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Jak rozumieć zieloną infrastrukturę? 

 

• Zielona infrastruktura: strategicznie zaplanowana sieć 

obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami 

środowiskowymi,  

• zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić 

szeroką gamę usług ekosystemowych 

• obejmuje obszary zielone (lub niebieskie w przypadku 

ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów 

lądowych (w tym przybrzeżnych) oraz morskich 

• na lądzie zielona infrastruktura jest obecna na obszarach 

wiejskich i w środowisku miejskim 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Bruksela 6. 05. 2013  

A.Cieszewska  Zielona infrastruktura                                                       Katedra Architektury Krajobrazu SGGW 



Dlaczego infrastruktura ? 

      

Podstawowe urządzenia 

i obiekty niezbędne do 

funkcjonowania 

(podtrzymania procesów 

związanych z rozwojem) 

społeczeństwa i 

gospodarki 

 

  must have  

  trzeba mieć 
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Dlaczego zielona infrastruktura ? 

      

Podstawowe urządzenia 

i obiekty niezbędne do 

funkcjonowania 

społeczeństwa i 

gospodarki 

 

 

ale przy podtrzymaniu 

procesów 

przyrodniczych 
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Dlaczego zielona infrastruktura ? 

      

Takie funkcjonowanie 

społeczno – gospodarcze,  

które:  

• przynosi długotrwałe 

korzyści dla środowiska,  

• realizuje potrzeby 

środowiskowe  

społeczeństwa i  gospodarki 

• rozwiązania techniczne 

wspierające rozwój 

zrównoważony 
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UJĘCIA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY  

      

Sieciowe (sieć ekologiczna) 

 

Hydrologiczne (gospodarowanie wodą opadową) 

 

Zintegrowane ( wielofunkcyjność) 

Szulczewska B., 2018, Zielona Infrastruktura 
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Zielona Infrastruktura jako sieć ekologiczna 

1997 
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Zielona Infrastruktura jako sieć ekologiczna 

ESOCh 

Ekologiczny System  

Obszarów Chronionych 
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http://www.portlandoregon.gov/bes/article/4099230 

Portland 

Zielona Infrastruktura jako gospodarowanie wodą opadową 

Integracja programów związanych                       

z gospodarowaniem wodą 
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http://www.portlandoregon.gov/bes/article/4099230 

Portland interaktywna mapa zielonych ulic 

Zielona Infrastruktura jako gospodarowanie wodą 



Portland interaktywna mapa zielonych ulic 

Zielona Infrastruktura jako gospodarowanie wodą 
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Ujęcie zintegrowane 
• powiązane przestrzennie i 

funkcjonalnie obszary 

• pokryte roślinnością lub/i 

wodami oraz struktury 

• (np. zielone dachy), 

pełniące ważne funkcje 

• klimatyczne, 

hydrologiczne, 

biologiczne, ekologiczne             

i społeczne 

http://segip.org/wp-
content/uploads/2010/01/SEGIFramework.fina
ljul09.pdf 
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http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/green_infra
structure/NYCGreenInfrastructurePlan_Executi
veSummary.pdf 

Plan Zielonej 
Infrastruktury  

Zielona Infrastruktura ujęcie zintegrowane 

• Zrównoważone 

gospodarowanie wodami 

opadowymi 

• Rekreacja i wypoczynek 

 

• Kształtowanie powiązań 

przyrodniczych 

• Ochrona przyrody 
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Zielona Infrastruktura ujęcie zintegrowane 
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Brooklyn Sponge Park 

Zielona Infrastruktura ujęcie zintegrowane 

A.Cieszewska  Zielona infrastruktura                                                       Katedra Architektury Krajobrazu SGGW 



 
Brooklyn Sponge Park 

Teren 

otwarty o 

znaczeniu 

dla kultury 

Teren 

podmokłe 

podczysz-

czające 

wody 

Teren 

podmokłe 

edukacja 

Park 

gminny 

Zielona Infrastruktura ujęcie zintegrowane 



Brooklyn Sponge Park 
– rewitalizacja  

 

Zielona Infrastruktura ujęcie zintegrowane 
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Brooklyn Sponge Park – rewitalizacja  
 

Zielona Infrastruktura ujęcie zintegrowane 
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Brooklyn Sponge Park – rewitalizacja  
 

Zielona Infrastruktura ujęcie zintegrowane 
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Skala Zielonej Infrastruktury 

Skala regionu Skala miasta Skala miejsca 
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 • Zielona infrastruktura: strategicznie zaplanowana sieć obszarów 
naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi,  

• zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę 
usług ekosystemowych 

• obejmuje obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów 
wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych (w tym 
przybrzeżnych) oraz morskich 

• na lądzie zielona infrastruktura jest obecna na obszarach wiejskich i w 
środowisku miejskim 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Bruksela 6. 05. 2013  

Czy Zielona 

Infrastruktura to  

nowe podejście ? 
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Brzmi znajomo:  
 

•Sieci ekologiczne / ESOCh / Natura 2000 

/ System obszarów chronionych 

•System funkcjonowania przyrodniczego 

miasta / gminy 

•System przyrodniczy miasta / osnowa 

ekologiczna miasta /  

 

Ujęcie sieciowe 

Ujęcie zintegrowane 

ZI - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych  

                                                               z innymi cechami środowiskowymi 
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ESOCh Sieć Natura 2000  System obszarów chronionych 

? Zielona Infrastruktura  

   Ujęcie sieciowe 
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System Przyrodniczy Miasta  
Zaprojektowana struktura terenów kluczowych   
dla funkcjonowania przyrodniczego 

? Zielona Infrastruktura  

   Ujęcie zintegrowane 

Funkcjonowanie              

klimatyczne 

Funkcjonowanie 

hydrologiczne 
Funkcjonowanie 

biologiczne 
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System klinowo-
pierścieniowy 
Poznańskiego Obszaru 
Metropolitalnego  

Krąg kulturowo 
przyrodniczy Łódzkiego 
Obszaru 
Metropolitalnego  

Model kształtowania 
układu przyrodniczego 
Warszawskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

? Zielona Infrastruktura w obszarach metropolitalnych 

   Ujęcie zintegrowane 

System Przyrodniczy Obszarów metropolitalnych 
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? Co odróżnia   Zieloną Infrastrukturę                                      

   od wcześniejszych ujęć 

 

- korzyści dla społeczeństwa  

 

- wielofunkcyjność 

 

- sposób myślenia i zarządzania 

 

ZI - strategicznie zaplanowana sieć                                                 

obszarów naturalnych i półnaturalnych                                                         

z innymi cechami środowiskowymi 
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? Co odróżnia   Zieloną Infrastrukturę                                      

   od wcześniejszych ujęć 

 

- korzyści dla społeczeństwa  

 

- wielofunkcyjność 

 

- sposób myślenia i zarządzania 

 

ZI - strategicznie zaplanowana sieć                                                 

obszarów naturalnych i półnaturalnych                                                         

z innymi cechami środowiskowymi 

Usługi / Świadczenia ekosystemów  

– korzyści jakie społeczeństwo czerpie ze środowiska 
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CO JEST NOWE W ZIELONEJ INFRASTRUKTURZE? 

(1) Integracja – współpraca z innymi sektorami (transport, 
gospodarowanie wodą) 

(2) Wielofunkcyjność (przyrodnicze, społeczne, gospodarcze) 

(3)   Spójność (przestrzenna) 

(4)   Podejście hierarchiczne (wielo-skalowe) 

(5) Podejście wieloobiektowe (elementy dotychczas nie uwzględniane  

           np. w klasyfikacji terenów zieleni) 

(6) Włączenie społeczności (w planowanie, zarządzanie) 

(7) Wzmacnianie odporności (wobec zmian klimatu)  

Hansen, R. & Pauleit S. (2014). From Multifunctionality to Multiple Ecosystem 
Services? A Conceptual Framework for Multifunctionality in Green 
Infrastructure Planning for Urban Areas. AMBIO, 43, 516-529.  
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FUNKCJE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY  
(wg.Green infrastructure and territorial cohesion 2011) 

Bioróżnorodność 
/ochrona gatunków 

  Siedliska 

  Drogi migracji 

  Powiązania siedlisk 

 Gospodarowanie 
wodą 

 Zrównoważony system 
gospodarowania wodą 
opadową 

  Zapewnianie infiltracji 

  Usuwanie 
zanieczyszczeń z wód 
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FUNKCJE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY  
(wg.Green infrastructure and territorial cohesion 2011) 

 Łagodzenie skutków zmian 
klimatu 

  Zmniejszanie „wyspy ciepła”, 
ewapotranspiracja, 
zacienianie, przepływ mas 
powietrza 

  Zwiększanie odporności 
ekosystemów na zmiany 
klimatyczne 

  Zatrzymywanie wody 
opadowej i zmniejszanie 
ryzyka powodzi 

 Przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

  Sekwestracja węgla 

  Zachęcanie do 
„zrównoważonych” podróży 

  Oszczędzanie energii 
potrzebnej do 
ogrzewania/chłodzenia 
budynków 

  „Miejsce” dla energii 
odnawialnej  
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FUNKCJE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY  
(wg.Green infrastructure and territorial cohesion 2011) 

 Rekreacja, jakość życia, 
zdrowie 

 

  Rekreacja 

  Obcowanie z przestrzenią      
i przyrodą 

 Poprawa jakości powietrza 

 

 Produkcja żywności/ 
bezpieczeństwo 

 

 Bezpośrednia produkcja 
żywności oraz surowców  

 Utrzymywanie zasobów 
glebowych  

 Przeciwdziałanie erozji gleb 
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FUNKCJE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY  
(wg.Green infrastructure and territorial cohesion 2011) 

 Kultura i społeczności 
lokalne 

 Tożsamość miejsca 

 Możliwości / miejsce edukacji, 
ćwiczeń fizycznych oraz 
nawiązywania więzi społecznych  

 Możliwości rozwoju turystyki 

 

Wartość nieruchomości 
 

 Pozytywny wpływ na wartość 
ziemi i nieruchomości  
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NATURE  AT WORK. LIVERPOOL CITY REGION AND WARRINGTON GREEN 
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK. ACTION PLAN (2014) 

 

• Jednostka opracowująca: The Mersey Forest                                       
(organizacja o charakterze fundacji zrzeszająca  władze lokalne  
7 miast, właścicieli gruntów, Komisję Leśną, Natural England, 
Agencję Środowiska oraz biznes)    

• Interpretacja zielonej infrastruktury: „ujęcie zintegrowane” – 
jest to system podtrzymujący życie – zielone płuca i arterie 
stworzone przez nasze lasy, farmy, drzewa przyuliczne, parki, 
rzeki i kanały; stanowiący około 80% obszaru regionu, 
dostarczająca 8,000 miejsc pracy…  

• Skala: sub-regionalna, obszar metropolitalny  
 

JAK TO ROBIĄ INNI? 

Dokument dostępny na stronie: 
https://www.merseyforest.org.uk/liverpool_technical_final.pdf 
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NATURE  AT WORK. LIVERPOOL CITY REGION AND WARRINGTON GREEN 
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK. ACTION PLAN (2014) 

 

JAK TO ROBIĄ INNI? 

Dokument dostępny na stronie: 
https://www.merseyforest.org.uk/liverpool_technical_final.pdf 

Ustalenie w jakim stopniu realizacja zielonej infrastruktury może 
przyczynić się do: 

•  stworzenia nowych miejsc pracy,  

•  przyciągania inwestorów, 

•  wzrostu produkcji,  

•  poprawy zdrowia i warunków życia,  

•  stworzenia atrakcyjnego miejsca zamieszkania i pracy 

CEL PLANU 
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Typologia 
 
• Tereny rolne 26.72% 

powierzchni sub-regionu 

• Prywatne ogrody 14.91%  

• Siedliska wybrzeża morskiego 
14.72%  

• Obszary trawiaste, 
wrzosowiska 13.43%  

• Tereny sportowe 6.82%  

• Zadrzewienia 6.66%  

• Cieki 4.73%  

• Ogólnodostępne tereny 
rekreacyjne 4.35%  

• Parki i ogrody publiczne  
2.11%  

 

• Zieleń towarzysząca 
instytucjom 2.03%  

• Tereny podmokłe 1.18%  

• Zbiorniki wodne 0.91%  

• Tereny zdegradowane 0.43%  

• Ogrody działkowe, 
społecznościowe, farmy 
miejskie 0.41% 

• Cmentarze i tereny 
towarzyszące kościołom 
0.42%  

• Drzewa przyuliczne 0.13%  

• Sady 0.02%  

• Zielone dachy  0.00% 
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13 rodzajów działań, niezbędnych dla realizacji tego priorytetu, a wśród 
nich:  

 

• ustalenie obszarów z największym potencjałem do wykorzystania 
zielonej infrastruktury  jako czynnika wspomagającego realizację 
inwestycji (działanie 1)  

• wykorzystanie mapy zielonej infrastruktury, wskazującej obszary                  
o największych potrzebach i problemach do ustalenia priorytetowych 
programów inwestycyjnych, związanych z ograniczeniem zanieczyszczeń 
cieków oraz zmniejszeniem ryzyka powodzi (działanie 5) 

• zachęcanie inwestorów oraz wspomaganie kreowania większej liczby 
miejsc pracy dla projektantów i inżynierów, zajmujących się 
projektowaniem i realizacją elementów zielonej infrastruktury 
(działanie 12)  

PRIORYTET 1. „rozwój niskowęglowy” 
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5 sposobów wspomagania kontaktów ludzi z przyrodą 

• „połącz”  – pobudzanie potrzeby kontaktu mieszkańców z  przyrodą 

• „zauważ” – wykorzystanie środowiska przyrodniczego  jako 
inspiracji do działań artystycznych  

• „poświęć czas” – promowanie udziału w pracach na rzecz poprawy 
jakości środowiska  

• „bądź aktywny” – wykorzystanie zielonej infrastruktury jako 
miejsca różnego rodzaju aktywności fizycznych (np. gimnastyka, 
biegi), a szczególnie spacerów (tworzenie „społeczeństwa 
chodzącego”) 

• „zdobywaj wiedzę” – rozwijanie nowych umiejętności i zdobywanie 
nowych informacji o odwiedzanych miejscach.  

Koncentrowanie działań na obszarach najbardziej zagrożonych                        
z punktu widzenia stanu zdrowia mieszkańców.   

 

PRIORYTET 2.  poprawa zdrowia i jakości życia 
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• szkolenia interesariuszy, dotyczące roli zielonej infrastruktury w 
minimalizowaniu skutków zmian klimatu (działanie 16) 

• zbieranie i regularne aktualizowanie danych GIS, odnoszących się do 
elementów miejskiej i wiejskiej zielonej infrastruktury i obejmujące ich 
powierzchnię, typ i funkcje (działanie 18) 

• ograniczenie inwestowania na obszarach gleb potorfowych oraz 
ograniczanie form gospodarowania powodujących uwalniania się węgla 
do atmosfery (działanie 20) 

• promowanie sposobów użytkowania ziemi oraz zasad gospodarowania 
(w tym praktyk rolniczych) w górnych częściach zlewni, sprzyjających 
minimalizowaniu ryzyka wystąpienia powodzi, fali powodziowej, 
zmniejszania erozji gleby i utrzymywanie nienaruszalnych przepływów 
do rzek (działanie 21) 

• tworzenie warunków do wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych, zwłaszcza upraw energetycznych (działanie 24); 

PRIORYTET 3. zmiany klimatu  
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PRIORYTET 4. rekreacja, wypoczynek, turystyka  

– identyfikacja obszarów, 
kluczowych z punktu 
widzenia spełniania 
standardu dostępności 
(Access to Natural 
Greenspace Standard) 
(działanie 29); 

– rozwijanie dalszej 
współpracy między firmą 
Sustrans i władzami 
lokalnymi w celu 
optymalizacji sieci 
zielonych szlaków 
greenways (działanie 31). 

Standard dostępności: 

•  300 m., to jest 5 minut drogi od 
domu – obszar nie mniejszy                   
niż 2 hektary 

• 2 kilometry od domu –                         
obszar około 20 hektarów 

• 5 kilometrów od domu –                      
obszar około 100 hektarów  

• 10 kilometrów od domu –                  
obszar około 500 hektarów  

• dodatkowo 1 hektar na 1000 
mieszkańców tzw. Local Nature 
Reserves  

 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140605111422/http://www
.naturalengland.org.uk/regions/east_of_england/ourwork/gi/accessiblen
aturalgreenspacestandardangst.aspx (dostęp 20.02.2018) 
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Punk wyjścia: przypadku mapa obszarów węzłowych (core areas), 

stanowiących główne rezerwuary różnorodności biologicznej regionu 

oraz powiazań między nimi (sieć dolin rzecznych). Przewidziano tu 8 

działań, a wśród nich: 

• ochrona integralności obszarów węzłowych w ramach planowania 

strategicznego na szczeblu lokalnym (działanie 31);   

• zapewnienie dodatkowych powiązań, poprawa jakości siedlisk jako 

zasada przy planowaniu i projektowaniu zagospodarowania w 

obrębie głównych obszarów różnorodności biologicznej i wokół nich 

(działanie 34);  

• współpraca z organizacjami turystycznymi w regionie oraz na 

poziomie lokalnym w celu promowania obszarów o większej 

odporności na zagrożenie presją turystyczną (działanie 38).  

 

PRIORYTET 5. sieć ekologiczna  
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• powiązanie działań na rzecz zielonej infrastruktury z 

rozwijaniem nowoczesnej, opartej na wiedzy gospodarki rolnej  

• „obszary współpracy”: zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i 

magazynowania węgla,  pozyskiwanie funduszy UE, zwiększanie 

wykorzystania lokalnych produktów rolnych, rozwiązywanie 

problemów obszarów zagrożonych utratą zasobów glebowych 

• zgłaszanie zintegrowanych rozwiązań, które poprawiają 

konkurencyjność przedsiębiorstw wiejskich, a także pomagają 

w rozwiązaniu szerszych "problemów", które mają wpływ na 

zrównoważony rozwój regionu (działanie 44).  

 

PRIORYTET 6. gospodarowanie na obszarach 
wiejskich (8% zagrożonych utratą zasobów) 
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• Gmina – kluczowa rola w kształtowaniu i utrzymaniu zielonej 

infrastruktury w skali regionu, kraju, kontynentu… 

• Wypełnienie tej roli wymaga: 

– Podjęcia decyzji: tak oraz  (jaką koncepcję gmina zamierza 

realizować)  

– Opracowania strategii/ planu /programu dostosowanego do 

zasobów, możliwości i ograniczeń  

– Wsparcia władz – rządowych, regionalnych    (także finansowego) 

– Wielu lat  ciężkiej pracy i konsekwencji   (co nie oznacza braku 

refleksji i wprowadzania zmian) 

W Polsce  
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Dokumenty związane z ochroną klimatu 

Miejskie Plany Adaptacji  

Instytut na rzecz Ekorozwoju 

http://adaptcity.pl/ 

A.Cieszewska  Zielona infrastruktura                                                       Katedra Architektury Krajobrazu SGGW 



Dokumenty związane z ochroną klimatu 

Miejskie Plany Adaptacji (44) 
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Czy mamy rozwiązania praktyczne? 

MPA czy zawierają 
przykładowe  
rozwiązania które 
chcemy zastosować 
w naszym mieście? 
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Atlas Ekofizjograficzny Warszawy Wskazania dla całego miasta   
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Atlas Ekofizjograficzny Warszawy 
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Rotterdam Climate Proof. Adaptation Programme.                                                           
Connecting water with opportunities (2008 – 2025) 

Wizja miasta:  
1. Chronionego przed powodziami  
2. Wygodnego i atrakcyjnego dla 

mieszkańców 
3. Funkcjonującego jako dostępny 

port o minimalnym ryzyku 
zakłóceń 

4. W minimalnym stopniu 
narażonego na brak lub nadmiar 
opadów 

5. Świadomego konsekwencji 
zmian klimatycznych i zdolnego 
do adaptacji  

6. Wykorzystującego działania 
adaptacyjne do ekonomicznego 
wzmocnienia miasta i 
uwydatnienia jego wizerunku 
jako miasta położonego w delcie 

 Zielone dachy                   
(130.000 m2 w 2013) 

 Wielofunkcyjne                      
place wodne 



Chicago Climate Action Plan. Our City. Our Future (do 2020) 

1. Energooszczędne budynki 
2. Czyste i odnawialne źródła energii 
3. Innowacyjne rozwiązania transportowe 
4. Redukcja odpadów i zanieczyszczeń przemysłowych 
5. Adaptacja 

 Zielone dachy  

 Ogrody deszczowe (ograniczenie spływu 
wody, która wymaga zagospodarowania i 
oczyszczenia) 

 Niecki retencyjne  

 Przepuszczalne nawierzchnie   

 Systemy zrównoważonego drenażu  

 Zwiększenie powierzchni pokrytej koronami 
drzew (zwłaszcza liściastych)   

 Stosowanie gatunków, przystosowanych              
do ocieplającego się klimatu  
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A Stronger, More Resilient New York (do 2020) 

1. Budynki 
2. Społeczna i ekonomiczna regeneracja 
3. Ubezpieczenia 
4. Infrastruktura techniczna (zaopatrzenie 

w gaz, elektryczność itp.) 
5. Paliwa płynne 
6. Ochrona zdrowia, organizacja pomocy 

medycznej w przypadku zagrożenia 
7. Gotowość społeczna i reagowanie 
8. Telekomunikacja 
9. Transport 
10. Parki 
11. Ochrona środowiska i rekultywacja 
12. Woda i ścieki 

Adaptacja: 
  Odtworzenie i ochrona istniejących terenów 

podmokłych, bagiennych wzdłuż niektórych 
wybrzeży 

 Budowa „zielonych ulic” 

 Odtworzenie cieków wodnych i niewielkich 
terenów podmokłych służących do 
gospodarowania wodą opadową 

 Zwiększenie udziału nawierzchni 
przepuszczalnych 

 Przystosowanie istniejących parków do 
pogodowych sytuacji ekstremalnych (np. 
umocnienie i wyniesienie infrastruktury w 
parkach położonych w strefie zalewu, 
zakładanie kolekcji nasion roślin rodzimych)  

https://www.pinterest.com/slowottawa/urban-hydrology/ https://i.ytimg.com/vi/TvRqvuRLKjM/maxresdefault.jpg 



Sharon School, Sheffield:  Lokalny rezerwat przyrody na dachu 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej + 
gospodarowanie 
wodą opadową + 
edukacja  
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High Line Park, NYC, USA 

Odzyskiwanie 
utraconych przestrzeni 
+ rekreacja + wzrost 
wartości nieruchomości 
+ budowanie wizerunku 
miasta  
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High Line Park, NYC, USA 

Odzyskiwanie utraconych przestrzeni + 
rekreacja + wzrost wartości 
nieruchomości + budowanie wizerunku 
miasta  
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Odzyskiwanie utraconych przestrzeni + 
rekreacja + wzrost wartości 
nieruchomości + budowanie wizerunku 
miasta  

Hudson Yard 
Vessel 
Arch. 
Thomas Heatherwick, 
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https://pomiary.gdanskiewody.pl/sm_retention/map 

Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Gdańsku 

https://pomiary.gdanskiewody.pl/sm_retention/map


1) Wymiana nawierzchni na 
utwardzoną, nieprzepuszczalną 
z kostki betonowej oraz płyt 
chodnikowych, 
2) Budowa systemu małej 
retencji (w postaci połączonych 
ogrodów deszczowych oraz 
zieleni towarzyszącej) wraz 
z podłączeniem do istniejącej 
sieci kanalizacji deszczowej, 
3) Stworzenie miejsc 
parkingowych w nawiązaniu do 
istniejącego wewnętrznego 
układu komunikacyjnego, 
4) Budowa nowych 
i przebudowie istniejących 
chodników, 
 

Rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury w Gdańsku 





 

Pierwsze osiedle zrealizowane  

przez developera z retencją w zieleni  

na poziomie 45 mm z powierzchni uszczelnionych  

ZIELONY POŁUDNIK - NOWE 

MIESZKANIA GDAŃSK POŁUDNIE 



 
Austin, Texas 
Ratusz 

Informacja 



Informacja 
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University of Massachusetts in Amherst 
Aktywność społeczna 



1991 „big dig” 

2008 otwarcie 

Boston 
Rose Fitzgerald Kennedy  
Greenway 
 
North End Park  
 
projekt 
Crosby,  
Schlessinger,  
Smallridge LLC 



Boston,  Rose Fitzgerald Kennedy  
Greenway – North End Park 
 

Boston,  Rose Fitzgerald Kennedy  
Greenway – North End Park 
 



Ursynów – park nad tunelem autostrady 



Zielona infrastruktura podsumowanie: 

 Integracja (działań, polityk, elementów, funkcji) 

 Wielofunkcyjność (społeczna, środowiskowa, ekonomiczna) 

 Powiązanie / łączność  (składowych, skal, perspektyw) 

 Wielo-skalowe podejście (wdrażanie w regionie, skutek w miejscu) 

 Wieloobiektowe podejście (od terenów cennych po zabudowane) 

 Uwzględnienie zarządzania  

 Ujęcie strategiczne – długoterminowa perspektywa 

 Wpływ na funkcje społeczne 

 Inter i wielodyscyplinarność  

Benedict and McMahon2006; Kambites and 
Owen 2006; Pauleit et al.2011 
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               Nice to have                                         must have  

    Miło mieć                          Trzeba mieć 

Pytania?  
agata_cieszewska@sggw.pl 

A.Cieszewska  Zielona infrastruktura                                                       Katedra Architektury Krajobrazu SGGW 


