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Zielona infrastruktura jako 
element skutecznego planowania 
przestrzennego

Abstrakt

Planowanie przestrzenne, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak 
i lokalnym, wymaga podejmowania szeregu działań i szeroko zakrojonych 
analiz na wielu płaszczyznach. Jednym z elementów zagospodarowania prze-
strzeni, tak wiejskich, jak i miejskich, są tereny zieleni. Współcześnie coraz 
więcej mówi się o powiązanej z nimi tzw. zielonej infrastrukturze. Na tę chwilę 
nie istnieje jedna, konkretna definicja zielonej infrastruktury, nie ma również 
dokładnych, jednoznacznych wytycznych co do identyfikowania jej elemen-
tów składowych. Daje to możliwość badaczom, planistom i urbanistom na 
szeroką jej interpretację i włączanie w jej zasięg coraz to nowych elementów. 
W ostatnich latach działania lokalne skupiają się coraz bardziej na ochronie 
zieleni, w głównej mierze spowodowane jest to restrykcjami ze strony polityki 
zarówno międzynarodowej, jak i krajowej, uwarunkowanymi między innymi 
przez zmiany klimatu. Jednym z elementów, które mogą skutecznie działać na 
korzyść obszarów zielonych, jest odpowiednia polityka przestrzenna, której 
jednym z zadań i głównych celów jest prowadzenie zrównoważonego rozwoju. 
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Wstęp

Choć pojęcie zielonej infrastruktury pojawiło się już na 
przełomie XIX i XX w. (Benedict, McMahon 2006: 23), to 
w dyskursie publicznym funkcjonuje stosunkowo od nie-
dawna. Koncepcje, z których wyewoluowało odnosiły się 
do szeroko pojmowanej ochrony środowiska. W związku 
z tym ciągle istnieje problem z jednoznacznym określe-
niem czym zielona infrastruktura jest (a czym nie), jakie 
są jej główne elementy składowe oraz jakie pełni funkcje. 
Niektórzy badacze uznają płynność i „szerokość” tej de-
finicji za zjawisko pozytywne, które umożliwia jej ewolu-
owanie i dostosowywanie się do różnorodnych uwarun-
kowań w tym m.in. tych przestrzennych (Wright 2011). 
Warto jednak podkreślić, że koncepcja sama w sobie nie 
jest nowa. Bierze ona swój początek z dwóch głównych 
inicjatyw, mających na celu przede wszystkim (Benedict, 
McMahon 2006: 6):

 − ochronę oraz łączenie parków i obszarów zielonych, 
które pełnią m.in. funkcje rekreacyjne i estetyczne,

 − zachowanie oraz łączenie parków i innych terenów 
zielonych przeciwdziałając tym samym m.in. frag-
mentacji siedlisk.
Wspomniani autorzy zauważają również, że historia 

rozwoju działań mających na celu stworzenie tego, co 
obecnie nazywamy zieloną infrastrukturą, sięga połowy 
XIX w. i jest w istocie zbiorem szeregu dyscyplin oraz ba-
dań w tym zakresie. To właśnie poprzez ochronę parków, 
lasów, rzek czy też projektowanie krajobrazu w zgodzie 
z naturą stworzono podwaliny pod rozwój współczesnej 
zielonej infrastruktury (Benedict, McMahon 2006: 23). 

W pierwszej fazie rozwoju tego pojęcia były to opra-
cowania nawiązujące do istoty ochrony środowiska, idei 
green belt (czyli pasa zieleni wokół miasta), czy też war-
tości przyrody w życiu człowieka. Późniejsze koncepcje 
odnosiły się między innymi do powiązań między ekologią 
a projektowaniem, w tym między innymi zasad etycznych 
nawiązujących do użytkowania ziemi jak i potrzeby par-
tycypacji w działaniach.

Skuteczna polityka przestrzenna jest obecnie szcze-
gólnie istotna z punktu widzenia rozwoju miasta, jego 
dzielnic bądź kwartałów, czy też obszarów wiejskich. 
Niejednokrotnie miasta decydowały się na konsekwent-
ne planowanie przestrzeni w zgodzie z ich historycz-
nymi układami. Przykładem takim może być Porto, 
gdzie szczególnie zadbano o zachowanie historycznego 
dziedzictwa i klimatu miasta (Oliveira 2006). Analiza 
zagospodarowania przestrzennego w przypadku miasta 
jest nieodzownym elementem badań, stanowi ona swe-
go rodzaju „szerokie okno na jego fizyczną strukturę” 
(Oliveira 2018: 124). Zielona infrastruktura, niekiedy 
nie wprost, pojawia się także w planowaniu przestrzen-
nym m.in. w postaci celów czy kierunków mających 

za zadanie określanie pól interwencyjnych czy obsza-
rów działań dążących do ochrony, zachowania czy też 
odnowy walorów środowiskowych składających się na 
zieloną infrastrukturę. Pojawia się ona w planach zago-
spodarowania przestrzennego, tak w części tekstowej 
jak i graficznej, jak również w ogólnych i szczegółowych 
ustaleniach planu.

Cel i metoda badań

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zielonej 
infrastruktury jako jednego z elementów sprawnego pla-
nowania przestrzennego. Autorki na podstawie analizy 
literatury krajowej i zagranicznej przytoczą najczęstsze 
podziały, funkcje oraz definicje zielonej infrastruktu-
ry. W kolejnym kroku, dokonując analizy wybranych 
dokumentów planistycznych (zarówno dotyczących 
obszarów miejskich, jak i wiejskich), a także w oparciu 
o istniejące uwarunkowania prawne, opiszą i przed-
stawią główne elementy zielonej infrastruktury oraz 
zastosowane w wybranych dokumentach rozwiązania 
do niej się odnoszące.

Zielona infrastruktura – próba definicji

Jak podkreślała Countryside Agency1 (2006), najważ-
niejszymi zadaniami zielonej infrastruktury ochrona 
siedlisk przyrodniczych oraz bioróżnorodności, a także 
tworzenie sieci połączonych ze sobą wielofunkcyjnych 
terenów zielonych. Wszystkie te elementy mają przyczy-
nić się do prowadzenia bardziej zrównoważonego oraz 
zdrowego stylu życia, wspierając tym samym gospodarkę 
zarówno obszarów wiejskich, jak i miejskich.

Victoria Institute of Strategic Economic Studies 
w swoim raporcie określa zieloną infrastrukturę jako 
sieć połączonych ze sobą systemów wodnych oraz tere-
nów zielonych, które dostarczają środowisku miejskiemu 
szeregu walorów zarówno środowiskowych, jak i społecz-
nych czy też ekonomicznych (VISES 2015: 3).

Zielona infrastruktura bywa również nazywana połą-
czeniem naturalnych oraz półnaturalnych obszarów zie-
lonych występujących na obszarach wiejskich i miejskich. 
Odnosi się ona tak do obszarów lądowych, jak i przy-
brzeżnych czy morskich, a jej głównym zadaniem jest 
zwiększanie odporności całego ekosystemu i zachowania 
jego bioróżnorodności (Naumann et al. 2011, Komisja 
Europejska 2013). Zielona infrastruktura sama w sobie 
postrzegana jest również jako koncepcja, którą tworzy 
sieć hydrologiczna łącząca tereny zieleni z infrastrukturą, 
które zapewniają wszelkie ekologiczne funkcje (Ahern 
2007: 267). M. Ely i S. Pitman (2014: 3) utożsamiają ją 

1 Był to organ ustawowy utworzony w Anglii w 1999  r., którego 
głównym celem była poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. 
W 2006 r. zakończył on swoją działalność.
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z kolei z zielonymi przestrzeniami, a także systemami 
wodnymi, których wzajemne przeplatanie się oraz łą-
czenie skutkuje wsparciem dla wszystkich organizmów 
żywych znajdujących się w środowisku miejskim.

Polskie podejście do zagadnienia zielonej infrastruk-
tury przestawiła B. Szulczewska (2018). Przytoczyła 
ona szereg interpretacji i powiązań krajowych defini-
cji z innymi, tak polskimi jak i zagranicznymi autora-
mi (Szulczewska 2018: 43–46). Uważa ona, że „należy 
pogodzić się z różnorodnością interpretacji i podejść” 
(Szulczewska 2018: 47) z uwagi na fakt, iż definicje te 
z reguły są dość ogólne. To zaś spowodowane jest rów-
nież interpretowaniem zielonej infrastruktury przez spe-
cjalistów z różnych dziedzin, m.in. przez architektów, 
urbanistów jak też i przyrodników. 

W większości przytoczonych przykładów i definicji 
termin „zielona infrastruktura” odnosi się do takich pojęć 
jak „ochrona obszaru”, czy „tereny zieleni”. M. E. Benedict 
i E. T. McMahon (2006) uważają, że zielona infrastruktura 
jest czymś więcej niż tylko ochroną zasobów naturalnych 
czy też krajobrazu: „(jest to) … połączona sieć naturalnych 
obszarów i innych otwartych przestrzeni, które zachowu-
ją naturalne wartości i funkcje ekosystemu, utrzymuje 
czyste powietrze i wodę oraz zapewnia szeroki wachlarz 
korzyści dla ludzi i przyrody.” (Benedict, McMahon 2006: 
1). Łączy ona bowiem tę ochronę z zagospodarowaniem 
terenu, a także ze stworzoną i zaplanowaną przez człowie-
ka infrastrukturą. Ich zdaniem podejście takie umożliwia 
społeczności zarówno identyfikację, jak i priorytetyzację 
tych zachowań, które odnoszą się do optymalnego wyko-
rzystania przestrzeni, by jednocześnie zaspokoić potrzeby 
ludzi i zachować równowagę w środowisku.

W swojej pracy autorzy ci podkreślili również i wy-
mienili czym zielona infrastruktura ewidentnie nie jest:

 − programem – może być za to filozofią lub strategią,
 − panaceum na wszystko – nie jest możliwe, aby spełnić 

oczekiwania wszystkich jej odbiorców, zatem wymaga 
kompromisu,

 − rozwiązaniem krótkoterminowym – ponieważ 
wymaga podejścia złożonego, zaplanowanego 
i długoterminowego,

 − wysiłkiem jednej osoby – wymaga za to skoordyno-
wania prac wielu specjalistów i uczestników,

 − programem rządowym – mimo, że niejednokrotnie 
jest koordynowana przez władze wyższego szczebla,

 − wyznacznikiem wzrostu lub spadku – nie można okre-
ślić, że tworzenie elementów zielonej infrastruktury 
zawsze skutkuje wzrostem/rozwojem lub spadkiem, 
może natomiast stymulować do wzrostu oraz rozwoju,

 − zarezerwowany dla poszczególnych grup – jest kon-
cepcją i rozwiązaniem dedykowanym wszystkim jego 
użytkownikom,

 − greenway’em2 – które z kolei mogą być istotnym ele-
mentem składowym zielonej infrastruktury,

 − placem zabaw/podwórkiem szkolnym – które wpraw-
dzie mogą być elementem zielonej infrastruktury, jed-
nak warto zauważyć, że mogą także nie spełniać jej 
celów środowiskowych czy ekologicznych (Benedict, 
McMahon 2006: 15).

Główne komponenty zielonej infrastruktury

Komisja Europejska w dokumencie zawierającym wy-
tyczne do projektowania zielonej infrastruktury wyróż-
niła jej potencjalne komponenty. Wśród nich znalazły się 
m.in. (Komisja Europejska 2013: 6):

 − obszary o wysokim znaczeniu pod względem bioróż-
norodności, które stanowią swego rodzaju węzły dla 
zielonej infrastruktury, tj. np. obszar Natura 2000,

 − obszary poza granicami tych o wysokim znaczeniu, które 
zawierają obszerne i zdrowo funkcjonujące ekosystemy,

 − przywrócone siedliska, które pomagają ponownie po-
łączyć istniejące obszary naturalne,

 − obszary naturalne działające w podobny sposób do 
korytarzy ekologicznych, takie jak np. żywopłoty, rze-
ki, strumyki, itp.,

 − elementy sztuczne, które wspierają funkcjonowanie 
ekosystemu bądź też pomagają w przemieszczaniu 
się zwierząt, np. ekodukty, czy ekomosty,

 − strefy buforowe wspomagające m.in. przenikanie kra-
jobrazu do różnorodności biologicznej, np. rolnictwo 
przyjazne dla fauny i flory,

 − wielofunkcyjne strefy, gdzie możliwe jest prowadzenie 
kilku kompatybilnych działalności na tym samym 
obszarze, np. produkcja żywności oraz rekreacja.
Zdaniem B. Szulczewskiej (2014) elementami zielonej 

infrastruktury mogą być zarówno korytarze ekologiczne, 
tereny naturalne, tereny Natura 2000, ogrody działkowe 
i przydomowe, greenway’e3, zielone ściany i dachy, roślin-
ność, całe układy hydrologiczne, czy też wody powierzch-
niowe – słowem, wszelkie naturalne bądź seminaturalne 
elementy. Uważa ona jednak, że nie istnieje silna potrzeba 
tworzenia generalnej, uniwersalnej klasyfikacji czy typo-
logii dotyczącej komponentów zielonej infrastruktury. 
Powinna być tworzona dopiero w ramach określonego 
przez władze danej jednostki obszaru, zaś sama lista pod-
legać może ciągłym modyfikacjom.

2 Pojęcie greenway, czyli „zielony szlak” jest formą tras turystycznych 
przeznaczonych dla turystów poruszających się innym środkiem loko-
mocji niż np. samochód. Wiąże się on z potrzebą i poszukiwaniem swego 
rodzaju doznań z przemierzania tras wzdłuż naturalnych korytarzy (Sala 
2017 za: Blázquez, Sarrión 2014). Innymi słowy jest to pas obszarów atrak-
cyjnych pod względem krajobrazowym; nazywana jest tak również często 
droga położona w malowniczym otoczeniu (Ashworth 1991).
3 Podobnie jak M. E. Benedict i E. T. McMahon uznaje ona greenway jako 
element zielonej infrastruktury a nie zieloną infrastrukturę samą w sobie.
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Funkcje i korzyści płynące z zielonej 

infrastruktury

W świetle przytoczonych powyżej przykładów, ochrona 
terenów zieleni (zarówno zieleni urządzonej jak i nieurzą-
dzonej), wydaje się mieć kluczowe znaczenie w rozwoju 
przestrzeni. Warto jednak przyjrzeć się bliżej funkcjom 
jakie owa infrastruktura pełni, a także jakie niesie za sobą 
korzyści.

Z uwagi na mnogość i nieskończoność komponentów 
zielonej infrastruktury jej cechą charakterystyczną jest 
wielofunkcyjność (Grunewald et al. 2018), na którą skła-
dają się przede wszystkim następujące funkcje: 

 − strukturotwórcza (odnosi się głównie do tworzenia 
kompozycji przestrzennych, które m.in. przeciwdzia-
łają suburbanizacji, zapewniają ciągłość krajobrazu, 
czy też tworzenie układów zieleni miejskiej), 

 − środowiskotwórcza (wpływ m.in. na jakość powietrza, 
czy chroniąc różnorodność biologiczną), 

 − społeczna (pełniąc funkcje dydaktyczno-wychowaw-
cze poprzez tworzenie np. ogrodów botanicznych, 
czy też wpływając na warunki uprawiania sportu 
i rekreacji), 

 − ekonomiczna (kształtując ceny nieruchomości, czy 
usprawniając działanie szarej infrastruktury), 

 − produkcyjna (dostarczając surowce naturalne) 
 − oraz techniczna (tworząc m.in. ochronę akustyczną) 

(Puzdrakiewicz 2017: 158–170).
 − J. Ahern (2007) analizując główne funkcje zielonej 

infrastruktury podzielił je na trzy grupy:
 − abiotyczne (czyli oddziałujące na nieożywione elemen-

ty środowiska), a wśród nich m.in. utrzymanie reżimu 
hydrologicznego czy też ochrona przed ekstremalny-
mi zjawiskami meteorologicznymi i klimatycznymi,

 − biotyczne (czyli oddziałujące na ożywione elementy 
środowiska), w tym zapewnienie rezerw genetycz-
nych czy też tworzenie korytarzy ekologicznych dla 
migracji zwierząt,

 − kulturowe, które przede wszystkim odnoszą się do 
edukacji środowiskowej, możliwości bezpośrednie-
go obcowania z przyrodą, czy też sportu i rekreacji 
(Ahern 2007: 269).
Wśród potencjalnych korzyści z zielonej infrastruk-

tury Komisja Europejska najczęściej wyróżnia (Komisja 
Europejska 2013: 6): 

 − korzyści środowiskowe – przede wszystkim polep-
szenie jakości gruntów, wyeliminowanie elementów 
zanieczyszczających wodę i powietrze czy też retencja 
wód opadowych, 

 − korzyści społeczne – głównie poprawa zdrowia i sa-
mopoczucia, wzrost atrakcyjności miast ze względu na 
ilość zieleni, poprawa jakości turystyki, a także te od-
noszące się do zmian klimatu oraz bioróżnorodności, 

 − korzyści związane ze zmianami klimatu i bioróż-
norodności – zmniejszanie efektu „miejskich wysp 
ciepła”, ochrona przed katastrofami naturalnymi, 
tworzenie korytarzy ekologicznych oraz łagodzenie 
skutków powodzi.
European Environment Agency (EEA) w swoim ra-

porcie wskazała na osiem głównych grup korzyści zwią-
zanych z wprowadzania elementów zielonej infrastruk-
tury do przestrzeni (EEA 2011: 36):

 − ochrona bioróżnorodności – w tym m.in. tworzenie 
siedlisk dla gatunków, czy też ich ochrona,

 − adaptacja do zmian klimatu – zwiększenie odporności 
ekosystemów na zmiany klimatyczne, zmniejszanie 
„miejskich wysp ciepła”,

 − łagodzenie zmian klimatu – oszczędzanie energii zu-
żywanej do ogrzewania bądź chłodzenia budynków, 
dostarczanie miejsca pod odnawialne źródła energii,

 − zarządzanie wodą – usuwanie zanieczyszczeń z wód 
oraz ułatwianie ich infiltracji,

 − produkcja i zapewnianie zapasów żywności – zapobie-
ganie erozji gleby, utrzymywanie zasobów glebowych,

 − umożliwienie rozwoju rekreacji, czystsze powietrze,
 − aspekt kulturowy i społeczny – możliwość edukacji, 

szkoleń czy też interakcji społecznych,
 − wpływ na ogólną wartość gruntów i nieruchomości.

M. E. Benedict i E. T. McMahon (2006: 57–58) w zie-
lonej infrastrukturze upatrują szereg korzyści, m.in. 
w postaci utrzymywania lasów w kształcie zbliżonym 
do pierwotnego oraz gospodarstw w swoim tradycyjnym 
kształcie, wspierania zdrowia fizycznego i psychicznego 
dzięki obcowaniu z naturą, wspierania lokalnej i glo-
balnej gospodarki poprzez przeciwdziałanie katastro-
fom naturalnym (takim jak powodzie czy pożary lasów), 
a także w poczuciu przewidywalności i pewności w kwe-
stii rozwoju i wzrostu.

Zielona infrastruktura w planowaniu 

przestrzennym – uwarunkowania prawne

Wśród najważniejszych polskich aktów prawnych nie-
rozerwalnie związanych ze skutecznym planowaniem 
przestrzennym, a odnoszących się do szeroko rozumia-
nej ochrony środowiska, w tym do kwestii związanych 
z zieloną infrastrukturą, należą cztery ustawy:

 − ustawa prawo ochrony środowiska,
 − ustawa o ochronie przyrody,
 − ustawa o lasach,
 − ustawa prawo wodne.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska szczególną rolę w realizacji zadań ochronnych 
przypisuje instytucji planowania przestrzennego, zobo-
wiązując ją do uwzględniania we wszelkiego rodzaju do-
kumentach planistycznych zasady ochrony środowiska 
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i zrównoważonego rozwoju (art. 8). Dokumenty plani-
styczne powinny zapewniać warunki utrzymania rów-
nowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami 
środowiska (art. 72 ust. 1). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
reguluje kwestie obejmowania ochroną cennych przyrod-
niczo zasobów Polski oraz zarządzania ochroną i sankcji. 
Przeniesiono do niej również przepisy unijnych dyrektyw 
regulujących kwestię obszarów Natura 2000: Dyrektywy 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (potocznie 
zwanej dyrektywą siedliskową) oraz Dyrektywy 2009/147/
WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 
ptactwa (potocznie zwanej dyrektywą ptasią).

Uzupełnieniem ustawy o ochronie przyrody jest 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, odnosząca 
się ściśle do ochrony walorów przyrodniczych terenów 
leśnych, ukazując obowiązek realizacji trwale równo-
ważonej gospodarki leśnej jako podstawowej zasady 
gospodarowania lasami, a co za tym idzie zachowania 
różnorodności biologicznej. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zawie-
ra również wiele odniesień do ochrony walorów przy-
rodniczych, głównie wód śródlądowych, przenosząc na 
polski grunt przepisy unijne, w tym przede wszystkim 
postanowienia zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Innymi aktami prawnymi czy dokumentami uwzględ-
niającymi w większym bądź mniejszym stopniu proble-
matykę zielonej infrastruktury w naszym kraju, są również 
liczne ustawy, strategie, koncepcje, programy, plany czy po-
lityki, będące dokumentami tworzonymi zarówno na szcze-
blu centralnym (krajowym), regionalnym (wojewódzkim), 
czy lokalnym (gminnym). Wśród nich wymienić można:

 − ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 − ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 − Długookresową Strategię Rozwoju Kraju – Polska 2030. 

Trzecia fala nowoczesności,
 − Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z per-
spektywą do roku 2030 (SPA 2020),

 − strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 
perspektywa do 2020 r.,

 − Program ochrony i zrównoważonego użytkowania róż-
norodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 
2015–2020,
Są wśród nich również ściśle planistyczne takie jak:

 − Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030,

 − plany zagospodarowania przestrzennego województw, 
 − studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, 
 − miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Nieustannie postępująca w polskiej przestrzeni 
presja urbanizacyjna wymaga w dzisiejszych czasach 
nie tylko skutecznego planowania przestrzennego. 
Potrzebny jest też nadzór właściwych organów w celu 
utrzymania procesów ekologicznych i stabilności eko-
systemów. Niezbędny jest on również w celu zacho-
wania różnorodności biologicznej, przeciwdziałania 
fragmentacji siedlisk oraz tworzenia rozwiązań pozwa-
lających na osiąganie jak najlepszych przestrzennych 
powiązań ekologicznych sprzyjających migracji i za-
pewnieniu potrzeb bytowych gatunków chronionych, 
a także ochronę walorów krajobrazowych, zieleni oraz 
zadrzewień.

W procesie planistycznym uwzględnia się w myśl art. 
1 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym: „wymagania ochrony 
środowiska, w tym gospodarowanie wodami i ochrony 
gruntów rolnych i leśnych”. Ponadto art. 4 Rozporządzenia 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego (MPZP) zawiera ustalenia m.in. zasad ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Powinny 
one zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska, o których mowa w szczególności 
w art. 72 i 73 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska oraz obowiązujących ustaleń planów 
ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezer-
watów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla 
innych form ochrony przyrody występujących na terenach 
objętych projektem planu miejscowego. 

Ustawa prawo ochrony środowiska dla opracowań pla-
nistycznych wprowadza obowiązek sporządzania opraco-
wań ekofizjograficznych charakteryzujących poszczególne 
elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu (art. 
72 ust. 4, 5). Z kolei w celu zapewnienia odpowiednich 
warunków decyzyjnych w odniesieniu do działań, które 
mogą znacząco wpływać na środowisko, dla procedury 
planistycznej przeprowadza się postępowanie w spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko (Ziobrowski, 
Kozłowski, Jeżak 2005: 108), tzw. strategiczną ocenę od-
działywania na środowisko, której zasady określa Ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Od 2008 r. na mocy ww. ustawy powoła-
na została instytucja – Generalna/Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, której nadrzędnym celem jest 
ochrona środowiska oraz, która posiada na podstawie 
art. 23 ust.5, art. 30 ust. 3, art. 33 Ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody; art. 11 pkt 5 lit. i, art. 
17 pkt 6 lit. a tiret trzeci lit. b, tiret drugi, oraz art. 24 ust. 
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1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym kompetencje do opiniowania 
i uzgadniania dokumentów planistycznych. Prognoza 
oddziaływania na środowisko (sporządzana w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) jest 
niejako odpowiednikiem raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko (GDOŚ 2018). GDOŚ/RDOŚ 
(jako właściwy organ środowiskowy) realizując zadania 
z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony 
przyrody i obszarów Natura 2000, zapobiegania i napra-
wy szkód w środowisku oraz zarządzania środowiskiem, 
a także Główny/Państwowy Wojewódzki lub Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny (jako właściwy organ in-
spekcji sanitarnej), niejako pośredniczą w kształtowaniu 
i ochronie środowiska, a co za tym idzie mają znaczący 
wpływ na kształtowanie się zielonej infrastruktury rów-
nież w planowaniu przestrzennym. 

Przykłady wykorzystania elementów zielonej 

infrastruktury w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego

Z uwagi na długą i otwartą listę możliwych komponentów 
zielonej infrastruktury, planowanie przestrzenne i jego 
instrumenty (czyli m.in. MPZP) nie są w stanie w swo-
ich opracowaniach wskazać ich wszystkich. Przykładowo 
jednymi z częściej wymienianych elementów zielonej in-
frastruktury, które nie pojawiają się w graficznej części 
opracowań planistycznych są zielone dachy czy ogród-
ki przydomowe. Główną tego przyczyną jest poziom 
uszczegółowienia: plany są sporządzane w skali 1:1 000 lub 
1:2 000, zaś studia uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego w skali 1:10 000.

W związku z tym, na potrzeby niniejszego artykułu, 
za elementy zielonej infrastruktury występujące w doku-
mentach planistycznych (głównie MPZP), uznano wy-

Ryc. 1.  
Elementy zielonej infrastruktury 
występujące w MPZP 
Źródło: opracowanie własne  
na podstawie Zmiany MPZP 
gminy Dobra (Uchwała Nr 
XXIII-143/16)
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brane rodzaje terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej 
(wraz z wodami powierzchniowymi) oraz wybrane formy 
obszarowej ochrony przyrody (Tab. 1.).

Tab. 1.  
Elementy zielonej infrastruktury występujące w dokumentach 
planistycznych, analizowane w niniejszym opracowaniu

ZIELEŃ URZĄDZONA 
I NIEURZĄDZONA

FORMY OBSZAROWEJ 
OCHRONY PRZYRODY

 − lasy i zadrzewienia, 
 − wody powierzchniowe 
śródlądowe

 − rzeki i potoki, 
 − tereny zieleni 
o funkcjach ekologicznych 
i ochronnych, 

 − tereny zieleni izolacyjnej, 
 − tereny zieleni urządzonej, 
 − zespoły dworsko-parkowe, 
 − cmentarze.

 − parki narodowe, 
 − rezerwaty przyrody i ich 
otuliny, 

 − parki krajobrazowe, 
 − obszary chronionego 
krajobrazu, 

 − obszary Natura 2000, 
 − użytki ekologiczne, 
 − zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe, 

 − lasy ochronne.

Źródło: opracowanie własne

Gminy, których choćby część powierzchni położona 
jest w obszarach chronionych, w tym: Natura 2000, ob-
szarach chronionego krajobrazu, parkach narodowych, 
krajobrazowych, bądź ich otulinach, z pewnością przo-
dują pod względem nasycenia elementami przyrodniczy-
mi, a co za tym idzie zieloną infrastrukturą. Ciekawym 
przykładem pokazującym możliwość uwzględnienia 

wszelkich uwarunkowań środowiskowo-przyrodniczych 
w planach zagospodarowania przestrzennego, jest gmina 
wiejska położona w województwie małopolskim – gmina 
Dobra. Na Ryc. 1. przedstawiono wybrane, zastosowane 
na mapach sporządzanych na potrzeby MPZP, elemen-
ty charakterystyki środowiska przyrodniczego, stano-
wiące przykłady zielonej infrastruktury w planowaniu 
przestrzennym.

Z uwagi na mnogość elementów zielonej infrastruk-
tury, które pojawiają się w opracowaniach planistycz-
nych, a także biorąc pod uwagę skalę niniejszych opra-
cowań, postanowiono posłużyć się wspominanym już 
podziałem jej funkcji na grupy według J. Aherna (2007). 
Przedstawienie przykładów zielonej infrastruktury w po-
dziale na abiotyczne, biotyczne oraz kulturowe, pozwa-
la w stosunkowo jasny oraz zwięzły sposób przybliżyć 
najbardziej charakterystyczne elementy oraz funkcje 
pełnione przez zieloną infrastrukturę w planowaniu 
przestrzennym. 

Abiotyczne funkcje zielonej infrastruktury

Jednym z przykładów zastosowania elementów zie-
lonej infrastruktury w MPZP, jest wykorzystanie jej 
jako elementu stanowiącego formę zieleni izolacyjnej. 
Odwołując się do podziału J. Aherna (2007), funkcję tę 

Ryc. 2.  
Zieleń izolacyjna jako przykład 
zastosowania zielonej infrastruktury 
w MPZP 
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie Zmian MPZP gminy Łęczna, 
gminy Zator oraz gminy Dobra4

4 a) Zmiana MPZP Gminy Łęczna, 
Uchwała Nr XVI/92/2019 
b) Zmiana MPZP Gminy Zator dla Ob-
szaru Graboszyce i Grodzisko, Uchwała 
Nr XLV/385/18 
c) Zmiana MPZP Gminy Dobra, Uchwa-
ła Nr XXIII-143/16
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można zaliczyć do abiotycznych. Tereny zieleni oddzia-
łują tu bowiem na nieożywione elementy środowiska, 
tworząc swoim kształtem bufor oddzielający tereny, któ-
rych przeznaczenie w MPZP może wskazywać m.in. na 
ich potencjalną uciążliwość (Ryc. 2.). 

Powyższe przykłady zieleni izolacyjnej mogą mieć 
różnorodne nazewnictwo – nie zawsze jest powiedziane 
wprost o ich izolacyjnej funkcji. I tak oprócz standardo-
wych obszarów wyznaczonych w planie jako ZI (Ryc. 2a), 
można spotkać również ZW (Ryc. 2b), a także ZE (Ryc. 
2c). Tereny ZI w tym przykładzie odnoszą się do terenów 
zieleni izolacyjnej, których podstawowym przeznacze-
niem jest „zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym” 
(Uchwała Nr XVI/92/2019, § 47, pkt 1, 2). Ponadto, w za-
pisach odnoszących się do zasad zagospodarowania te-
renu wskazuje się minimalną powierzchnię biologicznie 
czynną (w tym wypadku na poziomie nie mniejszym 
niż 90%) oraz wprowadza się zakaz budowy ogrodzeń 
(Uchwała Nr XVI/92/2019, § 47, pkt 4). Przeznaczeniem 
głównym dla obszarów oznaczonych jako ZW są tereny 
zieleni nieurządzonej. Tutaj, podobnie jak w przypadku 
terenu ZI, ustala się minimalną powierzchnię biologicz-
nie czynną (również na poziomie minimum 90%). Z ko-
lei podstawowe przeznaczenie obszarów oznaczonych 
jako ZE to „zieleń o funkcjach ekologicznych i ochron-
nych w obszarach nie objętych formami ochrony przyro-

dy zgodnie z przepisami o ochronie przyrody” (Uchwała 
Nr XXIII-143/16, § 100). Głównym zadaniem przytoczo-
nych przykładów jest izolacja terenów zabudowy miesz-
kaniowej, mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej, czy 
też terenów rolnych, od bezpośredniego, potencjalnie 
uciążliwego oddziaływania: stacji paliw (Ryc. 2a), terenu 
produkcyjnego (Ryc. 2b), czy terenu usług komercyjnych 
i rozwoju działalności gospodarczej (Ryc. 2c) – w tym 
wypadku chodzi o lokalizację usług z zakresu branży 
motoryzacyjnej (mechanika, blacharstwo, lakiernictwo). 
Projektowana zieleń ma tu za zadanie przede wszystkim 
uchronienie otaczających je obszarów przed uciążliwo-
ścią, która może być wynikiem prowadzonej w sąsiedz-
twie działalności. 

Jako inny przykład z grupy abiotycznych funkcji zie-
lonej infrastruktury przenoszonych na grunt planowania 
przestrzennego, uznać można obszary szczególnego za-
grożenia powodzią, czy nieprzekraczalne linie zabudowy 
wyznaczone od linii brzegowych rzek w granicach obsza-
rów chronionego krajobrazu (Ryc. 3.). 

Utrzymanie reżimu hydrologicznego jest jedną 
z najczęściej ujmowanych w planowaniu przestrzennym 
funkcji środowiska przyrodniczego. Mapy zagrożenia 
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stanowią 
podstawę dla ograniczania negatywnych skutków powo-
dzi. Odbywa się to zarówno poprzez wyznaczanie zasię-

Ryc. 3.  
Obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią jako przykład zielonej 
infrastruktury w planowaniu 
przestrzennym 
Źródło: opracowanie własne na 
podstawie MPZP gminy Dobra 
(Uchwała Nr XXIII-143/16)
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gu obszarów zagrożonych powodzią na rysunku planu, 
jak również stosowanie odpowiednich zapisów w tekście 
ustaleń planu. Najważniejszym działaniem jest tu niewy-
znaczanie nowych terenów pod zabudowę w zasięgu strefy 
zagrożenia. Niejednokrotnie pozostawia się jednak szer-
szy pas zieleni ekologicznej wzdłuż przedmiotowej strefy.

W zapisach MPZP stosuje się następujące przykłado-
we ustalenia: „(...) w granicach obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, ogra-
niczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odręb-
nych dotyczących ochrony przed powodzią” (Uchwała 
Nr XXIII-143/16 §12, pkt 1); „w granicach obszarów szcze-
gólnego zagrożenia powodzią nie wyznacza się nowych 
terenów zabudowy” (§ 12, pkt 2); bądź: „w granicach 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią realizacja 
obiektów budowlanych jest możliwa pod warunkiem 
zastosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających 
realizowane obiekty przed działaniem wód powodzio-
wych” (§ 12, pkt 3).

Biotyczne funkcje zielonej infrastruktury

Kolejną z funkcji zielonej infrastruktury przeniesioną 
na grunt planowania przestrzennego jest funkcja bio-
tyczna. Zapewnienie rezerw genetycznych, tworzenie 
korytarzy ekologicznych dla migracji zwierząt, a także 
wspieranie współistnienia wielu gatunków fauny i flory, 
a więc oddziaływania na ożywione elementy środowiska, 
stanowi niewątpliwie element skutecznego planowania 
przestrzennego (Ryc. 4.). 

Obszary chronione, w tym najmłodsza z form 
ochrony przyrody – Natura 2000, wskazywane są na 
rysunku planu. Inne, m.in.: korytarze ekologiczne, 
siedliska chronionych gatunków roślin i zwierząt, czy 
ogólniej – ich wzajemne powiązania przyrodnicze, 
wskazuje się na mapach prognozy oddziaływania na 

środowisko, bądź w opracowaniu ekofizjograficznym. 
W samym planie zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia się powyższe, by w taki sposób wyzna-
czać tereny pod zainwestowanie (tereny przeznaczone 
pod zabudowę czy układ komunikacyjny), aby w jak 
najmniejszym stopniu kolidowały z elementami two-
rzącymi powiązania przyrodnicze, a połączona sieć 
naturalnych obszarów i innych otwartych przestrzeni, 
zapewniała możliwie jak największą ciągłość i droż-
ność tego systemu. 

Istotną kwestią ujmowaną w planach zagospodaro-
wania przestrzennego jest również zapewnienie cią-
głości cieków wodnych. Przykładowym zapisem może 
być ujęty w §12, pkt 4 zmiany MPZP gminy Dobra za-
pis: „na całym obszarze planu obowiązuje zachowa-
nie ciągłości cieków wodnych w rejonie skrzyżowań 
z trasami komunikacyjnymi i ciągami infrastruktury 
technicznej”, czy też wyznaczanie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy od cieków wodnych, by umożliwić po-
wszechny do nich dostęp i zapewnić ciągłość całemu 
systemowi wodnemu.

Kulturowe funkcje zielonej infrastruktury

Trzecią grupą funkcji zielonej infrastruktury wymie-
nianych przez J. Aherna (2007) są funkcje kulturowe. 
W głównej mierze mają one za zadanie edukowanie 
i rozwijanie doświadczeń związanych ze środowiskiem 
i jego ochroną. Jednymi z form zagospodarowania 
przestrzennego, które bezpośrednio odnoszą się do tej 
grupy, są tereny zespołów dworsko-parkowych (ZP2) 
(Ryc. 5a), często objęte strefą ochrony konserwator-
skiej (pośredniej, bądź bezpośredniej). Procedura pla-
nistyczna chroni takie obiekty na podstawie przepisów 
odrębnych z zakresu ochrony zabytków, jak również 
poprzez uzgadnianie projektów planów z właściwym 

Ryc. 4.  
Korytarze ekologiczne oraz siedliska przyrodnicze jako przykład zielonej infrastruktury w opracowaniu ekofizjograficznym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zmiany MPZP gminy Dobra (Uchwała Nr XXIII-143/16)
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dla danego miejsca konserwatorem zabytków – głów-
nie w zakresie kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu. 

Obok terenów zespołów dworsko-parkowych wymie-
nić można również tereny usług sportu i rekreacji (US), 
tudzież tereny usług turystyki (UT) (Ryc. 5b). Stanowią 
one nieco inną formę zagospodarowania przestrzenne-
go, jednak również wpasowują się w funkcje kulturowe 
zielonej infrastruktury (zgodne z podziałem J. Aherna 
2007). Mowa tu o wyznaczonych w planach zagospo-
darowania przestrzennego terenach szeroko pojętych 
usług sportu i rekreacji (infrastrukturze czasu wolnego 
spędzanego często na świeżym powietrzu). Kategoria 
ta wprawdzie dopuszcza zabudowę, jednak może ona 
obejmować jedynie obiekty usług nieuciążliwych, usług 
turystyki czy towarzyszące im budynki gospodarcze. 
Powierzchnia takiej zabudowy nie może przekraczać 
określonych parametrów (w przypadku terenów UT jest 
to 50%, zaś w przypadku US – 40% powierzchni działki). 

Podsumowanie i wnioski

Planowanie przestrzenne, jako główny instrument po-
lityki przestrzennej, ma na celu nie tylko dbanie o ład 
i strukturę zagospodarowania obszaru. Może być ono jed-
nocześnie skutecznym narzędziem kształtowania zielonej 
infrastruktury wprowadzanej w życie za pomocą różnych 
narzędzi. Skuteczne planowanie przestrzenne chroni te-
reny cenne przyrodniczo kształtując strukturę terenów 

otwartych zapewniających ciągłość ekosystemów leśnych, 
wodnych czy zieleni urządzonej. Planowanie przestrzen-
ne z powodzeniem może również chronić przed zagro-
żeniami spowodowanymi przez zjawiska klimatyczne. 
Ocieplanie się klimatu, tworzenie się „wysp ciepła”, po-
wodzie, susze – to tylko niektóre zjawiska, których ne-
gatywne skutki mogą zostać zminimalizowane poprzez 
racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Działania zwią-
zane z planowaniem przestrzennym są bowiem szczegól-
nie ważne w obszarze prewencji, zmniejszając możliwość 
bądź całkowicie eliminując szkody wywołane przez ka-
tastrofy naturalne (Fleischhauer 2008). 

Planowanie przestrzenne chroniąc tereny cenne przy-
rodniczo tworzy szerokie ramy dla zachowania ciągłości 
ekosystemów i terenów zielonych. Dzięki tym działaniom 
w sposób pośredni lub bezpośredni tworzy zieloną infra-
strukturę miejsca, przyczyniając się do ochrony bioróż-
norodności i kształtowania możliwości współistnienia 
w przestrzeni różnych, wzajemnie uzupełniających się 
funkcji: abiotycznych, biotycznych czy kulturowych.

Elementy zielonej infrastruktury mogą pojawiać się 
w opracowaniach planistycznych zarówno w formie 
zapisów ustaleń planu, jak również w części graficznej 
MPZP, prognoz oddziaływania na środowisko czy opra-
cowaniach ekofizjograficznych. Wydawać by się mogło, 
że dokumenty te istotnie wspierają tworzenie i ochronę 
zielonej infrastruktury miast, wsi, całych gmin, czy nawet 
szerzej – regionów. Przytoczone wcześniej przykłady wy-

Ryc. 5.  
Tereny zespołów dworsko-parkowych (a) oraz usług sportu i turystyki (b) jako przykłady zielonej infrastruktury w planowaniu 
przestrzennym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MPZP gmin: (a) Dobra (Uchwała Nr XXIII-143/16) i (b) Zator (Uchwała Nr XLV/385/18)
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znaczania wąskich pasów zieleni izolacyjnej oddzielającej 
tereny o potencjalnie większej uciążliwości niewątpliwie 
tworzy namiastkę zielonej infrastruktury. Co jednak istot-
ne, w niektórych przypadkach jest to podyktowane mini-
malizacją potencjalnego bądź istniejącego już konfliktu 
przestrzennego. Nie zmienia to jednak faktu, że wzajemne 
powiązanie terenów zielonych, zapewnienie ich ciągło-
ści i nieprzerywalności, we współczesnym planowaniu 
przestrzennym stanowi jedną z ważniejszych podstaw 
odpowiedzialnego gospodarowania szeroko rozumianą 
przestrzenią i zrównoważonego rozwoju. 

R. Domański podkreślał fakt, że przestrzeń to do-
bro rzadkie. Jest ona bowiem jednym z czterech (obok: 
materii, energii i czasu) dóbr rzadkich i ograniczonych, 

którymi rozporządza człowiek (Domański 2006). B. 
Malisz wyróżniał 3 cechy przestrzeni: ograniczoność, 
opór i zróżnicowanie (Malisz 1984: 49–57). Należy zatem 
przezornie gospodarować przestrzenią, gdyż jej ramy są 
ograniczone, nie można niczym jej zastąpić i nie może 
być ona powiększona w procesie produkcji. Przestrzeni 
musi wystarczyć dla wszystkich: dla człowieka, roślin 
i zwierząt. Świadome kształtowanie przestrzeni, z posza-
nowaniem dobra jakim jest szeroko rozumiana zielona 
infrastruktura, powinno stanowić jedną z podstaw od-
powiedzialnego i skutecznego planowania przestrzenne-
go, by wystarczyło jej w odpowiednich proporcjach dla 
wszystkich współistniejących w niej bytów, jak również 
dla przyszłych pokoleń.
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Abstract

Spatial planning, at national, regional as well as local level, requires undertaking a series of activities and 
extensive analyses on many levels. Green areas are one of the elements of spatial development, both rural and 
urban. Nowadays, it is more common to talk about the so-called green infrastructure. At the moment, there 
is no single, specific definition of green infrastructure, and there are no precise, unambiguous guidelines as to 
its components. This gives researchers and urban planners an opportunity for interpretation and inclusion of 
new elements in its scope. In recent years, local activities have been increasingly focusing on protecting green 
areas. It is mainly caused by the restrictions which are imposed on the part of national and international policy 
conditioned, among others, by climate change. One of the elements that can effectively work in favour of green 
areas, both in rural and urban areas, is the appropriate spatial policy, which aims for sustainable development.

#green infrastructure #spatial planning #spatial policy #green areas

Green infrastructure as an element of effective spatial 
planning


