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Definicja zielonej infrastruktury według Komisji Europejskiej 

Zielona infrastruktura: strategicznie zaplanowana sieć

obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowana i

zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług

ekosystemowych

Obejmuje ona obszary zielone (lub błękitne 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

Źródło: http://ecomanager.pl/zielona-infrastruktura-w-strategii-ke/



Zasoby dla błękitno-zielonej 

infrastruktury

Błękitno-zielona 

infrastruktura

NIE WSZYSTKIE tereny zazielenione i wody powierzchniowe 

tworzą błękitno-zieloną infrastrukturę (B-ZI) Katowic.  Niektóre z 

nich to „zaledwie” zasoby do zaadaptowania jako B-ZI



Błękitno-zielona infrastruktura współtworzy przestrzeń metropolii 

i jej miast/gmin. Żeby mogła dobrze i trwale działać musi zostać 

umiejętnie zaplanowana 

Stuttgart

Przyjazna, 

uporządkowana, 

zielona przestrzeń to 

efekt dalekosiężnego 

planowania i twardego 

przestrzegania reguł 

użytkowania terenu w 

mieście i wokół miasta



W idei B-ZI mieści się ciągłość, jakość, wielofunkcyjność i 

dostępność  błękitno-zielonej przestrzeni

Źródło: 
resilientcitiesblog.iclei.org
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A – zabudowa miejska, B – nabrzeże, C – teren na wzgórzach, D – Centrum gminy, E – Główna oś zielona, F–
zabudowa indywidualna z ogrodami i sadami, G – założenie parkowo-krajobrazowe, H –system odprowadzania wód 
deszczowych, I – zabudowa podmiejska, J – Park biznesowy  

Elementy B-ZI są obecne w różnych formach użytkowania  terenu 



Skala miejsca, osiedlowa Skala miasta lub dzielnicy Skala miejskiego obszaru funkcjonalnego, 

metropolii, regionu 

Drzewa przy drogach, żywopłoty

Zielone ściany i dachy

Skwery

Prywatne ogrody

Place miejskie

Zieleńce osiedlowe 

Lokalne drogi dojścia do posesji

Ścieżki piesze i rowerowe

Cmentarze i place przykościelne

Przestrzenie otwarte

Stawy i strumienie

Zagajniki

Place zabaw 

Boiska sportowe

Lokalne formy ochrony przyrody

Tereny przyszkolne 

Rowy i podobne obniżenia terenu 

Ogródki działkowe 

Tereny czasowo wyłączone z 

użytkowania lub porzucone 

Zadrzewienia komunalne

Lokalizacje biznesowe

Parki miejskie

Kanały miejskie

Zieleńce miejskie

Parki leśne

Parki (założenia krajobrazowe)

Ciągłe nabrzeża

Place komunalne

Jeziora

Duże przestrzenie rekreacyjne

Rzeki i ich doliny

Tereny poprzemysłowe 

Wyrobiska po kopalinach

Tereny rolnicze

Składowiska odpadów 

Parki regionalne

Rzeki i ich doliny

Linie brzegowe dużych rzek i jezior

Duże, strategiczne  szlaki transportowe 

Lasy i zadrzewienia

Zbiorniki wodne

Sieci drogowe i kolejowe

Zaprojektowane „zielone pasy” i luki w 

zabudowie

Tereny rolnicze

Parki narodowe

Duże założenia (np. parki krajobrazowe)

Kanały 

Otwarte krajobrazy wiejskie

Otwarte tereny we władaniu publicznym 

Potencjalne zasoby dla błękitno-zielonej infrastruktury miasta



Strategiczne błędy w rozumieniu pojęcia (B-)ZI

Poprawne rozumienie ZI przedstawiono w Koncepcji Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju, w Strategicznym panie adaptacji (…) zmiany

klimatu i w Krajowej Polityce Miejskiej.

W większości innych strategii/polityk znajdują się poważne błędy, np.:

 utożsamianie (B-)ZI pozostałościami naturalnej szaty roślinnej i jej

ochroną, a szczególnie z obszarami ochrony prawnej (NATURA 2000 i

krajowym systemem obszarów chronionych

 pomijanie wielofunkcyjności i ograniczanie roli (B-)ZI do ochrony

bioróżnorodności

 sprowadzanie (B-)ZI do „zieleni urządzonej” w opozycji do „przyrody”

 postrzeganie (B)-ZI) jako rzeczy zastanej, a nie systemu, który się

projektuje, kreuje i podtrzymuje

 przedstawianie (B-)ZI jako niepowiązanej z gospodarką wodną,

przestrzenną, bezpieczeństwem środowiskowym, zrównoważonym

transportem itd.



„Zielona” i „szara” infrastruktura nie są rozłączne. Trzeba je integrować.  

Dany obiekt (np. trasę  rowerową) można planować jako szarą infrastrukturę, 

albo jako zieloną infrastrukturę, albo równocześnie jako jedno i drugie. 

B-ZI jest komplementarna względem tradycyjnie rozumianej 

infrastruktury technicznej



Wody powierzchniowe

Zieleń

Systemy 

techniczne

Błękitno-

zielona 

infrastruktura

B-ZI jest komplementarna względem tradycyjnie rozumianej 

infrastruktury technicznej



Miejsce  dla błękitno-

zielonej infrastrukturyPowierzchnie 

zasklepione

(= uszczelnione)

Powierzchnie biologicznie aktywne

Powierzchnie przepuszczalne

Najważniejszym wyzwaniem dla B-ZI w kontekście adaptacji do 

zmiany klimatu jest przyrost uszczelnienia powierzchni miasta



Błękitno-zieloną infrastrukturę można, i z wielu powodów warto, 

kreować nawet w  centrum metropolii  

Londyn 

śródmiejski teren,  

dawniej zdegradowany, 

na nowo urządzony 

przy okazji Igrzysk 

Olimpijskich lecz z 

myślą o trwałym 

użytkowaniu



Błękitno-zielona infrastruktura kreowana w skali miejsca 

może, szczególnie w przypadku dolin potoków,  znacznie 

podnosić spójność i funkcjonalność przestrzeni miasta   

Dolina Ślepiotki w Katowicach, kładka na palach oraz odtworzone  mokradła i inne   

półnaturalne siedliska przyrodnicze (w ramach projektu REURIS)



W Katowicach i innych miastach metropolii ważnym 

zasobem dla BZI są nieużytkowane (porzucone) tereny 

nadrzeczne. Dobre przykłady wdrożeń na dwóch 

odcinkach doliny Ślepiotki w Katowicach: staw na wody 

deszczowe (u dołu) i system mokradłowy (po prawej)   

łączące retencję wody z wzbogacaniem 

bioróżnorodności i kreowaniem przestrzeni publicznej 
(fotografie po prawej – z dokumentacji projektu REURIS). 

Przykład dobrego rozwiązania w zakresie błękitno-

zielonej Infrastruktury Katowic 



Źródło: 
http://www.phillywatersheds.org/what_were_doing/green_infrastructure

B-ZI wprowadzona do istniejącej

wcześniej zabudowy w ramach

nowego podejścia do gospodarki

wodami deszczowymi i redukowania

efektu wyspy ciepła (Filadelfia, USA)

Źródło: 
http://technical.ly/philly/2011/06/06/
city-of-philadelphia-sets-sights-on-
the-most-comprehensive-network-of-
green-infrastructure-in-country/



Idea optymalnego układu B-ZI dla Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego

KROK 1. Połączenie 

systemowe doliny Odry

Potrzebujemy świeżego spojrzenia na zasoby zielonej infrastruktury we 

wszystkich skalach: od  miejsca, poprzez miasto, obszar funkcjonalny  

aż po całość metropolii na tle jej otoczenia 

KROK 2. System pierścieni 

łączących najważniejsze 

elementy zielonej infrastruktury 

KROK 3. Dodatkowe połączenia 

klinowe pomiędzy systemem 

pierścieni 

Źródło: Projekt optymalnego układu  zielonej infrastruktury na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF)



System informacji przestrzennej jako narzędzie planowania BZI: 

inwentaryzacja

Kolorami: zielonym, 

niebieskim, żółtym, 

czerwonym i indygo

oznaczono różne 

kategorie użytkowania 

terenu, zaliczone do  

BZI, (odcienie zieleni -

zasadnicza osnowa 

BZI)

pozostałymi 

kolorami zaznaczono 

inne przestrzenie 

otwarte 



 Nikt nie może mieszkać w odległości większej niż 300 m od najbliższej

naturalnej przestrzeni zielonej o powierzchni co najmniej 2 ha

 Na każdy 1000 mieszkańców przypada co najmniej 2ha naturalnej przestrzeni

zielonej

 Każdy mieszkaniec ma zapewniony dostęp do przynajmniej jednej

przestrzeni zielonej o wielkości co najmniej:

20 ha - w odległości mniejszej niż 2 km od domu

100 ha - w odległości mniejszej niż 5 km od domu

500 ha w odległości mniejszej niż 10 km od domu

 Sąsiadujące przestrzenie zielone są połączone

 Decyzje o priorytetach i zakresie użytkowania zapadają w skali lokalnej, w

oparciu o oczekiwania interesariuszy

Standard urbanistyczny 

określający dostępność terenów zielonych



System informacji przestrzennej jako narzędzie planowania BZI: 

ocena dostępności

Kolor zielony 
obszary o najlepszym  

dostępie 

mieszkańców  do 

zasobów BZI

Kolor czerwony 
obszary o najgorszym 

dostępie 

mieszkańców  do 

zasobów BZI



System informacji przestrzennej jako narzędzie planowania BZI: 

wsparcie decyzji

Kolor zielony- tereny 

zielone o powierzchni 

co  najmniej 2 ha,

kolor niebieski –

wody, 

pozostałe kolory –

tereny o różnym 

przeznaczeniu w 

zależności od obecnej 

formy użytkowania oraz 

od usytuowania 

względem zasobów BZI



Rośliny obniżają temperaturę. Zielone dachy 

i zielone ściany to, na równi z materiałami 

odbijającymi ciepło, rozwiązania 

konstrukcyjne dla ograniczania efektu 

miejskiej wyspy ciepła. 

Źródło: 
http://www.urban-
climate-
energy.com/urbanHe
atIsland.htm



Główne rodzaje zasobów 
dla B-ZI Katowic

• Doliny rzeczne 

• Zbiorniki wodne 

• Parki, skwery, zieleńce

• Zieleń „nieurządzona” – np. zagajniki na terenach 
porolnych lub na terenach poprzemysłowych 

• Zrekultywowane biologicznie tereny poprzemysłowe

• Nieleśne tereny podmokłe/podtopione (np. w 
wyniku dawnej działalności górniczej)



Zasoby dla błękitno-

zielonej 

infrastruktury

Gospodarka 

wodami 

deszczowymi

POZIOM INTEGRACJI GOSPODARKI WODAMI DESZCZOWYMI Z GOSPODARKĄ 

ZIELENIĄ I PRZESTRZENIAMI PUBLICZNYMI W KATOWICACH  

Stan obecny – niewielki 
zakres powiązań i niski 
poziom integracji

Zasoby dla 

błękitno-

zielonej 

infrastruktury

Gospodarka 

wodami 

deszczowym

i

Pożądany stan 
docelowy

Zakres integracji zarządzania 
oraz wspólnych rozwiązań 
technicznych i przestrzennych 



Wyzwania gospodarki wodami deszczowymi i B-ZI W KATOWICACH  

RETENCJA 
POWIERZCHNIOWA W   
ZLEWNI

WYKORZYSTANIE 
NADMIARU NA MIEJSCU 
LUB PO ODPROWADZENIU

INFILTRACJA NADMIARU 
DO GRUNTU

BEZPOŚREDNIE 
ODPROWADZANIE 
SYSTEMAMI KANALIZACJI 
DO RZEK LUB OCZYSZCZALNI

PRZECHWYTYWANIE PRZEZ 
ROŚLINY

RETENCJA W DOLINACH 
RZECZNYCH (W TYM W  
STAWACH) 

Stan obecny
Obecny 

kierunek 
zmian

Pożądany 
kierunek zmian

Sposób 
zagospodarowania

Pożądany stan 
docelowy



Zasięg 
podtopienia

Poziom niskiego przepływu 

Zasięg podtopienia

Pozom niskiego przepływu 

Przed zabudową zlewni

Po zabudowie zlewni

Wpływ zabudowy zlewni na dolinę małej rzeki 

udowodniony na tysiącach przykładów ! 



Zmiana w przepływach wody w małej rzece wywołana 

uszczelnieniem terenu zlewni 

prawidłowość udowodniona na tysiącach przykładów ! 

Silna 
burza

Umiarkowana 
burza

Czas

Wyższy przepływ 

podstawowy

Wyższe i szybciej 

osiągane maksimum 

przepływu

Większa ilość 

odpływającej wody

Niższe i wolniej  

osiągane maksimum 

przepływu

Powolne 

opadanie

Po zabudowie

Przed zabudową



Obowiązek uchwalania planów miejscowych chroniących  

miejskie doliny rzeczne przed zabudową jest (był?)  

postulowany lub zapowiadany w:

• Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 

2030

• Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

• Krajowej Polityce Miejskiej 

• Strategicznym Planie Adaptacji dla Sektorów i Obszarów 

Wrażliwych na Zmiany Klimatu do roku 2020 z perspektywą do 

roku 2030 (SPA)

Według SPA, w planach dostosowania miast do zmiany 

klimatycznej musi się zmieścić m.in.:  

- ochrona dolin rzecznych przed zabudową

- nowoczesna gospodarka wodami deszczowymi 

- dbałość o zieleń i sieć przyrodniczą  



Zasięg podtopień w 1997 r w dolinie Mlecznej 

na tle satelitarnego obrazu zlewni z 2009 roku 



Środkowa i południowa część zlewni Mlecznej w 1996 roku 



Środkowa i południowa część zlewni Mlecznej w 2014 roku



W czasie powodzi w 2010 roku Ślepiotka wystąpiła z brzegów. Zasięg 

podtopień został udokumentowany na kilkuset fotografiach, filmie i jako 

wektor (z archiwum projektu REURIS) 



Powódź 2010: dokumentacja zasięgu podtopień

nad Ślepiotką (materiał z archiwum projektu REURIS) 



W katowickich dolinach rzecznych będą 

zdarzały się podtopienia znacznie większe i 

gwałtowniejsze niż w latach  1997, 2001, 2010, 

2013

Podtopienia mogą obejmować także te 

nieruchomości, które dotychczas były poza 

zasięgiem zagrożeń

Dalsze wprowadzanie zabudowy do dolin to 

wielki błąd



Zapewnienie dobrej publicznej 

dostępności wód powierzchniowych 

oraz nadanie im wysokich walorów 

przyrodniczych i użytkowych 

Gospodarowanie zbiornikami 

wodnymi zapewniające ich 

wielofunkcyjność

Stworzenie miejskiego  systemu zarządzania 

wodami  powierzchniowymi zintegrowanego 

z miejską platforma cyfrową 

Miejska polityka przestrzenna 

gwarantująca prawidłowe  

użytkowanie lokalnych zlewni 

i terenów nadbrzeżnych  

Ekologiczna 

odbudowa 

cieków

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w Programie Ochrony 

Środowiska (POŚ) dla Katowic 



Inwentaryzacja cieków, 

kanałów i rowów

Stworzenie miejskiego  

systemu zarządzania wodami  

powierzchniowymi 

Integracja gospodarki 

wodami z innymi 

aspektami zarządzania 

miastem

Budowa miejskiego 

systemu monitoringu wód 

powierzchniowych

Współpraca z ŚWIOŚ w 

Katowicach i administratorami 

wód nad opomiarowaniem 

cieków w ramach monitoringu 

państwowego 

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



Gospodarowanie zbiornikami wodnymi zapewniające ich 

wielofunkcyjność

Miejska polityka przestrzenna gwarantująca prawidłowe  

użytkowanie lokalnych zlewni i terenów nadbrzeżnych  

Ekologiczna odbudowa cieków

Zapewnienie w planach miejscowych  

przestrzegania zasad gospodarowania wodami 

powierzchniowymi i ich zlewniami

Opracowanie i sukcesywne 

wdrażanie długoterminowego 

programu zagospodarowania 

miejskich zbiorników wodnych

Utrzymanie cieków 

przebiegających 

w granicach miasta 

Opracowanie i sukcesywne 

wdrażanie długoterminowego 

programu rewitalizacji miejskich 

dolin rzecznych 

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



Integracja  systemu gospodarki wodami 

deszczowymi z gospodarką wodami 

powierzchniowymi

Dostosowywanie niektórych 

zbiorników wodnych i fragmentów 

dolin rzecznych do retencji nadmiaru 

wód deszczowych i zapewnienia 

rezerwy zasobów dla gospodarki 

komunalnej na czas suszy 

Pełna inwentaryzacja 

systemowa kontrola sieci 

kanalizacji deszczowej oraz 

wylotów

Integracja na platformie 

cyfrowej miasta danych 

o infrastrukturze wodno-

kanalizacyjnej niezbędnych w 

strategicznym zarządzaniu 

siecią

Opracowanie kompleksowego 

programu gospodarowania wodami 

deszczowymi na terenie miasta

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej nastawiony na  

ponowne wykorzystanie w sferze komunalnej 

nadmiaru wód deszczowych oraz niektórych ścieków 

(w tym „szarej wody”)

Rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej na sanitarną i 

deszczową

Realizacja i/lub wspieranie rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych na 

rzecz ponownego wykorzystania 

zużytej wody w sferze komunalnej

stworzenie systemu sterowania 

sieciami  opartego o modele 

hydrauliczne

Budowa systemu 

zbiorników 

retencjonujących wody 

deszczowe

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



Zapewnienie wysokiej jakości, dobrej 

publicznej dostępności i 

wielofunkcyjności zasobów przyrody 

miasta

Praktyczne podtrzymywanie, 

wzbogacanie i dostosowywanie 

zasobów przyrody do specyfiki 

miasta

Stworzenie miejskiego  

systemu zarządzania 

zasobami przyrody 

zintegrowanego z miejską 

platforma cyfrową 

Miejska polityka przestrzenna 

gwarantująca dobry publiczny 

dostęp, jakość i trwałość 

zasobów przyrody 

Kreowanie błękitno-zielonej  

infrastruktury w oparciu o 

przewidywane, powstające i już  

istniejące górnicze  

zalewiska/podtopienia

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



Stworzenie miejskiego  systemu 

zarządzania zasobami przyrody 

zintegrowanego z miejską platforma 

cyfrową 

Integracja na platformie 

cyfrowej informacji o przyrodzie 

miasta w kategoriach zielonej 

infrastruktury usług 

ekosystemowych

Zainicjowanie waloryzacji zasobów 

przyrodniczych, w tym drzewostanów  

przyulicznych,  w kategoriach usług 

ekosystemowych, potencjalnych 

konfliktów  i zagrożeń środowiskowych

Wzmocnienie organizacyjne i 

finansowe jednostek 

odpowiedzialnych za 

gospodarowanie zieloną 

infrastrukturą 

Wprowadzenie 

mechanizmów/procedur 

integrujących 

gospodarowanie zasobami 

przyrody z polityką rozwoju 

miasta

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



Miejska polityka przestrzenna gwarantująca 

dobry publiczny dostęp, jakość i trwałość 

zasobów przyrody 

Wprowadzanie planów miejscowych gwarantujących zasady 

gospodarowania zasobami przyrody w kategoriach usług 

ekosystemowych i zielonej infrastruktury, m.in. poprzez wprowadzenie 

standardów urbanistycznych określających publiczną dostępność i jakość 

terenów przyrodniczych

Podtrzymywanie i 

wzmacnianie  ciągłości 

korytarzy ekologicznych w 

granicach miasta 

Opracowanie i przyjęcie zbioru zasad 

dobrej praktyki planowania, 

projektowania, urządzania i utrzymywania 

zielonej infrastruktury miasta 

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



Praktyczne podtrzymywanie, wzbogacanie i 

dostosowywanie zasobów przyrody do 

specyfiki miasta

Aktualizacja zakresu prawnej 

ochrony przyrody w przestrzeni 

miasta (w tym drzewa – pomniki 

przyrody) adekwatnie do 

istniejących zasobów i ich stanu

Planowanie i urządzanie miejskich  szlaków 

rowerowych jako parków linearnych 

łączących funkcję transportową i 

publicznego terenu zielonego

Systemowe 

monitorowanie i 

zwalczanie roślin 

inwazyjnych

Realizacja zasady 

tymczasowego zazieleniania 

terenów zdiagnozowanych 

jako wolne od zagrożeń 

środowiskowych

Zamierzenia związane z B-ZI przyjęte w POŚ dla Katowic 



1. B-ZI powinna być strategicznie planowana z myślą o tworzeniu

wielofunkcyjnej sieci

2. B-ZI potrzebuje partnerstw

3. B-ZI powinna być planowana w oparciu o mocne dowody

4. B-ZI powinna być multifunkcjonalna

5. B-Planując B-ZI należy rozpoznać potencjał dla jej kreowania i

utrzymania

6. Planowanie B-ZI powinno być w głównym nurcie projektowania

lokalnego rozwoju, nakierowane na wykorzystanie i

wzbogacenie tożsamości lokalnej

Źródło: http://www.greeninfrastructure.eu/images/GREEN_INFRASTRUCTURE_PLANNING_GUIDE.pdf



7. B-ZI powinna przyczyniać się do zwiększenia

bioróżnorodności poprzez samo-podtrzymywanie,

wzbogacanie, odtwarzanie i kreowanie siedlisk przyrodniczych

oraz poprzez integrowanie bioróżnorodności z przestrzenią

miejską

8. B-ZI powinna być ciągła w sensie fizycznym i funkcjonalnym,

łącząc miejsca w wymiarze lokalnym i wymiarze

ponadlokalnym

9. B-ZI powinna obejmować dostępne, atrakcyjne przestrzenie i

umożliwiać ludziom aktywność fizyczną w związku

przemieszczaniem się

10.Kreowanie B-ZI powinno być zintegrowane z innymi

inicjatywami w ramach polityki rozwoju

Źródło: http://www.greeninfrastructure.eu/images/GREEN_INFRASTRUCTURE_PLANNING_GUIDE.pdf



Kluczowe czynniki sukcesu dla projektów B-ZI

 Nacisk na rozwiązania holistyczne – w tym na aspekty gospodarcze i 

korzyści społeczne (wzrost gospodarczy, miejsca pracy) a nie tylko na 

korzyści środowiskowe.

 Duże zaangażowanie różnych interesariuszy na wszystkich etapach 

 Wykorzystanie różnych funduszy

 Dobre rozeznanie potrzeb i możliwych korzyści z zielonej infrastruktury 

 Włączenie zielonej infrastruktury w planowanie przestrzenne 

 Zaangażowanie mieszkańców miasta w projektowaniu zielonej 

infrastruktury i w realizacji inwestycji 

 Zharmonizowanie prawne działań między różnymi poziomami zarządzania 

(miejski, regionalny, krajowy, UE)

 Wymiana doświadczeń i lekcji praktycznych z innych przedsięwzięć

 Sieciowanie z podmiotami realizującymi podobne przedsięwzięcia

 Mierzenie i dokumentowanie różnorodnych korzyści z przedsięwzięcia

 Dobre informowanie o osiągniętych korzyściach z zielonej infrastruktury 

dla łatwiejszego uzyskania wsparcia dla dalszych działań 

Wg: Enriching our society through natural solutions: Why and how to make Green Infrastructure projects a sustainable answer for 
ecological, social and economic problems? ECNC, Ceeweb, European Commission. 



Błękitno-zielona infrastruktura (BZI) – przestrzenna osnowa 

miasta,  miejskich obszarów funkcjonalnych i metropolii 

Rozpoznanie  zasobów BZI to niezbędny krok poprzedzający 

opracowanie metropolitalnego planu zagospodarowania  

przestrzennego 

• Rozpoznanie zasobów ZI powinno obejmować trzy aspekty:

inwentaryzację, ocenę dostępności, algorytmy wsparcia decyzji

• Już obecnie możliwe jest stworzenie bazy informacyjnej o

zasobach B-ZI w skali metropolii i jej poszczególnych

miast/gmin. Informacja powinna mieć wymiar opracowania

studialnego/ scenariuszowego, jak i wymiar cyfrowy zgodny z

platformami cyfrowymi SIP



dr Leszek Trząski
z-ca dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych

tel. 533 309 105

e-mail: l.trzaski@sibg.org.pl

Dziękuję za uwagę


