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THE GREEN STRUCTURE OF THE KRAKOW 
METROPOLITAN AREA AS A STRATEGIC INTERVENTION
S t r e s z c z e n i e

Zielona struktura Krakowskiego Obszaru Miejskiego, tworzona poprzez układ terenów zieleni o różnych 
sposobach użytkowania, ma podstawowe znaczenie dla jakościowych parametrów środowiska zamieszkiwa- 
nia i pracy zarówno pod względem jego warunków zdrowotnych, jak i odnowy sił fizycznych i psychicznych 
mieszkańców. Głównymi elementami jej tworzenia są: zespoły urządzonej zieleni miejskiej, doliny rzeczne, 
tereny leśne i rolne (w tym objęte ochroną przyrody i ochroną gleb). W większości stanowią je tereny 
o wysokich walorach  krajobrazowych. Utrzymywanie i wzbogacanie funkcjonalne powinny zapewniać 
dokumenty planistyczne tworzone na różnych poziomach (lokalnym i regionalnym). W obecnej chwili 
brakuje przygotowanego planu dla kształtowania terenów zieleni obszaru metropolitalnego. Brakuje również 
skutecznych narzędzi jego realizacji ustawowych i finansowych. Autorka wskazuje na przykładzie KOM-u 
zakres potencjalnych działań interwencyjnych w obszarach będących podstawą do kreowania jego zielonej 
struktury, które ze względu na brak wystarczająco skutecznych instrumentów prawnych i ekonomicznych 
będących w posiadaniu gmin wymagają wsparcia zewnętrznego w celu ich zachowania.

Słowa  kluczowe:  zielona struktura, strategiczna interwencja, Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM)

A b s t r a c t

The green structure system of the Krakow Metropolitan Area is formed by a network of green spaces allowing 
different uses. It is a decisive factor for the quality of living and working environment, contributing to health and 
giving the inhabitants the possibility to regain their physical strength and mental balance. The main elements 
of the green space system are designed urban green spaces, river valleys, woodlands and agricultural areas 
(including areas under environmental or soil protection). Most of those green spaces form valuable landscapes. 
The maintenance and functional enrichment of those spaces should be based on planning documents created 
on various levels (local and regional). Nevertheless there is no planning document setting out guidelines for 
designing and maintenance of green areas in the metropolitan area. Efficient legal and financial tools for its 
execution are also lacking. Taking Krakow Metropolitan Area as an example, the author describes the potential 
range of interventions in the areas which form the basis of its green space system. As the municipalities do not 
have efficient legal and economic instruments at their disposal, those areas require external support if they are 
to be preserved.

Keywords:  Krakow Metropolitan Area, green structure, strategic intervention
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W  XXI  wieku  sukces  gospodarczy  odniosą  te  miasta,  które  potrafią  wykorzystać  swoje  przewagi  konkurencyjne. 
Głównym źródłem tych przewag będzie wieloaspektowa spójność miasta. Znaczące przewagi konkurencyjne stwarzać 
będą  także:  umiejętne wykorzystanie  przymiotów  środowiska  naturalnego  i  kulturowego,  zachowywanie  dziedzictwa 
historycznego oraz podkreślanie zarówno unikalności miasta, jak i różnorodności tworzonych przez miasto możliwości 
działania.  Ponadto  zapewnienie  w  miastach  przyjaznego,  zdrowego  i  bezpiecznego  środowiska  życia  i  pracy  dla 
jego  mieszkańców  i    użytkowników  będzie  zwiększać  w  istotny  sposób  atrakcyjność  miasta  dla  lokowania  w  nim 
przyszłościowych działalności gospodarczych, stwarzających wysokie wymagania miejscu ich prowadzenia.

Nowa Karta Ateńska, 20031

1.  Wstęp

Tereny zieleni w miastach i ich sąsiedztwie 
mają szczególne znaczenie dla warunków życia 
mieszkańców i funkcjonowania środowiska. Obec- 
nie większości dużych miast ma niekorzystne 
parametry środowiska ze względu na zanieczysz- 
czenia i brak możliwości samoregulacji jego od- 
nowy. Tworzenie planów utrzymania i rozwoju wie- 
lofunkcyjnego systemu terenów zieleni jest nie- 
odzowne dla kształtowania zdrowego środowiska 
miejskiego. Kwalifikacja największych ośrodków 
miejskich i ich sąsiedztwa jako obszarów strate- 
gicznej interwencji daje szanse potencjalnego 
wsparcia istotnych elementów ich struktury prze- 
strzennej.

Podjęcie tematu w odniesieniu do Krakowskie- 
go Obszaru Miejskiego uzasadnia:
1) kwalifikacja Krakowa i jego zaplecza jako jed- 

nego z obszarów strategicznej interwencji2 wy- 
odrębnionego na podstawie przyjętych kry- 
teriów w dokumencie Identyfikacja  i  delimitacja 
obszarów  problemowych  i  strategicznej  inter- 
wencji w Polsce. Wnioski z analiz3;

2) wprowadzenie oceny stanu środowiska natu- 
ralnego jako jednego z kryteriów tematycznych 
służących do identyfikacji powyższych obsza- 
rów4;

3) wskazanie niskiej oceny stanu środowiska  
w obszarach postrzeganych jako bieguny wzro- 
stu (w zestawieniu kryteriów dla opracowanej 
charakterystyki obszarów)5.
Jeżeli przyjmiemy osiągnięcie maksymalnych 

wartości we wszystkich sferach podlegających 
ocenie kwalifikacyjnej jako optymalny model dla 
konkurencyjności obszaru, to podstawę do działań 
interwencyjnych stanowić powinny te elementy, 
które posiadają najniższe wskaźniki.

Przeprowadzona w ww. dokumencie charak- 
terystyka grupy miast wyznaczonych jako bieguny 
wzrostu  (grupa 2) w odniesieniu do przyjętych 

kryteriów tematycznych wskazuje na brak równo- 
wagi pomiędzy poszczególnymi analizowanymi 
kryteriami w obszarze miejskim, wykazując nieko- 
rzystny stan środowiska nie tylko jako najsłabszy 
element w ocenie tej grupy, ale również posiada- 
jący wartości poniżej średniej oceny dla całego  
kraju. Sytuacja ta jest łagodzona poprzez stosun- 
kowo wysoki (powyżej średniej krajowej) stan 
środowiska w obszarach stanowiących zaplecza 
metropolii (grupa 3)6. Zatem tereny te odgrywać 
mogą istotną rolę w podnoszeniu parametrów 
środowiskowych obszarów metropolitalnych. Jedno- 
cześnie tereny dużych miast wymagają pod- 
jęcia działań służących poprawie warunków funk- 
cjonowania systemów przyrodniczych.

Przyjęcie w projekcie Krajowej  Strategii  Roz- 
woju  Regionalnego  założenia wzmacniania naj- 
silniejszych ośrodków jako obszarów najszybciej 
pobudzających rozwój gospodarczy kraju oraz wy- 
korzystywania ich wewnętrznych atutów dla kon- 
kurencyjności powoduje potrzebę wyłonienia tere- 
nów i prowadzonych w nich rodzajów działań, któ- 
rych wsparcie przyniesie pożądane skutki.

Założenie, że jednym z ważniejszych zadań 
wymagających wzmocnienia finansowego ze środ- 
ków pomocowych jest tworzenie i utrzymywanie 
zielonej struktury w obszarach metropolitalnych 
wynika z:
– znaczenia jakości środowiska jako czynnika 

konkurencyjności zarówno ze względów na 
zdrowotność środowiska pracy i zamieszkiwa- 
nia, jak i walorów krajobrazowych,

– zapewnienia ochrony istniejących zasobów przy- 
rodniczych w obszarach podlegających gwał- 
townym procesom rozwojowym,

– niewystarczających środków budżetów miej- 
skich ograniczających możliwości ingerencji ze 
strony władz miejskich i gminnych,

– potrzeby działań o zakresie ponadmiejskim, 
współpracy wielu gmin w tworzeniu zielonych sy- 
stemów i poprawy standardów środowiskowych.
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2.  Zielona struktura jako system wspomagający 

konkurencyjność dużych miast

Zielona struktura obejmuje tereny z przewa- 
żającym udziałem powierzchni czynnych biolo- 
gicznie. Cechuje ją wielofunkcyjność (tereny re- 
kreacyjne, sportowe, rolne, leśne, ochronne itp.)7. 
Jej rolą jest regulacja stanu jakości środowiska, kli- 
matu, regeneracja sił, wypoczynek, a także za- 
pewnienie ochrony bioróżnorodności. Ma wymiar  
społeczny, kompozycyjny, krajobrazowy, przyrod- 
niczy. Sprzyja utrzymywaniu reżimu rozwojowe- 
go struktur osiedleńczych. W jej skład wchodzą 
tereny samoutrzymujące się oraz zagrożone eli- 
minacją –  wymagające wzmocnienia.Ilość i ro- 
dzaj terenów zieleni decyduje o jakości przestrze- 
ni miejskiej, która coraz częściej jest postrzega- 
na jako ważna przewaga konkurencyjna, szczegól- 
nie gdy ma przyciągnąć wysoko kwalifikowane 
kadry, dla których jakość środowiska życia stanowi 
istotny czynnik wpływający na wybór miejsca za- 
mieszkania. Najbardziej potrzebują jej duże mia- 
sta o bardzo silnie przekształconym środowisku 
jako przeciwwagi dla dużych powierzchni.

Znaczenie zielonej struktury wzrasta wraz  
z rozwojem przestrzennym terenów zurbanizo- 
wanych, stopniem degradacji środowiska, obec- 
nością terenów chronionych. Podnosi ona walory 
przestrzeni i w sposób pośredni wspomaga pro- 
cesy rozwoju.

3.  Krakowski Obszar Metropolitalny – struktura 
terenów zieleni

Duże zespoły miejskie, rozlewające się po- 
za swoje granice administracyjne, muszą być 
rozpatrywane w obszarze postrzeganym jako 
najdynamiczniej rozwijający się. Z tego względu 
najkorzystniej rozpatrywać będzie obszary metro- 
politalne, tym bardziej, że są to obszary, dla któ- 
rych utworzone mają zostać plany zagospodaro- 
wania przestrzennego.

Główne cechy środowiska przyrodniczego 
KOM to: bogata rzeźba terenu decydująca o bo- 
gactwie krajobrazu, różnorodność przyrodnicza,  
a równocześnie – w obszarach zurbanizowanych  
– wysoki wskaźnik zanieczyszczeń.

Centralną część KOM zajmuje miasto. Za- 
chodnia część to otwarte tereny w znacznej części 
objęte ochroną przyrody (park narodowy i parki 

krajobrazowe z otulinami). Część wschodnia po- 
siadająca gleby bardzo wysokich klas bonitacyj- 
nych stanowi w części wykorzystywanej rolniczo 
zaplecze warzywne Krakowa. Część południowa  
to strefa rozwoju zabudowy, ciążąca w stronę My- 
ślenic, o wyraźnej ekspozycji widokowej w stro- 
nę gór. Jej zewnętrzne obszary pokryte są kom- 
pleksami leśnymi.

Obszary mogące stanowić podstawę do utwo- 
rzenia układu zielonej struktury KOM:

a) Miasto Kraków

Obecnie tereny Krakowa w prawie 62% nie 
są zabudowane, jednak tereny zieleni urządzonej 
zajmują zaledwie 3,55%. Pozostałe to otwarte 
tereny, których 45% stanowią tereny nieurzą- 
dzone i nieużytki (tab. 1). W obowiązującym Stu- 
dium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowa- 
nia dla Krakowa przypisywana jest im rola łąk, pól 
uprawnych, sadów, ogrodów, zadrzewień, zarośli, 
nadrzecznych, bulwarów. Mogą stanowić bazę do 
budowy systemu terenów rekreacyjnych – ciągów 
spacerowych i rowerowych, łącząc zespoły zie- 
leni parkowej. Opracowana dla miasta Mapa  rze- 
czywistej  roślinności  Krakowa  wskazuje na naj- 
wartościowsze z punktu widzenia przyrodnicze- 
go tereny, które w pierwszej kolejności należy 
otoczyć ochroną, aby utrzymać ich przyrodniczą 
rangę. Wiele z nich, ze względu na położenie  
w obszarze miasta i walory widokowe, znajduje 
się pod stałym naciskiem ze strony inwestorów 
powodując sytuacje konfliktowe.

Ponad 26% terenów otwartych stanowią nie- 
użytki. Cechuje je drobny podział własnościowy, 
rozproszenie i nierównomierne rozmieszczenie 
w obszarze miasta. Największe z nich obszaro- 
wo znajdują się we wschodniej części miasta za 
kombinatem metalurgicznym i są położone pe- 
ryferyjnie w stosunku do terenów mieszkaniowych.

Na podstawie tabeli 1 można zauważyć, że 
Kraków w granicach administracyjnych posiada 
dość duży udział terenów bez zainwestowania 
miejskiego i stosunkowo mały udział urządzonych 
terenów zieleni.

Komfortową sytuację dla kształtowania zielo- 
nej struktury stwarza bardzo dobrze istniejąca wa- 
loryzacja przyrodnicza tych terenów oraz zapisy  
w SUIKZP zakładające ochronę dolin rzecznych.

Szczególnie ważne jest utrzymanie terenów 
zieleni   w   obszarze   intensywnie   zabudowanych
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Ta b e l a  1

Użytkowanie gruntów miasta Krakowa

Sposób użytkowania gruntu Powierzchnia [km2] [%]
Zieleń urządzona, w tym: 11.6 3,55

Parki 3,9 1,19
Tereny sportowe, cmentarze i inne 7,7 2,35

Tereny otwarte, w tym: 190,3 58,20
Sady i ogródki działkowe 18,2 5,57
Uprawy polowe 52,9 16,18
Łąki i pastwiska 15,5 4,74
Lasy 12,0 3,67
Zieleń nieurządzona i nieużytki 85,2 26,06
Wody otwarte 6,5 1,99

201,9 61,75
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Krakowa, projekt 2009

miasta i zwiększanie ich dostępności z dużych 
zespołów mieszkaniowych. Pozostawienie tych te- 
renów bez nadania im formy ochrony (w wypadku 
tych wartościowych przyrodniczo) lub określenia 
sposobu użytkowania, który zapewni właściwe 
ich miejsce w systemie zielonym miasta będzie 
skutkowało stopniowym wprowadzaniem w ten te- 
ren zabudowy.

b) Tereny rolne

Użytki rolne stanowią największą część tere- 
nów gmin wiejskich KOM, niezajętych przez za- 
budowę i zalesienia. Wschodnia i południowo- 
-wschodnia strona KOM posiada gleby najwyż- 
szych klas bonitacyjnych objęte ochroną. Gminy 
sąsiadujące z miastem od wschodu, na prawym 

brzegu Wisły, prowadzą intensywną produkcję 
ogrodniczą. Ciągnące się tu zespoły gospodarstw 
ogrodniczych z licznymi tunelami foliowymi i szklar- 
niami uzupełniają pola uprawne. Postępująca na 
wschód działalność ogrodnicza zanika na korzyść 
gospodarstw rolnych. Najbardziej rolnicza gmina 
tego rejonu – Proszowice – to tereny niemal w ca- 
łości zajmowane przez chronione gleby I i II klasy. 
Występuje tu również charakterystyczne dla ob- 
szaru Małopolski rozdrobnienie gruntów.

Najliczniejszą grupę tworzą gospodarstwa  
2–5 ha (36%), jednak prawie 67% spośród gos- 
podarstw mniejszych niż 2 ha (łącznie 40%) 
jest mniejszych niż 1 ha. Rozdrobnienie to mo- 
że powodować słabą kondycję ekonomiczną gos- 
podarstw,  które  stopniowo  zamierają  jako  rolnicze. 

Ta b e l a  2
Gmina Proszowice. Gospodarstwa wg grup obszarowych użytków rolnych

Grupy obszarowe Liczba

do 1 ha (włącznie) 520

1–2 ha 339

2–5 ha 787

5–10 ha 459

10–20 ha 10

20 ha i więcej 13

ogółem 2194
Źródło: Powszechny spis rolny 2002
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Zabudowa usytuowana wzdłuż dróg uszczelnia 
się nowymi obiektami o funkcjach mieszkalnych 
i usługowych ciągnąc się aż do Proszowic. Same 
Proszowice upatrują swoich rozwojowych szans 
bardziej jako zaplecze mieszkalno-usługowe dla 
aglomeracji krakowskiej niż ośrodek produkcji rol- 
niczej.

Zapewnienie ochrony dla wysokiej klasy gleb 
i utrzymanie tych rejonów jako strefy żywicielskiej 
winno znaleźć swoje miejsce w strukturze zielonej 
KOM.

c) Tereny ochrony przyrody

Bardzo trudne do utrzymania są reżimy ochron- 
ne dla terenów w obszarach KOM objętych praw- 
ną ochroną przyrody. Stanowią je: park narodowy  
i parki krajobrazowe wraz z otulinami. Fakt ten wy- 

nika z położenia ich w pasie silnej urbanizacji, w stre- 
fie pomiędzy zainwestowaniem miejskim Krakowa  
i Śląska, o silnym ciążeniu w stronę lotniska oraz  
z wysokiej atrakcyjności krajobrazowej. Rezygnacja 
z upraw polowych (większość mieszkańców pracu- 
je w zawodach pozarolniczych) powoduje odłogo- 
wanie pól i wysokie ceny nieruchomości, co prowa- 
dzi do ich zbywania na cele inwestycyjne. Sprzyja- 
ją temu stosunkowo proste otrzymanie pozwole- 
nia na budowę w efekcie decyzji o warunkach 
zabudowy oraz zapisy w dokumentach planistycz- 
nych dopuszczające zabudowę. Efektem tych dzia- 
łań jest rozpraszanie się zabudowy, wychodzenie  
ze zwartych układów na tereny otwarte. Brak moż- 
liwości skutecznego przeciwdziałania tym zjawis- 
kom wynika m.in. z Ustawy o ochronie przyrody, 
która   w   odniesieniu   do   parków   krajobrazowych

Ta b e l a  3
Przeznaczenie terenów w obszarach chronionych uwzględnionych w suikzp gmin KOM

Struktura przeznaczenia terenów  w obrębie 
obszarów chronionych istn. i projekt. uwzględ-

nionych w suikzp gmin KOM

Struktura przeznaczenia terenów 
w obrębie obszarów chronionych 
istn. i projekt. uwzględnionych w 

suikzp gmin KOM nie leśnych i nie

LASY DO ZAINWE- 
STOWANIA POZOSTAŁE DO ZAINWE- 

STOWANIA POZOSTAŁE

Rezerwat 95% 5%

Park Narodowy 71% 1% 28%

Otulina Parku Narodowego 20% 16% 64% 21% 79%

Park Krajobrazowy 35% 16% 49% 25% 75%

Obszar Chronionego Kraj- 
obrazu 43% 18% 39% 31% 69%

Zespół Przyrodniczo-Kraj- 
obrazowy 52% 16% 32% 33% 67%

Źródło: Krakowski Obszar Metropolitalny – analiza polityki przestrzennej gmin, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków 2006

mówi: grunty rolne i leśne oraz inne nieruchomości 
znajdujące  się w  granicach  parku  krajobrazowego 
pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.

Tabela 3 przedstawia skalę udziału terenów 
przeznaczonych pod zabudowę w obszarach 
ochrony przyrody na terenie KOM. Kolejne zmia- 
ny w dokumentach planistycznych wskazują na 
utrzymanie tych tendencji.

Wszystkie zespoły zieleni objęte ochroną sta- 
nowią szczególne wartości dla zielonej struktury 
KOM zarówno w wymiarze przyrodniczym, jak  
i rekreacyjnym dla mieszkańców Krakowa. Zagro- 
żenie utrzymania należytej ochrony walorów przy- 
rodniczych skłania do poszukiwania różnych me- 
tod zapobiegania ich degradacji.
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4.  Rolnicze tereny nieprodukcyjne

Największa przypadkowość w przekształce- 
niach przestrzeni występuje w południowym re- 
jonie KOM. Tereny te obecnie są wykazywane 
w materiałach GUS jako rolne, jednak w rze- 
czywistości prowadzona tu wciąż gospodarka rol- 
na nie ma charakteru produkcyjnego, a zazwy- 
czaj indywidualny. Odchodzenie od produkcji rol- 
nej występuje tu z dużym nasileniem. Korzystne 
warunki rozwoju usług (dostępność działek i do- 
stępność komunikacyjna) oraz położenie w strefie 
pomiędzy dużym miastem a górami zachęcają- 
cą mieszkańców Krakowa do osiedlania się, po- 
wodują nacisk ze strony samorządów gminnych  
na przeznaczanie dużych powierzchni pod zabu- 
dowę. Skutkuje to powstawaniem w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego zapi- 
sów umożliwiających wprowadzanie obszarów za- 
budowy znacznie przekraczające realne możliwości 
realizacji planów, rozpraszając zabudowę i utrud- 
niając kształtowanie systemów terenów otwartych, 
ograniczając je do dolin rzecznych i niewielkich 
zespołów leśnych. Brak mechanizmów, które po- 
rządkowałyby założony w MPZP rozwój doprowa- 
dza do wielkiej przypadkowości w powstawaniu 
poszczególnych inwestycji zarówno pod względem 
funkcjonalnym, jak i formalnym, a także uniemożli- 
wia jej potencjalne porządkowanie.

Wytworzenie w tych obszarach czytelnej struk- 
tury przestrzennej, włączenie zieleni w systemy 
terenów otwartych oraz udostępnianie ich dla ce- 
lów wypoczynkowych wymagają weryfikacji obec- 
nych ustaleń planistycznych oraz wzmocnienia 
znaczenia powiązań w systemach przyrodniczych.

5.  Plan zielonej struktury dla obszaru  
metropolitalnego –  
Krakowski Obszar Metropolitalny

– Potrzeba utworzenia zielonej struktury jako sy- 
stemu terenów czynnych biologicznie, równo- 
cześnie pełniących kilka funkcji lub uzupełnia- 
jących się, wynika z potrzeby: utrzymywania  
i zwiększania powierzchni terenów chronionych 
prawnie (najcenniejszych przyrodniczo),

– funkcjonowania korytarzy ekologicznych,
– zapewnienia proporcji pomiędzy terenami za- 

budowanymi i zielonymi (klimat lokalny, ogra- 
niczenie zanieczyszczeń),

– tworzenia zróżnicowanych programowo i wiel- 
kościowo terenów rekreacji i sportu,

– ochrony krajobrazu.

a) Możliwości i ograniczenia w planowaniu oraz 
realizacji
Podstawową bazą do tworzenia szkieletu 

zielonej struktury są tereny otwarte posiadające 
określone użytkowanie: lasy, pola uprawne, zie- 
leń miejska, obszary sportu i rekreacji oraz te, któ- 
re z przyczyn  przyrodniczych wykluczają zabu- 
dowę: doliny rzeczne, osuwiska, zespoły zieleni 
objęte ochroną, a także obszary ograniczonego 
użytkowania. Jej powstaniu powinny sprzyjać za- 
pisy planu zagospodarowania przestrzennego wo- 
jewództwa, studium uwarunkowań i kierunków za- 
gospodarowania przestrzennego gmin oraz miejs- 
cowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
a szczególną rolę może spełniać plan zagos- 
podarowania przestrzennego obszaru metropoli- 
talnego. Ważną rolę odegrać mogą także plany, 
programy, polityki ochrony powstające na różnych 
szczeblach administracji i specjalistyczne badania 
prowadzone przez wielodyscyplinarne zespoły. 
Działania te mogą również liczyć na wsparcie  
ze strony organizacji pozarządowych.

Jednocześnie powstanie i wdrażanie projek- 
tu dla zielonej struktury ma niewielkie szanse 
powodzenia ze względu na strukturę własnościo- 
wą tych terenów, brak zainteresowania władz lo- 
kalnych (brak korzyści bezpośrednich i odległy ho- 
ryzont czasowy odczuwalnych efektów), niespój- 
ność systemu planowania, ograniczone nakłady 
finansowe na realizację i utrzymanie, brak narzę- 
dzi prawnych. Umocowanie prawne dla tego typu 
projektu mogłoby znaleźć swoje miejsce w zapi- 
sach ustawy o terenach metropolitalnych.

b) Plan zielonej struktury dla obszaru metro- 
politalnego – waloryzacja, zakres projektu
Podstawowym warunkiem zakładanego planu 

jest określenie możliwości terenowych w celu 
zapewnienia utrzymania i zarządzania rozwojem 
realizacji zielonej struktury wynikających ze sta- 
nu istniejącego, mianowicie:
– określenie obecnego stanu zagospodarowa- 

nia terenu,
– wyodrębnienie obszarów istniejącej zieleni, ich 

funkcji i zagospodarowania.Kwalifikacja tere- 
nu jako istotnego dla planu wynikać powinna 
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z określenia rangi przyrodniczej, celowości 
utrzymania istniejących funkcji biologicznych, 
rozpoznania istniejącej funkcji i aktualnych za- 
pisów planistycznych. Pozwolą one na wyzna- 
czenie zasięgu i ewentualnej potrzeby roz- 
szerzenia oraz określenie warunków dla ich 
utrzymania, adaptacji, propozycji preferowanej 
funkcji.
Ważnym argumentem dla jego powstania jest  

przeanalizowanie i przedstawienie efektów śro- 
dowiskowych, społecznych, gospodarczych w bliż- 
szej i dalszej perspektywie czasu dla obszaru 
metropolitalnego.

c) Zakres interwencji

Powodzenie określonych powyżej działań wy- 
maga zastosowania wobec przyjętych w planie 
terenów interwencji zarówno ze strony planistycz- 
nej, jak i finansowej. Wynika to z potrzeby pro- 
wadzenia badań, częściowych wykupów tere- 
nów, działań inwestycyjnych.

Tabela 4 zawiera zakres działań interwencyj- 
nych w zróżnicowanych obszarach tworzących 
w obecnej chwili podstawę do utrzymania i po- 
rządkowania zielonej struktury KOM. Brak wspar- 
cia zewnętrznego dla tych terenów z powodu 
niedoboru wystarczająco skutecznych instrumen- 
tów prawnych i ekonomicznych będących w po- 
siadaniu gmin uniemożliwi ich zachowanie.

Ta b e l a  4
Cel, zakres oraz rodzaj interwencji dla planu zielonej struktury KOM

Obszar Cel Zakres Metoda
(zakres interwencji)

Miasto Tworzenie i utrzymywanie obszarów zieleni 
miejskiej, o zróżnicowanym programie i do-
stępności oraz w zespołach mieszkaniowych

Badania
Projekty
Gospodarka gruntami
Realizacja
Utrzymanie

Interwencja 
jednorazowa
lub ciągła,

Wykupy

Rekompensaty

Dotacje

Współfinansowanie

Finansowanie

Strefa produkcji rolnej Ochrona przed zabudową
Ochrona przed degradacją
Przeciwdziałanie rozdrabnianiu
Utrzymanie funkcji rolniczych

Projekty
Gospodarka gruntami
Monitoring

Strefa ochrony przy-
rody

Ochrona przed zabudową
Ochrona siedlisk i gatunków
Przeciwdziałanie fragmentacji

Badania
Plany ochrony
Gospodarka gruntami
Monitoring

Strefa podmiejska 
rozpraszania  
zabudowy

Ochrona przed nadmiernym rozpraszaniem 
zabudowy
Tworzenie i utrzymywanie obszarów re- 
kreacyjnych, o zróżnicowanym programie  
i dostępności

Projekty
Gospodarka gruntami
Realizacja
Utrzymanie

Oprac. aut.

6. Wnioski

Miasta powinny budować swoją konkuren- 
cyjność tworząc jak najlepsze warunki życia dla 
mieszkańców, na co istotnie wpływa istniejąca 

struktura terenów zieleni. Wspomaganie finansowe, 
pozwalające na utrzymanie określonych w planach 
i programach warunków dla jej kształtowania, 
jest koniecznością dla dużych, silnie rozwijanych 
ośrodków miejskich. Jest ono również wskazane 
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jako jeden z istotnych elementów dla prawidło- 
wości rozwoju miast w Nowej Karcie Ateńskiej  
z 2003 roku:

Podejście do miast jako ekosystemów musi 
zostać zakorzenione w zarządzaniu miastami. Ko- 
nieczne jest znalezienie równowagi pomiędzy eko- 
nomicznie uzasadnionym rozwojem miasta i za- 
pewnieniem zdrowych warunków życia. Ważnym 

zadaniem staje się znalezienie odpowiednich 
środków finansowych na ochronę i konserwację 
terenów przyrodniczych i ochronę różnorodności 
biologicznej. Potrzeba utrzymania równowagi śro- 
dowiska wymaga właściwego zarządzania prze- 
strzenią, którego podstawowym narzędziem jest 
planowanie i urbanistyka.

Przypisy

1 Nowa Karta Ateńska, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003, redakcja polska TUP, przekład S. Wyganowski.
2 Artykuł odnosi się do definicji, kryteriów wydzieleń i wyznaczonych obszarów strategicznej interwencji zawartych w opracowaniu: 

Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2009, s. 24; autorzy publikacji: Instytut Badań Strukturalnych: Piotr Bartkiewicz, 
Maciej Bukowski, Andrzej Regulski; Wydział Analiz i Monitorowania Departament Programów Ponadregionalnych Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego: Agnieszka Bąk, Roman Chmielewski, Radosław Górecki, Tomasz Kot, Marta Krasowska, Maria Ślesik, Monika 
Piotrowska, Anna Szymborska. Według definicji zawartej w tym dokumencie: Obszary problemowe/obszary strategicznej interwencji to 
obszary wyodrębnione terytorialnie i dziedzinowo, które niedostatecznie wykorzystują swoje zasoby istotne z perspektywy rozwoju kraju 
i napotykają istotne bariery rozwojowe. Obszary te, w celu uzyskania optymalnej ścieżki rozwoju, wymagają adresowanej, ze względu na 
swoją specyfikę, strategicznej interwencji polityki państwa z poszanowaniem zasady subsydiarności.

3 Obszary te (Kraków i jego zaplecze) kwalifikują się do Grupy 2 – bieguny wzrostu i Grupy 3 – zaplecza metropolii oraz silne ośrodki 
ponadlokalne.

4 Podstawowe kryteria do identyfikacji potencjalnych grup obszarów problemowych/strategicznej interwencji, uwzględniające zróżnicowania 
regionalne, obejmują: strukturę gospodarki, innowacyjność, środowisko naturalne, problemy społeczne, kapitał ludzki, dostępność.

5 Identyfikacja…, op. cit., s. 72.
6 Ibidem, rysunki, s. 72, 76.
7 B. Szulczewska, Plan zielonej infrastruktury: nowa moda czy rzeczywista potrzeba [w:] System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem 

obszarów metropolitalnych, pod. red. T. Markowskiego i D. Drzazgi, PAN, KPZK Studia, Tom CXXIII, Warszawa 2009; pojęcie zielonej 
infrastruktury (stosowanej zamiennie ze strukturą) omówione z sugestią używania go zamiennie.
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