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Szanowni Państwo! 

Prezentuję drugi z Raportów z planowania Warszawy. W naszym cyklu dzielimy się wiedzą, którą 
zdobyliśmy podczas prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy. Studium to konstytucja przestrzenna naszego miasta. W jej 
tworzenie są zaangażowani mieszkańcy. Podczas konsultacji złożyli niemal 25 000 wniosków. 
Po zebraniu wniosków do studium, prowadziliśmy prace analityczne i badawcze. Teraz chcemy 
przedstawić ich wyniki. Obraz, który wyłania się z analiz, jest bardzo ciekawy. Dużo mówi o nas, 
warszawiakach i wyzwaniach przestrzennych, z którymi musimy się mierzyć. Na podstawie danych 
stawiamy pytania o przyszłość. Jak chcemy kształtować przestrzeń Warszawy, by była dobrym 
miejscem do życia za 10, 20 czy 30 lat. Pierwszy raport był o nas – mieszkańcach. Ten dotyczy 
środowiska, w którym żyjemy.  Poruszamy tematy zieleni, wody i powietrza. Uwarunkowania 
przyrodnicze wpływają na naszą jakość życia. Pokazujemy to, czego dowiedzieliśmy się o naszym 
miejskim ekosystemie z analiz i jak chcemy o nim myśleć w przyszłości. Potencjał przyrodniczy 
Warszawy jest ogromny, w studium chcemy go chronić. Planując rozwój miasta traktujemy 
zabudowę, infrastrukturę i system przyrodniczy z równą uwagą.

Oto kolejne raporty w naszej serii: 
– Jaki krajobraz nas otacza?
– Czy żyjemy lokalnie? 

Publikacji  raportów towarzyszą spotkania online. Nasz cykl zakończy wystawa w ZODIAKU 
Warszawskim Pawilonie Architektury. 

Zapraszam do lektury! 

Marlena Happach 
Architekt Miasta



Jak czytać 
raport?

Raport podzieliliśmy na 4 sekcje tematyczne. 
Dotyczą one: 
– powiązań przyrodniczych z otoczeniem,
– koncepcji błękitno-zielonej infrastruktury, 
– adaptacji do zmian klimatycznych,
– zanieczyszczenia środowiska. 
Każdą z sekcji przedstawiamy na planszach 
w innym kolorze.

Dużą część danych 
zaprezentowanych 
w raporcie pokazujemy 
z wykorzystaniem mapy 
Warszawy.

Dla łatwiejszej orientacji 
na mapach pokazujemy 
granice dzielnic.

1. 2.

3.
4.

W treści raportu znajdziesz 
odwołania do źródeł. Zawsze 
dowiesz się, skąd pochodzą dane, 
z których korzystamy. W ramkach naszego raportu 

opisujemy najważniejsze 
WYZWANIA. Rozwój Warszawy 
powinien im sprostać.
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Jakie jest 
otoczenie 
Warszawy?

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* na podstawie: Opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego – tom 2. Opracowanie ekofizjograficzne dla miejskiego 
obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, seria Mazowsze, Analizy i Studia, 2(52)2018;

** Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz do stanowiącego jego część Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 2018.

jednostki przyrodniczo-krajobrazowe
z dominacją terenów:

leśnych

upraw polowych

upraw sadowniczych

Natura 2000

parki narodowe

ŚRODOWISKO ZIELONY PIERŚCIEŃ WARSZAWY SKALA: 1:400 000

źródło: opracowanie MPPPiSR,
na podstawie opracowania ekofizjograficznego
dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka

wojewódzkiego Warszawy, MBPR, 2018

Jakie jest 
otoczenie 
Warszawy?
ZIELONY PIERŚCIEŃ WARSZAWY

WYZWANIE

Dbać o sprawne funkcjonowanie systemu 
przyrodniczego przez zapewnienie ciągłości 
powiązań ekologicznych pomiędzy 
otoczeniem i naturalnymi terenami 
w granicach miasta. 

Warszawa jest otoczona rozległymi, cennymi 
przyrodniczo terenami o naturalnym 
i półnaturalnym charakterze. Są to lasy, łąki, 
tereny mokradeł i dolin rzecznych oraz obszary 
rolnicze z żyznymi glebami. Razem tworzą one 
szeroki Zielony Pierścień Warszawy*. Pełni on 
rolę bufora dla rozlewającej się wielkomiejskiej 
aglomeracji. To także miejsca wypoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców.
Około 43 % z tych terenów to najcenniejsze 
pod względem środowiskowym obszary, objęte 
różnymi formami ochrony przyrody (m.in park 
narodowy, 74 rezerwaty, 3 parki krajobrazowe, 
obszary należące do sieci Natura 2000).**
Powiązane z nimi tereny o wysokich walorach 
przyrodniczych znajdują się również 
w granicach administracyjnych stolicy.

Jednostki przyrodniczo-krajobrazowe wokół Warszawy*

Jednostki przyrodniczo-krajobrazowe z dominacją terenów:

leśnych łąkowych  rolno-leśnych upraw  
rolniczych

 sadowniczych hydrogenicznych tereny 
zurbanizowane

NATURA  
2000 

Parki narodowe 
z otuliną

Parki 
krajobrazowe
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Jakie jest 
otoczenie 
Warszawy?

WYZWANIE

Chronić tereny naturalne przed presją 
inwestycyjną. Zapobiegać dzieleniu cennych 
układów przyrodniczych na mniejsze nie 
połączone ze sobą części. Tworzyć powiązania 
ekologiczne.

Wskazujemy najważniejsze powiązania 
z sąsiadującymi z Warszawą ekosystemami 
oraz bariery przestrzenne, które im zagrażają: 
drogi i szlaki kolejowe oraz wkraczająca do 
lasów i na tereny porolne zabudowa.

Rozlewanie się miasta niszczy obszary, które 
służą ciągłości ekologicznej. Tracimy przez 
to bioróżnorodność, co zmniejsza odporność 
środowiska i całego miasta na zagrożenia 
klimatyczne i ekologiczne. W rezultacie 
środowisko staje się m.in.  bardziej narażone 
na susze, ataki szkodników i chorób lub 
wkraczanie gatunków inwazyjnych, które 
wypierają rodzime rośliny i zwierzęta. 

POWIĄZANIA PRZYRODNICZE

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Najważniejsze powiązania przyrodnicze*



Formy ochrony przyrody w granicach Warszawy*

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, crfop.gdos.gov.pl

WYZWANIE

Rozszerzać formy i sposoby ochrony 
cennych przyrodniczo terenów. 
Dostosowywać sposób zagospodarowania 
terenów do ich wartości przyrodniczych.

Aż 27% powierzchni miasta jest objętych 
prawnymi formami ochrony przyrody.* 
Na terenie Warszawy znajdują się:
–  fragment otuliny Kampinoskiego Parku  

Narodowego, 
– 6 obszarów Natura 2000,
– 12 rezerwatów przyrody,
– 1 park krajobrazowy,
– 1 obszar chronionego krajobrazu,
– 6 użytków ekologicznych,
– 5 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

W Warszawie instnieją  również inne cenne tereny, 
które nie zostały do tej pory objęte ochroną 
prawną. Możemy o nie zadbać poprzez ochronę 
planistyczną i utrzymanie ich naturalnego 
charakteru sprzyjającego bioróżnorodności.

FORMY I SPOSOBY OCHRONY PRZYRODY

Które obszary 
są najcenniejsze 
przyrodniczo?

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ

Natura 2000 - Obszar Specjalnej 
Ochrony

park krajobrazowy

park krajobrazowy
- otulina

zespoły przyrodniczo
-krajobrazowe

obszar chronionego krajobrazu

Natura 2000 - Specjalne Obszary 
Ochrony

otulina parku narodowego

rezerwaty przyrody

rezerwaty przyrody
 - otuliny

użytki ekologiczne

pomniki przyrody

granica Warszawy

granice dzielnic

ŚRODOWISKO FORMY OCHRONY PRZYRODY W GRANICACH M.ST. WARSZAWY SKALA: 1:150 000

pomniki przyrody
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-krajobrazowe

park krajobrazowyotulina parku 
narodowego

obszar chronionego 
krajobrazu

użytki ekologiczne

rezerwaty przyrody 
– otuliny

Natura 2000  
– obszary siedliskowe

park krajobrazowy 
– otulina

rezerwaty przyrodyNatura 2000  
– obszary ptasie



WYZWANIE

Umożliwić migrację dziko żyjącym 
zwierzętom.
Chronić siedliska cennych gatunków roślin 
przed zniszczeniem.  

Warszawa jest domem dla licznych dziko żyjących 
zwierząt, w tym gatunków rzadkich w skali kraju 
lub Europy. Szacunkowa liczba występujących 
w stolicy gatunków fauny jest podobna, jak 
w innych europejskich metropoliach*. Oprócz 
lasów, terenów nadwiślańskich, łąk i terenów 
porolnych, ważną rolę ostoi zwierząt pełnią 
parki ze starodrzewem, tereny zieleni osiedlowej, 
historyczne cmentarze, ogrody działkowe, 
mniejsze cieki i zbiorniki wodne.
Warszawskimi ostojami flory są tereny z licznymi 
zagrożonymi, chronionymi i szczególnie rzadkimi 
gatunkami roślin.
Wiedza na temat występowania ostoi fauny i flory 
w mieście jest podstawą właściwego zarządzania 
bioróżnorodnością i jej ochrony.

OSTOJE FAUNY I FLORY

Ile gatunków 
roślin i zwierząt 
występuje 
w Warszawie?

BIORÓŻNORODNOŚĆ W WARSZAWIE**

230
gatunków 

ptaków 

6-7 TYS.
GATUNKÓW ZWIERZĄT

OK. 6 TYS.
STANOWISK CENNYCH LUB CHRONIONYCH 

ROŚLIN, GRZYBÓW I POROSTÓW

Elizeum 
podziemna 
rotunda w Parku 
Marszałka Rydza-
Śmigłego. Zimuje 
tu 5 gatunków 
nietoperzy.

Iglica pałacu 
Kultury i nauki
Gniazduje tu 
zagrożony 
wyginięciem 
sokół wędrowny

NAJBARDZIEJ NIETYPOWE 
OSTOJE DZIKICH ZWIERZĄT:

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Luniak M.; Bogactwo gatunkowe i liczebność fauny wielkiego miasta – przykład Warszawy; Kosmos, t 55; nr 1/2006, s. 45-52; 
** Na podstawie: Luniak M. op. cit.;  Kunert Z. „Charakterystyka gatunkowa i przestrzenna fauny występującej w Warszawie”, dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Warszawa 2020  
*** opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, uwaga: powierzchnie ostoi fauny, flory grzybów i porostów mogą się pokrywać

 
30

gatunków ssaków 

13
gatunków płazów

6
gatunków gadów

8
gatunków ryb

ORAZ LICZNE BEZKRĘGOWCE
(motyle, chrząszcze, stawonogi i mięczaki)

W TYM OK. 300 CHRONIONYCH 
GATUNKÓW:

67 OSTOI FAUNY
 ZAJMUJE ŁĄCZNIE 12,5% 
POWIERZCHNI MIASTA***

41 OSTOI FLORY, GRZYBÓW I POROSTÓW
ZAJMUJE ŁĄCZNIE 13,5%  

POWIERZCHNI MIASTA***



WYZWANIE

Wykorzystać i rozwinąć potencjał 
przyrodniczy Warszawy w celu poprawy 
jakości życia. Stworzyć zdrowy miejski 
ekosystem. 

Czym jest 
błękitno-zielona 
infrastruktura?

Naturę traktujemy jako sprzymierzeńca 
człowieka w trosce o lepszą jakość życia 
w mieście.

Sieć znajdujących się w przestrzeni 
miasta obszarów i obiektów naturalnych 
i półnaturalnych, pokrytych roślinnością 
lub wodami, nazywamy błękitno – zieloną 
infrastrukturą. Tak jak każda inna infrastruktura 
miejska (szkoły, drogi, instalacje podziemne) 
jest ona potrzebna do dobrego i zdrowego 
funkcjonowania miasta i jego wszystkich 
mieszkańców: ludzi oraz zwierząt.
Pełni ona wiele ważnych funkcji: ekologicznych, 
hydrologicznych, klimatycznych i społecznych.

DEFINICJA

CO2

O2



Wszelkie korzyści, które czerpiemy jako 
mieszkańcy  ze środowiska przyrodniczego, 
nazywamy usługami ekosystemowymi. To nowe 
spojrzenie na rolę przyrody. Zwracamy uwagę 
na wartość dostarczanych nam przez nią 
świadczeń. Dzięki takiemu podejściu, planując 
rozwój miasta, możemy lepiej równoważyć 
relacje pomiędzy terenami zabudowanymi 
a naturą.

Na przykład teren parku takiego jak Pole 
Mokotowskie, świadczy różne usługi 
ekosystemowe: jest przestrzenią rekreacji, 
ostoją zwierząt, poprawia mikroklimat okolicy, 
pochłania zanieczyszczenia i służy retencji 
wody deszczowej.

USŁUGI EKOSYSTEMOWE

Co zyskujemy 
dzięki zielonej 
Warszawie?

Rodzaje usług ekosystemowych 

PODTRZYMUJĄCE
zachowanie różnorodności 
i bogactwa gatunków roślin 
i zwierząt

CO2

O2

REGULACYJNE
regulacja warunków 
mikroklimatycznych, 
poprawa jakości powietrza, 
pochłanianie dwutlenku węgla, 
zatrzymywanie wody opadowej

ZAOPATRZENIOWE
dostarczanie żywności, 
zaopatrzenie w wodę, 
dostarczanie innych surowców

KULTUROWE
przestrzeń dla rekreacji 
i aktywności fizycznej,
łagodzenie stresu,
przestrzeń dla kontaktów 
społecznych,
walory estetyczne i duchowe,
budowanie lokalnej tożsamości



ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, dane za rok 2020

WYZWANIE

Chronić najważniejsze tereny systemu 
błękitno-zielonej infrastruktury. 

Czym jest 
błękitno-zielona 
infrastruktura?
TRZY KATEGORIE TERENÓW

Do systemu błękitno-zielonej infrastruktury 
zaliczyliśmy te obszary, na których 
powierzchnia biologicznie czynna zajmuje 
ponad połowę powierzchni terenu.
Podzieliliśmy je na trzy kategorie w zależności 
od wartości przyrodniczej terenu i roli, jaką 
pełnią.

TERENY PODSTAWOWE 

mają największe 
znaczenie dla utrzymania 
bioróżnorodności lub 
zapewnienia funkcji 
rekreacyjnych. Są to 
obszary chronione, lasy, 
wody i ich otoczenie, 
mokradła oraz obszary 
szczególnego zagrożenia 
powodzią, niezabudowane 
fragmenty Skarpy 
Warszawskiej, a także parki, 
zieleńce, ogrody działkowe 
i inne cenne tereny, 
które stanowią ostoje 
bioróżnorodności.

TERENY WSPOMAGAJĄCE

mają duży potencjał 
do tworzenia połączeń 
między podstawowymi 
obszarami błękitno-zielonej 
infrastruktury. Służą też 
przewietrzaniu miasta lub 
retencji wód opadowych. 
Są to najczęściej tereny 
rolnicze, porolne i mniej cenne 
zadrzewienia, cmentarze oraz 
obszary zabudowane, ale 
pełne zieleni.

TERENY UZUPEŁNIAJĄCE 

to pozostałe tereny o dużym 
udziale zieleni, które mają 
znaczenie lokalne.

Udział terenów błękitno-zielonej infrastruktury w całości systemu*

52%

41%

7%



ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, dane za rok 2020

WYZWANIE

Odtworzyć brakujące i tworzyć nowe 
wewnętrzne powiązania przyrodnicze 
w mieście. Zwiększyć ilość zieleni w strefie 
intensywnej zabudowy.

Wielkim walorem Warszawy jest duży 
udział  terenów o funkcjach przyrodniczych 
w całkowitej powierzchni miasta.

Niestety, rozmieszczenie tych terenów 
nie jest równomierne. Widoczne są luki 
w systemie błękitno-zielonej infrastruktury. 
To miejsca, gdzie połączenia pomiędzy cennymi 
przyrodniczo terenami są przerwane lub 
obszary, gdzie na dużej powierzchni niemal 
całkowicie brakuje zieleni.

Czym jest 
błękitno-zielona 
infrastruktura?
LUKI W SYSTEMIE PRZYRODNICZYM

Tereny 
podstawowe

Tereny 
wspomagające

Tereny 
uzupełniające

Tereny błękitno-zielonej infrastruktury z podziałem na kategorie*

źródło: opracowanie własne MPPPiSR, 2020SKALA: 1:150 000

granica Warszawy

granice dzielnic

uzupełniający

podstawowy

BZIW:

wspomagający

 STRUKTURA BZIW NA TLE MIASTA WRAZ Z UDZIAŁEM PROCENTOWYM POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII 
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ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, dane za rok 2020

Tereny o różnym przeznaczeniu pełnią funkcje 
przyrodnicze. Zbadaliśmy, jaką powierzchnię
zajmują one w Warszawie.
  
Sprawdziliśmy też, jakiego typu obszary 
przyrodnicze dominują w poszczególnych 
dzielnicach.

PODZIAŁ TERENÓW

Ile jest terenów 
o funkcjach 
przyrodniczych? 

Przeznaczenie terenów błękitno-zielonej infrastruktury*

Udział terenów błękitno-zielonej infrastruktury w powierzchni dzielnic*

Struktura elementów przyrodniczych Warszawy
Ogółem 67% powierzchni miasta 

tereny niezakwali�kowane 
jako przyrodnicze 

tereny zieleni urządzonej, 
ogólnodostępnej 

tereny użytkowane 
rolniczo i porolne

33%

15%

13%

19%

10%

3%

3%

2%

1%

1%

wody 
powierzchniowe

tereny ogródków 
działkowych

zieleń naturalna 
i półnaturalna, 
w tym obudowa 
biologiczna wód

tereny zabudowane 
ze znaczącym 
udziałem zieleni

lasy

tereny 
sportowo-rekreacyjne

tereny 
cmentarzy
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ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, dane za rok 2020

WYZWANIE

Stworzyć nowe tereny zieleni, które służą 
rekreacji i aktywności fizycznej,  
zwłaszcza w dzielnicach obrzeżnych. 

Zbadaliśmy dostępność terenów zieleni, 
które służą wypoczynkowi i aktywności 
fizycznej warszawiaków. Wzięliśmy pod uwagę 
ogólnodostępne parki i zieleńce, a także 
lasy i tereny nadwiślańskie udostępnione 
dla rekreacji (poprzez ścieżki piesze, drogi 
rowerowe lub inne wyposażenie służące 
mieszkańcom).

Na mapie  zaznaczyliśmy obszary, w których 
warszawiacy mają za daleko do terenów 
rekreacji: zieleni urządzonej lub terenów 
naturalnych.

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI PIESZEJ* 

Jaki mamy 
dostęp do zieleni 
rekreacyjnej?

Tereny o potencjale rekreacyjnym

tereny zieleni 
urządzonej

lasy i zieleń 
nadwiślańska

dostęp pieszy do 
parków i zieleńców
do 500 m lub do 
1200 m

dostęp pieszy  
do terenów zieleni 
nadwiślańskiej 
i lasów o potencjale 
rekreacyjnym  
do 1200 m

tereny zabudowy 
mieszkaniowej, dla 
których nie jest 
spełniony standard 
dostępności

Mapa obszarów dostępności*

ANALIZA DOSTĘPNOŚCI TERENÓW O POTENCJALE REKREACYJNYM

tereny zieleni urządzonej tereny zabudowy 
mieszkaniowej poza 
buforami dostępnoścido terenów zieleni nadwiślańskiej i lasów 

o potencjale rekreacyjnym - 1200 m
lasy i zieleń nadwiślańska

tereny o potencjale rekreacyjnym

źródło: opracowanie własne MPPPiSR 2020

granica Warszawy

granice dzielnic

SKALA: 1:150 000

podstawowy układ
hydrograficznydo terenów zieleni urządzonej

o potencjale rekreacyjnym - 500 m i 1200 m

bufory (izodystanty) dostępności

warszawiaków ma dostęp  
do terenów rekreacji 

91%

warszawiaków mieszka 
w zasięgu 500 m pieszego 
dojścia do parków i zieleńców

60%

warszawiaków mieszka 
w zasięgu 1200 m pieszego 
dojścia do parków i zieleńców

81%

warszawiaków mieszka 
w zasięgu 1200 m pieszego 
dojścia do lasów i terenów 
nadwiślańskich

25%
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Wawer Rembertów Wesoła Białołęka Ursus Targówek Ursynów

Wilanów Bielany Praga- 
-Północ

Bemowo Wola Praga- 
-Południe

Mokotów Włochy Ochota Żoliborz Śródmieście

5,86 m2

Warszawa

6 m2

strategia #Warszawa2030

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, dane za rok 2020

Powierzchnia parków i zieleńców 
w dzielnicach przypadająca na jednego mieszkańca*

DZIELNICE NIE SPEŁNIAJĄCE KRYTERIUM

DZIELNICE SPEŁNIAJĄCE KRYTERIUM 

WYZWANIE

Zwiększyć powierzchnię terenów zieleni 
urządzonej, które służą wypoczynkowi 
i aktywności fizycznej. 
Nie korzystać  w takim stopniu z obszarów 
najcenniejszych przyrodniczo. Lepiej je chronić.

Sprawdziliśmy, ile metrów kwadratowych 
parków i zieleńców przypada na jednego 
mieszkańca w każdej dzielnicy. Najlepiej 
wypada Śródmieście, mimo dużej gęstości 
zaludnienia i intensywnej zabudowy. To zasługa  
wielu rozległych, historycznych parków 
w centrum miasta.

W dzielnicach obrzeżnych brakuje terenów 
zieleni urządzonej. Mieszkańcy udają się 
w celach rekreacyjnych do lasów i innych 
terenów o naturalnym charakterze. To powoduje 
nadmierne użytkowanie najcenniejszych 
przyrodniczo terenów w Warszawie.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Jaki mamy dostęp 
do parków 
i zieleńców?



WYZWANIE

Przywrócić, gdzie to tylko możliwe, 
naturalny charakter cieków wodnych. 
Chronić tereny mokradeł. 

Warszawa leży nad Wisłą, ale sieć naturalnych 
cieków wodnych w  mieście jest bardzo uboga. 
Większość niewielkich rzek (np. Bełcząca, 
Drna, Rudawka, Sadurka, Żurawka) została 
skanalizowana, zasypana lub wyschła. 
Wcześniej to były dopływy Wisły.
Zachowane cieki wodne i rowy melioracyjne, 
których najwięcej jest w południowej 
części miasta, są często w złym stanie. Źle 
oceniamy też stan czystości większości wód 
powierzchniowych w Warszawie.
Ważnym zasobem miasta, który pomaga 
magazynować wodę, są wciąż obecne tereny 
podmokłe i mokradła.

SIEĆ HYDROGRAFICZNA WARSZAWY

Jaki jest 
stan wód 
w Warszawie?

podstawowy ukad 
hydrograficzny

obszary podmokłe granica Warszawy

Wody powierzchniowe 
kontekst regionalny*

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie: Opracowania ekofizjograficznego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy, MBPR, 2018 oraz danych Wód Polskich 



CENTRUM MIASTA OBRZEŻA

> 10ºC

> 21ºC     

7  

545 mm  

< 9ºC

< 19ºC

1 – 2

< 500 mm

WARSZAWA NIZINA MAZOWIECKA

ŹRÓDŁA DANYCH: 
*na podstawie: danych IMGW, Atlasu Ekofizjograficznego 2018, opracowania pt. Charakterystyka i prognoza ewolucji miejskiej wyspy ciepła w Warszawie dla scenariuszy klimatycznych w ujęciu przestrzennym, IGiPZ PAN, Warszawa 2019, Strategii adaptacji 
do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 (ADAPTCITY) 

Dwa ostatnie dziesięciolecia są najcieplejsze 
w historii pomiarów temperatury powietrza 
w Warszawie. Wyraźna jest różnica średnich 
temperatur pomiędzy centrum miasta i jego 
obrzeżami.
Obserwujemy również wzrost rocznej sumy 
opadów, głównie w południowo-wschodniej 
części miasta i coraz więcej dni z opadami 
intensywnymi (powyżej 10 mm wody/m2). 
Jednostkowe wartości opadów są też coraz 
wyższe. Jednocześnie wydłużają się okresy 
bezdeszczowe, co niesie ze sobą ryzyko suszy.

W ostatnim dziesięcioleciu zaobserwowano 
zwiększenie częstotliwości występowania 
epizodów bardzo silnego wiatru.

OBSERWACJE ZMIAN KLIMATU*

Jak zmienia 
się klimat 
w Warszawie?

Średnia roczna 
temperatura powietrza

Średnia temperatura 
powietrza latem

Liczba nocy tropikalnych 
(z temperaturą powyżej 20ºC)   

Średnia rocznych sum  
opadów



ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 (ADAPTCITY)  
** opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie: ADAPTCITY, op. cit.

WYZWANIE

Złagodzić skutki zwiększonej ilości 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W stolicy wdrażana jest Strategia adaptacji 
do zmian klimatu*. Zgodnie z prognozami 
Warszawa może być narażona na wzrost 
częstotliwości i intensywności fal upałów, 
występowania susz, liczby i intensywności 
powodzi, deszczy nawalnych i silnego wiatru.

Porównujemy tereny narażone na niekorzystny 
wpływ zmian klimatycznych z gęstością 
zaludnienia. Dzięki temu możemy określić, jak 
wielu mieszkańców Warszawy jest narażonych 
na uciążliwości związane ze zmianami 
klimatycznymi.

ZAGROŻENIA TERMICZNE 
I HYDROLOGICZNE

Jakie ryzyka 
klimatyczne 
grożą Warszawie?

Ryzyko klimatyczne**

termiczne hydrologiczne termiczne i hydrologiczne

mieszkańców jest narażonych 
na zwiększone zagrożenie
dotkliwymi upałami 

ok. 66%

mieszkańców jest narażonych
na zwiększone zagrożenie 
podtopieniami, powodziami 
i dotkliwymi upałami

ok. 29%

mieszkańców jest narażonych
na zwiększone zagrożenie
podtopieniami i powodziami

ok. 19%



WYZWANIE

Ograniczyć przegrzewanie się miasta 
zwiększając ilość zieleni. Stosować materiały 
na elewacjach, dachach i nawierzchniach, które 
słabo pochłaniają promieniowanie słoneczne. ŹRÓDŁA DANYCH: 

* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie: Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 
z perspektywą do roku 2050 (ADAPTCITY) 

ZAGROŻENIA TERMICZNE

Gdzie jest 
miejska wyspa 
ciepła?

Miejska wyspa ciepła to zjawisko nadmiernego 
nagrzewania się obszarów, które są intensywnie 
zabudowane i pozbawione zieleni. Temperatura 
powietrza nocą na takim terenie bywa latem od 
kilku do kilkunastu stopni wyższa niż na obszarach 
wokół miasta. Rozgrzane powierzchnie oddają 
wówczas ciepło, a mieszkańcy nie mają szansy, by 
odpocząć od upałów. W gorące dni niezacienione 
budynki, place i ulice nagrzewają się nawet do 
40°C i więcej. 
Zjawisko dotyczy przede wszystkim centralnych 
obszarów Warszawy: Woli, Ochoty i zachodniej 
części Śródmieścia oraz części Mokotowa. 
Wyspa ciepła obserwowana jest też na Pradze 
Północ oraz w mniejszym stopniu na Pradze 
Południe i Targówku.*
W upalne dni ekstremalne temperatury 
pojawiają się również w innych częściach 
miasta wszędzie tam, gdzie brakuje zieleni.

brak danych (chmury)  24̊ C 42˚C 

Temperatura powierzchni 
20 lipca 2018 r.*



WYZWANIE

Ustalić optymalny wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej na gruncie rodzimym 
dla nowych inwestycji, zwłaszcza dla 
zabudowy mieszkaniowej.

Udział procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej (tak zwany %PBC) jest najbardziej 
podstawowym wskaźnikiem, którego używamy 
do oceny funkcjonowania przyrodniczego 
terenu. Określa on stopień pokrycia terenu 
roślinnością lub wodami.

Obecny poziom wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej, głównie w centralnej 
części miasta, jest niewystarczający, aby 
kształtować dobre warunki do życia dla 
warszawiaków.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Gdzie jest dużo, 
a gdzie mało 
zieleni?

Procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej 
stan istniejący*

0–10% 10–25% 26–50% 51–75% 76–100%

procentowy udział PBC – stan istniejący

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie: Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy w ujęciu przestrzennym, Ekovert, Wrocław 2019

ŚRODOWISKO POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

0 - 10% 75 - 100%

10 - 25%

25 - 50%

50 - 75%

procentowy udział PBC - stan istniejący: granica Warszawy

granice dzielnic



WYZWANIE

Umożliwić wsiąkanie wody deszczowej 
w ziemię, zwłaszcza na terenach najbardziej 
zabudowanych. Rozwijać infrastrukturę, 
która pozwoli gromadzić deszczówkę 
i wykorzystywać ją w czasie suszy. 

Szacujemy, że około 51% wód opadowych 
w części lewobrzeżnej i około 41% w części 
prawobrzeżnej Warszawy trafia do kanalizacji 
ogólnospławnej (razem ze ściekami 
sanitarnymi).* To bardzo niekorzystne 
rozwiązanie, które wynika z układu istniejącej 
od dziesięcioleci infrastruktury podziemnej. 
Wody tak odprowadzane są dla miasta stracone 
bezpowrotnie.

Przyczyną zbyt dużego spływu wód 
deszczowych do kanalizacji jest też nadmierne 
uszczelnienie wielu obszarów w mieście. Tam, 
gdzie brakuje zieleni, woda nie ma gdzie wsiąkać 
i spływa do kanalizacji. Dopiero zaczynamy 
rozwijać metody gromadzenia deszczówki.

GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI

Co się dzieje 
z deszczówką?

kanalizację 
ogólnospławną 

kanalizację 
deszczową 

cieki 
otwarte

cieki 
skanalizowane

ważniejsze ujścia kanalizacji 
deszczowej do wód powierzchniowych

Obszary, z których wody 
opadowe są odbierane przez:

Odprowadzanie wód opadowych*

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie: Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie m.st. Warszawy w ujęciu przestrzennym, Ekovert, Wrocław 2019; uwaga: podane 
wartości procentowe dotyczą spływu z obszaru zwartego

ważniejsze ujścia kan. deszczowej
 do wód powierzchniowych

zasięg kanalizacji ogólnospławnej

zasięg kanalizacji deszczowej

wody powierzchniowe

zarurowane odcinki cieków



ŹRÓDŁA DANYCH: 
* opracowanie własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie: Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie, ATMOTERM S.A., ATMOTERM Inżynieria Środowiska 
Sp. z o.o., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Warszawska, Pracownia Urbanistyki KANON, 2017) 

** Potencjał do kształtowania...op.cit. 

KOMFORT AEROSANITARNY

Jaki jest stan 
powietrza
w Warszawie?

Aż 46% mieszkańców ma złe lub 
niezadowalające warunki aerosanitarne.* 
Problem ten dotyczy głównie obszarów 
położonych w centralnej i zachodniej części 
miasta. Lokalnie również obserwujemy 
przekroczenia norm jakości powietrza.
Określiliśmy aktualny model przewietrzania 
miasta, wykorzystując zaawansowane modele 
meteorologiczne. Kluczowym jego elementem 
są obszary wymiany powietrza o znacznej 
powierzchni: dolina Wisły, tereny kolejowe, 
tereny rolne i porolne z niskim udziałem 
zadrzewień oraz tereny lotnisk.**
Obszary leśne, parki i zadrzewienia mają 
znaczenie dla pochłaniania szkodliwych 
substancji przez roślinność i służą regeneracji 
powietrza. 

WYZWANIE

Chronić przed presją inwestycyjną tereny 
otwarte, które mają znaczenie dla wymiany 
powietrza w mieście. 

Warunki aerosanitarne i obszary przewietrzania*

złe niezadowalające dostateczne umiarkowanie  
dobre

bardzo  
dobre

obszary 
przewietrzania



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

WYZWANIE

Poprawiać jakość powietrza w mieście 
poprzez ograniczanie emisji i zwiększenie 
ilości zieleni.
Współpracować z gminami ościennymi.

Największe przekroczenia norm jakości 
powietrza w Warszawie dotyczą stężenia 
benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM 2,5.
Są trzy główne źródła zanieczyszczeń:
napływowe – spoza obszaru Warszawy,  
liniowe – z ruchu samochodowego,
powierzchniowe – z budynków ogrzewanych 
przy użyciu paliw stałych (np. węgla lub drewna).
Zanieczyszczenia punktowe (np. z zakładów 
przemysłowych) mają mniejsze znaczenie.

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ*

Jaki jest stan 
powietrza
w Warszawie?

powierzchniowe

liniowe

punktowe

napływ

RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ

ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych – w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie, ATMOTERM S.A., ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o., Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Politechnika Warszawska, Pracownia 
Urbanistyki KANON, 2017)

benzo(a)piren

NO2

pył zawieszony 
PM 2,5

PM 10



ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Mapa akustyczna Warszawy 2017; Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (Uchwała Nr LXXIV/2099/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  
Hałas dobowy wg wskaźnika LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, Hałas nocny według wskaźnika LN – długookresowy średni poziom dźwięku w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich 
pór nocy w roku 

** obliczenia własne Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju na podstawie danych z: Program ochrony środowiska przed hałasem… op cit. 

WYZWANIE

Chronić przed hałasem drogowym 
tereny mieszkaniowe i rekreacyjne 
stosując naturalne bariery dla dźwięku 
wkomponowane w otoczenie. 

Ruch kołowy to główne źródło hałasu 
w Warszawie. Najgłośniejsze są  drogi 
ekspresowe i główne ruchu przyspieszonego. 
Głośne trasy przebiegają również przez 
centralne części miasta, gdzie zabudowa 
graniczy bezpośrednio z pasem drogowym. 
Hałas drogowy stanowi też znaczący problem 
na terenach zieleni rekreacyjnej, która 
sąsiaduje z większymi trasami i węzłami 
komunikacyjnymi.
W związku z hałasem samolotowym dla 
sąsiedztwa Portu Lotniczego im. F. Chopina 
został wytyczony Obszar Ograniczonego 
Użytkowania. Mieszka w nim około 304 tys. 
ludzi.**

ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM 

Gdzie jest zbyt 
głośno?

Hałas dobowy 
powyżej 65 dB*

Hałas nocny 
powyżej 60 dB*



ZANIECZYSZCZENIE HAŁASEM 

Gdzie jest zbyt 
głośno?

Hałas tramwajowy,  kolejowy  oraz pochodzący 
z przemysłu mają zdecydowanie mniejszy zasięg 
przestrzenny.

Wiedząc gdzie, w skali roku, dochodzi do 
przekroczenia norm hałasu dla każdego ze 
źródeł, określiliśmy ile osób mieszka na tych 
obszarach.

ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Mapa akustyczna Warszawy 2017; Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (Uchwała Nr LXXIV/2099/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 września 2018 r.  
Hałas dobowy wg wskaźnika LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, Hałas nocny według wskaźnika LN – długookresowy średni poziom dźwięku w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich 
pór nocy w roku

Narażenie na przekraczający normy hałas*

W BILANSIE DOBOWYM
= 100  mieszkańców 

W PORZE NOCNEJ
= 100 mieszkańców

HAŁAS DROGOWY

103850   54700
osób

osób

osób

osób

2150    1140

330   210

320

HAŁAS TRAMWAJOWY

HAŁAS KOLEJOWY

HAŁAS Z PRZEMYSŁU 
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ŹRÓDŁA DANYCH: 
* Kołomański S., Zanieczyszczenie światłem i ciemność, w: Prace i Studia Geograficzne, Tom 53 Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowisko i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem, red. Roge-Wiśniewska, M., Tomasik, K., Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 36 

WYZWANIE

Chronić tereny cenne przyrodniczo 
i niezabudowane przed nadmiernym sztucznym 
oświetleniem. Tworzyć „ciemne korytarze”  
na terenach powiązań ekologicznych.
Ograniczyć ucieczkę światła na terenach 
zabudowanych.

Oświetlenie zewnętrzne, jeśli jest stosowane 
w nieodpowiedni sposób, zanieczyszcza 
światłem nocne środowisko. Rozregulowuje to 
naturalny  rytm dobowy i całoroczny zwierząt 
i roślin. Zmniejsza również widoczność nocnego 
nieba. Długotrwały brak ciemności może też 
zaburzać działanie organizmu człowieka.*
Intensywność zanieczyszczenia światłem 
można określać w 9-stopniowej skali Bortle’a.
Zanieczyszczenie centralnych i zachodnich 
obszarów stolicy wraz z Pragą Północ i Południe 
określa się na 9-8 stopień. Maleje ono wraz ze 
zmniejszeniem się intensywności zabudowy do 
5 w niektórych niezabudowanych fragmentach 
Wesołej, Wawra i Białołęki.

SKUTKI I STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA 

Co to jest 
zanieczyszczenie 
światłem?

niebo centrum 
miasta

niebo 
podmiejskie 

przechodzące 
w miejskie 

niebo 
podmiejskie 

niebo wiejskie doskonale 
ciemne niebo

oświetlenie bardzo 
niekorzystne

oświetlenie 
niekorzystne

oświetlenie 
umiarkowane

oświetlenie 
najkorzystniejsze

9 7 5 3 1

Skala Bortle’a



Będziemy rozwijać spójny system Błękitno  
– Zielonej Infrastruktury Warszawy. 
W naszych opracowaniach  
i dokumentach system ten nazywamy 
w skrócie BZIW.

Błękitno-Zielona 
Infrastruktura 
Warszawy

PLANUJEMY:

chronić i wzmacniać 
bioróżnorodność

wytworzyć brakujące 
powiązania ekologiczne

chronić tereny 
podstawowe BZIW 

przed zabudową

zwiększyć powierzchnię 
i poprawić dostępność 

do terenów zieleni 
publicznej

zachować istniejące 
obszary wymiany 

i regeneracji powietrza

poprawić warunki 
retencji i infiltracji wód 

opadowych zgodnie 
z ideą „miasto jak gąbka”.

CO2

O2



Projektujemy nowe, zielone pierścienie 
wewnątrz miasta. To jeden z elementów, 
który służy zachowaniu ciągłości systemu 
Błękitno – Zielonej Infrastruktury 
Warszawy. Inspiruje nas Zielony Pierścień 
Warszawy, który otacza stolicę. Układ 
takich pierścieni będzie pełnić funkcje 
powiązań rekreacyjnych i przyrodniczych.

Nowe zielone 
pierścienie

BZIW

"Zielone Pierścienie"

zielona sieć

woda

zieleń poza miastem

granica miasta

ŚRODOWISKO BZIW - KIERUNKI SKALA: 1:200 000BZIW „Zielone 
pierścienie”

„Zielona sieć” woda zieleń poza 
miastem

granice 
miasta



Chronimy środowisko naturalne
i uzupełniamy system  
Błękitno-Zielonej Infrastruktury 
Warszawy, by stworzyć warunki  
dla wysokiej jakości życia w odpornym  
ekosystemie miejskim.
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