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z Klimatem 
- podsumowanie warsztatów miejskich  

dotyczących parków, zielonej infrastruktury  

i bioróżnorodności
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Informacje zawarte w niniejszym raporcie odzwierciedlają wyłącznie 
poglądy uczestników warsztatów miejskich i nie należy ich traktować jako 
opinii, poglądów czy stanowiska Ministerstwa Klimatu. 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie cyklu warsztatów miejskich na temat parków, zielonej infrastruktury  
i bioróżnorodności, zorganizowanego przez Ministerstwo Klimatu. Warsztaty zorganizowane zostały 4 marca  
w Warszawie, 10 marca w Białymstoku oraz online 18 maja, 26 maja, dwa warsztaty 3 czerwca, a także 15 
czerwca 2020 r. 

W raporcie zawarto zestawienie zgłoszonych przez uczestników warsztatów słabych stron i problemów 
współczesnego miasta. Raport zawiera także przedstawioną przez uczestników wizję miasta idealnego, a także 
propozycję działań, które mają umożliwić realizację tej wizji.  

 

Warszawa, lipiec 2020 r. 

 

Autorzy i redakcja raportu: 

Zespół Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej Ministerstwa Klimatu.
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WARSZTATY MIEJSKIE W OBSZARZE PARKÓW, ZIELONEJ INFRASTRUKTURY 
I BIORÓŻNORODNOŚCI 

Warsztaty Miejskie to integralna część inicjatywy Ministra Klimatu pn. Miasto z Klimatem mającej 
na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w miejsca 
przyjazne i neutralne klimatycznie. 

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się współcześnie najpilniejsze wyzwania 
ekologiczne. Wysoki poziom urbanizacji w  Polsce sprawi, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę 
rozwoju miast, a tym samym na jakość życia mieszkańców. 

Warsztaty realizowane były w pięciu obszarach tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura i bioróżnorodność, 

 energia i czyste powietrze, 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport, 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz retencja wody w miastach, 

 planowanie przestrzenne. 

Należy jednak zaznaczyć, że podział na obszary był jedynie pomocniczy, ponieważ kwestie dyskutowane  
w danym temacie bardzo silnie nawiązywały do pozostałych obszarów. 

Rezultatem warsztatów miejskich ma być wypracowanie rozwiązań zwiększających komfort życia mieszkańców 
miast, w warunkach zmieniającego się klimatu. 
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WARSZTATY MIEJSKIE  

 

Do udziału w warsztatach zostali 
zaproszeni przedstawiciele 
samorządów miejskich, think 
tank-ów, organizacji społecznych 
i obywatelskich, eksperci, 
przedstawiciele biznesu, 
naukowcy, architekci i urbaniści. 
Informacja o organizacji 
warsztatów była także 
ogólnodostępna na stronie 
internetowej Ministerstwa 
Klimatu, gdzie istniała możliwość 
rejestracji na warsztat.  

 

Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako 

cykl 16 spotkań w całej Polsce. W wyniku 

ograniczenia możliwości organizacji spotkań 

związanych z Covid-19, zdołaliśmy 

zorganizować tylko dwa spotkania 

stacjonarne, w Warszawie i Białymstoku. 

Warsztaty miejskie przenieśliśmy do 

Internetu, gdzie zorganizowaliśmy 

i przeprowadziliśmy 18 warsztatów 

miejskich, każdy w jednym z pięciu obszarów 

tematycznych: 

 parki, zielona infrastruktura 

i bioróżnorodność (5 warsztatów), 

 energia i czyste powietrze 

(3 warsztaty), 

 zrównoważony i niskoemisyjny transport 

(3 warsztaty), 

 zielono-niebieska infrastruktura oraz 

retencja wody w miastach  

(4 warsztaty), 

 planowanie przestrzenne 

(3 warsztaty). 

Uczestnicy warsztatów miejskich  

w Warszawie i Białymstoku zajmowali się  

w grupach wszystkimi obszarami 

tematycznymi. Spotkanie było podzielone 

na trzy części (określanie barier, wytyczanie 

wizji, wypracowywanie rozwiązań). 

Po spotkaniu przygotowane zostało 

podsumowanie, które było rozesłane do 

uczestników do skonsultowania. 

Kolejne warsztaty prowadzone w formie  

online był przeprowadzone w trzech etapach. 

 Etap I - uczestnicy wypełnili ankietę 

elektroniczną, w której przedstawili 

bariery, problemy i niedoskonałości 

współczesnych miast, a także wizję 

idealnego miasta. Przed spotkaniem 

online uczestnicy otrzymali 

podsumowanie wszystkich ankiet. 

 Etap II - w trakcie warsztatu online 

przedstawiono wyniki ankiet, 

a następnie uczestnicy mieli możliwość 

przedyskutowania swoich propozycji  

i przedstawienia propozycji działań. 

 Etap III - podsumowanie warsztatów  

w formie raportu, który był 

przygotowany na podstawie wypowiedzi 

uczestników, a następnie skonsultowany 

z uczestnikami. 

W raporcie prezentowane są opinie, uwagi  

i propozycje przekazane przez uczestników  

w odniesieniu do ogólnej sytuacji miast  

w Polsce, ale uporządkowane grupami 

tematycznymi. 
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Zidentyfikowane problemy  
w zakresie parków, zielonej infrastruktury i bioróżnorodności
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PARKI, ZIELONA 
INFRASTRUKTURA  
I BIORÓŻNORODNOŚĆ 

 

ZIDENTYFIKOWANE 
PROBLEMY 
 

Prawo 
 Prawo własności – trudność  

w zachowaniu spójności zielonej 

infrastruktury. 

 Ograniczanie przez gminy/miasta 

zwiększenia ilości pomników przyrody  

w miastach. 

 Problem nowych nasadzeń – gdzie?  

jakie gatunki? – nie jest to w żaden 

sposób regulowane; przebudowa 

istniejącej zieleni w mieście – problem  

z topolami i odpowiednim składem 

gatunkowym. 

 Zła polityka w zakresie obszarów 

zielonych z terenów miast. 

 Obchodzenie przepisów – ludzie nie mają 

skwerów i kwietników na osiedlach lecz 

geokratę. 

Finanse 
 Nieuwzględnianie zieleni w procesach 

inwestycyjnych. 

 Obniżenie kosztów utrzymania zieleni - 

zieleń dostosowana do warunków 

środowiska: wodnych, glebowych  

i klimatycznych. 

 Brak funduszy na tworzenie i pielęgnację 

parków i terenów zielonych w miastach. 

 Czynniki ekonomiczne blokują 

powstawanie nowych terenów zielonych 

(samorządy inwestują w twardą 

infrastrukturę, nie widząc korzyści  

z inwestowania w miejską przyrodę). 

 Jeśli zieleń miejska istnieje to brak jest 

środków bieżących na jej "odpowiednie" 

utrzymanie, powiększanie, 

modernizowanie, a nawet brak 

odpowiedniego nawadniania podczas 

suszy (retencja wody opadowej). 

 Zbyt mało zielonych dachów - ulgi 

powinny dotyczyć zarówno etapu 

inwestycji jak i eksploatacji, co 

stymulowałoby zakładanie ogrodów na 

budynkach już istniejących. 

 Brak źródeł finansowania różnorodności 

biologicznej. 

Planowanie 
 Często brak planowania i rozwijania 

terenów zieleni oraz przyrody „dzikiej”  

w granicach miast. 

 Nieplanowanie terenów zieleni + 

nieplanowanie naturalnych terenów,  

z ograniczonym dostępem dla 

mieszkańców, brak wieloletniego 

planowania na poziomie miasta + brak 

kompleksowego planowania. 

 Betonowe szlaki dla pieszych  

i rowerzystów, bez łączenia z zielonymi 

elementami. 

Planowanie przestrzenne 
 Niewykorzystywanie potencjału 

niezagospodarowanych zielonych 

terenów, terenów poprzemysłowych, 

pokopalnianych. 

 Brak planowania, projektowania  

i realizacji przestrzeni publicznych 

współgrających z zielenią,  



8 
 

z uwzględnianiem realizacji dodatkowej 

zieleni. 

 Brak zaprojektowanych zielonych 

terenów na nowych osiedlach 

mieszkaniowych, które są dodatkowo 

nadmiernie dogęszczane przez 

deweloperów komercyjnych. 

 Problem z nasadzeniami w związku  

z dużą ilością infrastruktury podziemnej  

i  coraz mniejszą powierzchnią do 

zagospodarowania pod 

nasadzenia/zwężenie pasów drogowych. 

 Współczesne MPZP nie zawsze 

umożliwiają odpowiedzialne 

wykorzystanie przestrzeni miejskich, jej 

walorów przyrodniczych i zasobów. 

 W MPZP nie wymusza się podczas 

dzielenia działek na cele budowlane, 

żeby np. Jedna wydzielona działka na 10 

była terenem przeznaczonym pod zieleń 

(brak efektywnego kreowania przestrzeni 

zielonych). 

 Niewielka rola zieleni miejskiej  

w koncepcjach urbanistycznych. 

 Brak standardów kształtowania zielonej 

infrastruktury miast – utworzenia 

kodeksu dobrych praktyk jako 

przewodnika dla gmin i samorządów  

w kwestii terenów zieleni. 

 Wykorzystywanie terenów zieleni pod 

zabudowę + konflikty z planami gmin, 

budowa osiedli mieszkaniowych bez 

zapewnienia infrastruktury zielonej. 

 Zbyt niski poziom zintegrowania terenów 

zieleni z infrastrukturą rowerową. 

Bioróżnorodność 
 Ilość dużych i wielofunkcyjnych terenów 

zielonych w miastach spada. 

 Brak poszanowania dla starych drzew  

i zieleni. 

 Niewystarczająca kontrola wycinania 

dużych drzew w miastach oraz brak 

inwentaryzacji  nasadzeń zastępczych- 

należy zastosować wskaźnik przyrodniczy 

zamiast ilościowej wymiany 1:1; Brak 

obligatoryjnych nasadzeń 

równorzędnych. 

 Brak powiązań przyrodniczych, 

fragmentaryzacja środowiska. 

 Ochrona bioróżnorodności nie jest 

priorytetem rozwojowym miast.  

 Coraz częstsze zjawisko zanieczyszczenia 

światłem - wpływ na zwierzęta i rośliny. 

 Niewystarczająca ilość korytarzy 

ekologicznych, rozwój infrastruktury 

charakteryzującej się brakiem spójności 

architektonicznej z pejzażem regionu,  

degradacja krajobrazu oraz fragmentacja 

i zubożenie siedlisk przyrodniczych. 

 Niechęć do sadzenia przez część 

właścicieli terenów drzew liściastych 

(problem grabienia). Częste 

wprowadzanie gatunków obcych (często 

inwazyjnych) zamiast rodzimych, 

miododajnych (brak świadomości). 

 Wpuszczenie rzek w wybetonowane 

koryta, wycinanie drzew i często 

wszelkiej roślinności nad ciekami. Nawet 

przy nowych inwestycjach drogowych 

odprowadzanie deszczówki  

bezpośrednio do kanałów. 

 Dewastacja, zaśmiecanie nieużytków, 

cennych przyrodniczo. 

 Dobór gatunkowy do miast w związku ze 

zmianami klimatycznymi. 

 Opór władz przed stworzeniem 

rezerwatu przyrodniczego na  ostoi 

bioróżnorodności Polach Irygowanych na 

1000 ha w granicach miasta (Wrocław). 
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 Brak urozmaicenia w gospodarce 

zielenią, monokultury trawników, niski 

wskaźnik łąk kwietnych w miastach, 

dzielnicach, osiedlach, brak 

pozostawiania miejsc podmokłych  

i niewielkich oczek wodnych. 

 Projektowanie przestrzeni, budynków bez 

zachowania istniejącej zieleni. 

 Wprowadzanie zieleni urządzonej  

w opozycji do przyrody (destabilizacja 

ekosystemów). 

 Degradacja obszarów przyrodniczych  

w związku z przemysłem i budową 

infrastruktury. 

 Wycinanie lasów w miastach i na 

obrzeżach miast. 

 Mała popularność rozwiązań opartych na 

przyrodzie (nature-based solutions). 

Infrastruktura 
 Drugorzędne traktowanie zieleni,  

w szczególności w momencie rozbudowy 

miast, projektowanie wielkich inwestycji 

prywatnych i miejskich, które 

przyczyniają się miedzy innymi do 

wycinki drzew. 

 Istnieją nowoczesne metody np. 

usuwania awarii bez niszczenia 

nasadzeń, ale to generuje wysokie 

koszty, kosztowne jest również 

utrzymanie zieleni w pasach drogowych 

(np. zabezpieczenie systemów 

korzeniowych, ochrona przed solą), 

barierą jest brak środków oraz brak 

specjalistycznej wiedzy również na etapie 

zatwierdzania projektów wykonawczych  

i odbiorów inwestycji. 

Dostępność 
 Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej 

zajmują relatywnie niewielki udział  

w obszarach miejskich - występuje zbyt 

niska liczba parków spacerowo-

wypoczynkowych, skwerów, ogródków 

jordanowskich. 

 Nadmierne usuwanie terenów zielonych 

w celu budowania dróg, chodników. 

 Brak terenów zielonych w ścisłym 

centrum miasta. 

 Zły stan zielonej infrastruktury  

w miastach - dotyczy średnich i małych 

miast – tereny zieleni miejskiej należy 

zinwentaryzować i zmapować. 

 Utrudniony dostęp niektórych 

mieszkańców miasta do terenów 

zielonych. 

 Brak zagospodarowania terenów 

nadrzecznych w sposób umożliwiający 

mieszkańcom miasta korzystanie z tych 

terenów. 

Współpraca 
 Niesłusznie podtrzymywana przez obie 

strony opozycja zieleni, przyrody, 

bioróżnorodności do zabudowy i rozwoju 

infrastruktury miejskiej, skutkująca m.in. 

brakiem szacunku dla istniejącego 

zasobu zieleni, jego niepotrzebnym 

niszczeniem przez brak poszukiwania 

lepszych rozwiązań, ale także 

tworzeniem konfliktów przez zbyt 

sztywne podejście do jego ochrony. 

 Samorządy ulegające presji 

urbanistycznej na obszary o dużej 

bioróżnorodności, zamiast np. na 

rekultywacje terenów poprzemysłowych 

czy pokolejowych. 

 Brak odpowiedniej polityki 

gospodarowania miast wodami 

deszczowymi, przede wszystkim problem 
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z jej retencjonowaniem i późniejszym 

wykorzystaniem. 

 Brak wsparcia dla miast w zakresie 

zagadnień ekologicznych. 

Partycypacja 
 Różne formy własności/różni właściciele 

terenów. 

 Widoczne jest nasilenie 

"nieskoordynowanego" ruchu 

turystycznego na obszarach cennych 

przyrodniczo, który może stanowić 

zagrożenie dla środowiska. 

 Brak zaangażowania mieszkańców 

miasta w tworzenie terenów zieleni (brak 

ogrodów społecznych). 

 Brakuje skoordynowanych  

działań na rzecz pielęgnacji terenów 

zieleni, parków, skwerów, zieleni 

przyulicznej i zieleni izolacyjno-osłonowej 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych, które 

można prowadzić w celu tworzenia  

i kształtowania terenów zieleni 

ogólnodostępnej. 

 Zaniedbanie terenów zieleni, brak 

należytej pielęgnacji i ochrony (np. 

rozjeżdżanie trawników przez 

samochody, parkowanie na trawnikach). 

 Brak zagospodarowania terenów 

nadrzecznych w sposób umożliwiający 

mieszkańcom miasta korzystanie z nich. 

 Niskie zainteresowanie zielenią właścicieli 

na terenach niepublicznych, 

"sztampowość" rozwiązań, słabe 

utrzymanie do degradacji. 

Edukacja 
 Brak świadomości mieszkańców nt. roli 

jaką pełni zieleń w mieście, a przede 

wszystkim drzewa, które niestety często 

przeszkadzają wielu mieszkańcom. 

 Brak realnych działań zmniejszających 

obecność miejskiej wyspy ciepła. Brak 

rzetelnego informowania mieszkańców  

o skali tego zjawiska w poszczególnych 

miastach i zagrożeniach z tym faktem 

związanych. 

 Brak ścieżek edukacyjnych. 

 Brak wiedzy władz i mieszkańców, jak 

rozwiązać problemy związane z terenami 

zieleni w miastach, fragmentaryzacją, 

niskim wskaźnikiem bioróżnorodności, 

brakiem zagospodarowania przez 

deweloperów, jak wprowadzić programy 

sprzyjające rozwojowi zieleni miejskiej. 

 Brak świadomości mieszkańców  

i deweloperów co do wartości usług 

ekosystemowych. 

 Brak wiedzy samorządu, jaka zieleń jest 

na terenie miasta, brak inwentaryzacji. 

Inne 
 Komunikacyjne - brak zielonej izolacji od 

ciągów komunikacyjnych, zielone pasy 

separacyjne między chodnikiem  

a jezdnią, niewystarczająca ilość 

zielonych torowisk, zielonych 

przystanków. 

 Betonowanie dużych obszarów bez 

pozostawiania miejsca na zieleń. np. 

liczba miejsc parkingowych 

nieproporcjonalna do liczby drzew 

zmniejszających nagrzewanie się 

powierzchni. 

 Zielone dachy (domów, przystanków, 

fabryk), ściany, przystanki i torowiska, 

pnącza na ekranach akustycznych, parki 

kieszonkowe i ogrody deszczowe to mało 

popularne rozwiązania , w tym jakość i 

ich utrzymanie wymaga poprawy.  
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Wizja miasta idealnego 
w zakresie parków, zielonej infrastruktury i bioróżnorodności  
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PARKI, ZIELONA 
INFRASTRUKTURA  
I BIORÓŻNORODNOŚĆ 

 

WIZJA MIASTA 
IDEALNEGO 
 

Finanse 
 Preferencje podatkowe dla budynków 

posiadających systemy oszczędzające 

zużycie wody np. wykorzystywanie wody 

szarej do spłuczek. 

 Preferencje podatkowe przy 

odprowadzaniu wody do gruntu  

z budynków komercyjnych  

i mieszkalnych, tak, żeby była opłacalna 

modernizacja systemów odprowadzania 

wody deszczowej dla istniejących 

budynków. 

 Logarytmiczny wzrost opłat dla rosnącej 

jednolitej powierzchni utwardzonej. 

Planowanie przestrzenne 
 Prawidłowo zagospodarowana i 

pielęgnowana zieleń miejska. 

 Pokrycie planami miejscowymi, które 

uwzględniają potrzebną ilość zieleni  

w mieście, także w ramach zabudowy 

mieszkaniowej. 

 Zezwolenia na budowę wydawane 

jedynie dla budynków, które 

odprowadzają wodę do gruntu. 

Odstępstwa tylko w nadzwyczajnych 

sytuacjach i wiążące się z wysokimi 

opłatami. 

 Uwzględnianie wielofunkcyjności ZI  

w planowaniu przestrzennym i 

projektowaniu urbanistycznym. 

Planowanie  
 Integracja komunikacyjna obecnych 

systemów zieleni pozwalająca na 

osiągnięcie ich przez mieszkańca  

w 15 minut. 

 Rozwiązania ZI – dopasowanie do 

warunków przyrodniczych, 

przestrzennych oraz oczekiwań 

społecznych. 

 Powinno to być miasto z wzorowo 

funkcjonującą komunikacją publiczną, 

sprzyjające jak najczęstszemu 

poruszaniu się na rowerach czy pieszo. 

To miasto, w którym stopniowo 

wyprowadza się nadmierny ruch 

samochodowy z centrum. 

 Miasto zwarte i intensywne,  

o wielofunkcyjnych powierzchniach,  

z zielenią na każdej dla niej dostępnej 

powierzchni. 

 Zwiększenie proporcji zieleni w stosunku 

do zabudowań. 

 Harmonia, ład i estetyka planistyczna. 

 Dachy prawdziwie zielone, oczka wodne  

i roślinność w ramach powstawania 

osiedla (także jej utrzymanie). 

 Zwiększona ilość terenów zielonych, 

zaprzestanie ciągłej rozbudowy miast 

zabierającej zieloną infrastrukturę na 

poczet wielkich centrów handlowych  

i osiedli mieszkalnych. 

 Minimum udziału betonowych placów  

w powierzchni miasta. 

 Ograniczenie agresywnej zabudowy, 

wprowadzenie standardów do zabudowy 

mieszkaniowej pozwalających na 
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zwiększenie terenów pomiędzy 

budynkami, terenów zielonych. 

 Obetonowane ulice, pełne zieleni. 

 Zlikwidowanie ogrodzeń – głównie wokół 

osiedli mieszkaniowych. 

 Odpowiedzialne planowanie: 

koegzystencja zabudowy z przyrodą + 

myślenie nie tylko o ludziach, ale także  

o innych organizmach mieszkających w 

miastach + obowiązek tworzenia 

terenów zielonych + budownictwo 

przyjazne środowisku (np. 

samowystarczalne eko-budynki, 

budownictwo drewniane) + zielone 

standardy w kontekście budownictwa, 

np. 50% zabudowy, 50% zieleni + 

szersze stosowanie rozwiązań opartych 

na przyrodzie (nature-based solutions), 

jasna kolorystyka budynków (a nie 

ciemna albo kolorowa). 

 Układ przestrzenny: 33% zabudowy, 

33% zieleni, 33% wody, np. Heilbronn. 

Bioróżnorodność 
 Maksymalizacja powierzchni terenów 

zielonych, czynnych przyrodniczo  

z zachowaną bioróżnorodnością -   

w zabudowie obowiązek przeznaczenia 

80% powierzchni na zieloną lub błękitną 

infrastrukturę. 

 W pasach drogowych wprowadzone 

nasadzenia drzew tworzące aleje, a także 

dodatkowe nasadzenia krzewów, zielona 

izolacja ciągów komunikacyjnych. 

 Duża ilość małych zielonych skwerów czy 

zieleńców. 

 Ochrona dużych drzew przy tworzonych 

inwestycjach. 

 Miasto zielone, z kolorowymi łąkami, 

gdzie opieka nad zielenią może odbywać 

się na zasadach partycypacji 

mieszkańców zainteresowanych dobrem 

wspólnym. 

 Ochrona drzewostanu i wzbogacanie 

roślinności. Mandaty za jej niszczenie. 

 Sieć powiązań miedzy terenami 

zielonymi, pozwalająca na 

przemieszczanie się ptaków, owadów, 

drobnych ssaków. 

 Parki o charakterze naturalistycznym 

oraz parki, w których mieszkańcy jako 

wolontariusze mogą zajmować się 

pielęgnacją zieleni. 

 W przestrzeniach miejskich powinna być 

uwzględniona ochrona ptaków i owadów. 

 Zapewnienie udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej na 

działkach budowlanych na poziomie 

około 30-40%. 

 Zbiorniki małej retencji w parkach, 

skwerach, wzdłuż większych 

samochodowych ciągów 

komunikacyjnych (dróg). 

 Tereny wokół rzeki przepływającej przez 

miasto parkiem krajobrazowym. 

 Parki, parki edukujące, drzewa, ule na 

dachach, nowe nasadzenie na starych 

osiedlach, zielone skwery na osiedlach. 

 Budki lęgowe. 

 Łąki kwietne. 

 Różnorodne gatunkowo ogrody  

z możliwie najbliższym zachowaniem 

gatunków występujących lokalnie. 

 Utrzymanie istniejących terenów 

naturalnych i zbiorowisk (lasy miejskie). 

Infrastruktura 
 Betonowe place zamienione na zielone 

przestrzenie. 
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 Łatwy dostęp wszystkich mieszkańców 

do terenów zielonych i rekreacyjnych. 

 Infrastruktura miejska dopasowana do 

zieleni miejskiej, współgrające elementy, 

drogi, chodniki, budynki powinny być  

w otoczeniu zieleni miejskiej. 

 Odnawialne źródła energii 

wykorzystywane do bieżącego 

utrzymania zieleni w tym oświetlenie, 

odwodnienie. 

 Miasto przyjaznych technologii Smart 

City. 

 Zielone torowiska, które pomagają 

obniżać temperaturę (dzięki temu szyny 

pękają rzadziej). 

 Kratka jako standardowe pokrycie 

parkingów naziemnych. 

 Ograniczenie liczby naziemnych miejsc 

parkingowych na rzecz parkingów 

wielopoziomowych z zielonymi dachami. 

Zagospodarowanie miejsc pod skwery  

i zieleńce, małą retencję. 

 Zielone dachy na domach prywatnych  

i budynkach publicznych, tereny zieleni 

wokół biurowców. 

 Ulice odseparowane pasem drzew od 

chodnika, aleje drzew, drzewa co 5 m 

wzdłuż ulic. 

 Zielone ogrodzenia, np. Welwyn Garden 

City. 

 Green ways – zielone szlaki wewnątrz 

miast dla rowerzystów i pieszych, które 

usprawniają transport i tworzą korytarze 

ekologiczne. 

Partycypacja 
 To miasto, które faworyzuje zachowania 

proekologiczne mieszkańców, pomaga im 

różnymi programami zadbać  

o przydomową retencję deszczówki oraz 

wspólnymi siłami dba z mieszkańcami o 

porządek nie tylko na terenach zielonych. 

 Miejskie strategie dla terenów zielonych, 

wynegocjowane z interesariuszami. 

 Świadomi mieszkańcy miast, którzy 

szanują otaczającą nas naturę oraz 

posiadają wiedzę na temat ochrony 

środowiska. 

Edukacja 
 Edukacja – liście to nie śmieci. 

 Atrakcyjniejsza podstawa programowa  

i zajęcia pozaszkolne – angażujące 

zajęcia w terenie, z praktycznymi 

ćwiczeniami, np. budowa budek, 

termowizyjne podglądanie zwierząt, 

pokazanie zależności pomiędzy lokalną 

przyrodą a mieszkańcami. 

 Edukacja łącząca zagadnienia terenów 

zielonych i różnorodności biologicznej  

z zero waste, zdrowym żywieniem  

i różnorodnością odmian uprawnych,  

w tym współpraca z lokalnymi firmami  

i rolnikami. 

Inne 
 Powszechny dostęp do wspólnych 

dużych terenów zielonych jako element 

pozwalający na utrzymanie zdrowia 

psychicznego i fizycznego. 

 Zachowanie widoków, walorów tradycji  

i kultury. 

 Zielone podwórka, społeczno-osiedlowe 

kompostowniki. 

 Ogrody społecznościowe – zielone 

podwórka, wspólne. 

 Miejskie sady owocowe.  
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Propozycje działań i rozwiązań 
w zakresie parków, zielonej infrastruktury i bioróżnorodności  
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PARKI, ZIELONA 
INFRASTRUKTURA  
I BIORÓŻNORODNOŚĆ 

 

PRZEDSTAWIONE 
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ 
I ROZWIĄZAŃ 
 

Prawo 
 Przepisy które zniechęcałyby inwestorów 

do wycinki np. opłaty, bo nasadzenia nie 

są rekompensatą. 

 Zwiększenie opłaty za wycinkę drzew 

oraz jej utrudnienie na obszarach 

zarządzanych przez samorząd. 

 Zmiany w ustawie o lasach w zakresie 

wyłączenia możliwości wycinania tj. 

zrębów zupełnych w „lasach 

ochronnych”. 

 Miejska polityka terenów zieleni, 

wprowadzenie parków kieszonkowych, 

parków mieszkańców. 

 Zmiana brzmienia przepisów prawnych 

dotyczących powierzchni biologicznie 

czynnej, aby interpretacja jasno 

wskazywała na tereny zieleni  

i uniemożliwiała wprowadzanie 

rozwiązań zastępczych np. w formie 

placów zabaw. 

 Opracowanie zmian legislacyjnych  

w obrębie MPA - obecnie nie ma mocy 

prawnej, żeby go uwzględnić w Studium 

Uwarunkowań. 

 Rozważenie regulacji dotyczących 

minimalnej odległości między 

budynkami. 

 Niska liczba zielonych przystanków  

w miastach – propozycja uruchomienia 

programów zazieleniania infrastruktury 

drogowej/obligatoryjnego utrzymania 

zieleni na 10-15% przystanków  

w miastach. 

Finanse 
 Preferencyjne zasady dofinansowania 

projektów proekologicznych. Stworzenie 

formalno-prawnych zachęt w postaci 

oznaczenia środków na konkretne cele. 

Odgórne przeznaczenie środków na 

zielone granty związane z zielenią 

miejską. 

 Ustawa o podatku dochodowym od osób 

prawnych (CIT) + ustawa o samorządzie 

gminnym: zielona społeczna 

odpowiedzialność biznesu (CSR), 

dopuszczenie nowej formy prawnej 

współfinansowania zieleni i ekorozwiązań 

przez biznes poprzez rozszerzenie 

katalogu kosztów uzyskania przychodu  

o zielone inwestycje w przestrzeń 

publiczną + umożliwienie samorządom 

zawarcia umów z przedsiębiorcą na 

bezpłatne przeprowadzenie zielonej 

inwestycji. Celem jest umożliwienie 

samorządom skorzystania z dodatkowej 

formy zazieleniania przestrzeni miejskiej. 

Przedsiębiorstwa coraz częściej oferują 

samorządom inwestycje związane  

z terenami zielonymi, ale nie ma 

wytyczonej ścieżki prawnej, jak 

samorządy powinny z takiej oferty 

korzystać 

 Stworzenie w NFOŚiGW Funduszu 

Inwentaryzacji i Badań 

Dendrologicznych. Wiele miast nie ma 

wiedzy o zasobach przyrodniczych  
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i środków na rzetelne badania 

dendrologiczne przed decyzją o wycince 

drzew. Jest to także spójne z niektórymi 

miejskimi planami adaptacji, w których 

zalecono inwentaryzację stanu zieleni. 

 Wody Polskie powinny stworzyć 

programy finansowania obiektów małej 

retencji i ogrodów deszczowych – ze 

środków pochodzących z opłat. 

 Stworzenie systemu preferencji 

podatkowych za stosowanie 

proekologicznych rozwiązań, np. 

odliczanie kosztów inwestycji  

w fotowoltaikę od PIT i CIT. 

 Zagwarantowanie w POIŚ 2021–2027 

finansowania działań na rzecz 

infrastruktury zielonej i różnorodności 

biologicznej; bardzo ważne jest, aby 

zapewnić w nowej perspektywie 

finansowej 2021-2027 niski wkład 

własny przy projektach środowiskowych. 

 Wprowadzenie podatku od braku zieleni. 

 Istnieje potrzebna tworzenia „zielonych 

budżetów” na podobnych zasadach do 

funkcjonujących już w wielu gminach 

budżetów obywatelskich, jednak 

ukierunkowanych na tematy związane  

z tematyką środowiska. 

 Dofinansowanie do ogrodów 

deszczowych w formie bezzwrotnej 

dotacji na poziomie do 50%.  

 Rozpowszechnienie uchwalania przez 

gminy miejskich planów adaptacji. 

Planowanie 
 Zaprojektowanie spójnej infrastruktury 

zieleni – konieczność połączenia, 

zachowania ciągłości, koncepcja zielonej 

infrastruktury + jak je odbudować – 

nadanie priorytetu ZI w planie 

zagospodarowania. 

 Rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, § 53: 

zmniejszenie minimalnej szerokości pasa 

zieleni i wymaganej odległości pnia 

drzewa od krawędzi jezdni (obecnie 3 

m). W wielu przypadkach odległość ta 

uniemożliwia nasadzenia wzdłuż nowych 

dróg. Jest to powszechny problem 

urbanistyczny. Celem jest 

odbetonowanie terenów wzdłuż dróg. 

 Wprowadzenie sztywnych przepisów 

przestrzennych dotyczących obowiązku 

zapewnienia zieleni/standardów 

kształtowania przestrzeni miejskiej. 

 W planach zagospodarowania 

przestrzennego jest sztywny obowiązek 

uwzględniania terenów zielonych (co nie 

zawsze jest możliwe do zastosowania  

w niektórych przypadkach). Inny udział 

PBC jest wskazywany dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, a inny dla 

zabudowy przemysłowej, zależy też od 

powierzchni wydzielanych działek, jak  

i powierzchni całego wydzielenia 

planistycznego. W przypadku braku 

możliwości zastosowania terenów zieleni, 

zieleń może powinna znaleźć się  

w zapisach umożliwiających 

zastosowanie np. zielonych dachów, 

ogrodów deszczowych. Zieleń wówczas 

stanie się też częścią infrastruktury. 

 Korytarze napowietrzające powinny być 

ujmowane w studium uwarunkowań 

przestrzennych. 

 Zagospodarowanie terenów 

poprzemysłowych na użytek mieszkalny  

i rekreacyjny. 
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Ochrona przyrody 
 Wprowadzenie rezerwatów miejskich – 

ustawa o ochronie przyrody. 

 Zwiększenie ochrony zasobów cennych 

przyrodniczo na terenach prywatnych 

poprzez odpowiednie zapisy w ustawie  

o planowaniu przestrzennym i ustawie  

o ochronie przyrody – np. umożliwienie 

samorządom ochrony drzewostanów, 

odnowy drzewostanów w obrębie miast - 

utrudnienie wydawania decyzji  

o wycinkach/ułatwienie odwołań od 

decyzji o wycince. 

 Istotnym problemem jest także kwestia 

nasadzeń zastępczych za wycięte 

drzewa. Obecnie dominuje podejście 

ilościowe, które nie uwzględnia wieku  

i rozmiaru wycinanych drzew przy 

doborze drzew nasadzanych. Wycinane 

są duże drzewa, które ze względu na 

swoje rozmiary nie tylko pochłaniają 

więcej zanieczyszczeń niż niewielkie 

kilkuletnie drzewka, które taki poziom 

osiągną za kilkadziesiąt lat.  Sugerowane 

jest przeprowadzenie badań naukowych  

i wprowadzenie także czynnika 

jakościowego (wieku, rozmiaru) przy 

doborze nasadzeń zastępczych.  

 Wprowadzenie ochrony gruntów  

w miastach - ustawa o ochronie 

gruntów. 

 Ustawa o ochronie przyrody, art. 85: 

zmiana metody obliczeniowej opłaty za 

wycinkę drzew. W naliczeniu opłaty, 

oprócz gatunku i obwodu pnia, powinno 

się brać pod uwagę otoczenie, w którym 

drzewo rośnie. Jeżeli drzewo rośnie na 

terenie słabo zadrzewionym to powinno 

być one postrzegane jako cenniejsze, niż 

gdyby rosło na terenie mocno 

zadrzewionym. 

 Ustawa o ochronie przyrody, Rozdział 4. 

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień: 

wprowadzenie dla gminy albo związku 

gmin obowiązku sporządzenia 

standardów ochrony, kształtowania  

i utrzymania zieleni, jako obligatoryjnego 

aktu prawa miejscowego. Celem ma być 

lepsza ochrona dostępnych zasobów 

poprzez ustalony sposób utrzymania 

zieleni, który będzie obowiązkowy dla 

wszystkich podmiotów, którym zleca się 

utrzymanie terenów zieleni. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi: umożliwienie wywozu 

dzików z terenu miasta poza jego 

granice. Obecnie dopuszczone jest 

bierne obserwowanie albo odstrzał. Nie 

ma możliwości odłowienia (bez zabijania) 

i wywozu dzików. 

Bioróżnorodność 
 Koszenie rotacyjne - tworzona w ten 

sposób mozaika koszenia umożliwia 

wsparcie lokalnej bioróżnorodności oraz 

uniemożliwia nadmierne przesuszanie 

gleby. 

Infrastruktura 
 Budynki użyteczności publicznej – 

konieczność zeroemisyjności; możliwe 

dofinansowanie. 

 Na kwestie związane z zielenią należy 

zwrócić szczególną uwagę realizując 

projekty rewitalizacyjne czy projekty 

związane z budową ciągów pieszych  

i rowerowych – często są one pomijane, 

przez co realizowany projekt ma 

negatywny wpływ na ten aspekt. 
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 Bezwzględnie powinny być zmienione 

przepisy dotyczące dróg publicznych  

i warunków technicznych budynków i ich 

usytuowania (wymóg odległości 3 m od 

skraju jezdni) oraz dotyczące dróg 

pożarowych (ograniczanie nasadzeń 

przed budynkami; rozporządzenie to jest 

dodatkowo niezgodne z przepisami 

powyżej – ulice w miastach nie spełniają 

warunków drogi pożarowej), nie 

przystające do sytuacji na terenach 

miejskich. 

 

Współpraca 
 Zwiększenie % w budżecie miasta 

finansowania zieleni i lokacji środków  

w ochronę i tworzenie nowych terenów. 

 Ustawa o samorządzie gminnym, art. 5a: 

wprowadzenie zielonej puli do budżetu 

obywatelskiego. Celem jest 

zagwarantowanie, aby pewna część 

budżetu obywatelskiego była 

przeznaczona na projekty związane  

z infrastrukturą zieloną i różnorodnością 

biologiczną. Obecnie większość środków 

budżetu obywatelskiego jest 

przeznaczana na oświatę (duża 

mobilizacja szkół) i podstawową 

infrastrukturę. Zieloną pulę wprowadził 

przykładowo Lublin. 

 Stworzenie zachęt dla samorządów, tak 

aby „opłacało” się inwestować w rozwój 

zieleni miejskiej – teren zielony nie 

przynosi dochodu, więc często przegrywa 

z innymi inwestycjami. 

 Miejskie strategie adaptacji do zmian 

klimatu jako podstawa do wprowadzania 

w MPZP odpowiednich zapisów 

dotyczących powierzchni biologicznie 

czynnej i retencji. 

 Uwzględnianie  zróżnicowania miast  

w zależności od stopnia ich rozwinięcia,  

a także liczby ludności w planach 

adaptacji oraz rozporządzeniach.  

 Opracowanie wytycznych dla 

samorządów i obywateli w formie zbioru 

dobrych praktyk, aby wyeliminować 

groteskowe zmiany w lokalnej 

zabudowie, takie jak np. zabetonowanie 

placu - uważane przez samorząd małego 

miasta za prestiż. 

Partycypacja 
 Ekobudżet obywatelski – dedykowany 

pakiet na konkursy – w modelu 

partycypacyjnym np. z WFOŚiGW. 

 Organizowanie lokalnych stref zieleni. 

 Promowanie koncepcji parków 

kieszonkowych wśród mieszkańców – do 

uwzględnienia w budżetach 

obywatelskich i budżetach gmin. 

 Panele obywatelskie w miastach. 

 Wprowadzenie obowiązku 

przeprowadzania konsultacji społecznych 

przed podjęciem decyzji o wycięciu 

drzew na terenie miasta. 

 Powoływanie organów opiniująco-

doradczych „Rad Klimatycznych” przy 

prezydentach miast. 

 Należy dbać o dostępne i atrakcyjne 

formy konsultacji. Spotkania 

konsultacyjne mogą mieć różne formy – 

np. spacery badawcze, spotkania z 

ekspertami w terenie. Kanały 

informacyjne powinny wychodzić poza 

BIP i strony urzędowe. 

 Istotna jest transparentność  

i doprowadzenie całego procesu 

konsultacji do końca np. jeśli mieszkańcy 
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zgłoszą uwagi, które znajdą się  

w raporcie z konsultacji jako 

uwzględnione, a potem te uwagi nie 

zostaną uwzględnione lub działania będą 

odwrotne, podważa to sens konsultacji. 

Edukacja 
 Szkolenia dla urzędników, szkolenia na 

wysokim poziomie – jest deficyt takich 

szkoleń. 

 Edukacja specjalistów – projekty zieleni 

powinny być wykonywane przez 

odpowiednie osoby (dedykowane do 

zieleni), obecnie osoby zajmujące się 

zielenią nie mają odpowiedniego 

przygotowania –  konieczne podniesienie 

jakości usług świadczonych w tym 

obszarze – należy zadbać również  

o odpowiedni poziom wiedzy 

pracowników urzędów. 

 Promocja programów partnerskich, 

europejskich instrumentów finansowych 

takich jak program LIFE. Radom stworzył 

portal poświęcony temu programowi 

zbierając niezbędne informacje do 

korzystania z projektu. 

 Dotarcie do szkół – nagradzanie działań 

ekologicznych – zachęcanie do udziału  

w działaniach proekologicznych + 

finansowanie. 

 TV publiczna z silną misją edukacji 

ekologicznej; kampania informacyjna  

w mediach i mediach społecznościowych 

(na poziomie krajowym) + możliwość 

dofinansowania dla miast (gmin). 

 Należy „kreować modę” na tereny 

zielone, w tym np. łąki kwietne, które 

obecnie często kojarzą się mieszkańcom 

z nieporządkiem, najbardziej dotyczy 

rozwiązań polegających na niekoszeniu 

trawników czy wykorzystaniu roślinności 

ruderalnej jako formy zieleni. 

 Zmiana podstawy programowej – 

aktywne zajęcia w terenie, zajęcia 

praktyczne, pozostawianie dowolności 

szkołom, jeżeli chodzi o wybór formy. 

 Edukacja - szkolna, jak również lokalne 

akcje typu Trash Challenge. 

 Minister Klimatu powinien wesprzeć 

postulaty Rzecznika Praw Obywatelskich. 

RPO wystąpił do MEN o wprowadzenie 

do szkół specjalnego programu zajęć na 

temat zmian klimatycznych i sposobów 

przeciwdziałania ich skutkom: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczm

y-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-

pisze-do-men. 

Inne 
 Ograniczenie koszenia lub wprowadzenie 

obostrzeń dla gmin przy porządkowaniu 

przestrzeni zielonej. 

 Wprowadzenie ograniczenia oświetlenia 

powierzchni biurowych budynków  

o wysokich kondygnacjach (niekonieczne 

jest oświetlenie kilkunastu pięter, 

wystarczy np. parter lub obligatoryjny 

montaż fotokomórek). 

 Fotopułapki - montaż w miejscach 

najbardziej narażonych na zaśmiecanie, 

aby wyegzekwować kary. 

  

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men.
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w zakresie parków, zielonej infrastruktury i bioróżnorodności 
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ZIELONO-NIEBIESKA 
INFRASTRUKTURA 
I RETENCJA WODY 
W MIASTACH  

 

DOBRE PRAKTYKI  
 

 Berliński wskaźnik biotope area factor. 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/landsc

haftsplanung/bff/index_en.shtml  

 Rozwiązania miasta Jaworzno  

w zakresie ochrony gatunków:  

https://www.youtube.com/watch?v=yPt76lU

ZqXU 

https://dziennikzachodni.pl/w-jaworznie-

stanie-pomnik-chomika-europejskiego-

wladze-miasta-chronia-populacje-chomikow-

i-wspolpracuja-z-rolnikami/ar/c1-14644721 

https://dziennikzachodni.pl/sloneczny-

weekend-w-parku-grodek-polskie-malediwy-

przyciagaja-tlumy-turystow/ar/c7-14974194 

http://www.jaworzno.pl/2018/07/19/park-

kieszonka-wieczorowa-pora/ 

 Propozycja renaturyzacji rzek  

i tworzenie zielonych korytarzy: przykład  

z Hamburga- łączenie terenów zieleni  

w mieście 

https://sendzimir.org.pl/wp-

content/uploads/2020/03/Blekitno-zielona-

infrastruktura_dla_lagodzenia_zmian_klimatu

-poradnik_techniczny.pdf  

 Wystąpienie RPO do MEN  

o wprowadzenie do szkół specjalnego 

programu zajęć na temat zmian 

klimatycznych i sposobów 

przeciwdziałania ich skutkom: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczmy-

porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-

men. 

 Konstruktywna współpraca z Polskim 

Związkiem Firm Deweloperskich  

i zespołem EcoAvengers. 

http://ecoavengers.pzfd.pl/ 

http://ecoavengers.pzfd.pl/wp-

content/uploads/2020/01/Ekoprzewodnik-

EcoAvengers-dla-deweloper%C3%B3w.pdf  

 Ekrany akustyczne - regulacje prawne  

i stosowane rozwiązania. 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika

,materialy_i_technologie,artykul,ekrany_akus

tyczne___regulacje_prawne_i_stosowane_ro

zwiazania___cz_ii,5926 

 W Lublinie powstały grupy ochotników, 

które zbierały śmieci, różnego rodzaju  

i "kalibru". 

http://naszszydlowiec.pl/trashchallenge-

zatacza-coraz-szersze-kregi/ 

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=yPt76lUZqXU
https://www.youtube.com/watch?v=yPt76lUZqXU
https://dziennikzachodni.pl/w-jaworznie-stanie-pomnik-chomika-europejskiego-wladze-miasta-chronia-populacje-chomikow-i-wspolpracuja-z-rolnikami/ar/c1-14644721
https://dziennikzachodni.pl/w-jaworznie-stanie-pomnik-chomika-europejskiego-wladze-miasta-chronia-populacje-chomikow-i-wspolpracuja-z-rolnikami/ar/c1-14644721
https://dziennikzachodni.pl/w-jaworznie-stanie-pomnik-chomika-europejskiego-wladze-miasta-chronia-populacje-chomikow-i-wspolpracuja-z-rolnikami/ar/c1-14644721
https://dziennikzachodni.pl/w-jaworznie-stanie-pomnik-chomika-europejskiego-wladze-miasta-chronia-populacje-chomikow-i-wspolpracuja-z-rolnikami/ar/c1-14644721
https://dziennikzachodni.pl/sloneczny-weekend-w-parku-grodek-polskie-malediwy-przyciagaja-tlumy-turystow/ar/c7-14974194
https://dziennikzachodni.pl/sloneczny-weekend-w-parku-grodek-polskie-malediwy-przyciagaja-tlumy-turystow/ar/c7-14974194
https://dziennikzachodni.pl/sloneczny-weekend-w-parku-grodek-polskie-malediwy-przyciagaja-tlumy-turystow/ar/c7-14974194
http://www.jaworzno.pl/2018/07/19/park-kieszonka-wieczorowa-pora/
http://www.jaworzno.pl/2018/07/19/park-kieszonka-wieczorowa-pora/
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Blekitno-zielona-infrastruktura_dla_lagodzenia_zmian_klimatu-poradnik_techniczny.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Blekitno-zielona-infrastruktura_dla_lagodzenia_zmian_klimatu-poradnik_techniczny.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Blekitno-zielona-infrastruktura_dla_lagodzenia_zmian_klimatu-poradnik_techniczny.pdf
https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Blekitno-zielona-infrastruktura_dla_lagodzenia_zmian_klimatu-poradnik_techniczny.pdf
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men.
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/uczmy-porzadnie-o-sprawach-klimatu-rpo-pisze-do-men.
http://ecoavengers.pzfd.pl/
http://ecoavengers.pzfd.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ekoprzewodnik-EcoAvengers-dla-deweloper%C3%B3w.pdf
http://ecoavengers.pzfd.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ekoprzewodnik-EcoAvengers-dla-deweloper%C3%B3w.pdf
http://ecoavengers.pzfd.pl/wp-content/uploads/2020/01/Ekoprzewodnik-EcoAvengers-dla-deweloper%C3%B3w.pdf
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ekrany_akustyczne___regulacje_prawne_i_stosowane_rozwiazania___cz_ii,5926
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ekrany_akustyczne___regulacje_prawne_i_stosowane_rozwiazania___cz_ii,5926
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ekrany_akustyczne___regulacje_prawne_i_stosowane_rozwiazania___cz_ii,5926
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,ekrany_akustyczne___regulacje_prawne_i_stosowane_rozwiazania___cz_ii,5926
http://naszszydlowiec.pl/trashchallenge-zatacza-coraz-szersze-kregi/
http://naszszydlowiec.pl/trashchallenge-zatacza-coraz-szersze-kregi/

