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DSP-BPS-II.530.1.2019 
 

V posiedzenie Zespołu ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego  
„Zieleń w mieście” 

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA 
 
Temat spotkania: Omówienie zagadnień merytorycznych do poruszenia na 
pierwszym spotkaniu Panelu 
Termin: 21.02.2020, godz. 10:00 
Miejsce: Mała Sala Obrad, Urząd Miasta Łodzi 
Uczestnicy: Zgodnie z załączoną listą obecności 
 

 
Przebieg spotkania: 
 
1. Pani Agata Burlińska z Biura ds. Partycypacji Społecznej powitała wszystkich 
oraz rozpoczęła od omówienia postępów w realizacji panelu. Przedstawiono cel 
spotkania, jakim jest omówienie zakresu merytorycznego treści prezentowanych 
na pierwszym spotkaniu Panelu.  
  
 
 
Ustalenia: 

 
1. Warto rozważyć rozesłanie do Panelistów przed spotkaniem materiału 
wyjściowego wprowadzającego podstawy wiedzy o zieleni w mieście, np. jej 
znaczeniu dla mikroklimatu itp, może w kontekście zmian klimatu? Zespół 
podsuwa ten pomysł aby pierwszy dzień, który siłą rzeczy skróci się przez sprawy 
organizacyjne itp., można było wykorzystać bez starty czasu. W innym przypadku 
- trzeba takie info też przewidzieć w prezentacjach. 
  
2. Proponowane przez Zespół tematy do poruszenia na spotkaniu: 
  
a. ilość i struktura zieleni w Łodzi - prezentacja, którą może przeprowadzić MPU. 
b. ulica jako przykład przestrzenni, gdzie godzić trzeba wiele konfliktów i szukać 
sposobów na wprowadzanie zieleni np. poprzez poszerzanie jej przekroju 
itp. Część materiałów dotyczących tego zagadnienia może przekazać MPU. 
c. zieleń formalna a zieleń nieformalna - zwrócenie uwagi panelistów na fakt, iż 
jedynie część zieleni w mieście to parki i zieleńce we władaniu miasta. Bardzo 
ważnym elementem jest zieleń nieformalna, nieuporządkowana, o różnych 
formach własności, która nie jest usankcjonowana iw związku z tym może w 
przyszłości zniknąć. 
d. potrzeby roślin w mieście - nie da ich się wprowadzać tam, gdzie nie mogą się 
one rozwijać. Warunki dla roślin. 
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e. wprowadzanie zieleni w trudnych przestrzeniach - podwórek itp, ze zwróceniem 
uwagi, iż najlepszym efektem ekologicznym charakteryzuje się zieleń sadzona 
"tradycyjnie", i formy typu zielone dachy nie są równoważnym rozwiązaniem, ale 
są jakimś rozwiązaniem. Pnącza. 
f. rodzaje zieleni - mocno zagospodarowanie skwery, jakie dotychczas 
proponowało miasto vs. swobodne zieleńce. Jakie są ich koszty założenia i 
utrzymania. Czy mieszkańcy oczekują silnego i drogiego w utrzymaniu 
zagospodarowania? 
 

3. Zespół jest w stanie w ciągu tygodnia przygotować dane/materiały dotyczące: 
  
- koszty zakładania i utrzymania różnych terenów zielonych - Wydział 
Kształtowania Środowiska  
- struktura zieleni w Łodzi na tle innych miast - Miejska Pracowania Urbanistyczna  
- zmiany w temperaturach, zapyleniu czy też wilgotności powietrza w Łodzi na 
przestrzeni lat - ERCE PAN  
- możliwości zagospodarowania/poszerzania historycznych ulic - Miejska 
Pracowania Urbanistyczna  
 
Protokołowała: 
Agata Burlińska 
 


