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Podstawa prawna ochrony terenów zieleni, ich utrzymania i projektowania wynika
m.in. z poniższych aktów prawnych:

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie środowiska
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie.
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„… Tereny zieleni zlokalizowane w mieście są
kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości życia
mieszkańców. Zatem każdy zobowiązany jest do
dbania o istniejącą zieleń oraz tworzenia nowej,
szczególnie w miejscach jej największego deficytu.”
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WYSZCZEGÓLNIONE FORMY OCHRONY PRZYRODY

• Rezerwaty przyrody „Żurawiniec” i „Meteoryt Morasko”

• Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Cybiny w Poznaniu”

• Obszary Natura 2000
- Biedrusko,
- Fortyfikacje w Poznaniu
- Obszar specjalnej ochrony ptaków - Dolina Samicy

• Użytki ekologiczne

• Pomniki przyrody

• Stanowiska gatunków roślin i zwierząt chronionych

DO TEGO
• Ogrody botaniczne i zoologiczne
• Klinowo - pierścieniowy system zieleni
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Uchwała Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania
z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

Uchwała nr LIV/978/VII/2017 Rady Miasta Poznania
z dnia 26-09-2017 w sprawie "Programu ochrony
środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku”
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Uchwała Nr LII/924/VII/2017 Rady Miasta Poznania
z dnia 11-07-2017 zmieniająca uchwałę
nr XXV/339/VII/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania”.

Uchwała Nr LXIX/1253/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia
26-06-2018 w sprawie "Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla miasta Poznania"
Nakazuje ona zakładanie i utrzymywanie zieleni rozgraniczającej drogi i tereny zabudowy

mieszkaniowej, celem subiektywnego zmniejszenia odczucia dokuczliwości hałasu.



PLAN ADAPTACJI
DO ZMIAN KLIMATU
MIASTA POZNANIA
DO ROKU 2030
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PLAN ADAPTACJI
DO ZMIAN KLIMATU
MIASTA POZNANIA
DO ROKU 2030

UCHWAŁA NR X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania.
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STAN OBECNY OKREŚLENIE PRIORYTETÓW WPROWADZAMY W ŻYCIE
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ZIELONO – NIEBIESKI DEKALOG DLA POZNANIA

MY mieszkańcy:

1. ChroniMY wszystkie istniejące tereny zielone na terenie Miasta.
2. DążyMY do zachowania każdego zdrowego drzewa
3. DbaMY o miejską faunę i florę
4. RetencjonujeMY wodę deszczową
5. PlanujeMY politykę wodną
6. SzukaMY nowych obszarów przeznaczonych na infrastrukturę zielono-niebieską
7. BudujemyMY inwestycje miejskie z poszanowaniem istniejących siedlisk roślin i zwierząt
8. EdukujeMY mieszkańców, urzędników, inwestorów i polityków
9. WskazujeMY dobre przykłady realizacji
10. JesteśMY gotowi na nowe inicjatywy

Pielęgnujemy, Szanujemy , Rekultywujemy, Sadzimy, Oszczędzamy
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1. ChroniMY wszystkie istniejące tereny zielone na terenie Miasta.

Chronimy i rozbudowujemy pierścieniowo-klinowy system zieleni
opracowany przez Władysława Czarneckiego, charakterystyczny dla
Miasta Poznania.

Parki, skwery, zieleńce i inne formy ochrony przyrody w Poznaniu.

….
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opracowany przez Władysława Czarneckiego, charakterystyczny dla
Miasta Poznania.

Parki, skwery, zieleńce i inne formy ochrony przyrody w Poznaniu.

….



2. DążyMY do zachowania każdego zdrowego drzewa

Przy planowaniu inwestycji, a także na etapie jej realizacji
priorytetem jest zachowanie każdego istniejącego drzewa,
które jest zdrowe  / w stanie dobrym.

Przy realizacji inwestycji należy pamiętać o zabezpieczeniu
korzeni drzew, z uwzględnieniem gatunku i procesu rozrostu.

….
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3. DbaMY o miejską faunę i florę

Nie kosimy trawników latem podczas suszy.

Nie używamy soli do sypania dróg zimą – wybieramy mniej
inwazyjne środki jak piasek czy żwir

Rozwijamy system nawadniania

Odtwarzamy miejsca siedlisk ptaków, zwierząt

….
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3. DbaMY o miejską faunę i florę



4. UzupełniaMY istniejącą tkankę miejską odpowiednią infrastrukturą

Materiały MWiK Bydgoszcz



5. RetencjonujeMY wodę deszczową

Materiały MWiK Bydgoszcz



6. SzukaMY nowych obszarów przeznaczonych pod zieleń

Inwentaryzacja stanu istniejącego
w skali Miasta
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6. SzukaMY nowych obszarów przeznaczonych pod zieleń

Tereny, pasy uliczne
wymagające nasadzeń
w skali Śródmieścia
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6. SzukaMY nowych obszarów przeznaczonych pod zieleń

Nieruchomości miejskieNieruchomości miejskie



6. SzukaMY nowych obszarów
przeznaczonych pod zieleń



Wprowadzamy w życieWprowadzamy w życie



8. EdukujeMY inwestorów, polityków, mieszkańców

Piknik Jerzykowy



9. WskazujeMY dobre przykłady realizacji

Poznań, Grochowska 134, Inwestor Masterm



9. WskazujeMY dobre przykłady realizacji

Poznań, Za Bramką, Ultra Architects



10. Jesteśmy gotowi na nowe inicjatywy

BOSCO VERTICALE, Milan (2014)

Rośnie na nich ponad 900 drzew (odpowiednio 550 na pierwszej i 350 na drugiej wieży) na powierzchni 8900 metrów kwadratowych
specjalnych balkonów, tarasów i dachów
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BOSCO VERTICALE, Milan (2014)



10. Jesteśmy gotowi na nowe inicjatywy

The United States Vertical Farm took shape at Expo Milano 2015 Fukuoka, Japan. Designed by Emilio Ambas
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Uchwały, przepisy, wspólne działania
plany na przyszłość

WIZJE
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