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Według definicji Ecocity Builders „miasto ekologiczne dostarcza zdrowego
sprzyjającego środowiska swoim mieszkańcom, bez przejadania przez nich więcej
zasobów niż wyprodukowali (odnawialne zasoby), bez wytwarzania więcej odpadów
niż możliwości ich absorbcji (utylizacji) i bez toksycznych działań w stosunku do siebie i
sąsiedztwa”.

Zielone miasto to także kultura, w takim mieście powinno znajdować się więcej galerii
sztuki, muzeów, teatrów od galerii handlowych. W tego typu miastach również
komunikacja miejska powinna być tak dopracowana, aby zachęcała do podróży nią i
zniechęcała do korzystania z samochodu. Powinna być tania, dojeżdżać we wszystkie
miejsca i częstotliwość kursów powinna być wysoka.
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Rolnictwo miejskie
Produkcja, przetwarzanie, dostawa i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych. Farmy miejskie stanowią źródło dochodu,
umożliwiają kontakt miejskich ogrodników z naturą i produkcję własnej, zdrowej żywności.

Dzikie tereny miejskie - lasy, 
wody i tereny podmokłe

Zapewniają one korzyści środowiskowe i zdrowotne mieszkańcom miast, stanowią również walor edukacyjny, ponadto
podwyższają atrakcyjność miast. Do wyeksponowania jest, że ekosystemy miejskie, takie jak tymczasowo nieużywana ziemia
czy nieużytki, często nie stanowią szeroko akceptowanej zieleni miejskiej, ponieważ ludzie nie mogą czerpać z nich korzyści.

Miejskie obszary chronione 
i miejska różnorodność 
biologiczna

Miejskie obszary przyrodnicze są często „chronionymi wyspami”, które są odłączone od siebie i innych elementów zieleni
miejskiej infrastrukturą.

Wielofunkcyjne zielone 
przestrzenie miejskie

Przestrzenie te są kluczowym filarem koncepcji zielonej infrastruktury; mieszkańcy miast mają różne interesy w czerpaniu
korzyści z różnych typów zieleni miejskiej. Niezbędne jest prawidłowe zdefiniowanie tych usług, które są wymagane i
potrzebne w konkretnych przestrzennych i lokalizacjach społeczno-ekonomicznych.

Miasto zielone to miasto które rozwija się według idei miasta zrównoważonego.

Steffen Lehmann (2010) zaproponował ujęcie problematyki zielonej urbanistyki 
w piętnastu zasadach kształtowania przestrzeni miejskiej. 
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