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Trzy generacje Smart City

Smart City 1.0

Smart City 2.0

Smart City 3.0



Green Smart City

Miasto świadome zmian klimatycznych.

Miasto zrównoważonego rozwoju.

Miasto walczące ze smogiem, hałasem i 
nadmiernym sztucznym światłem.

Miasto inwestujące w zieloną i błękitną 
infrastrukturę.

Miasto zmierzające ku samowystarczalności 
energetycznej. 

Miasto kompaktowe.

Miasto z ludźmi w przestrzeni publicznej. 



Green Smart City 3.0?

Green Smart City 1.0? 
Tak!

Green Smart City 2.0?
Tak!

Zielone inteligentne miasto 
tworzone z mieszkańcami?
Tak! Tak! Tak!



Dlaczego ludzie są ważni?

Zieleń w mieście nie jest do ogarnięcia przez 
administrację - potrzebujemy 
crowdsourcingu

Zieleń ma służyć mieszkańcom, nie 
projektantom

Przyroda nie zna granic – publiczne vs. 
prywatne

Jak mieszkańcy zmienili miasta?
• walka ze smogiem
• rewolucja w mobilności (rower, e-

hulajnoga, piesi)

Zmiana klimatu następna?



Inspiracje

Konsultacje
• Generowanie pomysłów
• Spacery badawcze
• Warsztaty
• Narzędzia mapowe, w tym cyfrowe

Punkt Sąsiedzkiej Wymiany Roślin

Zieleń ”zatrzymana” – biblioteki 
plenerowe w pniach drzew

Piknik „Ursynowskie kwiaty” (wymiana 
elelektrośmieci na sadzonki)

Inspiracje: zielone miejsca



Inspiracje: drzewa

Mieszkańcy zgłaszają lokalizacje do nasadzeń
(mail, aplikacja, spacery) - budowanie bazy 
cyfrowej takich miejsc 

Wspólne sadzenie (przedszkola i szkoły, pikniki 
sąsiedzkie, imprezy plenerowe, upamiętnienia)

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) –
współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami 
(nasadzenia, wolontariat)

Nasadzenia zastępcze a nie opłaty

Transparentny proces wycinek drzew (mapa, 
uzasadnienia, lokalizacje nasadzeń zastępczych)



Inspiracje: woda

„Adopcje” drzew (-> podlewanie)

Wodopoje dla zwierząt w ciepłe dni

Ograniczenie koszenia 

Mikroretencja



Inspiracje: zwierzęta

Kampania społeczna „Pucek 
Ursynowski”

Piknik „Ursynów dobry dla zwierząt”

Baza siedlisk jeży – możliwość 
zgłaszania przez mieszkańców

Alert dla zwierząt!

Ptaki i nietoperze w mieście 



Zielone inteligentne 
miasto 

to 
miasto edukujące.

• urzędnicy i radni
• podwykonawcy
• mieszkańcy
• dzieci i młodzież
• organizacje pozarządowe
• pracownicy spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych
• media 
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