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Miasto Łódź 

• W 1820, z 700 mieszkańcami 
zaliczona do miast 
przemysłowych;   

• 18 rzek;  
• W 100 lat 600 tys 

mieszkańców;  
• Powód założenia miasta: 

zasoby wody, drewna, 
położenie geopolityczne;  

• 210 wielkich fabrych 
tekstylnych; 

• Kapitał społeczny - 30 szkół 
wyższych. 

• Kapitał naturalny – 43% tereny 
rolnicze, 9,7% lasy, 0,4 %          
zbiorniki i rzeki; 
 

HISTORIA 

Uprzemysłowienie  

System sanitacji 

Park miejski 

Załamanie przemysłu 



SZTUKA PRZEŻYCIA 



MPU, 2010 



MIEJSKA WYSPA CIEPŁA 

Fortuniak 1996 



Kupryś-Lipinska et al. 2009 

UMŁ 
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Klimat w Łodzi 1904–2006 (Podstawczyńska, 2010) 



Podtopienia   Przeciążenie oczyszczalni 

Degradacja rzek Jakość wody 

Susza UHI 



Błękitno-zielona infrastruktura 

narzędzie zapewniające korzyści ekologiczne, gospodarcze i społeczne poprzez rozbudowę 

systemów przyrodniczych i stosowanie rozwiązań wykorzystujących naturalne procesy 

występujące w przyrodzie 

Źródło rysunku: Herbert Dreiseitl, CEO of our Liveable Cities Lab 

Zintegrowana implementacja BZI Brak BZI 

Intercepcja, 

ewapotranspiracja 

Retencja, recykling 

wody 

Samooczyszczanie  

Wychwytywanie, 

absorbowanie 

zanieczyszczeń  

Infiltracja i 

zasilanie wód 

gruntowych 

Bioróżnorodność 

i przyroda 

Gromadzenie 

wód 

opadowych 

Efekt wyspy 

ciepła 

Ograniczony 

dostęp do terenów 

zielonych 

Dramatycznie 

niskie przepływy 

w rzekach 

Zanieczyszczenie 

powietrza 

Szybki odpływ Ograniczona 

infiltracja i zasilanie 

wód gruntowych 

Niska 

ewaporacja 



NBS 

NBS – rozwiązania oparte na przyrodzie 



Transfer pożytków z 

przyrody wzdłuż kontinuum 

kapitału naturalnego i 

urbanizacji. 



- infrastruktura w złym 

stanie 

- infrastruktura 

stwarzająca zagrożenie 

dla środowiska 

- tereny zdegradowane 

 

POTENCJAŁ 



ZIELEŃ MIEJSKA A RYZYKO PODTOPIEŃ 



LEARNING 

ALLIANCE 



www.switchurbanwater.eu/ 



Wytyczne do dokumentów strategicznych miasta 

Błękitno-Zielona Sieć i 

Zielony Krąg 



UPSCALING 





NBS - BIOFILTERS 

ACHIEVED WATER QUALITY 

EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników 

rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) - rzeka Bzura 

| T. Jurczak 
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Ogrody deszczowe Fundacji Sendzimira 

Rehabilitacja rzeki Sokołówki 

Rewitalizacja ulic 
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UML 2016    https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW/WDM_zielone_podw_171228.pdf 

Budżet obywatelski – program Zielone podwórka 

Zrozumienie problemu miasta? 

Wspólna wizja? 

Decydenci vs strategia? 

 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW/WDM_zielone_podw_171228.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW/WDM_zielone_podw_171228.pdf


Witamy wszystkich 
inwestorów …. 



WODA W KRAJOBRAZIE!!?? 



Co zachwyca łodzian? 

Mieszkańcy: Miasto: Ekolodzy: 

TAK: spowalniają ruch, tworzą 
przestrzeń dla biznesu, 
dobrze wyglądają… raczej 
drogie w utrzymaniu 

OK but: where are ecological 
functions? Not sustainable, 
no BD, no regulatory services 

STOP: bardzo drogie w 
budowie, utrzymaniu, służą 
niewielkiej liczbie 
mieszkańców, wykluczają inne 
wykorzystanie, źle wpływają 
na rośliny 

NIE! wodochłonne, 
zanieczyszczają glebę, szkodzą 
roślinom, wpływ na zdrowie 
dyskusyjny, dodatkowa szara 
infrastruktura 

TAK: gdziekolwiek to możliwe, 
buduje PR 

NAPRAWDĘ? Konkurencja o 
przestrzeń, bardzo liczne, 
jednofunkcyjne, wykluczają 
wykorzystanie przestrzeni 
przez innych użytkowników 

woonerfy 

tężnie 

place 
zabaw 



Rola i struktura niebieskich korytarzy – wizja mieszkańców 

https://dziennikpolski24.pl/ 

darekm135 / Wikimedia Commons 



Insurance value of BD 



Informal and formal green spaces in Łódż  - Ecosystem services supply 
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FORMAL GREEN SPACE 
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INFORMAL GREEN SPACE 

Informal green spaces (sensu Rupprecht and Byrne 2014) :  
Abandoned, ruderal and derelict area  
Street greenery 

What does the area serve to you? 

% of responses Włodarczyk-Marciniak, 2019 



 preserving and strengthening the historical identity of the area 

 improving the quality of life, residence and use of the area 

https://mpu.lodz.pl/opracowania/zielone-polesie/ 
https://spoleczniezaangazowani.pl/zmieniamyulice/ 

Fot. Michał Sikora 

Fot. Michał Sikora 

WORKSHOPS 

Streets of Old Polesie 

 strong support for introduction of new greenery, 

 while maintaining parking on the streets 

https://mpu.lodz.pl/opracowania/zielone-polesie/
https://mpu.lodz.pl/opracowania/zielone-polesie/
https://mpu.lodz.pl/opracowania/zielone-polesie/
https://spoleczniezaangazowani.pl/zmieniamyulice/


Pruitt, B. and S. Waddell. 2005, modified  

The Global Action Framework  

– trzy drogi do zmian systemu zarządzania środowiskiem 

STOPNIOWA 

 

REFORMY TRANSFORMACJI 

CELE Poprawa działania 

istniejącego systemu 

Zmiana systemu w celu 

eliminacji 

niedoskonałości i 

adresowaniu potrzeb 

Przekształcenie systemu 

w zakresie zmiany 

podstawowych relacji i 

trendów 

UDZIAŁ Replikacja istniejących 

grup decydentów i 

procesów 

Wprowadzenie nowych 

interesariuszy i 

decydentów 

Tworzenie mikrosystemów 

dla rozwiązania 

problemów, z 

interesariuszami którzy 

zarówno wnoszą problem 

jak i uczestniczą w jego 

rozwiązaniu  

PROCES Utrwalenie 

istniejących zasad i 

systemu zarządzania 

Otwarty na procesy 

rewizji i tworzenia  

nowych interakcji 

Otwartość na kompletnie 

nowe rozwiązania  
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