowego, obowiązujący na danym 
terenie. Polskie prawo w zakresie planowania prze-
strzennego wyznacza dość sztywne ramy, w których 
poruszają się urbaniści oraz urzędnicy. Jednocześnie 
stwarza ono różnorodne możliwości, które da się, 
przy włożeniu dodatkowego wysiłku, wykorzystać 
dla innowacyjnych rozwiązań. Dlatego pod wy-
mówką braku możliwości prawnych często ukrywa 
się brak wiedzy o znaczeniu zieleni w mieście lub 
dobrej woli na wszystkich szczeblach zaangażowa-
nych w sporządzanie mpzp.

W przypadku pracy nad miejscowymi planami 
zagospodarowania polskich miast, kluczową rolę 
odgrywać musi ciągła wymiana doświadczeń i dzie-
lenie się zdobytą wiedzą. Pierwsze innowacyjne 
projekty miejscowych planów otworzą drogę, którą 
będą mogły pójść prace nad kolejnymi planami. 
Muszą tylko zostać udostępnione dla urbanistów 

i urzędników wraz z informacją, w jaki sposób prze-
biegał proces ich sporządzania. Trzeba dzielić się tą 
wiedzą, ponieważ miasta i zieleń w nich są dobrem 
wspólnym nas wszystkich — mieszkańców.

Dobra wola, otwartość na zmiany i  odwaga 
w procesie planowania przestrzennego są szansą 
dla miast na korzystne przekształcenia, których 
niezbędnym elementem musi stać się zieleń. 
Warto włożyć dodatkową pracę i  zaangażować 
się, aby opracowywać takie projekty planów, które 
w kompleksowy sposób odpowiadają na problemy 
polskich miast i wymagają stosowania rozwiązań 
korzystnych dla systemu przyrodniczego miasta, od 
którego zależy przecież nasza jakość życia w miej-
skiej dżungli.
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