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Narodziny nowego Poznania to dogłębna i kompleksowa analiza życia miasta, której 
rezultatem jest wypracowanie rozwiązań urbanistycznych. Do tej pracy zaprosiliśmy 
10 ekspertów z różnych dziedzin, którzy przeprowadzą diagnozę i zaproponują 
pomysły w 9 obszarach tematycznych, obejmujących całe spektrum życia miasta. 
Przez 9 kolejnych miesięcy organizujemy także 9 debat tematycznych, którym 
towarzyszy publikacja raportu przygotowanego przez eksperta. Cały projekt wieńczy 
wydanie przekrojowego raportu, w którym całościowo omówimy przestrzenie życia 
Poznania. Wszystkie diagnozy, analizy, pomysły i koncepcje zostaną podsumowane 
w debacie głównej w październiku 2021 roku.
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Instytut Poznański to młody lokalny think tank. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe, społeczne, a także 
międzynarodowe. Podstawową przestrzenią naszych działań jest Poznań, ale w projektach często wykraczamy 
poza jego granice. Wszystkie tematy, które służą budowie społeczeństwa obywatelskiego w mieście i poza jego 
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RAPORT MOBILNE MIASTO – O AUTORZE
Absolwentka biologii na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Georga-
-Augusta w Getyndze, doktor nauk biologicznych na 
kierunku ekologia. W latach 2013–2016 stypendystka 
Unii Europejskiej i luksemburskiego Ministerstwa Ochro-
ny Środowiska w Muzeum Historii Naturalnej w Luksem-
burgu. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie 
Nauk Weterynaryjnych na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Od wielu lat współpracuje z polski-
mi i międzynarodowymi grupami badawczymi, zajmują-
cymi się gatunkami inwazyjnymi i obcymi oraz wpływem 
przekształceń środowiska naturalnego i kontaktów mię-
dzykontynentalnych na rozprzestrzenianie się zoonoz. 
Bada także zmiany klimatyczne w aspekcie wymierania 
i przemieszczania gatunków oraz dobrostanu człowieka. 
Autorka licznych prac popularnonaukowych oraz nauko-
wych. Od lat zaangażowana w ochronę przyrody, była 
wolontariuszka poznańskiego zoo oraz PTOP Salaman-
dra, obecnie członek niemieckiego towarzystwa nauko-
wego Gesellschaft fuer Wildtier und Jagdforschung oraz 
Deutsche Gesellschaft für Säugetierkunde e.V. Od stycz-
nia 2020 roku koordynator grupy ds. czystego powietrza 
przy Wojewodzie Wielkopolskim.

http://www.poznanski.org/narodziny
https://www.facebook.com/InstytutPoznanski
https://twitter.com/InstytutPoznan
https://poznanski.org
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Miasta mogą odegrać kluczową rolę w walce z kryzy-
sem klimatycznym, najbardziej znaczącym z wyzwań 
współczesnego świata. Ich ślad ekologiczny wykracza 
daleko poza ich administracyjne granice, dlatego mają 
istotną rolę do odegrania, ograniczając emisję gazów 
cieplarnianych oraz podejmując stanowcze działania  
na rzecz ograniczenia wzrostu średniej, globalnej 
temperatury. W dobie zmniejszających się zasobów 
wodnych jednym z ważniejszych zadań miast powin-
no być także przeciwdziałanie kryzysowi wodnemu. 
W realizacji tych zadań największą rolę powinna odgry-
wać różnorodność biologiczna – ważna zarówno dla 
człowieka, jak i innych gatunków, mająca także nie-
bagatelny wpływ na jakość powietrza warunkującego 
zdrowie mieszkańców. W ostatnich latach sporo mówi 
się o smart cities — idei inteligentnych miast, których 
istotnym elementem jest odpowiednie wykorzystanie 
technologii, ale także pozostawienie naturze przestrzeni 
oraz dążenie do współistnienia człowieka i przyrody. 

WSTĘP

Właśnie do rozwoju takich miast, w których przyroda 
jest składową przestrzeni i przyczynia się znacznie  
do poprawy jakości życia mikro- i makroklimatu, należy 
dążyć. Zadaniem miast powinno być także maksymalne 
ograniczanie wytwarzanych zanieczyszczeń – czy  
to w postaci zanieczyszczenia powietrza, czy też pro-
dukowanych masowo śmieci i odpadów. Nowoczesne 
technologie powinny służyć do odpowiedniego zarzą-
dzania informacjami dotyczącymi tych zagadnień w 
celu tworzenia odpowiednich symulacji i zintegrowa-
nych planów, kompleksowo traktujących zagadnienie 
ekologii w mieście. Drugi raport z cyklu „Narodziny no-
wego Poznania” porusza trzy tematy: znaczenie zieleni 
miejskiej, jakość powietrza oraz zarządzanie odpadami. 
Poprzez analizę już istniejących zjawisk i rekomendacje 
konkretnych działań wskazujemy kierunek poprawienia 
lub zmiany obecnej – nie zawsze optymalnej – sytuacji.



Drzewa na terenie Poznania usuwane są jedynie 
w sytuacjach absolutnej konieczności, tj. gdy zagrażają 
życiu bądź bezpieczeństwu mieszkańców, oraz na pod-
stawie decyzji organów do tego uprawnionych, takich 
jak Biuro Konserwatora Zabytków, Wydział Ochrony Śro-
dowiska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wiel-
kopolskiego. Utrzymaniem zieleni w Poznaniu zajmują 
się Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg Miejskich. 
Według danych uzyskanych z ZZM w latach 2010–2019 
w Poznaniu posadzonych zostało na terenach parków  
i zieleńców 7045 sztuk drzew, a ubytki w drzewostanie 
na przedmiotowym terenie wyniosły 6037 sztuk.  

W ramach realizacji decyzji administracyjnych 
wydawanych przez Wydział Kształtowania i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz Departament 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego organem uprawnionym także do wyci-
nek i nasadzeń jest ZDM. Z udostępnionych danych wy-
nika jednoznacznie, że w latach 2010–2019 ZDM zlecił 
wycinkę drzew o 5% większą niż liczba nasadzeń, choć 
nasadzenia krzewów wyniosły ponad dziesięciokrotność 
ich wycinek. Są to dane dotyczące wszystkich wycinek 
i nasadzeń organów publicznych, nieuwzględniające 
działań podmiotów prywatnych. W Poznaniu znajdują 
się też liczne parki oraz zieleńce. 

ZNACZENIE
ZIELENI MIEJSKIEJ
ZARZADZANIE ZIELENIĄ 
MIEJSKĄ W LATACH 
2010–2019

NASADZENIA 
I USUNIĘCIA ROŚLIN 
WIELOLETNICH I DRZEW

UTWORZENIE  
I LIKWIDACJE TERENÓW 
ZIELONYCH, SKWER  
I PARKÓW

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Parki
(sztuki)

40 39 39 40 40 40 42 43 43 47

Zieleńce 
(sztuki)

119 113 117 113 115 120 123 121 116 120

Parki  
(powierzchnia m2)

3 382 479 3 215 793 3 231 453 3 260 363 3 272 288 3 189 597 3 275 429 3 272 692 3 264 154 3 464 447

Zieleńce
(powierzchnia m2)

902828 922166 957929 906373 933673 939832 961656 888421 863987 790192

Tab. 1. Zestawienie zbiorcze terenów parków i zieleńców będących w administracji ZZM w latach 2010 – 2019

Analiza poniższej tabeli pokazuje, że liczba parków 
w Poznaniu w latach 2010–2019 wzrosła z 40 do 47, 
jednak proporcjonalnie ich powierzchnia całkowita 
zwiększyła się tylko nieznacznie, o niecałe 3%. Widać 
wobec tego wyraźnie, że choć sumarycznie parków 
przybyło, to ich powierzchnia wzrosła tylko nieznacz-
nie.  Zwiększyła się także nieznacznie liczba zieleńców, 
jednak – podobnie jak w przypadku parków – ich po-
wierzchnia całkowita zmalała, i to o ponad 10%. 
Podsumowując, można zauważyć jednoznaczny nega-
tywny trend dotyczący zieleni miejskiej w Poznaniu. 
Pozornie wzrastająca liczba terenów zielonych w 
mieście nie ma odzwierciedlenia w ich całkowitej po-
wierzchni. Także dane dotyczące nasadzeń i wycinek 
za lata 2010–2019 nie są pozytywne. Co prawda z da-
nych ZZM wynika, że w ciągu tego okresu posadzono 
o ponad 1000 sztuk więcej drzew niż wycięto, jednak 
już dane ZDM pokazują trend spadkowy, a wycina-
ne drzewa są zastępowane nasadzeniami krzewów. 
Najważniejszym problemem tutaj jest fakt, iż młode 
drzewa nie są w stanie funkcjonalnie zastąpić drzew 
starych jeszcze przez wiele lat lub dziesięcioleci. Wynika 
z tego, że co prawda sumarycznie i procentowo ilość 
roślin zwiększyła się, jednak opierając się na danych 
naukowych [1], można stwierdzić, że z wysokim praw-
dopodobieństwem jej jakość, czyli zdolność do tworze-
nia miejskiego mikroklimatu, uległa pogorszeniu.
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Poza funkcją estetyczną zieleń odgrywa wiele innych, 
bardzo ważnych ról w mieście. Przede wszystkim naj-
ważniejszą funkcję pełnią drzewa. Produkują tlen, na-
wilżają i oczyszczają powietrze, ułatwiają retencjono-
wanie wody i obniżają temperaturę w czasie upałów. 
Należy jednak pamiętać, że główną rolę spełniają nie 
młode drzewa lub ich sadzonki, ale drzewa stare  
o odpowiednio rozwiniętych koronie i systemie korze-
niowym. Wycinanie starych drzew i zastępowanie ich 
nawet większą liczbą drzew młodych nie rekompen-
suje strat, jakie ponosi przez to środowisko i – po-
średnio – człowiek. Jak podkreśla specjalista z Kate-
dry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego dr Dominik 
Drzazga „jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co 
mniej więcej 1700 dziesięcioletnich, małych buków”. 
Zieleń w miastach zwiększa m.in. zdolność do re-
tencjonowania wody, a także powoduje zwiększenie 
zdolności gruntu do wchłaniania (infiltracji) nadmiaru 
wody opadowej, zmniejszając narażanie przestrze-
ni miejskiej na podtapianie i powodzie. Dzieje się 
tak, ponieważ drzewa pobierają i odparowują wodę 
(transpiracja), nawilżając także często nadmiernie 
przesuszone i zapylone powietrze w mieście. Zieleń, 
w szczególności wtedy, kiedy otacza budynki miesz-
kalne, a także obiekty użyteczności publicznej, może 
również pełnić funkcję izolacyjną – ograniczając 

WPŁYW ROŚLINNOŚCI
W MIEŚCIE 
NA MIKROKLIMAT 
I JAKOŚĆ POWIETRZA 

Rys. 1. Zestawienie zmian klimatu w latach 2015 – 2019 na terenie Miasta Poznania

negatywny wpływ hałasu oraz zanieczyszczeń po-
wietrza na mieszkańców. Według ekspertów [2,3,4,5] 
analiza funkcji i korzyści jakich dostarcza zieleń 
w miastach wskazuje, że priorytetowe znaczenie 
powinno mieć utrzymywanie jak największych ob-
szarów zieleni wysokiej – parkowej, a nawet leśnej. 
Podsumowując, powierzchnie terenów zieleni wyso-
kiej, parkowej, a także lasy miejskie ograniczają efekt 
„miejskiej wyspy ciepła”, który bywa szczególnie 
uciążliwy w trakcie letnich upałów. Wówczas różnica 
temperatur między centrami miast, gdzie tej zieleni 
jest stosunkowo mało, a przedmieściami, gdzie jest 
jej więcej, może dochodzić – według danych z innych 
krajów Europy – nawet do 4ºC [6,7].
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Rys. 2. Możliwa korelacja natężenia ruchu i temperatury w latach 2010–2019

Średnie dobowe natężenie ruchu

2010 356,1 Wskaznik wzrostu 
2010/2013

-
1,07

Wzrot procentowy 
2010/2019

-
31%

2013 395,479

2016 459,267 Wskaznik wzrostu 
2010/2013

-
1,342019 519,927

Tab. 2. Zmiany ruchu w Poznaniu w latach 2010–2019

Jednak z danych z Katedry Meteorologii Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu wynika, iż w latach 
2010–2019 średnie temperatury z całego roku i z naj-
cieplejszych miesięcy roku wzrosły o około 1ºC (rys. 
1). Symulacje na nadchodzące lata stworzone na 
podstawie danych z ostatnich 50 lat pokazują dalszy 
wzrost temperatur. W takim przypadku wycinka sta-
rych drzew może mieć dodatkowy wpływ na tempe-
raturę zwłaszcza w centrum miasta, co może dodat-
kowo korelować ze wzrostem ruchu samochodowego 
(według danych z ZDM w latach 2010–2019 ruch ten 
w Poznaniu wzrósł o 4%) (rys. 2, tab. 2). Godzinowy 
pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu 
(natężenia) prowadzony jest corocznie przez kilka dni 
w godzinach 6–22 w wybranych punktach miasta. 
Lata 2018–2019 były także latami ekstremalnej suszy  
w Poznaniu, rozpoczynającej się już wiosną. W mie-
siącach letnich suma średnia opadów wynosiła mniej 
niż 60% średniej z lat 1981–2010, a kolejne susze 
są prognozowane.

MOŻLIWA KORELACJA 
NATĘŻENIA RUCHU 
W LATACH 2010–2019  
Z PRZECIĘTNĄ 
TEMPERATURĄ 
W MIESIĄCACH LETNICH
Ponieważ od połowy XX wieku obserwuje się podwyż-
szenie średniej temperatury powietrza na Ziemi, jest 
oczywiste, że temperatura wzrośnie drastycznie przede 
wszystkim w centrach miast, gdzie ocieplenie klimatu 
sumuje się z efektem miejskiej wyspy ciepła. Według 
danych ze stacji pomiarowej w Poznaniu wzrost tempe-
ratur od lat 50. XX wieku spowodowany miejską wyspą 
ciepła nie powinien przekraczać 0,3–0,5ºC.  
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Według informacji uzyskanych z Biura Koordynacji 
Projektów i Rewitalizacji Miasta obecnie prowadzonych 
jest wiele projektów, których realizacja ma być zakoń-
czona w ciągu kilku najbliższych lat. Za najważniejsze 
można uznać budowę dalszych fragmentów Warto-
strady, której zakończenie planowane jest na rok 2021 
(odcinek wzdłuż wschodniego brzegu rzeki, między 
mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I) oraz budowę 
łącznika przy moście Bolesława Chrobrego, dający  
poznańskim rowerzystom i spacerowiczom 1,8 km 
równej i bezpiecznej trasy, biegnącej w znacznej części 
przez Park Stare Koryto Warty. Priorytetem przy  
modernizacji ścieżki będzie zachowanie w jak najszer-
szym możliwym zakresie zieleni, a w szczególności 
drzew. Uważamy, że to dobry kierunek rozwoju zago-
spodarowania terenów zielonych Poznania, ponieważ 
zapewnia mieszkańcom Poznania miejsce do spędza-
nia wolnego czasu w otoczeniu przyrody. Zachowanie 
starych drzew ma także wpływ na mikroklimat i stosun-
ki wodne otaczających terenów.

PRZYSZŁE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA
W KIERUNKU 
TWORZENIA TERENÓW
ZIELONYCH 
I REKREACYJNYCH

Park Stare Koryto Warty - wizualizacja. 
Fot. 1050 Pracownia Architektury
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Według informacji z Urzędu Miasta Poznania, Zarządu 
Zieleni Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich Miasto Poznań 
od kilku lat realizuje już programy mające na celu 
wzbogacenie przestrzeni miejskiej w jak najwięcej zieleni, 
realizując wytyczne zawarte w Programie Ochrony 
Środowiska na lata 2017–2020. Działania te mają służyć 
zachowaniu i poprawie jakości istniejących terenów 
zieleni, tworzenia nowych, zakładania, odtwarzania  
i pielęgnacji zieleni w pasach drogowych Miasta  
Poznania, poprawę warunków siedliskowych starodrze-
wu przyulicznego oraz zwiększanie zasobów poprzez 
nowe nasadzenia drzew i krzewów, głównie drzew  
sadzonych bezpośrednio w gruncie. W teorii działania  
te są optymalne, jednak – jak pokazują dane z tych jed-
nostek – nie zawsze są prowadzone w sposób optymal-
ny i gwarantujący poprawę miejskiego mikroklimatu. 

ANALIZA OBECNEGO 
STANU

PROPOZYCJE  
DLA MIASTA
Ważny jest tutaj sposób przeprowadzania rewitalizacji 
miejskich. Przykładem takiego działania jest przypadek 
ulicy Święty Marcin, która miała w założeniu nadać jej 
nowoczesny charakter, jednak ofiarą tej modernizacji 
padły duże drzewa rosnące w środkowym pasie ulicy. 
Zostały co prawda zastąpione podwójną liczbą lip  
holenderskich i klonów pospolitych, jednak młode drze-
wa potrzebują wielu lat, żeby dorównać w swojej funkcji 
drzewom wieloletnim. Dlatego w podobnych przypad-
kach istniejące już drzewa powinny być integrowane 
z powstającą infrastrukturą. Bardzo ważne w odpo-
wiedniej pielęgnacji zieleni miejskiej powinno być także 
leczenie starych drzew albo nawet przesadzanie drzew 
kilkudziesięcioletnich, bo i takie możliwości techniczne 
istnieją. Sadząc nowe drzewa, warto promować przede 
wszystkim gatunki rodzime, takie jak lipa, jesion, buk 
czy dąb, natomiast zrezygnować z gatunków obcych, 

zawsze tworząc nasadzenia wielogatunkowe, ponieważ 
takie mają większą szansę na przetrwanie. Należy także 
zaprzestać sadzenia gatunków obcych, takich jak kasz-
tanowiec, który od kilkunastu lat jest atakowany przez 
pasożytniczego motyla szrotówka kasztanowcowiaczka, 
w wyniku czego drzewa stają się słabe i obumierają, 
wymagają częstej wymiany, a ich funkcje tworzenia  
mikroklimatu spada. Dodatkowym wzbogaceniem mia-
sta mogłyby być ule pszczele, wystawione przez miasto 
w możliwie wielu lokalizacjach, głównie w parkach i na 
dachach budynków użytku publicznego – ma to już miej-
sce w takich metropoliach, jak Nowy Jork, Berlin, Paryż 
oraz – od 2015 roku – Warszawa. Obecnie w parkach 
logistycznych SEGRO Logistics Park Warsaw (Pruszków) 
oraz w SEGRO Logistics Park Poznań (Gądki) mieszka 
pół miliona pszczół i planowane są dalsze ich zasiedlanie 
w parkach na Śląsku. Pszczoły w miastach mogą pełnić 
funkcję zapylaczy, ale też producentów miodu miejskie-
go, który zyskuje coraz większe zainteresowanie. Pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży miodu można by wykorzy-
stać w celu ochrony tych zagrożonych owadów.

PIEKARNIA

KAWIARNIA

SKLEP

PIEKARNIA

KAWIARNIA

SKLEP
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Fot. 2. Zielony przystanek w WiedniuFot. 1. Zielony przystanek w Białymstoku

ZZM ani ZDM nie planują zakładania łąk kwietnych poza nowo projektowanymi założeniami parkowymi, gdyż 
„jest to trudne i kosztowne zadanie, niegwarantujące oczekiwanych efektów”, dlatego proponujemy wysiewanie 
w niektórych miejscach Poznania (fragmenty parków, zieleńców i skwerów) jednorocznej facelii, rośliny mało pro-
blematycznej i odpornej na suszę. Poza przyjemnymi doznaniami estetycznymi kwiaty facelii zapewniłaby pożytek 
dla żyjących w mieście pszczół, wzbogacając także ofertę dla innych owadów zapylających. W celu polepszenia 
warunków w miejskiej wyspie ciepła proponujemy także tworzenie zielonych przystanków, spełniających wiele 
funkcji. Takie rozwiązanie to nie tylko piękna plama zieleni w mieście, lecz także infrastruktura, która przyczynia 
się do przechwytywania wody opadowej, zapobiega podtopieniom, odciąża system kanalizacji deszczowej i obniża 
punktowo temperaturę. Podobne przystanki widzimy w Białymstoku (fot. 1), Warszawie, Rzeszowie, Wrocławiu, 
Lipsku, Berlinie czy Wiedniu (fot. 2).
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Stężenie benzopirenów jest obok pyłów jednym 
z kryteriów oceny jakości powietrza. Występują 
one w dymie podczas spalania niecałkowitego, 
czyli w smogu powstającym w wyniku niskiej emi-
sji – przede wszystkim wskutek spalania węgla, 
w mniejszym stopniu – śmieci (najczęściej tworzyw 
sztucznych) oraz także częściowo jako emisje trans-
portowe [12]. Można wobec tego jasno powiedzieć, 
że pomimo pozornie pozytywnych danych uśrednio-
nych, prowadzonej od kilku lat walki miasta z niską 
emisją i programów zachęcających do wymiany 
tzw. kopciuchów, sytuacja nie może być uznana 
za dobrą. Co prawda – według danych z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska UM Poznania – w latach 
2015–2019 roku na obszarze miasta zlikwidowano 
1747 pieców na paliwo stałe, jednak Miasto Poznań 
nadal nie dysponuje pełną inwentaryzacją pieców 
znajdujących się w mieście.

JAKOŚĆ
POWIETRZA
ZMIANY JAKOŚCI 
POWIETRZA 
W POZNANIU
W LATACH 2010–2019

WPŁYW RODZAJU 
PIECÓW NA ZMIANY 
JAKOŚCI POWIETRZA

Jak potwierdzają badania, większość zanieczyszczeń 
w dużych i małych miastach pochodzi z ogrzewania 
mieszkań i domów. „Z badań przeprowadzonych na 
obecność tlenków azotu na ulicach Warszawy i Kra-
kowa wynika, że nie ma właściwie punktu, w którym 
nie były przekroczone” – twierdzi Bartosz Piłat, ekspert 
Polskiego Alarmu Smogowego [8]. Z map zanieczysz-
czeń wynika, że w dużych miastach często zdarzają się 
kilku- czy nawet kilkunastokrotne przekroczenia norm, 
jednak w mniejszych miejscowościach regułą są czę-
sto stałe przekroczenia, trwające niemal bez przerwy. 
Analiza rocznej oceny jakości powietrza w Poznaniu 
[9, 10] pokazuje, że w tym czasie średnia stężenia tlen-
ków azotu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu wynosiła tylko 
niewielką część poziomu docelowego.  
Ze średnich ilości przekroczeń pyłów zawieszonych 
PM 2,5 oraz pyłu PM 10, które w latach 2015–2019 nie 
przekraczały poziomu stężenia dopuszczalnego, można 
by wywnioskować, iż w tym aspekcie jakość powietrza 
w Poznaniu systematycznie się poprawiała. Odnosząc 
się jednak do przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla  
24 godzin lub dłużej, właściwie na każdej stacji pomia-
rowej odnotowano przypadki przekraczania wartości 
normatywnej dla PM10. Jest to zgodne z niepokojącymi 
danymi poznańskiego Alarmu Smogowego, który rok-
rocznie w okresie grzewczym monitował  częste prze-
kroczenia w Poznaniu stężenia dopuszczalnego dla tego 
pyłu oraz wciąż niezadowalający poziom dużo bardziej 
niebezpiecznego dla ludzkiego organizmu pyłu 2.5.  
W roku 2019 wraz z Warszawą (6. miejsce) Poznań 
znalazł się na 8. miejscu listy miast z największym za-
nieczyszczeniem powietrza na świecie obok Sarajewa, 
Jakarty czy Kathmandu [11]. Następnym niepokojącym 
aspektem jest wysoki poziom średni benzopirenów, 
które w latach 2010–2019 w znaczny sposób przezna-
czały poziom docelowy. 
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W ramach działań Miasta Poznania w okresie od 2015 
do 2019 roku były wdrażane programy Kawka i Kawka 
Bis, w ramach których przyznano dotacje w wysokości 
5 381 875 zł. W tych latach na obszarze miasta zlikwi-
dowano 1747 pieców na paliwo stałe. W 2020 roku 
łączna kwota podpisanych umów wyniosła kolejne 
7 928 389 zł na 472 umowy dotacyjne. Program jest 
w trakcie rozliczania i dopiero po jego zakończeniu 
będzie można określić rzeczywistą liczbę usuniętych 
pieców. W ramach walki o czystość powietrza Miasto 
Poznań realizuje także program dotacji celowych na 
wymianę źródeł ogrzewania na paliwo stałe na bardziej 
ekologiczne źródło ogrzewania (gaz, prąd, olej, odna-
wialne źródła energii, takie jak pompy ciepła i zasilanie 
poprzez instalacje fotowoltaiczne). Dokładna analiza, 
czy i na ile programy te były pomocne w poprawie 
jakości powietrza, jest niemożliwa do przeprowadzenia 
z powodu braku listy skatalogowanych gospodarstw 
domowych (niemożliwe jest dokonanie obliczeń sta-
tystycznych dotyczących zmian jakości powietrza 
w korelacji do tej zmiennej). Zarówno na przykładzie 
krytycznego stężenia benzopirenów, jak i jedynie po-
zornie opanowanej sytuacji pyłów w powietrzu widać 
jednak, że wymiana pieców postępuje w Poznaniu 
za wolno, co dodatków koreluje z rosnącym ruchem 
samochodowym. Podobną ocenę sytuacji w Poznaniu 
możemy znaleźć w krytycznym raporcie przygotowanym 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poznania [13].

MIEJSKIE PROGRAMY 
POPRAWY JAKOŚCI 
POWIETRZA
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W świetle danych udostępnionych z Zarządu Transpor-
tu Miejskiego, obejmujących lata 2013–2019 (jedy-
ne dostępne dane), widać, iż – zwłaszcza w związku 
z wprowadzeniem tPortmonetki – nie nastąpił wyraź-
ny wzrost cen biletów za transport miejski. Ceny za 
przejazdy nie tylko utrzymywały się na stałym poziomie, 
lecz nawet malały. Co prawda w latach 2013–2019 
o kilka procent wzrósł transport rowerowy, jednak 

ZMIANY W CENACH I STREFIE PŁATNEGO 
PARKOWANIA A PREFERENCJE MIESZKAŃCÓW 
WZGLĘDEM TRANSPORTU

Rys. 3. Podział zadań przewozowych dla podróży niepieszych wewnętrznych na obszarze aglomeracji poznańskiej

2013
2019

30%61% 9% 37%58% 5%

nie wpłynęło to na zmniejszenie natężenia transportu 
samochodowego, a korzystanie z transportu zbioro-
wego spadło (rys. 3). Nie miało na to również wpływu 
powiększenie zasięgu stref płatnego parkowania 
o ponad 30%. Liczba samochodów zarejestrowanych 
w Poznaniu wzrastała systematycznie, mimo iż według 
szacunków na granicy ścisłego centrum miasta nastą-
pił spadek wielkości ruchu wszystkich pojazdów o 4%.
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MIEJSKIE PLANY 
WALKI ZE SMOGIEM

PROPOZYCJA DLA 
MIASTA POZNANIA

Według informacji uzyskanych z ZDM planowane jest 
wiele działań mających na celu poprawę jakości powie-
trza w Poznaniu, takich jak dalsze wyznaczenie stref 
płatnego parkowania oraz uporządkowanie nielegal-
nego parkowania umożliwiającego również przywró-
cenie zieleni miejskiej (obecnie w trakcie prowadzone 
są prace na obszarze Św. Łazarza i Wildy); stopniowe 
wprowadzanie zmian w organizacji ruchu samochodo-
wego bez przebudowy ulic, umożliwiające przywrócenie 
zieleni wzdłuż chodników (tj. przeniesienie parkowania 
z chodników na jezdnię), sukcesywne odtwarzanie 
zdegradowanych terenów zieleni, wprowadzanie donic 
z zielenią w miejscach reprezentacyjnych, w których nie 
jest możliwe sadzenie zieleni w gruncie, a także wpro-
wadzanie podwyższanych terenów zieleni w postaci pa-
lisad (ochrona przed solą drogową). W celu zachęcenia 
mieszkańców do korzystania z transportu publicznego 
i rowerowego miasto planuje wprowadzić szereg pro-
gramów. Ważnymi elementami są także: rozbudowa 
sieci tramwajowej oraz remonty bieżącej infrastruktury 
torowo-sieciowej, wyznaczenie pasów ruchu dla komu-
nikacji zbiorowej (buspasy), budowa spójnego syste-
mu infrastruktury rowerowej (kontrapasy rowerowe), 
optymalizacja sygnalizacji świetlnej. Z terenów Metro-
polii Poznań założono realizację 53 węzłów przesiadko-
wych, w obrębie których lokalizowane są parkingi Park 
& Ride oraz Bike & Ride, z których 30 zrealizowano 
w latach 2015–2020, a do roku 2023 planowane jest 
zakończenie realizacji kolejnych 23 węzłów (dane z Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania). 
Parkingi rowerowe rozmieszczane są w porozumieniu 
z radami osiedli, na istotnych węzłach komunikacyjnych 
w sposób umożliwiający mieszkańcom dogodne łącze-
nie przejazdów rowerem i transportem publicznym. 
Jednocześnie w ramach swoich działań ZTM realizuje 
montaż stojaków rowerowych oraz stacji naprawy ro-
werów w ramach bieżącego doposażania przystanków 
i węzłów przesiadkowych.

W odniesieniu do uzyskanych od ZDM zestawienia cen 
biletów MPK oraz statystyk pokazujących korzystanie 
ze środków transportu publicznego widać wyraźną 
tendencję wzrostową w zakresie użytkowania samo-
chodów osobowych na terenie Poznania pomimo 
wieloletniego braku wzrostu cen biletów komunikacji 
miejskiej (ten raport nie uwzględnia gwałtownego 
skoku cen w 2020 roku). Proponujemy zatem niepod-
noszenie cen biletów, lecz maksymalne ich obniżenie, 
a nawet w przyszłości całkowicie darmowy transport 
miejski, co widzimy na przykład w Luksemburgu. 
Takie rozwiązanie jest rozważane równie w Polsce 
w ramach Nowego Programu Ochrony Powietrza na 
obszarze gmin Mazowsza. Udogodnienia te zalecamy 

połączyć z zakazem wjazdu samochodów do ścisłego 
centrum oraz z zakazem wjazdu do Poznania dla aut 
o niskich normach spalania (Euro 1 – Euro 5 włącznie), 
które to rozwiązanie funkcjonuje w wielu miastach UE, 
a w Polsce jest rozważane przez Kraków. Za bardzo 
ważne uważamy także odpowiednio pojemne parkingi 
na samochody i rowery, także piętrowe (fot. 3) na te-
renie metropolii poznańskiej, zachęcające do pozosta-
wienia pojazdu i dotarcia do miasta pociągiem, co jest 
powszechne na przykład w Szwecji, Luksemburgu czy 
w Niemczech. Proponowane lokalizacje w tej chwili to: 
Podolany, Rokietnica, Czerwonak, Koziegłowy, Mosina 
i Uzarzewo. Do końca 2021 roku powinna być także, 
podobnie jak na Mazowszu, przeprowadzona inspekcja 
kotłów w każdej z gmin, a kary powinny grozić nie tylko 
za posiadanie kotłów niezgodnych ze standardami, lecz 
także za niewpuszczenie do domu kontrolera. Co wię-
cej, konieczne jest zachęcanie poznaniaków do udziału 
w programie „Czyste powietrze” [14], którego drugi 
etap ruszył 15 maja 2020 roku. Wiele osób, zwłaszcza 
narażonych na ubóstwo energetyczne, nie zdaje sobie 
sprawy z istnienia takich programów oraz nie wie, jak 
wypełnić odpowiednie wnioski. W Poznaniu konieczna 
jest specjalna jednostka przy UM, pomagająca osobom 
zainteresowanym w wypełnianiu wniosków oraz infor-
mująca o wszystkich indywidualnych możliwościach 
korzystnych dla danej osoby.

Fot. 3. Piętrowy parking rowerowy w Sztokholmie
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Celem opracowania było zdobycie informacji, ile go-
spodarstw domowych w Poznaniu otrzymało konte-
nery na śmieci organiczne, szkło, papier oraz plastik 
oraz jaki procent odpadów był poddawany recyklin-
gowi i wykorzystywany do produkcji innych substan-
cji (np. biogazu). Zakładano także analizę danych do-
tycząych wpływu spalarni odpadów na efektywność 
i „ekologiczność” gospodarowania odpadami  
w Poznaniu w odniesieniu do ilości odpadów zmie-
szanych dostarczanych na konwencjonalne wy-
sypiska śmieci (np. na Morasku). Niestety według 
informacji ze Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP) infor-
macje takie nie były systematycznie gromadzone.

Podczas zdobywania informacji na temat 
gospodarowania odpadami w aglomeracji 
poznańskiej stało się jasne, iż brakuje na ten temat 
podstawowych danych. Uważamy to za bardzo 
poważne uchybienie, zadając sobie jednocześnie 
pytanie, na jakiej podstawie Związek Międzygminny 
tworzy plany swojej działalności oraz kosztorysy. 
Dodatkowo istnieje bardzo mały przepływ informacji 
między różnymi instytucjami zajmującymi się tym 
zagadnieniem. Dla przykładu, Biuro Obsługi Klienta 
GOAP (ul. Świętego Michała 43 w Poznaniu) nie ma 
nawet wiedzy, kto obecnie zajmuje się wywozem 
tzw. liści z ulicy i że takie usługi istnieją, co może 
skutkować pozostawianiem liści przed posesją 
lub wywożeniem ich na dzikie wysypiska. Jest 
to tym bardziej szkodliwe, że Poznań, podobnie 
jak cała Europa, boryka się od lat z inwazją 
szrotówka kasztanowcowiaczka. Choćby z tego 
powodu miasto powinno nie tylko kłaść nacisk 
na informowanie mieszkańów, ale przede wszystkim 
wdrożyć strategie efektywnego zwalczania tego 
pasożyta. Proponujemy powołanie specjalnych 
służb, zbierających liście z alei i miejsc obsadzonych 
kasztanowcami, a następnie bezwzględne ich 
spalanie. W przeciwnym razie wszystkie programy 
miasta, polegające na rozwieszaniu lepów lub 
pułapek feromonowych, będą skazane na porażkę. 
Dodatkowo zalecamy wykorzystanie znacznej 
części odpadów organicznych w energetyce (biogaz 
do ogrzewania lub jako paliwo dla autobusów), 
jak ma to miejsce np. w Szwecji (fot. 4). Pomysłem 
na segregację odpadów w mieście (szkło, papier, 
plastik, śmieci zmieszane) mogłoby być także 
zainstalowanie przeznaczonych do tego śmietników 
na ulicach i dworcach, co z powodzeniem 
funkcjonuje od wielu lat w Niemczech, Luksemburgu 
czy Szwecji (fot. 5). Dodatkowo, w celu zmniejszenia 
ilości śmieci plastikowych Poznań powinien 
zachęcać sklepy do rezygnacji z jednorazowych 
torebek foliowych na warzywa i wprowadzić akcje 
edukacyjne zachęcające mieszkańców do używania 
wielorazowych torebek z siateczki (do kupienia 
lub szytych w domu).

GOSPODARKA 
ODPADAMI
GOSPODARKA 
ODPADAMI 
W LATACH 2010–2019 
W POZNANIU

ANALIZA OBECNEGO 
SYSTEMU

Fot. 4. Autobus na biogaz, Uppsala, Szwecja

Fot. 5. Pojemniki do segregacji odpadów, Szwajcaria
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Warto przedyskutować, jakie są 
najbardziej palące problemy Miasta 
Poznania i jakie działania dotyczące 
gospodarki odpadami powinny zostać 
podjęte w pierwszej kolejności.

Nawiązując do poruszonych  
zagadnień, warto zastanowić się, 
jak zachęcić miasto do zmniejszenia 
wycinki starych drzew, w których 
miejscach powinny powstać zielone 
przystanki oraz zostać umiejscowione 
ule miejskie.

W nawiązaniu do tematyki raportu 
warto rozważyć, które z zapropono-
wanych rozwiązań mają największą 
szansę na realizację w Poznaniu 
i które z nich stanowiłyby największą 
zachętę do korzystania z transportu 
rowerowego oraz publicznego.

Na koniec tej krótkiej analizy warto zadać pytania o kształt rozwoju Poznania w zakresie zieleni miejskiej, 
jakości powietrza i gospodarki odpadami.
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