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Do 2050 roku liczba mieszkańców Ziemi 

zwiększy się o około o 3 miliardy.  

80% populacji będzie mieszkać w 

miastach. Żeby wszystkich wyżywić, 

potrzebny będzie dodatkowy obszar ziemi 

uprawnej.  

Większość metropolii na świecie nie jest w 

stanie zapewnić bezpieczeństwa 

żywnościowego dla swoich obywateli 

Może uprawiać warzywa na miejskich 

nieużytkach? W donicach na balkonie? Na 

dachach i ścianach?  

Miejskie rolnictwo nie rozwiąże problemów 

z wyżywieniem mieszkańców Ziemi, ale 

pomoże lokalnym społecznościom. I 

radykalnie wpłynie na wygląd miasta.  

Perspektywy rozwoju rolnictwa w miastach 



Rolnictwo w mieście 

Urban Agriculture 

Urban farming 

Działalność w zakresie wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji: 

roślinnych produktów żywnościowych,  

roślinnych produktów nieżywnościowych,  

chowu zwierząt 

upraw leśnych na terenie miast oraz obszarów podmiejskich (Mougeot 2000) 



Rolnictwo miejskie = zacofana forma 

gospodarowania występująca wyłącznie 

w „krajach rozwijających się” ? 

Rolnictwo miejskie = nowoczesny, 

innowacyjny sposób gospodarowania 

występujący w „krajach rozwiniętych”?  

Rolnictwo w miastach „bogatej północy” i „biednego 

południa” 

Rolnictwo w miastach krajów rozwijających się pełni inne funkcje niż w krajach 

rozwiniętych 



1. Place d’Armes  

2. Partery kwiatowe przy pałacu  

3. Oranżeria  

4. Fontanna Latony  

5. Fontanna Apollina  

6. Grand Canal  

7. Boskiety  

8. Basen Szwajcarów  

9. Królewskie Ogrody Warzywne (Potager du Roi) 

10. Fontanna Neptuna  

11. Petit Trianon - posiadłość Marii Antoniny 

 

Ogrody królewskie w Wersalu za czasów Ludwika XIV 



Szpital im. Józefa Babińskiego w Krakowie 1928 r. 

Ogród warzywny 

Folwark 



Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wybranych 

miast w 2010 roku (%) 

Źródło: Landwirtschaftskammer NRW [2013]: Zahlen und Daten zu Landwirtschaft und Gartenbau in der 

Metropole Ruhr. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Münster 

 



Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni wybranych 

polskich miast w 2010 roku (%) 
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Źródło: opracowanie W. Sroka na podstawie GUS 



Struktura zagospodarowania gruntów w polskich miastach* w 

2014 r (ujęcie geodezyjne) 

Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) % Na 1 mieszkańca 

(m2) 

Użytki rolne 921 892 42,7 397 

Grunty leśne 490 209 22,7 211 

Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 

600 862 27,8 259 

Grunty pod wodami 89 243 4,1 38 

Pozostałe grunty w tym użytki 

ekologiczne i nieużytki 

 

58 678 

 

2,7 

 

25 

Ogółem 2 160 884 100 930 

*analizowano 913 polskich miast 

Źródło: opracowanie W. Sroka na podstawie GUS 



Liczba gospodarstw rolnych w podziale na obszary miejskie  

i wiejskie (2010 r.) 

 

Wyszczególnienie 

Liczba gosp. 

ogółem 

(tys.) 

Liczba 

gosp. 

indywid. 

(tys.) 

Liczba gospodarstw 

prowadzących działalność 

rolniczą (tys.) 

do 1 ha Pow. 1 ha 

Polska ogółem 2 277,6 2 273,4 
406,9 1484,3 

Obszary wiejskie 2 100,8 2 097,0 
360,2 1421,6 

Obszary miejskie 176,8 176,4 46,7 62,7 

Odsetek gospodarstw 

na obszarach miejskich  

Polska = 100% 
7,8% 7,8% 11,5% 4,2% 

Źródło: opracowanie W. Sroka na podstawie danych PSR 2010 



Cele rolnictwa w mieście 

Produkcja (roślinna, w tym ogrodnicza i zwierzęca), przetwarzanie, 
dystrybucja i konsumpcja (element wzmacniający bezpieczeństwo 
żywnościowe). 

Troska o środowisko naturalne. 

Wypoczynek i rekreacja wśród zieleni. 

Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

Nawiązanie i umocnienie więzi sąsiedzkich. 

 



Funkcje rolnictwa w miastach 

Ekonomiczne Społeczne Środowiskowe i 

kulturowe 

Dostarczanie dobrych 

jakościowo produktów 

żywnościowych 

Integracja społeczna w 

ramach wspólnych inicjatyw 

Ochrona 

bioróżnorodności 

Podnoszenie 

bezpieczeństwa 

żywnościowego 

Wyższa jakość życia poprzez 

kontakt z naturą 

Ochrona klimatu 

Wzmacnianie lokalnego 

rynku żywnościowego 

Edukacja dzieci i młodzieży Ochrona gleby i wody 

Kreacja wartości dodanej 

regionu oraz tworzenie 

popytu na środki do 

produkcji 

Tworzenie miejsc pracy dla 

osób zagrożonych 

wykluczeniem 

Zagospodarowanie 

odpadów organicznych 

Generowanie miejsc pracy Tworzenie miejsc opieki dla 

osób starszych 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i 

materialnego 

Realizuje założenia zrównoważonego rozwoju 



Formy rolnictwa w mieście 

Urban agriculture 

Miejskie i podmiejskie rolnictwo Miejskie ogrodnictwo 

Gospodarstwa produkcyjne 

Gospodarstwa edukacyjne, kultywujące dziedzictwo 

narodowe, promujące kulturę chłopską 

 

Farmy kontenerowe 

Farmy wertykalne 

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury 

Ogrody działkowe 

Ogrody społeczne 

Ogrody edukacyjne 

Ogrody terapeutyczne 

Partyzantka ogrodnicza 



[Fot. B. Mazur] 



[Fot. B. Mazur] 



[Fot. B. Mazur] 



3 września 2017 r. w Pałacu Krzysztofory odbyło się 
krakowskie kolokwium. Temat spotkania to Miejskie ogrody 
społeczne – moda czy konieczność?  

W ostatnich latach w Krakowie powstają tzw. parki partycypacyjne, na 
przykład na Zabłociu (w tym park kieszonkowy „Na rogu Dekerta”), czy 
Społeczny Ogród na Krzemionkach.  

 





Krakowski Ogród Społeczny 

Wiosna 

[Fot. B. Mazur] 



Jesienią 

[Fot. B. Mazur] 



A może coś „mini” 

[Gibała 2017] 

 



W polskich miastach mieszka około ponad 60% ludności kraju.  

 

Zmiany klimatu mają wpływ na wiele elementów funkcjonowania miasta.  

Smog, powodzie, susze oraz wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla 

mieszkańców miast i mogą generować ogromne straty.  

 

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię 

przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, adaptacji do zmian klimatu i 

poprawy jakości życia mieszkańców. Wpisuje się w program działań SPA 2020 
(Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2010 z 

perspektywą do roku 2030). 

 

Podstawowe funkcje dachów zielonych: 

 

retencjonowanie wody opadowej,  

redukcja zanieczyszczeń powietrza 

osłabienie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła, 

tłumienie hałasu, 

dodatkowa przestrzeń do wypoczynku, 

poprawa estetyki budynków. 

 

Zielone dachy 



Hala pasywna – UR. Wysokie rośliny trawiaste zostały zasadzone w otoczeniu 

budynku oraz na zadaszeniu zewnętrznej strefy wejściowej. Zieleń została 

zastosowana także na dachu budynku. Wykorzystano porosty i rozchodniki.  

[Fot. G. Wojcieszek] 



[Fot. G. Wojcieszek] 

 

Hala pasywna – UR 



[Fot. G. Wojcieszek] 

 

 

Hala pasywna – UR 



[Fot. B. Grygierzec] 

 



Wielogatunkowa i wieloodmianowa mieszanka rozrzuconych 
pędów rozchodników  

[Grygierzec i in. 2016] 



Ogród zmysłów (sensoryczny) jest tak zaprojektowany, 
aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na 
zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż zwykle.  

Poza funkcją spacerowo-rekreacyjną spełnia także funkcje 
terapii oraz nauki dla osób niepełnosprawnych i dzieci.  

Ogród zdrowia 
Ogród zapachu 
Ogród dźwięku 
Strefa zapachowo-dotykowa 
Ogród smaku 
Specjalnie dla niepełnosprawnych 



A może w górę 

[Gibała 2017] 

 



Rolnictwo w miastach „bogatego zachodu”  

 

Źródło: http://www.oneplanetsutton.org/blog/own-a-piece-of-farm/ 

Londyn 



Rolnictwo w miastach „bogatego zachodu”  

 

Źródło: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/pflanzenschutz/landwirtschaft/ 

Berlin 



Rolnictwo w miastach „krajów rozwijających się” 

 

Źródło: http://www.cityfarmer.info/2010/01/03/yemen-urban-agriculture-a-solution-to-food-insecurity/ 

Jemen 



Rolnictwo w miastach „krajów rozwijających się” 

 

Źródło: http://agrihunt.blogspot.com/2012/09/land-use-codes-inhibit-urban-agriculture.html 

Kuba 
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