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Z
ielona infrastruktura jest instrumen-

tem, który wykorzystuje przyrodę 

w celu uzyskania korzyści ekolo-

gicznych, gospodarczych i społecznych 

(tzw. usługi ekosystemów). Zielone (z zasto-

sowaniem roślinności) i niebieskie (wodne) 

obszary to jedno z narzędzi zapobiegania 

poburzowym podtopieniom, stworzenia 

przyjemnego miejskiego mikroklimatu, 

a także zróżnicowanego środowiska natu-

ralnego w mieście (bioróżnorodność). 

Budowanie zielonych dachów (dachy 

budynków pokryte roślinnością), zielonych 

ścian (ściany budynków pokryte roślinno-

ścią) 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 mie-

ście. W połączeniu z rozwiązaniami z zakresu 

niebieskiej infrastruktury (system gospoda-

rowania wodą), infrastruktura zielona zwięk-

sza retencję wody deszczowej i stanowi ele-

ment zapobiegania powodziom [6].  

Rola zielonej infrastruktury we współcze-

snych 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 infrastruk-

tura pojawiają się jako cenne narzędzia 

w wielu strategicznych dokumentach opra-

cowywanych dla polskich miast i przez nie 

oraz w realizowanych aktualnie projektach.

Niwelowanie negatywnych 
skutków miejskiej wyspy 
ciepła
Na skutek zmian klimatu coraz częściej 

doświadczamy w miastach na zmianę skraj-

nych zjawisk. Z jednej strony  nawałnicowych Fo
t. 
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opadów, które powodują podtopienia 

i tzw. powodzie miejskie, a z drugiej dłu-

gotrwałych 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, lecz także nagrzewają się nad-

miernie. Efekt chłodzący w takich miastach 

można uzyskać, stosując na dużych obsza-

rach drzewa i tereny zielone oraz wodne. 

Można też stosować zieleń na dachach –  

większy obszar dachów i ścian zielonych 

obok parków, ogrodów, drzew, jezior w mie-

ście może pomóc utrzymać panującą tam 

temperaturę na akceptowalnym poziomie.

Badania prowadzone w Nowym Jorku 

wykazały, że w upalne letnie popołudnie tem-

peratura powierzchni dachu standardowego 

może być nawet o 40°C wyższa od tempera-

tury powierzchni dachu zielonego. Średnio 

(pomiary prowadzone w lipcu 2003 r.) 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 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 plano-

wanie przestrzeni miejskiej, uwzględniające 

i stymulujące powstawanie dachów zie-

lonych o dużej powierzchni [8]. Wymierne 

efekty niwelowania skutków zjawiska miej-

skiej wyspy ciepła można osiągnąć przy 

dużych powierzchniach zielonych skupio-

nych blisko siebie. Instalacje rozproszone na 

dużej powierzchni mogą nie mieć wpływu 

na redukcję temperatury powietrza. 

Roślinność na trudne  
czasy – dlaczego 
rozchodniki, a nie trawniki
Mówiąc o okresach ekstremalnych upałów 

i suszy, z którymi mamy do czynienia na sku-

tek zmian klimatu, warto wspomnieć o roślin-

ności sucholubnej, czyli rozchodnikach. 

Rozchodniki to roślinność na trudne czasy –  

nie trzeba ich regularnie podlewać (tylko 

interwencyjnie, kiedy przez długi czas nie 

występują opady), nie stosujemy więc syste-

mów nawadniających, nie kosimy wielokrot-

nie w czasie okresu wegetacji – jak to się robi 

w przypadku trawników. Stosując rozchod-

niki zamiast trawników, oszczędzamy koszty 

i cenne zasoby – wodę, paliwo do kosiarek, 

energię elektryczną, pracę ludzką.

Rozchodniki sprawdzają się w ekstremal-

nych warunkach na ekstensywnych dachach 

zielonych, wyeksponowane na intensywne 

nasłonecznienie, narażone na brak wody 

i wiatr. Stosowane są coraz częściej jako 

roślinność zastępująca trawniki w otoczeniu 

zabudowy mieszkaniowej i biurowców, na 

zielonych torowiskach, stropach garaży pod-

ziemnych, zielonych przystankach, w pasach 

zieleni przy drogach. Szybko się rozrastają, 

tworząc barwne kobierce. Wiosną i latem 

kwitną, a potem przebarwiają się w pięk-

nych jesiennych barwach, co sprawia, że 

w porównaniu z nimi powierzchnie poroś-

nięte przez trawę są dość monotonne.

Sieć błękitno-zielonej  
infrastruktury 
a zagospodarowanie  
wód opadowych
Jak wykazują konsultacje społeczne prowa-

dzone w ramach projektów, których celem 

jest przygotowanie strategii adaptacji do 

zmian klimatu („Przygotowanie strategii 

adaptacji do zmian klimatu miasta metro-

politalnego przy wykorzystaniu mapy klima-

tycznej 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 spraw-

dzają się w tych sytuacjach. 

Trzeba szukać dodatkowych rozwiązań. 

Aktualnie następuje zmiana myślenia o spo-

sobie zagospodarowania wód opadowych 

w miastach. Nie zaleca się już dążenia do jak 

najszybszego odprowadzenia wody, ale two-

rzenie 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 drob-

nych elementów z zakresu stosowania zieleni 

oraz różnego typu rozwiązań hydrologicznych.

Zielona infrastruktura jest często tańsza 

niż rozwiązania proponowane przez trady-

cyjną inżynierię lądową (infrastruktura szara). 

Jak podaje dr hab. inż. Tomasz Bergier 

w opracowaniu Aspekty hydrologiczne. 

Aneks IV do opracowania „Kierunki rozwoju 

i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na 

lata 2017–2030 (Kraków 2017), jako błękitno- 

-zielone rozwiązania, które można wykorzy-

stywać w gospodarowaniu wodami opa-

dowymi, są wymieniane m.in. nasadzenia 

drzew, parki, dachy zielone, zielone ściany, 

ogrody deszczowe w pojemnikach i w grun-

cie, ogrody deszczowe in!ltrujące do gruntu, 

oczyszczalnie hydro!towe, pasaże roślinne, 

zielone niecki chłonne, niecki filtracyjne, 

zielone rowy in!ltracyjne, stawy retencyjne, 

krawężniki odwadniające czy nawierzchnie 

przepuszczalne. 

Kraków stawia na zieleń –  
walka ze smogiem 
i zagospodarowanie 
wód opadowych
Powyższe opracowanie świadczy o tym, że 

w Krakowie jest stosowane podejście ekohy-

drologiczne i zielona infrastruktura będzie 

traktowana jako element gospodarowania 

wodami opadowymi. Od pewnego czasu 

intensywne nasadzenia zieleni, tworzenie 

nowych parków i terenów z łąkami kwiet-

nymi stało się jednym z działań nakierowa-

nych na walkę o czyste powietrze w mieście.

Koncepcja stworzenia dokumentu, jakim 

są „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami 

zieleni w Krakowie na lata 2017–2030”, wywo-

dzi się z opracowanego w 2012 r. dokumentu 

„Program ochrony środowiska dla miasta Kra-

kowa na lata 2012–2015 z uwzględnieniem 

zadań realizowanych w 2011 roku oraz per-

spektywą na lata 2016–2019”. 

Nowa tożsamość Łodzi
Łódź, miasto kiedyś milionowe, z którego 

zaczęli uciekać mieszkańcy, szuka  pomysłu 

na swoją nową tożsamość. Dzięki temu 
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rodzą się tam inicjatywy i odwaga do wpro-

wadzania nowości oraz zmian, których mogą 

pozazdrościć inne, uważane od wielu lat za 

atrakcyjne, ośrodki miejskie.

Jak powiedziała dr Kinga Krauze z Regio-

nalnego Centrum Ekohydrologii PAN w cza-

sie swojej prezentacji „Koncepcja błękitno-

-zielonej sieci w Łodzi” w czasie konferen-

cji inaugurującej projekt „Ślad wodny jako 

narzędzie edukacji, integracji i podejmo-

wania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów 

wodnych w miastach”, która odbyła się we 

wrześniu w Krakowie: W Łodzi wierzymy 

w to, że błękitno-zielona infrastruktura i roz-

wiązania oparte na przyrodzie są pewnym 

remedium na nasze problemy, które naro-

dziły się jakiś czas temu.

 Rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature- 

-Based Solutions), zrównoważony rozwój 

odwołujący się do naturalnych procesów przy-

rodniczych, włączający je w praktykę zapobie-

gania ryzyku środowiskowemu (zmiany kli-

matu, bezpieczeństwo wodne, bezpieczeństwo 

żywnościowe, zdrowie), utrzymania dobrego 

stanu środowiska i bioróżnorodności oraz 

zapewnienia ludziom niezbędnych świadczeń 

ekosystemowych.

Błękitno-zielona infrastruktura i Nature- 

-Based Solutions są kluczem do zarządza-

nia zasobami w miastach, w tym wo da - 

mi opadowymi.  Wykazują  elastyczność 

reakcji na warunki środowiskowe i same się 

do nich dostosowują (zdolność samoregu-

lacji). Są energooszczęd ne – wykorzystanie 

energii słonecznej. Pozwalają na zamknię-

cie cyklu krążenia wody i (pierwiastków) 

z wiązków – prz ycz yniają się do redukcji 

istniejących zanieczyszczeń. Pozwalają na  

wszechstronne rozwiązania, zamiast betono-

wej powierzchni możemy mieć plac zabaw 

plus boisko, zbiornik na wodę, rabaty –  

wielofunkcyjność przyrody. Mają wysoką efek-

tywność w stosunku do kosztów. Tworzą zie-

lony wzrost i budowanie zielonej ekonomii –  

mamy nadzieję na nowe miejsca pracy. Tro-

chę inne podejście do przestrzeni, gdzie będą 

potrzebne inne zdolności, inne umiejętności 

i inne wykształcenie. Oczywiście nie bez zna-

czenia jest tutaj poprawa zdrowia mieszkań-

ców. Poprawiają estetykę i wizerunek miasta 

oraz powodują poprawę spójności i łączności.

 Podstawa koncepcyjna to ekohydrologia. 

W naturalnych systemach to woda decyduje 

o tym, ile będzie roślinności i jak się ta roślin-

ność będzie rozwijała. Ale to ta roślinność 

decyduje, jaki będzie cykl wodny. Chodzi o to, 

żeby przywrócić w przestrzeni miejskiej taką 

naturalną regulację. Zharmonizować szarą 

infrastrukturę, której nie wykluczymy nigdy, 

z zieloną infrastrukturą. Zintegrować procesy 

prawne, planistyczne, społeczne.

Projekt RadomKlima – 
Radom
Radom, podobnie jak Łódź, planuje i wdraża 

rozwiązania z zakresu adaptacji do zmian kli-

matu, współpracując ściśle z sektorem nauki 

i bazując na rozwiązaniach wykorzystują-

cych błękitną i zieloną infrastrukturę.

Od lipca 2015 r. realizowany jest w tym 

mieście projekt LIFE pn.  „Adaptacja do zmian 

klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę 

wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. 

Wnioskodawcą i bene"cjentem koordynu-

jącym jest gmina miasta Radomia. Współbe-

ne"cjentami są Wodociągi Miejskie w Rado-

miu Sp. z o.o., Uniwersytet Łódzki, Katedra 

Ekologii Stosowanej oraz FPP Enviro Sp. z o.o.

Głównym celem tego projektu jest stwo-

rzenie przestrzeni miejskiej o zwiększonej 

odporności na zmiany klimatu poprzez 

budowę demonstracyjnej zielonej i nie-

bieskiej infrastruktury opartej na podejściu 

 ekosystemowym. Projekt realizowany 

w Radomiu ma więc aspekt demonstracyjny 

i wdrożeniowy.

Prowadzone działania są nakierowane 

na: poprawę jakości życia mieszkańców 

miasta poprzez generowanie korzystnego 

mikroklimatu w przestrzeni miejskiej dzięki 

budowie zielonej i błękitnej infrastruktury; 

zachowanie różnorodności biologicznej 

w Radomiu poprzez działania adaptacyjne 

do zmian klimatu związane z zatrzymaniem 

wody deszczowej i kształtowaniem różno-

rodnych habitatów w inwestycjach wod-

nych; podniesienie świadomości społecznej 

na temat konieczności adaptacji do zmian 

klimatu w przestrzeni miejskiej, zrównowa-

żonej gospodarki wodami przy jednocze-

snej ochronie różnorodności biologicznej; 

wymianę doświadczeń i wiedzy eksperckiej 

w zakresie roli zielonej i błękitnej infrastruk-

tury w przestrzeni miejskiej w adaptacji do 

zmian klimatu. Jako jedno z działań wdroże-

niowych została przewidziana budowa wiaty 

przystanku miejskiego z zielonym dachem.

Zielone przystanki 
w Siemiatyczach
Takie ekologiczne przystanki z zastoso-

waniem roślinności na dachu możemy 

już zobaczyć w miejscowości Siemiatycze 

w województwie podlaskim. W centrum 

miasta, w miejscu, gdzie jest dość duży ruch 

Przebarwiające się jesienią rozchodniki na dachu zielonym parku wodnego Terma Bania
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samochodowy, przy drodze krajowej nr 19 

(przy placu Jana Pawła II) powstały 2 przy-

stanki obsadzone roślinnością z miniogro-

dem na dachu. Stosując do budowy przy-

stanków technologię zielonych dachów, 

wykorzystano tę przestrzeń do działań 

związanych z pochłanianiem zanieczyszczeń 

i CO2 z powietrza oraz do retencjonowania 

wód opadowych.

Bydgoszcz
W marcu w Narodowym Funduszu Och rony 

Środowiska podpisano umowę w   sprawie  

unijnego dofinansowania budowy i  prze - 

 budowy kanalizacji deszczowej i dostosowania 

sieci kanalizacji deszczowej do zmian klima-

tycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Przed-

sięwzięcie będzie kosztowało ponad 266 mln 

zł przy blisko 130 mln zł do"nansowania. To 

największa jak dotąd inicjatywa "nansowana 

ze środków POIiŚ 2014–2020 w ramach tego 

typu projektów. Tym samym Miejskie Wodo-

ciągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. stały 

się bene"cjentem unijnego działania 2.1. Ada-

ptacja do zmian klimatu wraz z  zabezpieczeniem 

i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 

w szczególności katastrofy naturalne oraz moni-

toring środowiska (typ projektów 5. Systemy 

gospodarowania wodami opadowymi). 

Celem tego dużego przedsięwzięcia 

jest maksymalne zatrzymanie i wykorzy-

stanie wód opadowych, m.in. do podle-

wania zieleni miejskiej, wprowadzenia (po 

 podczyszczeniu) do stawów lub oczek 

wodnych. Projekt przyczyni się do minima-

lizacji podtopień budynków oraz zalewania 

ulic, a także zmniejszy zużycie wody z sieci 

miejskiej związane z podlewaniem zieleni.

Działania realizowane  
we Wrocławiu
Konsekwentnie zieloną infrastrukturę buduje 

miasto Wrocław. W aplikacji, którą złożyło 

miasto Wrocław w konkursie o tytuł Zielo-

nej Stolicy Europy 2019, czytamy: Chcemy 

zwiększyć procent publicznych terenów zie-

lonych i chcemy, by miały one swoją ciągłość 

w całym mieście. Stąd program „Zielonych tętnic 

Wrocławia”, czyli stworzenia korytarzy wzdłuż 

największych arterii komunikacyjnych i parków 

kieszonkowych, będących oazami ciszy i zieleni. 

Program „Zielone tętnice Wrocławia”, któ-

rego realizację rozpoczęto w 2015 r., zakłada 

maksymalne zazielenienie głównych arterii 

miasta (pięciu ulic wjazdowych) i obsadzenie 

ich drzewami oraz kwiatami.   

W nowym studium – czytamy dalej – stra-

tegicznym dokumencie miasta – zaznaczona 

jest idea „Zieleni bez granic”. Planowanie roz-

woju według niej oznacza zanik tradycyjnej 

granicy pomiędzy strukturą urbanistyczną 

a przyrodniczym otoczeniem.

Na uwagę zasługuje również przyjęta we 

wrześniu 2015 r., prekursorska w skali całego 

kraju, uchwała Rady Miejskiej: „Uchwała 

nr  XV/268/15 w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości powierzchni 

użytkowych lokali mieszkalnych w ramach 

projektu intensy"kacji powstawania terenów 

zieleni w obrębie Miasta Wrocławia”. Zgodnie 

z jej zapisami, powierzchnie użytkowe lokali 

mieszkalnych znajdujące się w budynkach, 

w których w trakcie obowiązywania uchwały 

wykonane zostały zielone dachy czy zainsta-

lowano na ścianach zewnętrznych ogrody 

wertykalne, zostają częściowo zwolnione od 

podatku od nieruchomości.

Aspekt społeczny – 
mieszkańcy potrzebują 
takich rozwiązań 
Warto zauważyć, że inicjatywa opracowa-

nia „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Tere-

nami Zieleni w Krakowie na lata 2017–2030”  

nie wynika z żadnego nałożonego prawem 

Dach zielony ekstensywny, z rozchodników, w Krakowie, kompleks biurowy przy ul. Opolskiej
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Rozchodniki sprawdzają się w ekstremalnych 

warunkach na ekstensywnych dachach 

zielonych, wyeksponowane na intensywne 

nasłonecznienie, narażone na brak wody i wiatr.
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obowiązku, a jedynie z popartych głosem 

radnych miasta potrzeb mieszkańców, wyra-

żonych m.in. w trakcie konsultacji społecz-

nych Programu Ochrony Środowiska. Doku-

ment ten stanowi wytyczne zarówno dla 

służb utrzymujących zieleń na terenie mia-

sta, jak i wydziałów Urzędu Miasta odpowie-

dzialnych m.in. za planowanie przestrzenne, 

inwestycje i gospodarkę nieruchomościami.

Jak pokazują badania, „Zielony” budżet 

obywatelski Katowic, Łodzi i Poznania, zrea-

l izowany przez dr Agnieszkę Rzeńca, 

dr Agnieszkę Sobol i dr hab. Arnolda Berna-

ciaka, coraz więcej polskich miast decyduje 

się na uruchomienie procedury budżetu 

obywatelskiego, która pozwala na party-

cypację mieszkańców w procesach zwią-

zanych z polityką budżetową. Najbardziej 

popularnymi obszarami w budżetach oby-

watelskich są: zielona infrastruktura oraz 

ochrona powietrza i atmosfery. Tematyka 

ta dominuje pod względem liczby zarówno 

zgłaszanych z inicjatywy mieszkańców pro-

jektów, jak i tych, które przechodzą do etapu 

realizacji na podstawie wyników w głosowa-

niach mieszkańców oraz w zakresie wartości 

realizowanych budżetów.

Możemy też obserwować liczne oddolne 

inicjatywy, których efektem jest powsta-

wanie przestrzeni z zieloną infrastrukturą, 

np. woonerfy w Łodzi, park kieszonkowy 

„Na rogu Dekerta” w Krakowie. Mieszkańcy 

chętnie też uczestniczą w organizowanych 

dla nich wydarzeniach, których celem jest 

miejskie ogrodnictwo, sadzenie drzew czy 

budowanie ogrodów deszczowych.

Walory społeczne związane z zieloną infra-

strukturą to integracja społeczna, aktywiza-

cja, mobilizowanie ludzi do angażowania 

się we wspólne sprawy, tworzenie miejsc 

do rekreacji i spędzania wolnego czasu, 

a w efekcie poprawa jakości życia mieszkań-

ców dużych zbiorowisk miejskich.
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PIOTR WOLAŃSKI 

APK Dachy Zielone

Od 10 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsul-

tuje projekty, realizuje inwestycje, współpracuje ze 

środowiskiem naukowym przy projektach innowa-

cyjnych dla branży. 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 redak-

cyjnego DAFA opracowującego polskie wydanie 

wytycznych.
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