
Partnerstwo na rzecz zrównoważonego 
wykorzystania przestrzeni i rozwiązań 
opartych na środowisku naturalnym
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Czym jest Agenda Miejska? 

Agenda Miejska dla Unii Europejskiej to inicjatywa 
współpracy międzyrządowej, uzgodniona pomiędzy 
ministrami odpowiedzialnymi za kwestie miejskie 
w maju 2016 r. i zapisana w Pakcie Amsterdamskim. 
W oparciu o Pakt, powstały partnerstwa tematyczne, 
odpowiadające najbardziej istotnym wyzwaniom 
europejskich miast. Każde partnerstwo składa się 
z przedstawicieli miast, rządów krajowych, instytucji 
UE i innych partnerów, którzy wspólnie pracują nad 
rozwiązaniami i zaleceniami dotyczącymi poprawy 
regulacji, finansowania i wiedzy w danym obszarze 
tematycznym.

Dlaczego zrównoważone wykorzystanie przestrzeni 
i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym?
 
Jednym z 14 obszarów tematycznych Agendy Miejskiej 
jest zrównoważone wykorzystanie przestrzeni 
i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym. 
Szybki i niekontrolowany proces „rozlewania się” 
miast, zanieczyszczenia, degradacja środowiska 
naturalnego - wszystkie te wyzwania wymagają 
lepszego zarządzania zasobami naturalnymi, w tym 
zasobami przestrzeni, oraz lepszej integracji procesów 
rozwoju miast z otaczającym środowiskiem. Dzięki 
zrównoważonym praktykom użytkowania przestrzeni 
i wdrażaniu rozwiązań opartych na środowisku 
naturalnym, możemy budować przestrzeń miejską 
bardziej zwartą i przyjazną do życia – miasta, które 
są bardziej efektywne, dostępne, zdrowe i atrakcyjne. 
Zrównoważone wykorzystanie przestrzeni 

i rozwiązania oparte na środowisku naturalnym to 
podejście wymagające wykorzystania potencjałów 
otaczającego nas środowiska. Przestrzeń i grunty, 
czyste powietrze, woda, czy tereny zielone – wszystkie 
te zasoby są niezwykle cenne, ale też nie są  
niewyczerpane. Musimy nauczyć się wykorzystywać je 
w inteligentny i zrównoważony sposób, aby zapewnić 
rozwój miast jako integralnej części szerszego 
środowiska, a nie w oderwaniu od niego.

Cel partnerstwa
 
Celem partnerstwa jest promowanie i wzmacnianie 
zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, 
w tym zasobów przestrzeni (grunty), w środowisku 
miejskim. W związku z tym, członkowie partnerstwa 
pracują nad propozycjami zmian legislacyjnych, 
praktycznych metodologii i rekomendacji w takich 
dziedzinach, jak: zajmowanie gruntów, wykorzystanie 
terenów nieużytkowanych i poprzemysłowych, 
miejskie obszary funkcjonalne i rozwiązania oparte 
na środowisku naturalnym. Planowane badania, 
analizy i wydarzenia mają zacieśnić dialog i wymianę 
doświadczeń pomiędzy wieloma interesariuszami oraz 
wzmocnić wymiar regulacji, finansowania i wiedzy 
w kluczowych obszarach. Zaprojektowane działania 
mają przyczynić się do zmian nie tylko na poziomie 
europejskim, ale także powinny pomóc krajom 
i miastom w lepszym rozpoznaniu i wykorzystaniu 
możliwości związanych ze zrównoważonym 
wykorzystaniem dostępnych zasobów naturalnych, 
w tym zasobów przestrzeni.
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Budowanie 
miast zwartych 

i przyjaznych 
do życia

Plan Działań 
Agendy 
Miejskiej
– 9 działań

• Krótsze dojazdy do pracy, mniejsze korki

• Więcej terenów zielonych

• Miasta przyjazne dla pieszych, z wysokiej jakości  

przestrzenią publiczną 

• Oszczędności finansowe dla gmin i mieszkańców

• Mniej nowych gruntów zajmowanych pod nowe 

inwestycje

• Zarządzanie zajmowaniem gruntów

• Rozwój terenów poprzemysłowych, tzw. „brownfields”

• Wykorzystanie terenów nie w pełni użytkowanych

• Współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych

• Rozwiązania oparte na środowisku naturalnym

Wyzwania 
europejskiej 
przestrzeni 
miejskiej

• Niezrównoważone trendy konsumpcji i produkcji

• Zwiększanie przestrzeni zajmowanej przez miasta 

(eksurbanizacja – “rozlewanie się miast”)

• Degradacja środowiska naturalnego

• Zanieczyszczenia

• Degradacja fizyczna budynków i osiedli
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Wykaz
działań

Wspólne spotkanie z Dyrekcją Generalną ds. Śro-

dowiska, wytyczne i zalecenia  – uznanie gruntów 

za ważny element procedur oceny oddziaływania 

na środowisko; współpraca z Dyrekcją General-

ną ds. Środowiska w zakresie uwzględnienia zaj-

mowania gruntów w istniejących dyrektywach; 

wzmocnienie i zharmonizowanie istniejących 

procedur oceny wpływu na szczeblu UE, krajowym 

i lokalnym, aby były one skuteczne w ograniczaniu 

zajmowania gruntów.

Lider: Bolonia

 

Przewodnik finansowy – dostarczanie miastom 

wyczerpujących i aktualnych informacji na temat 

sposobów finansowania na szczeblu UE oraz sty-

mulowania inwestycji prywatnych na rzecz prze-

budowy terenów zdegradowanych (brownfields); 

zachęcanie miast do wykorzystania terenów po-

przemysłowych zamiast zajmowania nowych te-

renów.

Lider: Luksemburg

Wspólne warsztaty, dyskusje, dokument z wy-

tycznymi – wyposażanie miast w praktyczne na-

DZIAŁANIE 1
WŁĄCZENIE ZAJĘCIA GRUNTÓW I WŁAŚCIWOŚCI 

GLEBY DO PROCEDUR OCENY ODDZIAŁYWANIA

DZIAŁANIE 2
WYTYCZNE W ZAKRESIE WSPIERANIA 

I FINANSOWANIA REGENERACJI TERENÓW 

POPRZEMYSŁOWYCH

DZIAŁANIE 3
IDENTYFIKOWANIE I ZARZĄDZANIE OBSZARAMI 

NIE W PEŁNI WYKORZYSTANYMI
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rzędzia służące efektywnemu wykorzystaniu te-

renów nie w pełni użytkowanymi (np. pustych 

terenów, opuszczonych budynków, terenów po-

przemysłowych); wzmacnianie wiedzy i świado-

mości nt. możliwości wykorzystania przestrzeni; 

mobilizacja władz miejskich, organizacji poza-

rządowych i sektora prywatnego w celu w poszu-

kiwania możliwości wykorzystania gruntów nie 

w pełni użytkowanych.

Lider: INCASÒL (Katalonia)

Warsztaty i dyskusje, wypracowanie meto-

dologii i raport z rekomendacjami – zapropo-

nowanie zestawu wspólnych wskaźników / zło-

żonego wskaźnika zajmowania gruntów netto, 

który będzie uwzględniał zazielenienie obsza-

rów miejskich, procesy ponownej naturalizacji 

oraz degradacji gleby; zapewnienie wspólnego 

wskaźnika referencyjnego dla krajów i instytu-

cji UE w zakresie oceny wpływu planów i decyzji 

przestrzennych na środowisko oraz ustalenie roz-

sądnych celów dotyczących zajmowania gruntów 

netto.

Lider: Bolonia

Dyskusje, spotkania, badanie europejskie, prze-

wodnik i rekomendacje – zbadanie korzyści ze 

współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych 

w kontekście zrównoważonego wykorzystania 

DZIAŁANIE 4
WSKAŹNIKI ZAJĘCIA GRUNTÓW

DZIAŁANIE 5
PROPAGOWANIE WSPÓŁPRACY W MIEJSKICH 

OBSZARACH FUNKCJONALNYCH JAKO NARZĘDZIA

 ŁAGODZENIA SKUTKÓW EKSURBANIZACJI
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przestrzeni, wspólnego planowania przestrzenne-

go, łagodzenia efektów eksurbanizacji; pogłębie-

nie dyskusji na temat tego, w jaki sposób bardziej 

efektywnie włączać podejście funkcjonalne i jak 

nawiązywać udaną współpracę w ramach obszarów 

funkcjonalnych.

Lider: Polska (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

Ankieta, warsztaty, spotkania, rekomendacje – 

lepsza integracja rozwiązań opartych na środowi-

sku naturalnym w ramach istniejących dyrektyw, 

takich jak dyrektywa powodziowa, oraz innych ist-

niejących przepisów i dokumentów na szczeblu UE; 

wsparcie miast i krajów w lepszym włączaniu ww. 

rozwiązań w strategie i polityki oraz ustalaniu mi-

nimalnych wymogów prawnych dla tych rozwiązań.

Lider: Bolonia

 

Warsztaty, dyskusje, przewodnik – dostarczenie 

miastom kompleksowego przewodnika na temat 

sposobu poszukiwania środków na rozwiązania 

oparte na środowisku naturalnym; promowanie 

dostępnych źródeł finansowania; przezwyciężenie 

istniejących uprzedzeń dotyczących postrzega-

nych przeszkód dla ww. rozwiązań i wykazanie, że 

rozwiązania oparte na środowisku naturalnym są 

atrakcyjną i pożądaną alternatywą w stosunku do 

tradycyjnego podejścia.

Lider: Zagrzeb

DZIAŁANIE 7
DOSKONALENIE FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ 

OPARTYCH NA ŚRODOWISKU NATURALNYM

DZIAŁANIE 8
ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI ROZWIĄZAŃ 

OPARTYCH NA ŚRODOWISKU NATURALNYM 

I ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 

(EKSURBANIZACJI)

DZIAŁANIE 6
DOSKONALENIE REGULACJI W CELU PRZYSPIESZENIA 

WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ OPARTYCH NA 

ŚRODOWISKU NATURALNYM NA POZIOMIE UE 

I POZIOMIE LOKALNYM
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Opracowanie słownika, kampanie komunikacyjne 

– uproszczenie pojęcia „rozwiązań opartych na śro-

dowisku naturalnym” i podniesienie świadomości 

na ten temat; ujednolicenie słownictwa i wypra-

cowanie wspólnego słownika; zaproponowanie me-

todologii pracy między różnymi interesariuszami 

miejskimi w celu osiągania wspólnej wizji wdra-

żania rozwiązań opartych na środowisku natural-

nym w miastach.

Lider: Bolonia

Współpraca z europejskimi interesariuszami 

i zaproponowanie metodologii – wypracowanie 

odpowiedniego, łatwego do dostosowania i wdro-

żenia zestawu celów i wskaźników dla miast we 

współpracy z instytucjami i projektami europejski-

mi; uzgodnienie wskaźników i celów, które miesz-

kańcy, politycy i włodarze miast wspólnie uznają za 

znaczące; zapewnienie miastom łatwego narzędzia 

do skutecznego wdrażania rozwiązań opartych na 

środowisku naturalnym.

Lider: Stavanger

DZIAŁANIE 9
UZGODNIENIE WSPÓLNYCH CELÓW I WSKAŹNIKÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ OPARTYCH 

NA ŚRODOWISKU NATURALNYM, ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ I USŁUG EKOSYSTEMOWYCH W MIASTACH



Partnerzy reprezentujący miasta: 

Antwerpia (Belgia)

Cork (Irlandia)

Lille (Francja)

Stavanger (Norwegia)

Stuttgart (Niemcy)

Zagrzeb (Chorwacja)

Partnerzy reprezentujący Państwa Członkowskie UE: 

Cypr

Litwa

Luksemburg

Portugalia

Słowenia

Partnerzy reprezentujący Komisję Europejską: 

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska (DG ENV)

Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD)

Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

Partnerzy reprezentujący pozostałych interesariuszy: 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Kataloński Instytut Zagospodarowania Przestrzennego (INCASÒL) 

EUROCITIES 

Sieć władz lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju (ICLEI)

Europejska Agencja Środowiska (EAŚ) 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Urbanistów i Planistów  
Regionalnych (ISOCARP)

Obserwatorzy: 

URBACT 

Wsparcie: 

Ecorys 

Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (EUKN) 

Dodatkowe informacje:
https://ec.europa.eu/futurium/en/sustainable-land-use
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BOLONIA (IT)
Departament Planowania Miejskiego, 

Mieszkalnictwa i Środowiska 

Miasto Bolonia  

giovanni.fini@comune.bologna.it 

POLSKA 
Departament Strategii Rozwoju, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

daniel.balinski@miir.gov.pl


