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Streszczenie. W Polsce przedogródki na osiedlach mieszkaniowych s  form  zieleni niedocenia-
n . Za o enia wyst puj ce na starszych osiedlach od lat stanowi  nierozerwalny element zieleni 
spotykanej przed blokami, mimo e s  to za o enia spontaniczne. Na ogó  nie maj  uregulowa  
prawnych, jedynie we wspólnotach mieszkaniowych spotykane s  odpowiednie zapisy dotycz ce 
u ytkowania terenów po o onych pod balkonami. Na wielu osiedlach jest jedynie przyzwolenie na 
zagospodarowanie takich terenów. W wielu miejscach, np. Niemczech, przedogródki wymieniane 
i wykorzystywane s  jako sposób poprawy struktury zieleni w modernizowanych osiedlach miesz-
kaniowych. Mieszka cy dostaj  je do zagospodarowania, a cz sto równie  pomoc fachow  przy 
zak adaniu oraz sadzonki. Doceniana jest ich rola w poprawie estetyki, stosunków spo ecznych, 
budowaniu wspólnoty, poprawie bezpiecze stwa. Artyku  stanowi prób  okre lenia funkcji przy-
rodniczej przedogródków zak adanych spontanicznie przy blokach na osiedlach mieszkaniowych 
oraz ich roli w kszta towaniu zrównowa onych miast. W tym celu w latach 2008–2010 podj to 
badania przedogródków na osiedlach mieszkaniowych Lublina. Analizie poddano 250 za o e , 
w których okre lono wielko , struktur , form , estetyk , sk ad gatunkowy.  
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WST P 

 
W Polsce powojennej w wyniku du ych potrzeb mieszkaniowych, wynikaj -

cych m.in. z odbudowy miast, migracji mieszka ców wsi do miast i przyj tej 
polityki urbanistycznej, aby budowa  du o i tanio, na d ugo zaniedbano ziele . 
Pojawi  si  pejza  industrialny, szare tynki, brzydkie elewacje, monotonne osie-
dla. Spowodowa o to, e mieszka cy sami kszta towali i upi kszali najbli sze 
otoczenie. Zagospodarowywali usypane ze mieci, odpadów budowlanych ha dy 
ziemi. Aran owali resztki sadów, fragmenty pozosta ych ogrodów. W otoczeniu 
bloków pojawi y si  przedogródki dotychczas kojarzone zwykle z terenami 
wiejskimi. Takie ogrody stanowi  swoist  przestrze  pó prywatn , w której 
u ytkownik realizuje potrzeb  kontaktu z przyrod , jest jednocze nie zmuszony 
do relacji ze wspólnot  u ytkuj c  s siaduj c  z nim publiczn  przestrze . Po-
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wstaj  one tak e, bo widok z okna staje si  namiastk  letniego pokoju [Mitkow-
ska i Siewniak 1998]. Do dzi  takie ogrody istniej , mieszka cy wy cznie dzi -
ki prywatnym rodkom, spontanicznej pracy utrzymuj  wokó  bloków pasy zie-
leni. Przedogródki pojawiaj  si  przy wej ciach lub pod balkonami bloków. 
Struktura przedogródka ma form  otwart , a kompozycja podporz dkowana jest 
podstawowej funkcji reprezentacyjno ci [Gawryszewska 2004, 2006]. Na ogó  
nie maj  one uregulowa  prawnych, jedynie we wspólnotach mieszkaniowych 
spotykane s  odpowiednie zapisy dotycz ce u ytkowania terenów publicznych 
po o onych pod balkonami. Nie ka dy ogródek jest adny i nie zawsze pasuje do 
zieleni projektowanej na osiedlach, dlatego w adze niektórych osiedli nie zga-
dzaj  si  na wysadzanie jakichkolwiek ro lin (os. Por ba – dzielnica Czuby), 
inne przeciwnie – doceniaj  wysi ki mieszka ców w upi kszaniu terenów zieleni 
osiedlowej, organizuj  konkursy.  

Zainteresowanie badaczy przedogródkami ogranicza si  cz sto do wskazania 
ogólnych informacji o potrzebie w czenia tych form zieleni w system terenów 
zieleni [Fabijanowska 2001]. W tej sytuacji niezwykle istotne jest zauwa enie 
potencja u, jaki w skali ca ego miasta mog  stanowi  ogrody powstaj ce przy 
blokach. Przedogródki to element wspomagaj cy zrównowa one zagospodaro-
wanie przestrzeni urbanistycznej. Element wielofunkcyjny, który w znacznej 
mierze mo e przyczyni  si  do odtworzenia zieleni poprawiaj cej równowag  
ekologiczn  miast. Celem niniejszego opracowania jest okre lenie roli przed-
ogródków w strukturze osiedli mieszkaniowych. Ma temu pomóc zinwentary-
zowanie przedogródków, gatunków w nich spotykanych, okre lenie cz stotliwo-
ci ich wyst powania oraz sk adu gatunkowego.  

 
 

METODYKA BADA  
 

Wyst powanie ro lin w przedogródkach na osiedlach mieszkaniowych Lu-
blina badano w latach 2008–2010. W pracy uwzgl dniono przedogródki przy 
zabudowie wielorodzinnej wyst puj ce we wszystkich dzielnicach miasta. Oce-
nie poddano wielko  za o e , struktur , estetyk , form , sk ad gatunkowy.  
 

 

WYNIKI 
 

W Lublinie przedogródki pojawiaj  si  zarówno przy wej ciach, jak i pod 
balkonami bloków. Przy blokach z kilkoma klatkami spotykane s  przedogródki, 
których d ugo  jest równa d ugo ci bloku lub odleg o ci mi dzy klatkami, ale 
sk ad gatunkowy i kompozycja ro lin wskazuj  na osobn  w asno . Najmniej 
przedogródków spotykano na nowych zamkni tych osiedlach, tam albo brako-
wa o na nie miejsca, nasadzenia przed blokami mia y charakter planowy lub 
w a ciciele mieszka  na parterze mieli ogrody na tarasach. Zaobserwowano 
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równie  prawid owo , i  wi kszo  odnalezionych za o e  znajdowa a si  przy 
blokach 4–5 kondygnacyjnych z kilkoma klatkami, rzadko za o enia pojawia y 
si  przy wie owcach lub blokach z jednym wej ciem. Na uwag  zas uguje fakt, 
e najpi kniejsze przedogródki, najwi ksze ich zró nicowanie, wyst powa y 

tam, gdzie w adze osiedli akceptowa y zagospodarowanie terenów przy blokach 
przez mieszka ców. Te pomys y wspieraj  g ównie starsze osiedla, w których 
wi kszo  pieni dzy z czynszów przeznaczana jest na remonty i brakuje ich na 
utrzymanie zieleni. 

W przypadku osiedla Kolejarz w dzielnicy Kalinowszczyzna istnieje nawet 
zach ta ze strony w adz, polegaj ca na organizacji konkursów maj cych na celu 
wybór najpi kniejszych miniogrodów. Przedogródki w tej cz ci Lublina wy-
ró niaj  si  du ym bogactwem ro lin, obecno ci  ma ych form ogrodowych: 
awek, altanek, oczek wodnych, spotykamy tu równie  ogrody tematyczne skal-

ne, przywodne. Zró nicowane przedogródki, poza wspomnian  Kalinowszczy-
zn , pojawia y si  na innych starszych osiedlach dzielnic LSM i Czuby, cho  
tam na niektórych osiedlach jest zakaz spontanicznego zagospodarowywania 
terenów zieleni osiedlowej. Z oporem ze strony administratorów budynków lub 
w adz osiedli w sprawie zagospodarowania przestrzeni publicznej spotykamy si  
w Centrum, wywo uje to jednak niezadowolenie w ród cz ci mieszka ców. 
Ma e zainteresowanie ze strony mieszka ców tworzeniem przedogródków wy-
st powa o na osiedlach, gdzie w adze w sposób planowy wprowadza y rabaty 
kwiatowe, np. na Felinie lub tam, gdzie tu  za blokami by y po o one ogrody 
dzia kowe (os. Piastowskie, os. Sienkiewicza – LSM).  

Wielko  przedogródków waha a si  od 0,5 do 40 m2. Najmniejsze mia y po-
sta  obwódki wzd u  trawnika prowadz cego do wej cia lub ma ego p atu „wy-
ci tego” w murawie trawnikowej. Te za o enia nale  do najubo szych, wyró -
niono tam jedynie 2–3 gatunki ro lin. Dominuj  formy o powierzchni do 6 m2, 
spotykane zarówno przed wej ciami, jak i pod balkonami. Nieliczne przed-
ogródki zajmuj  du e powierzchnie powy ej 30 m2. W pi ciu miejscach dost p 
do ogrodu mo liwy by  z balkonu, z którego poprowadzone by y schody. Bardzo 
ró nie rozwi zana by a sprawa ogrodze . Prawie w po owie za o e  pojawia o 
si  niskie ogrodzenie – do 50 cm, wykonane z elementów drewnianych (p otki, 
erdzie), siatki plastikowej lub jedynie zaznaczone link  lub sznurkiem umoco-

wan  na metalowych pr tach. Bardzo efektownie prezentowa y si  obwódki 
wykonane ze strzy onego bukszpanu, ligustru lub aksamitek wyznaczaj ce gra-
nice za o e . Nie stwierdzono zwi zku wyst powania ogrodze  i po o enia 
przedogródków. Wiele z przedogródków zlokalizowanych przed blokami nie 
mia o ogrodzenia, a w tych pod balkonami takie si  pojawia o.  

W za o eniach ogrodowych wyst powa o rednio 19 gatunków ro lin. W naj-
bogatszym przedogródku wyró niono 36 gatunków, najubo sze liczy y 2 gatun-
ki. Dobór gatunkowy do ogrodów frontowych podobnie jak cz stotliwo  wy-
st powania poszczególnych taksonów oraz wielko  za o e  charakteryzuje 
du e zró nicowanie. W ogrodach Lublina odnaleziono 248 gatunków. Podczas 



78 E. Trzaskowska  
  

bada  zwrócono uwag , e w ogrodach wyst powa y jednocze nie byliny, które 
stanowi y 58,06%, ro liny jednoroczne 19,35%, uzupe nia y je gatunki dwulet-
nie 3,2%, natomiast krzewy i krzewinki stanowi y solitery, t o dla innych ro lin 
albo ywop oty, a ich udzia  wynosi  19,35%. Nieliczne za o enia wykonane 
by y tylko z ro lin jednorocznych. A tylko jeden przedogródek by  w ca o ci 
kompozycj  krzewów, pn czy, krzewinek i traw. Za o enie to wyró nia o si  
nowoczesn  estetyk , zrównowa on  kompozycj , interesuj cym elementem 
by a kamienna rzeka, która odprowadza a w czasie deszczu wod  z rynny do 
kanalizacji burzowej. Dobór ro lin do przedogródków odzwierciedla zami owa-
nie i pasje ogrodnicze, jednak wi kszo  ro lin spotykanych charakteryzuje si  
du  trwa o ci  i odporno ci  na warunki miejskie. Do najcz ciej pojawiaj -
cych si  ro lin nale a y: kosaciec niemiecki (Iris germanica), liliowiec ogrodo-
wy (Hemerocallis hybrida), floks wiechowaty (Phlox paniculata), aksamitki 
(Tagetes patula, T. erecta), malwa (Alcea rosea). Spotykane w przedogródkach 
ro liny mo na przyporz dkowa  do kilku grup: zimozielone 4,43%, pod wzgl -
dem pochodzenia (synantropijne 6,45%, ze zbiorowisk naturalnych 17,34%, 
ogrodowe 76,21%), lecznicze 5,24%, pachn ce 4,03%, po yteczne dla zwierz t 
(miododajne) 9,67%. 

W pierwszej kolejno ci przedogródki umo liwiaj  realizacj  pragnienia o po-
siadaniu cho by najmniejszego kawa ka ziemi, który mogliby uprawia  miesz-
ka cy. To pragnienie wbrew ogólnym opiniom mo e by  realizowane nie tylko 
w zabudowie jednorodzinnej lub w tzw. ogródkach dzia kowych, ale równie  na 
terenie osiedli z zabudow  wielorodzinn . W Lublinie realizacje takich potrzeb 
umo liwiono mieszka com dwóch bloków na osiedlu Mickiewicza (LSM). 
W balkonach mieszka  na parterze w sposób planowy przygotowano zej cia na 
teren przeznaczony do indywidualnego zaaran owania. Nie maj  one czno ci 
z chodnikiem czy innymi cie kami. Przedogródki s  dla tych lokatorów prze-
strzeni  powi kszaj c  mieszkanie, stanowi c  teren upraw i pracy indywidual-
nej, tym samym decyduj  o stosunku mieszka ców do rodowiska zamieszkania. 
Problem ten dostrzegany jest równie  w nowych blokach budowanych przez 
deweloperów. Przy mieszkaniach na parterze wydzielona jest cz  terenu do 
prywatnego korzystania i zagospodarowania. Takie lokale lepiej si  sprzedaj , 
szybciej znajduj  nabywców. 

Podstawow  rol  jak  pe ni  przedogródki pojawiaj ce si  na osiedlach 
mieszkaniowych jest funkcja estetyczna. Schludne zadbane przedogródki je li 
nawet nie zajmuj  du ych powierzchni upi kszaj  teren osiedla, a atrakcyjne 
kompozycje kolorystyczne wzbogacaj  monotoni  zabudowy. 

Wa na jest funkcja wypoczynkowa takich obiektów nie tylko dla tych, którzy 
aktywnie anga uj  si  w ich tworzenie, ale tak e dla pozosta ych, którzy w mia-
stach wypoczywaj . Bior c pod uwag , e wi kszo  ludzi sp dza 2/3 czasu 
w mieszkaniu lub jego najbli szym otoczeniu, a tak e, e zarówno matki 
z dzie mi, jak i ludzie starsi maj  utrudniony dost p do rozleg ych terenów zie-
leni oraz przy s abo zagospodarowanej zieleni osiedlowej, która powinna by  
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dost pna maksymalnie blisko, w najwi kszej mo liwej ilo ci i rozmaito ci, 
przedogródki cz sto spe niaj  potrzeby i oczekiwania mieszka ców. Sprzyjaj  
regeneracji psychicznej cz owieka przez zaspokajanie potrzeb estetycznych 
i zapotrzebowania na kontakt z przyrod . Ro liny ozdobne wp ywaj  na popra-
w  zdrowia fizycznego cz owieka m.in. przez wi ksz  produkcj  tlenu, wydzie-
lane fitoncydy, dzi ki fitoremediacji [Nowak 2005]. Bogate w ró ne gatunki 
ro lin, zró nicowane pod wzgl dem formy (skalniaki, oczka wodne) s u  do 
wypoczynku jego w a cicielom, ale tak e w zwi zku z tym, e granicz  z alejka-
mi chodnikowymi, s  miejscem spacerów i zaj  z przyrody dla przedszkolaków 
i m odszych klas szko y podstawowej, jak ma to miejsce na os. Kolejarz. 

Utrzymanie i piel gnacja przedogródków sprzyja nawi zywaniu kontaktów 
towarzyskich. Ziele  na osiedlach cz sto nie do ko ca urz dzona lub le utrzyma-
na nie sprzyja utrzymywaniu kontaktów mi dzyludzkich i umacnianiu wi zi 
spo ecznych. A jej niewykorzystanie poci ga za sob  straty, nie tylko w sferze 
gospodarki komunalnej, ale tak e spo ecznej. M ode pokolenie wychowane 
w rodowisku, w którym przestrze  robi wra enie, jakby nie przedstawia a warto-
ci, nie b dzie uznawa o tej warto ci równie  w wieku dojrza ym [Chmielewski 

2001]. Ka dy ogród, nawet ma y, wymaga uprawy i sta ej systematycznej pracy, 
odzwierciedla si  w nim wola cz owieka i jego mi o  do przyrody, jest najlepsz  
szko  wychowania i wyrazem ekonomicznego my lenia o przestrzeni. Przed-
ogródki spe niaj  rol  mobilizuj c  do opieki nad zieleni , s  wizytówk  gospo-
darza pe ni  funkcje reprezentacyjne, estetyczne, presti owe. Mieszka cy upra-
wiaj c i piel gnuj c przedogródek, uczestnicz  w tworzeniu rodowiska za-
mieszkania, maj  w ten sposób okazj  zdoby  uznanie cz onków rodziny i s sia-
dów. Co ciekawe, takie przestrzenie zagospodarowane nie s  niszczone przez 
dzieci i m odzie . To jest przyczyn , dla której w wielu krajach celowo poszerza 
si  przestrzenie prywatne, tworz c strefy indywidualnych upraw s siaduj cych 
z mieszkaniami znajduj cymi si  na parterach domów, a tak e wyznaczaj c 
w przestrzeniach spo ecznych niewielkie grz dki, które mogliby utrzymywa  miesz-
ka cy wy szych pi ter.  

W Stanach Zjednoczonych ze wzgl dów spo ecznych, bezpiecze stwa, po-
prawy kondycji zieleni w miastach mieszka cy s  wr cz zach cani do tego typu 
dzia a . Odpowiednie firmy zajmuj ce si  zieleni  s u  pomoc , przekazywane 
s  rodki finansowe i jak pokazuj  badania, za o enia takie s  bardzo cenne spo-
ecznie [Lewis 1973, Kaplan 1984]. W Europie Zachodniej ogrody spontanicz-

nie organizowane przez mieszka ców zyskuj  aprobat  w adz i s  uznawane za 
wa ny element terenów zieleni, który musi by  chroniony [Bounty 2010]. Od lat 
80. w adze miast w Niemczech patronuj  akcji pt. „Zielone podwórka”, u wia-
damiaj c mieszka com poprzez rozpowszechnianie bezp atnych wydawnictw 
opartych na realizowanych przyk adach, jak mo na y  w mie cie i „przetrwa ”, 
czyli y  w zieleni. Zwiastunem takich dzia a  w Polsce jest akcja zazieleniania 
podwórek w Szczecinie [Krzy anowski 2008].  
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Przedogródki s  wa nym elementem na modernizowanych osiedlach z wiel-
kiej p yty. Modernizacja zgodnie z zasadami rozwoju zrównowa onego ma na 
celu utrzymanie lub polepszenie wysokiej jako ci i przyjaznego dla rodowiska 
charakteru osiedla poprzez równowa enie zasobów przyrody i przestrzeni osie-
dla, organizacji spo ecznej i wymiaru ekonomicznego [Sumie  1998]. Kierunki 
modernizacji osiedli to nie tylko zabezpieczanie komunikacji, eliminacja prze-
marzania, mniejsze zu ycie energii, zwi kszanie komfortu zamieszkania, wpro-
wadzanie zieleni, ale tak e udost pnianie terenów zieleni osiedlowej do indywi-
dualnego zagospodarowania. Przyk ady takich dzia a  odnajdujemy w Mona-
chium, Norymbergii, Berlinie czy Regensburgu. Du e osiedla mieszkaniowe 
dzielone s  na mniejsze jednostki – podwórka. Mieszka cy takich kwarta ów 
maj  wi ksz  mo liwo  kszta towania swojego otoczenia, m.in. poprzez zak a-
danie ogrodów w przestrzeni publicznej. Przedogródek mo e by  usytuowany 
zarówno od strony wn trza, jak i od strony ci gów o charakterze publicznym od-
dzielony skarp , ogrodzeniem lub krzewami. Jego poziom mo e by  zrównany 
z otoczeniem lub podniesiony wzgl dem niego. Nadrz dnym celem jest umo -
liwienie ograniczonego w rodowisku zurbanizowanym kontaktu z przyrod . 
Przekonano si  ju  dawno, patrz c cho by tylko od strony ekonomicznej, e 
mieszkania cz ciej znajduj  nabywców, a cena mieszka  ro nie w miar  zwi k-
szania si  ilo ci zieleni wokó  domu. W zwi zku z powy szym ziele  powinna 
zajmowa  ka d  rezerw  przestrzeni w zabudowie zwartej [Niekrasz 1999, 
Chmielewski i Mirecka 2001]. 

Przedogródki mog  by  tak e alternatyw  dla trawnika na nowo g sto zabu-
dowanych osiedlach. Realizacje wykonane w G ogowie pokazuj  jednak na 
konieczno  ogrodzenia takich miejsc, gdy  brak zieleni, ma e powierzchnie 
trawników przed blokami które konkuruj  z miejscami parkingowymi, s  nisz-
czone przez mieszka ców [Wawerska 2006].  

Na uwag  zas uguje fakt, e elementy ro linne wykorzystywane w procesie 
kszta towania osiedli mieszkaniowych decyduj  o ich ekologicznym charakterze, 
wynikaj  z tego korzy ci dla zdrowia i ycia ludzi oraz rodowiska. Nadrz dn  
ide  osiedli mieszkaniowych powinna by  poprawa warunków zdrowotnych ro-
dowiska mieszkaniowego poprawa jako ci ycia, stanu rodowiska. Przedogródki 
stanowi  wa ny i widoczny sk adnik struktury wewn trznej zieleni osiedlowej, 
mog  równie , co rzadko si  eksponuje, wspomaga  regulacj  warunków ekolo-
gicznych miasta. Tym bardziej e na terenach zieleni osiedlowej, podobnie jak 
w parkach, zaniedbuje si  ro liny runa, brakuje rabat, kwietników. Dominuj  
najcz ciej zaniedbane trawniki, które pod drzewami, w cieniu nie chc  rosn , 
a na ma ych powierzchniach pokrywaj  je ro liny muraw deptanych. W tej sytu-
acji ro liny ozdobne wyst puj ce w przedogródkach stanowi  znacz ce uzupe -
nienie tej warstwy. Ro liny zielne przyczyniaj  si  do poprawy struktury ekolo-
gicznej, gdy  w przedogródkach znacznie cz ciej ni  na kwietnikach czy raba-
tach spotykane s  ro liny zielne, które stanowi  po ytki dla owadów. Odnajdu-
jemy w nich gatunki miododajne i nektarodajne (np. astry, aksamitki, cynie wy-
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tworne, lebiodk  pospolit , rozchodniki, je og ówk  purpurow , p omyk 
wiechowaty, wy lin wi kszy, eniszek meksyka ski), ale równie  wyst puj ce 
na stanowiskach naturalnych, w tym chronione (m.in. parzyd o le ne, pióropusz-
nik strusi, wielosi  b kitny). Jest to niezmiernie wa ne w miastach, gdzie nisz-
czone s  nieu ytki oraz gdy okresowo po wykoszeniu bogatych w gatunki ko-
we i synantropijne trawników brakuje takich ro lin w zieleni miejskiej [Wrze-
sie  i Denisow 2007]. Ro liny w przedogródkach wzbogacaj  sk ad gatunkowy 
ro lin na osiedlach, zwabiaj  owady, ptaki, stanowi  baz  pokarmow , miejsca 
ukrycia i rozmna ania. Dzi ki za o eniom wokó  bloków powstaj  ma e wyspy 
ekologiczne, du o bogatsze od osiedlowych trawników. Takie oddzia ywanie 
mo na jeszcze poprawi  poprzez zach canie mieszka ców osiedli do wprowa-
dzania gatunków rodzimych, naturalnie wyst puj cych [Bergerot i in. 2010]. 
W Stuttgarcie, w Niemczech, gdzie od dawna istnieje tradycja wywieszania 
skrzynek i ukwiecania ich ozdobnymi kwiatami, z regu y pelargoniami, petuniami, 
begoniami, dostrze ono, e te ozdobne kwiaty robi  adne wra enie, ale ich przy-
datno  ekologiczna jest adna, nie maj  znaczenia dla motyli, pszczó , trzmieli 
itd. Dlatego zarz d miasta propaguje odej cie od czysto ozdobnych ro lin na rzecz 
skrzynek z dzikimi kwiatami niewymagaj cymi nawo enia i tworz cymi podsta-
w  egzystencji dla lokalnej fauny. Tak e ten punkt widzenia zdobywa coraz wi k-
sze uznanie w zak adanych ogrodach miejskich, przedogródkach, zazielenianiu 
okien, tarasów [J draszko 1998, Swift 2008].  

W miastach, gdzie brakuje funduszy na tworzenie lub piel gnacj  terenów 
zieleni, na uwag  zas uguje aspekt finansowy, który ogranicza zak adanie rabat 
i kwietników na osiedlach mieszkaniowych. Przedogródki i zagospodarowane 
tarasy, balkony nic nie kosztuj , bo rodki finansowe na ich zak adanie pocho-
dz  od ich w a cicieli. 
 
 

WNIOSKI 
 

Przedstawione powy ej walory przedogródków nie wyczerpuj  obszernego 
tematu, s  jedynie prób  zwrócenia uwagi na niezwykle wa ny problem towa-
rzysz cy nieod cznie wszystkim wspó czesnym miastom, w których zwi ksze-
nie ilo ci i poprawa jako ci zieleni staje si  konieczno ci . A poprzez m dr  
polityk  w adz, w a ciwe planowanie osiedli i udost pnianie terenów publicz-
nych do wspólnego zaaran owania przez mieszka ców mo na uczyni  mieszka-
nie w mie cie zdrowym i przyjemnym. Dzi ki ogrodom tworzonym przez 
mieszka ców mo liwa jest poprawa jako ci otoczenia, upi kszenie terenu osie-
dla i podniesienie jego statusu jako miejsca korzystnego do ycia. Ta forma zie-
leni, która nie jest niszczona, przyczyni  si  mo e równie  do redukcji zanie-
czyszcze , poprawy kondycji mieszka ców poprzez ruch na wie ym powietrzu 
(terapia dla osób starszych), nawi zywania wi zi s siedzkich. Przedogródki 
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przyczyniaj  si  do poprawy struktury ekologicznej miasta i podobnie jak inne 
formy zieleni powinny by  propagowane i chronione [Zimny 2005].  
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SIGNIFICANCE FRONT GARDENS IN FORM SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
HOUSING ESTATE  

Abstract. In Poland front gardens on housing estates are underestimated form green areas. Step-
ping out on older housing estates from summers foundations make up inseparable element it grows 
green happened before blocks, in spite this, they are then spontaneous foundations. They on total-
ity have not legal settlements, they in housing communities be happened laid under balcony the 
suitable records of use of terrains regarding only. Consent on farm implements such terrains on 
many housing estates is only. In many places, such as Germanys exchanged fronton gardens and 
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they be used as way of improvement of structure it grows green in modernized housing estates. 
Occupants receive it to management, and often also professional help near institution as well as 
seedling. Their part be valued in improvement of aesthetics also, the social relations, building the 
community, improvement of safety. The article the state the test of qualification of function the 
natural founded front gardens spontaneously near blocks on housing estates as well as their part in 
formation of sedate cities. In 2008–2010 years investigation was undertaken on housing estates of 
Lublin front gardens. In front gardens was qualified the size of foundations plants, structure, form, 
aesthetics, choice species. It subject analysis 250 foundations in which it was marked was 248 
species together.  
 
Key words: front gardens, housing estates, Lublin  
 

 
 

 


