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Raport podsumowujący efekty pracy uczestników drugich warsztatów, które odbyły się 09.01.2018 r. 
we Wrocławiu, w ramach projektu Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. 

Celem warsztatów była wymiana doświadczeń dotyczących wprowadzania błękitno-zielonej 
infrastruktury do miast oraz kroków podejmowanych w mieście w celu usprawniania wprowadzania 
takich rozwiązań. Celem dodatkowym warsztatów było zacieśnienie współpracy i wymiany wiedzy 
pomiędzy zarządami zieleni poszczególnych miast.  

W warsztatach wzięli udział urzędnicy z Krakowa, Tychów, Warszawy i Wrocławia, łącznie 29 osób, które 
reprezentowały takie jednostki jak: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, 
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Urząd Miasta Wrocławia, MPWiK we Wrocławiu oraz Tyski Zakład 
Usług Komunalnych.  
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CZĘŚĆ 1. Innowacyjne rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją dr hab. inż. Tomasza Bergiera z AGH w Krakowie, dotyczącą 

innowacyjnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. 

W prezentacji ekspert skupił się na głównym celu błękitno-zielonej infrastruktury, którym jest jak 

najdłuższe zatrzymywanie i retencjonowanie wody w krajobrazie miejskim. Przedstawiona została 

klasyfikacja zielonej infrastruktury, dzieląc rozwiązania pod względem funkcji i typów działania na: 

mechaniczne – kontrolujące przepływ, przetrzymujące wodę i retencjonujące wodę oraz biologicznie 

oczyszczające wodę – filtrujące, infiltrujące oraz fitoremediacja. Wybór rozwiązania do zastosowania 

zależy od potrzeby w danym miejscu. Gdy mamy do czynienia z czystą wodę bardziej zależy nam na jej 

retencji, a w przypadku wody zanieczyszczonej stosujemy instalacje biologicznie oczyszczające wodę, 

tj. fitoremediację. 

1.1 Błękitno-zielone systemy 

Bardzo istotne z punktu prawidłowego i zrównoważonego funkcjonowania miasta, jest planowanie 

kompleksowych systemów błękitno-zielonej infrastruktury a nie scentralizowanych rozwiązań. Takie 

podejście pozwala na poprawę warunków ekologicznych i wodnych w mieście oraz na 

przeciwdziałanie wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, jak np. wyspa ciepła. Jest to działanie 

również znacznie bardziej efektywne finansowo. Efektywne systemy błękitno-zielonej infrastruktury 

łączą wiele różnorodnych obiektów naturalnych z tymi zaprojektowanymi przez człowieka biorąc pod 

uwagę całe miasto.  
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Doskonałymi miejscami, od których można zacząć wprowadzać błękitno-zieloną infrastrukturę  

w miastach są parkingi oraz drogi na których rozwiązania te mogą też służyć zwalnianiu ruchu 

kołowego (silny trend w miastach). 

1.2 Przykłady rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury  

Przykłady rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury zostały podzielone na cztery główne obszary: 

pojedyncze posesje i budynki, zieleń przyuliczna, parki (w tym parki retencyjne, tzw. parki 

deszczowe) oraz korytarze ekologiczne związane z wodą (rzeki i potoki, zbiorniki wodne, parki 

rzeczne). 

Mimo zróżnicowanych terenów w mieście, determinujących wprowadzanie konkretnych rozwiązań  

z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, nie można zapomnieć, że najlepszym oraz najbardziej 

efektywnym sposobem zatrzymywania wody w mieście są duże drzewa. 

Przykłady stosowanych rozwiązań: 

1. Pojedyncze posesje/budynki 

• Zielone dachy i zielone ściany stanowiące rozwiązanie dla zatrzymania wody, jak i walki  

z efektami wyspy ciepła itp. 

• Zbiorniki na wodę gromadzące deszczówkę, która może byś wykorzystywana w ogrodach do 

podlewania. 

• Ogrody deszczowe oczyszczające deszczówkę. 

• Liniowe ogrody. 

• Niecki retencyjne. 

2. Zieleń przyuliczna 

W przypadku rozwiązań stosowanych przy drogach z ruchem kołowym trzeba pamiętać, że 

odprowadzana woda z ulic i chodników jest znacznie gorszej jakości i bardziej zanieczyszczona 

od deszczówki retencjonowanej na posesjach. 

• Drzewa, zakrzewienia. 

• Przepuszczalne nawierzchnie – zamiast powierzchni bitumicznych, stosowanie powierzchni 

przepuszczalnych, które wykonywane są z jaśniejszych materiałów niż asfalt, co dodatkowo 

korzystnie wpływa na mniejsze nagrzewanie się powierzchni. 

• Trawiaste pasy buforowe wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

• Obniżanie linii krawężników, umożliwiając swobodny spływ wody na tereny zieleni. 



4 
 

• Tworzenie pasaży roślinnych, w których rośliny oczyszczają zanieczyszczoną wodę, zanim 

zostanie odprowadzona do naturalnych cieków wodnych (przy takich rozwiązaniach nie 

dochodzi do infiltracji, woda poprzez zastosowanie nieprzepuszczalnego podłoża 

przekierowywana jest przez oczyszczające rośliny do rzeki, jeziora itp.). 

• Niecki i rowy infiltracyjne obsadzone roślinnością. 

• Tworzenie kanałów-rzek na środku ulic, do których odprowadzany jest nadmiar wody. 

• Odprowadzania wody na tereny miejsc parkingowych. 

• Tworzenie systemu „zielonych ulic” (odtwarzanie cieków wodnych). 

3. Parki i korytarze ekologiczne 

• Parki tworzone specjalnie, na terenach których tworzy się zbiorniki wodne, retencjonujące 

wodę deszczową z całego miasta. Deszczówka na terenie parku oczyszczana jest z metali 

ciężkich i biogenów, zanim zostanie odprowadzona do rzeki (np. Szwecja, Enköopinkg). 

• Odtwarzanie wyschniętych mokradeł, zasilanych wodą z okolicznych wieżowców (np. 

Chiny). 

• Odtwarzanie wyschniętych rzek, poprzez odtworzenie koryta, zasilania rzeki, 

przekształcanie podziemnych kanałów odprowadzających wodę z miasta w kanały w formie 

naturalnych rzek (np. Niemcy). 

• Place wodne – tworzenie niecek retencyjnych w środku miasta o zróżnicowanych funkcjach 

(przekształcanie przestrzeni miejskiej w miejsca retencyjne w przypadkach ekstremalnych 

opadów i nadwyżki deszczówki w mieście) (np. Amsterdam). 

• Renaturyzacja rzek np. Sokołówki w Łodzi. 

 

1.3 Bariery dla wprowadzania błękitno-zielonych rozwiązań do miast 

Po prezentacji wprowadzającej uczestnicy warsztatów w grupach dyskutowali na temat 

najistotniejszych barier, które utrudniają wprowadzanie błękitno-zielonych rozwiązań do miast. 

Zidentyfikowano następujące problemy: 

1. Tereny zieleni przyulicznej: 

• Ograniczenia wynikające z istniejącej infrastruktury podziemnej, która uniemożliwia 

wykonywanie prac. 

• Brak wystarczającej przestrzeni (coś kosztem czegoś – szczególnie newralgicznymi miejscami 

jest ścisłe centrum miast). 
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• Przyzwyczajenia stron procesu inwestycyjnego – obawa przed nieznanym, „wygoda” 

postępowania znanymi, przetartymi ścieżkami. 

• Obawa przed nowymi rozwiązaniami, a nie przed kwestiami prawnymi i formalnymi. 

• Brak współpracy i rozdział kompetencji – brak współpracy już na etapie przygotowywania 

projektów. 

• Brak porozumienia między jednostkami miejskimi oraz zróżnicowane cele i priorytety (ZZMy 

versus ZIKiT/ZDM). 

• Brak wiedzy oraz projektów testowych, pokazujących jak dane rozwiązanie sprawdza się  

i funkcjonuje w warunkach polskich miast. 

• Brak rozporządzeń wymuszających wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do miast. 

• Świadomość wysokich kosztów związanych z wykonaniem błękitno-zielonej infrastruktury  

i potrzebnymi wszystkimi przebudowami i zmianami w obrębie ulicy. 

• Niezbędność ustalenia priorytetów w mieście – zieleń versus miejsce postojowe. 

• Brak inżynierów chętnych do wprowadzania nowych rozwiązań. 

• Brak wiedzy (fizycznej, technologicznej i koncepcyjnej). 

• Brak wystarczającej wiedzy o mieście. 
 

 

 

2. Parki i korytarze ekologiczne: 

• Obawa przed wprowadzaniem dużych ilości wody na tereny istniejących już parków (ryzyko 

uszkodzenia istniejącego drzewostanu – zbyt duże ryzyko straty). 

• Brak jasno sformułowanych wytycznych do wprowadzania błękitno-zielonych rozwiązań. 
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• Bak wiedzy o mieście (brak map i aktualnych danych nt. hipsometrii, obszarów zlewni, 

poziomu wód gruntowych, potencjału infiltracji – jakości gleby). 

• Brak świadomości potrzeby wprowadzania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury ze 

strony władz i społeczeństwa. 

• Brak miejskich planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających wprowadzenie 

rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury. 

• Duży problem własności terenu – utrudniający oraz bardzo często uniemożliwiający 

tworzenie całych systemów, korytarzy ekologicznych w miastach. 

• Problem z wpisywaniem planów stworzenia korytarzy ekologicznych do dokumentów 

strategicznych miast – obszarowo bardzo duże tereny, których powstanie musi być 

zagwarantowane i umocowane prawnie. 

• Brak przepływu informacji pomiędzy jednostkami miejskimi. 

• Istota konsultacji każdego etapu pracy nad mpzp w każdej jednostce miejskiej. 

• Brak zaplanowanych dużych i dobrze zagospodarowanych terenów zieleni na nowych 

osiedlach mieszkaniowych. 

• Niewystarczający opis i definicja powierzchni biologicznie czynnej (określenie procentowego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji jest zbyt ogólne, nie daje 

wytycznych do dobrego zagospodarowania terenów zieleni). 

• Brak zachęt oraz konkretnych rozwiązań i obowiązków dla deweloperów przy tworzeniu 

terenów zieleni. 

• Problemy administracyjne – brak możliwości narzucenia właścicielom prywatnym obowiązku 

wprowadzania konkretnych rozwiązań. 

Dobra praktyka: w Parku Lotników w Krakowie ZZM wprowadza się nowe rozwiązania doprowadzając wodę  

z dachu do niecki-stawu – używanie znanej nomenklatury („staw”) ułatwia realizacje założeń. 
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3. Błękitno-zielona infrastruktura wokół budynków i na posesjach 

• Wysokie koszty rozwiązań, również w kontekście późniejszej eksploatacji (np. koszty 

związane z wymianą roślin na zielonych ścianach). 

• Ograniczenia dla wprowadzenia danych rozwiązań ze względu na uwarunkowania 

środowiskowe (jakość gruntu, poziom wód gruntowych itp.) 

• Brak zachęt w postaci ulg od podatków dla właścicieli prywatnych. 

• Mała świadomość mieszkańców (dotycząca możliwości, rozwiązań, korzyści z nich 

wypływających). 

• Brak rozwiązań systemowych dla współpracy między podmiotami. 
 

 

1.4 Prawne aspekty wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury do miast 

Bariery utrudniające wprowadzanie błękitno-zielonej infrastruktury do miast mają również podłoże 

prawne. Obowiązujące uwarunkowania prawne związane z błękitno-zieloną infrastrukturą 

przedstawiła radczyni prawna Agnieszka Masłowska-Gądek. Zaprezentowała podstawy prawne, 

które mogą być wykorzystane do tworzenia nowych rozwiązań w miastach, jak również te aspekty, 

które utrudniają wprowadzanie błękitno-zielonej infrastruktury w pasach drogowych itp. 

Przedstawione zostały również elementy prawa wodnego, w tym informacja nt. zasady mniejszej 

stawki opłat w sytuacji występowania na nieruchomości urządzeń do retencjonowania wody. Zasada 

ta bezpośrednio może wpływać na zainteresowanie podmiotów prywatnych wprowadzaniem 

błękitno-zielonej infrastruktury na gruntach, którymi zarządzają. Ważnym elementem 

znowelizowanego prawa wodnego jest również nie pobieranie opłaty za usługi wodne w przypadku 

dróg publicznych oraz dróg kolejowych, z których wody deszczowe i roztopowe odprowadzane są do 
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wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód 

(art. 269.1). Jest to kolejny element, który może zachęcać jednostki miejskie do tworzenia 

błękitno-zielonej infrastruktury przy pasach drogowych. 

1.5 W jaki sposób wprowadzać błękitno-zielone rozwiązania do polskich miast? 

Po prezentacji dotyczącej aspektów prawnych związanych z możliwościami oraz ograniczeniami 

wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury do miast, uczestnicy warsztatu w grupach 

dyskutowali nad działaniami jakie należy podjąć w miastach, jakie działania już są podejmowane 

oraz jakie dokumenty należy przyjąć, aby móc wprowadzać innowacyjne rozwiązania z zakresu 

błękitno-zielonej infrastruktury do miast. 

Istniejące lub opracowywane dokumenty i zarządzenia w miastach: 

• Zarządzenia Prezydenta miasta z 2016 roku w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 

Wrocławia. 

• Zarządzenia Prezydenta miasta z marca 2017 roku w sprawie gospodarowania wodami 

opadowymi we Wrocławiu.  

• Uchwała Rady Miasta Wrocławia w sprawie zwolnienia od podatku na zielone dachy i ściany.  

• Katalog Dobrych Praktyk dotyczący zagospodarowania wód opadowych w pasach drogowych we 

Wrocławiu. 

• „Program małej retencji” w Krakowie. 

• „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”. 

• Wprowadzane przez wodociągi regulacje dotyczące ilości wody opadowej, która może być 

odprowadzana do kanalizacji (jednak brak rzetelnych informacji co się dzieje z wodą na danej 

działce). 

• We Wrocławiu powstaje zielona strategia, w ramach której powstaną karty zieleni (opisujące 

m.in. zmianę ‘szare na zielone’, karty zagospodarowania wód dla terenów szkół itd.). 

Istniejące narzędzia i projekty oraz funkcjonujące błękitno-zielone rozwiązania w miastach: 

• W Krakowie, w Parku Stacja Wisła funkcjonuje 5 ogrodów deszczowych ze zbiornikiem 

podziemnym, do których odprowadzana jest woda z dachu oraz staw w Parku Lotników Kraków, 

również retencjonujący wodę opadową z dachu. 

• Wrocław – ogród deszczowy na ul. Mińskiej. 

• MPWiK we Wrocławiu zakład na Grobli – jeden ze stawów osadowych przyjmuje deszczówkę  

z magazynku dachu wykorzystywaną do płukania samochodów (miał to być obiekt pokazowy). 

http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html
http://www.zzm.wroc.pl/pl/aktualnosci/zarzadzenie_prezydenta_wroclawia_w_sprawie_ochrony_drzew_i_rozwoju_terenow_zieleni_wroclawia,193.html
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/189897/6541zp17.pdf
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/189897/6541zp17.pdf
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U70/2015/175/3763.pdf
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=82863
https://dialogspoleczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/04/1_OPIS-05_04_17.pdf
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• Warszawa – 6 ogrodów deszczowych w gruncie, 1 ogród deszczowych w pojemniku oraz trzy 

niecki retencyjne powstały we współpracy ZZW z Fundacją Sendzimira. 

• Warszawa – Biuro Kryzysowe przygotowuje strategię adaptacji do zmian klimatu, która 

konsultowana ma być przez wiele biur i jednostek miejskich, dodatkowo monitorowane mają 

być powstałe w 2017 roku ogrody deszczowe. 

• Wrocław – projekt Green Grow, Horyzont 2020 –  sieć parków kieszonkowych z zieloną ulicą, po 

ich powstaniu ma być prowadzony ich monitoring oraz na podstawie wyników określone 

wytyczne dotyczące stosowania błękitno-zielonej infrastruktury. 

• Wrocław program „Zielone tętnice” – powstają ogrody deszczowe, zielone przystanki, zielone 

torowiska itp. (brak dofinansowania). 

• Nowa siedziba urzędu miasta we Wrocławiu – budynek, który będzie posiadać systemy 

wykorzystujące deszczówkę w toaletach oraz inne rozwiązania ekologiczne.  

• W Krakowie zostało obsadzone 10 ha łąk kwietnych spowalniających odpływ wody (z czego 8 ha 

znajduje się przy drogach). 

• Wrocław ul. Legnicka – obsadzanie zielonych torowisk rozchodnikami. 

• Bulwar Dunikowskiego we Wrocławiu, z gruntem strukturalnym oraz chodnikiem rampowym. 

• ZDM w Warszawie testuje nawierzchnie przepuszczalne na ścieżkach rowerowych. 

Planowane działania w miastach, potrzeby i rozwiązania: 

• Stworzenie Katalogu Dobrych Praktyk dot. innych terenów niż pasy drogowe (Wrocław). 

• Próba wprowadzania rozszerzeń w dokumentach strategicznych dotyczących wód opadowych 

poza terenami miejskimi (w ramach współpracy z deweloperami przy inwestycjach 

dofinansowywanych z miasta). 

• Współpraca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie wprowadzanie rozwiązań 

błękitno-zielonej infrastruktury odbywało by się przez dewelopera na terenach miejskich. 

• Prowadzenie kampanii społecznych i działań edukacyjnych prowadzonych w szkołach itd. przez 

jednostki miejskie. 

• Zachęty i inne programy podobne do „Programów małej retencji”. 

• Oddziaływanie edukacyjne przez WBO (Wrocławski Budżet Obywatelski) – możliwość wpłynięcia 

na kształtowanie terenów prywatnych. 

• Wprowadzanie wszystkich zasad uchwałą rady miejskiej, żeby obejmowały też tereny prywatne 

(rozszerzenie zakresu oddziaływania zarządzeń na tereny prywatne jako prawo lokalne). 

• Prowadzenie programów pilotażowych we współpracy z radami osiedla. 
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• Uszczegółowienie zapisów w miejskich planach zagospodarowania przestrzennego. 

• Zwiększenie liczby kontrolerów ze strony miasta. 

• Potrzeba wprowadzania szczegółowych zapisów do studium, strategii miast, mpzp i innych 

dokumentów strategicznych. 

• Usprawnienie wewnętrznego procesu uzgodnień poprzez wizyty studyjne, konferencje, 

warsztaty i doszkalanie, zatrudnienie nowej, wykwalifikowanej kadry. 

• Identyfikacja potrzeb w mieście. 

• Prowadzenie inwestycji pilotażowych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. 

• Tworzenie koncepcji technicznych, opracowań, inwentaryzacji w zakresie rozwoju miasta pod 

kątem BZI. 

• Powołanie zespołu zadaniowego w mieście, który realizowałby cele strategiczne, konkretne 

projekty, miał przydzielone konkretne kompetencje i uprawnienia związane z wprowadzaniem 

błękitno-zielonej infrastruktury. 

• Powołanie zespołu międzymiastowego, który usprawniłby wymianę dobrych praktyk  

i doświadczeń. 

• Bardzo duża potrzeba poprawy przepływu informacji pomiędzy jednostkami miejskimi – 

ustalenie i trzymanie się tych samych priorytetów, idei dla miasta. 

• Potrzeba regularnych szkoleń i spotkań w mieście, podczas których przekazywane byłyby cele  

i idee dla miast wszystkim jednostkom miejskim. 

• Potrzeba większego programu, we współpracy z uczelniami wyższymi (niezbędne wsparcie 

miasta we wprowadzaniu błękitno-zielonej infrastruktury przez naukowców, organizacje 

pozarządowe). 

• Potrzeba organizowania konferencji przez miasta, skierowanych do specjalistów, fachowców, 

branżystów, żeby na bieżąco byli informowani jakie miasto ma cele i idee i mogli do nich dążyć, 

wiedzieli czego miasto od nich oczekuje. 

 

1.6 Pomysły i propozycje rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury 

1. „Rain-toilet” – toalety miejskie w parkach, wykorzystujące wodę deszczową, z dodatkowym 

awaryjnym systemem zasilania z sieci wodociągowej. Dylematem pozostaje rozwiązanie źródła 

wody, takiego, żeby gromadzić jak najwięcej wody (koncepcje zbiorników na wodę w obrębie 

budynku, zbiorników podziemnych, ewentualna możliwość przechwytywania wody deszczowej  

z ciągu kanalizacji deszczowej.  
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2. Zielone ściany – wyciąganie zieleni do pionu, stosowanie nie tylko paneli do nasadzeń roślin, ale 

stosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań, tj. roślin normalnie sadzonych w ziemi. 

3. Baza inwestycji miejskich (GIS-mapa) – miejsce zbierające informacje o wszystkich 

prowadzonych w mieście inwestycjach (z identyfikacją inwestycji, z możliwością wprowadzania 

zmian, uaktualniania statusu danej inwestycji – wysyłka alertów do wszystkich jednostek 

miejskich po każdej wprowadzonej zmianie w systemie) – ułatwienie komunikacji między 

jednostkami, ułatwienie możliwości zgłoszenia zastrzeżeń, nowych pomysłów i koncepcji. 

4. „Szare na zielone” – istniejący projekt we Wrocławiu – dostosowywanie placówek oświatowych 

adaptując je do zmian klimatu, przez wprowadzanie zielonej infrastruktury itp., stworzenie 

przyjaznych przestrzeni dla dzieci z walorem edukacyjnym, żeby dzieci same dbały o nowo 

zaaranżowaną przestrzeń (możliwość wyboru z listy opcji, co przyczyni się do większej 

identyfikacji w powstałym miejscem i większym dbaniem o zieleń). Np. tworzenie sucho-mokrych 

rzek dla dzieci, urban farming itp. 

5. Strategia działań dla rzeki – komunikacyjne powiązanie kilku istniejących parków wokół rzeki 

Ślęży – korytarz, z połączeniami komunikacyjnymi (ścieżki, chodniki dla pieszych). 

6. Rozszczelnienie podwórek – „Zielone na szarym” – rozszczelnienie podwórek warszawskich 

(wprowadzanie zieleni na osiedla). 
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