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W  ciągu ostatnich dwóch lat mogliśmy 
obserwować bardzo silny rozwój tren-
du polegającego na prowadzeniu przez 

samorządy działań wspierających powstawanie 
w miastach dachów zielonych i roślinnych ścian 
jako sposobu na oczyszczanie powietrza, mitygację 
i adaptację do zmian klimatycznych.
Jest to spełnienie postulatu, o którym od wielu już 
lat pisała branża związana z dachami zielonymi 
w Polsce. Trend jest rozwojowy, poniżej znajdu-
je się omówienie inicjatyw poszczególnych miast 
według stanu na koniec marca 2022 roku. Artykuł 
nie omawia tematyki roślinnych ścian, przy czym 
warto zaznaczyć, że większość uchwał dotyczy także 
tego rozwiązania. W artykule znalazły się również 
informacje dotyczące ogólnopolskiego programu 
„Moja Woda”.

Ulgi w zakresie podatku od nieruchomości
Prekursorem był Wrocław, który już w 2015 roku 
wprowadził uchwałę pozwalającą na ulgi w podatku 
od nieruchomości dla budynków z dachami zie-
lonymi. Po 6 latach obowiązywania w 2021 roku 
uchwała uległa znacznej modyfikacji, przedłużono 
też czas jej obowiązywania do końca 2027 roku.
W uchwale z 2015 roku paragraf 1 punkt 1 miał 
następujące brzmienie:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: zie-
lonym dachu – należy przez to rozumieć nasadzenia 
roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym 
wielowarstwowym pokryciu dachowym (z warstwą 
wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40 cm) 
umożliwiającym ich wielosezonową wegetację.
Taka była definicja zielonego dachu w uchwale obo-
wiązującej od 2015 do końca 2021 roku. W nowej 

wersji uchwały w 2021 roku zmieniono brzmienie 
tego punktu i tym samym rozumienie zielonego 
dachu.
Obecnie § 1 pkt 1 otrzymał następujące brzmienie:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: zie-
lonym dachu – należy przez to rozumieć nasadzenia 
roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowa-
nym pokryciu dachowym z warstwą wegetacyjną 
o grubości nie mniejszej niż 6 cm (w tym maty 
wegetacyjne) umożliwiającym ich wielosezonową 
wegetację.
Zmiany w rozumieniu zielonego dachu wynikają 
z doświadczeń związanych z  realizacją uchwały 
z 2015 roku.
Jak powiedziała Katarzyna Szymczak-Pomianow-
ska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego 
Rozwoju (tzw. Zielonego Departamentu) w Urzę-
dzie Miejskim Wrocławia: – W trakcie obowiązy-
wania uchwały otrzymaliśmy sygnały od mieszkań-
ców i organizacji wskazujące na to, że spełnienie 
warunku nasadzeń z warstwą wegetacyjną o gru-
bości 40 cm jest trudne z uwagi na konstrukcje 
dachów. Zdecydowaliśmy się więc na zmianę tego 
parametru. Zmieniły się również dostępne na rynku 
technologie. Promujemy dachy ekstensywne, czyli 
zakładane na cieńszej warstwie substratu i niewy-
magające intensywnej pielęgnacji [1].
Zwolnienia są skierowane do właścicieli budynków, 
na których umieszczono zielone dachy czy ogrody 
wertykalne. Zwolnieniu podlegają wszystkie bu-
dynki, niezależnie od liczby pięter – również domy 
jednorodzinne. Uchwała nie dotyczy budynków 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
W Katowicach od 2021 roku obowiązuje uchwała 
dotycząca zwolnienia od podatku od nieruchomo-
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Samorządowe wsparcie
powstawania
dachów zielonych
W jaki sposób samorządy w Polsce wspierają powstawanie dachów zielonych 
jako sposobu na oczyszczanie powietrza, mitygację i adaptację do zmian 
klimatycznych?

http://zielonainfrastruktura.pl/wspieranie-budowy-dachow-zielonych-w-miastach-pionierskie-dzialania-we-wroclawiu/
http://zielonainfrastruktura.pl/wspieranie-budowy-dachow-zielonych-w-miastach-pionierskie-dzialania-we-wroclawiu/
http://zielonainfrastruktura.pl/wroclaw-zielone-sciany-i-dachy-zwolnienie-z-podatku-od-nieruchomosci/
http://zielonainfrastruktura.pl/wroclaw-zielone-sciany-i-dachy-zwolnienie-z-podatku-od-nieruchomosci/
http://zielonainfrastruktura.pl/wywiad-z-katarzyna-szymczak-pomianowska-dyrektor-departamentu-zrownowazonego-rozwoju-w-um-wroclawia/
http://zielonainfrastruktura.pl/wywiad-z-katarzyna-szymczak-pomianowska-dyrektor-departamentu-zrownowazonego-rozwoju-w-um-wroclawia/
http://zielonainfrastruktura.pl/zielone-dachy-w-katowicach-ekologia-w-praktyce/
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ści powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych 
znajdujących się w budynkach mieszkalnych i bu-
dynków mieszkalnych, w których nie wyodrębniono 
lokali mieszkalnych, w których utworzono zielone 
dachy lub ogrody wertykalne na ścianie budynku 
lub które posiadają zielone fasady na co najmniej 
jednej całej ścianie budynku.
W przypadku Katowic z ulgi mogą skorzystać nie 
tylko właściciele mieszkań, ale również przedsię-
biorcy. Uchwała dotyczy budynków, które mają nie 
więcej niż sześć kondygnacji – wyższe będą zwol-
nione z podatku tylko w połowie.
Zwolnienie z podatku danej nieruchomości ma obo-
wiązywać przez rok, ale będzie możliwe przedłużenie, 
pod warunkiem utrzymania zieleni w kolejnych latach. 
Sama uchwała ma obowiązywać do czerwca 2024 r.
Od 1 stycznia 2022 r. także mieszkańcy Kalisza 
mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nierucho-
mości, jeśli zazielenią dachy lub elewacje swoich 
domów. Zwolnienie dotyczy wyłącznie budynków 
mieszkalnych, które nie służą wykonywaniu dzia-
łalności gospodarczej.
Zwolnienie może przysługiwać po  spełnieniu 
wszystkich warunków w  czasie obowiązywania 
uchwały, czyli od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 
2026 r.
Ogród wertykalny, zielony dach czy zielona fasada 
– zastosowanie tych ekologicznych rozwiązań rów-
nież w Toruniu umożliwi ubieganie się o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości. Uchwałę w tej sprawie 
przyjęła 16 grudnia 2021 r. Rada Miasta Torunia. 
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy 
powierzchni użytkowej budynków lub ich części, 
z wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej.
Również Rada Miasta w Częstochowie przyjęła 
uchwałę, dzięki której właściciele domów mogą li-
czyć na częściowe zwolnienie z podatku od nieru-
chomości, jeśli zazielenią dachy lub elewacje swoich 
budynków. Według założeń tej uchwały od 1 stycz-
nia 2023 roku mieszkańcy Częstochowy będą mogli 
liczyć na częściowe zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości, jeśli w 2022 roku zazielenią dachy lub 
elewacje swoich domów. Uchwała ma obowiązywać 
do końca 2023 roku.
31 marca 2022 roku także radni w Opolu przyjęli 
uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości właścicieli budynków mieszkalnych, 
na których wykonano zielony dach, ogród werty-
kalny lub zieloną fasadę. Będzie ona obowiązywać 
do końca 2025 roku.

Dotacje do budowy dachów zielonych 
w niektórych miastach
W 2020 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej 
uchwaliła zasady udzielania dotacji celowej z budże-
tu miasta na zadania związane z zagospodarowa-

niem wód opadowych, a do takich zalicza się rów-
nież dachy zielone (zostały wymienione w uchwale).
O dofinansowanie na wykonanie systemu zago-
spodarowania wód opadowych mogą ubiegać się 
w Dąbrowie Górniczej osoby fizyczne, właściciele 
nieruchomości lub osoby posiadające inny tytuł 
prawny do nieruchomości położonej w granicach 
administracyjnych gminy. Pod adresem nierucho-
mości nie może być prowadzona działalność go-
spodarcza. Dotacja jest udzielana na koszty zakupu 
materiałów czy urządzeń wchodzących w skład sys-
temu zagospodarowania wód opadowych.
Dofinansowanie do dachu zielonego wynosi 300 zł/m2, 
maksymalnie do 4000 zł, jednak nie więcej niż 50% 
kosztów zakupu materiałów.
Jako dach zielony w uchwale rozumie się pokrycie 
dachowe składające się z kilku warstw konstrukcyj-
nych, którego wierzchnia warstwa zbudowana jest 
z substratu obsadzonego roślinnością.
21  grudnia 2021 roku na  sesji Rady Miejskiej 
przyjęto uchwałę dotyczącą programu operacyj-
nego „Zielone dachy dla Miasta Bielska-Białej”. 
W Bielsku-Białej o dotację na utworzenie zielo-
nego dachu będą mogły starać się osoby fizyczne, 
a także wspólnoty mieszkaniowe. Uchwała dotyczy 
zarówno istniejących budynków, jak i tych, które 
są dopiero na etapie planowania. W uchwale za-
stosowany został podział na dachy w uprawie in-
tensywnej i ekstensywnej.
Uchwała wprowadza konieczność prowadzenia 
kosztów prac pielęgnacyjnych. W kosztach utrzy-
mania dachu ekstensywnego należy zaplanować 
przeprowadzenie 1-2 prac pielęgnacyjnych w cią-
gu roku. Dla dachów intensywnych, w zależności 
od rodzaju roślin, są to już 4-8 prac pielęgnacyjnych 
rocznie.
Kwota dofinansowania dla zielonego dachu eksten-
sywnego wynosi 200 zł/m2, ale nie więcej niż 5 tys. zł. 
Dla zielonego dachu intensywnego natomiast jest 
to kwota 400 zł/m2 (nie więcej niż 10 tys. zł).

Ogólnopolski program „Moja Woda”
„Moja Woda” to ogólnopolski program przygotowa-
ny na rzecz łagodzenia skutków suszy przez budowę 

http://zielonainfrastruktura.pl/torun-ulgi-w-podatku-od-nieruchomosci-za-zielony-dach-ogrod-wertykalny-zielona-fasade/
http://zielonainfrastruktura.pl/dabrowa-gornicza-do-4000-zl-dofinansowania-z-budzetu-miasta-na-dachy-zielone/
http://zielonainfrastruktura.pl/przelomowy-program-operacyjny-zielone-dachy-dla-miasta-bielska-bialej/
http://zielonainfrastruktura.pl/od-22-03-21-dofinansowanie-do-dachow-zielonych-w-ogolnopolskim-programie-moja-woda/
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przy domu instalacji zatrzymujących deszczówkę, 
finansowany ze  środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Za obsługę wnioskodawców i weryfikację wniosków 
o dofinansowanie odpowiedzialne są wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
W programie tym właściciele domów jednorodzin-
nych na terenie całej Polski mogli, jak dotąd, skła-
dać wnioski o dofinansowanie do budowy dachów 
zielonych.
W pkt. 6 pkt 2 programu (edycja II, 2021 r.) doty-
czącego kosztów kwalifikowanych znalazło się zda-
nie odnoszące się bezpośrednio do retencjonowania 
wód opadowych, w tym roztopowych w warstwie 
drenażowej dachów zielonych.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego mógł 
otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 
80% kosztów kwalifikowanych. 
Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska, program ten ma być realizowany do 2024 roku, 
chociaż w 2022 roku nie będą przyjmowane nowe 
wnioski, a jedynie wypłacane dofinansowanie w ra-
mach wniosków złożonych w poprzednim roku.

Dachy zielone w Warszawskim Standardzie 
Zielonego Budynku
Dachy zielone jako ważny element zrównoważonego 
budownictwa zostały uwzględnione w Warszawskim 
Standardzie Zielonego Budynku, opracowanym 
przez przedstawicieli miejskiego Biura Ochrony 
Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii (KAPE) w 2021 ro-
ku. W styczniu 2022 roku zakończyły się konsultacje 
społeczne tego standardu. Warto zauważyć, że wcze-
śniej dachy zielone zostały również uwzględnione 
w Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym.                                                           

Standard dotyczy budynków publicznych (miej-
skich), zarówno tych nowo budowanych, jak 
i modernizowanych. WSZB dotyczy budynków 
użyteczności publicznej, a w przypadku budyn-
ków mieszkalnych – budownictwa komunalnego 
i TBS-ów.
W przyszłości miasto chce zachęcać do stosowania 
standardów również inwestorów prywatnych, np. 
deweloperów czy właścicieli domów jednorodzin-
nych. W przypadku budynków prywatnych wpro-
wadzenie Warszawskiego Standardu Zielonego 
Budynku jest więc opcjonalne.
W Warszawskim Standardzie Zielonego Budynku 
skupiono się na następujących obszarach zrówno-
ważonego budownictwa:
•	 zieleni	i otoczeniu	budynku,
•	 materiałach	budowlanych	i procesie	budowy,
•	 energii,
•	 wodzie,
•	 odpadach,
•	 komforcie	i bezpieczeństwie	użytkowników.
Wytyczne podzielone zostały na dwie kategorie: 
wymagania i zalecenia.
Wymagania (oznaczone jako „W”) to kategoria, 
którą każdy nowo projektowany lub modernizo-
wany budynek musi spełnić. Określają minimalne 
warunki zapewniające realizację polityki klima-
tycznej miasta stołecznego Warszawy oraz dbanie 
o komfort użytkowników.
Zalecenia (oznaczone jako „Z”) zawierają propozy-
cje, wprowadzenie których zwiększy efektywność 
energetyczną budynku i pozytywnie wpłynie na lo-
kalne środowisko i lokalną społeczność. Zalecenia 
są dodatkowymi elementami, które można uwzględ-
nić w procesie projektowania lub modernizowania 
budynków, do stosowania których będą zachęcani 
inwestorzy miejscy.
Dachy zielone jako ważny element zrównoważone-
go budownictwa zostały uwzględnione w Warszaw-
skim Standardzie Zielonego Budynku.
Wymagania odnoszące się do dachów zielonych 
zostały zapisane jako:
Wykonanie zielonego dachu o powierzchni nie mniejszej 
niż 20% powierzchni dachów (lub tarasów, jeśli budynek 
nie posiada dachów). Wyjątek stanowi sytuacja, w której 
cały dach jest przeznaczony na instalacje OZE.
Jako zalecenia znalazł się zapis:
Minimalna miąższość substratu dla dachu zielonego 
– 20 cm.
Warto zauważyć, że w standardzie znalazły się rów-
nież zapisy dotyczące zastosowania odnawialnych 
źródeł energii i instalacji magazynowania energii. 
Jako wymagane wpisane jest zainstalowanie paneli 
fotowoltaicznych oraz zintegrowanie ich z dachem 
zielonym (w przypadku stropodachów). 
Należy przy tym zaznaczyć, że powyższe zapisy 
znalazły się w projekcie dokumentu udostępnio-
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 Połączenie fotowoltaiki i dachu zielonego tworzy efekt synergii, zwiększając 
efektywność działania paneli fotowoltaicznych

http://zielonainfrastruktura.pl/dachy-zielone-w-warszawskim-standardzie-zielonego-budynku/
http://zielonainfrastruktura.pl/dachy-zielone-w-warszawskim-standardzie-zielonego-budynku/
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nego do konsultacji społecznych. Nie jest jeszcze 
znany ostateczny kształt Warszawskiego Standardu 
Zielonego Budynku po przeprowadzonych konsul-
tacjach [2].
Jak powiedział Bartosz Dominiak, zastępca burmi-
strza dzielnicy Ursynów: – Projekt Warszawskiego 
Standardu Zielonego Budynku jest już po konsul-
tacjach społecznych i według zapowiedzi zostanie 
przyjęty w 2022 roku. Niezależnie od przyjęcia 
i wdrożenia standardu w Warszawie, w tym rów-
nież na Ursynowie, jest realizowanych wiele działań, 
które wpisują się w cele i rozwiązania wspierane 
przez ten dokument. Na Ursynowie przykładem 
takiej inwestycji jest kompleks oświatowy (szkoła 
podstawowa i przedszkole) przy ul. Zaruby na Ka-
batach, oddany do użytku we wrześniu 2021 roku. 
Na terenie kompleksu wykonano m.in. zielone ta-
rasy w technologii dachów zielonych ekstensyw-
nych i intensywnych na trzech poziomach. Łączna 
powierzchnia dachów zielonych to 920 m2. Tarasy 
w większości dostępne są dla dzieci z przedszko-
la i  uczniów szkoły. Dodatkowo wzdłuż boiska 
szkolnego został wykonany podziemny zbiornik 
retencyjny, z którego zebrana woda opadowa będzie 
wykorzystywana do nawadniania zieleni na terenie 
ogrodu przyszkolnego. To pierwsze tego typu roz-
wiązanie w Warszawie przy obiekcie oświatowym.
 
Dachy zielone jako teren biologicznie czynny
Zgodnie z aktualnymi przepisami [3] przez teren 
biologicznie czynny należy rozumieć teren o na-
wierzchni urządzonej w sposób zapewniający na-
turalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, 
a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów 
z  taką nawierzchnią oraz innych powierzchni 
zapewniających naturalną wegetację roślin o po-
wierzchni nie mniejszej niż 10 m2 oraz wodę po-
wierzchniową na tym terenie.

Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu
W Polsce coraz więcej miast ma już opracowane 
swoje plany adaptacji do zmian klimatu, gdzie dachy 
zielone są wymieniane jako rozwiązania w zakresie 
zielonej infrastruktury.

Dachy zielone to rozwiązania wielofunkcyjne, 
zapewniające efekt synergii
i liczne korzyści ekologiczne
Budując dachy czy tarasy zielone w  miastach, 
uzyskujemy efekt synergii wynikający z łączenia 
licznych korzyści ekologicznych związanych z ich 
stosowaniem.
Poza retencjonowaniem wody opadowej nale-
żą do nich: niwelowanie negatywnych skutków 
miejskiej wyspy ciepła, poprawa bioróżnorodności, 
ograniczenie energochłonności budynków (dachy 
zielone stanowią izolację termiczną budynków, 

 Dach zielony w uprawie ekstensywnej przy domu prywatnym
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Od 15 lat zajmuje się dachami zielonymi, konsultuje projekty, realizuje in-
westycje, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach inno-
wacyjnych dla branży. Był współzałożycielem Grupy Merytorycznej Dachy 
Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA, a także jednym z inicjatorów wy-
dania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. W latach 2012-2019 
pełnił funkcję koordynatora Grupy Merytorycznej Dachy Zielone. Aktywnie 
uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA, opracowującego dwa 
polskie wydania wytycznych. Jest także członkiem zwyczajnym Polskiego 
Stowarzyszenia „Dachy Zielone”.

Katarzyna Wolańska
Publicystka specjalizująca się w  tematyce zielonej infrastruktury i  wyko-
rzystywania dachów zielonych w procesach adaptacji do zmian klimatycz-
nych. W latach 2019-2021 koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone 
w Stowarzyszeniu Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA. Aktywnie 
uczestniczyła w  pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA, opracowującego 
dwa polskie wydania „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Członek zwy-
czajny i członek zarządu w Polskim Stowarzyszeniu „Dachy Zielone”.

co powoduje, że poprawiają ich efektywność energe-
tyczną, a tym samym zmniejszają zapotrzebowanie 
na ogrzewanie zimą i chłodzenie latem), oczyszcza-
nie powietrza, redukcja hałasu. Dzięki tym cechom 
dachy zielone są uznawane za rozwiązanie wielo-
funkcyjne, które jest pomocne w procesach ochro-
ny klimatu i adaptacji do istniejących już zmian 
klimatycznych. q
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1. http://zielonainfrastruktura.pl/wywiad-z-katarzyna-s-

zymczak-pomianowska-dyrektor-departamentu-zro
wnowazonego-rozwoju-w-um-wroclawia/ [dostęp: 
31.03.2022 r.].

2. https://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.
um.warszawa.pl/files/warszawski_standard_zielone-
go_budynku_projekt_do_konsultacji_0.pdf [dostęp: 
31.03.2022 r.].

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
z dnia 14 listopada 2017 roku, zmieniające Rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 
2285).
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