Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”:
REKOMENDACJE DO WDROŻENIA

OBSZAR „A”: ZIELEŃ
REKOMENDACJA

TREŚĆ REKOMENDACJI

WYNIK %

Podkategoria: ZAGOSPODAROWANIE - ORGANIZACJA ZIELENI W MIEŚCIE

A1

Zagospodarowanie nieużytków miejskich na potrzeby zieleni (np. na małe ogrody, parki kieszonkowe), pod warunkiem że
nieruchomości stanowią własność Miasta, a obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza
zieleń jako przeznaczenie podstawowe, uzupełniające lub dopuszczalne oraz z uwzględnieniem ewentualności, że zieleń w
niektórych miejscach będzie miała charakter tymczasowy, tj. do czasu realizacji podstawowego, zaplanowanego
zagospodarowania.

96,77%

A2

Zazielenianie placów zabaw, terenów wokół przychodni, krańcówek MPK tam gdzie jest to możliwe i zasadne oraz z
uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

98,39%

A3

Zwiększanie różnorodności nasadzeń zieleni miejskiej przy równoczesnym uwzględnieniu ich dostosowania do warunków
atmosferycznych i siedliskowych (np. duże nasłonecznienie, długie okresy bezdeszczowe), z jednoczesnym ograniczeniem
wprowadzania gatunków uciążliwych np. dla alergików.

95,16%

A4

Zapewnienie należytej opieki nad nowo posadzoną zielenią, a w okresach suszy rozwijanie współpracy ze służbami i
organizacjami, które czasowo mogą pomóc w podlewaniu zieleni (np. ze Strażą Pożarną).

93,55%

A5

Budowa schronień dla zwierząt (np. hoteli dla owadów, miejsc przyjaznych jeżom) z uwzględnieniem warunków
technicznych i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Łodzi.

91,94%

A6

Opracowanie i wdrożenie planu zielonych ciągów komunikacyjnych dla centrum miasta wraz z połączeniami z osiedlami i
obrzeżem miasta.

93,55%
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A7

Połączenie terenów zieleni nieformalnej z zielenią formalną w celu zorganizowania “zielonych szlaków” pomiędzy parkami
miejskimi z uwzględnieniem małej architektury (np. rzeźby, sztuka).

88,71%

A8

Rozwój wybranych parków miejskich w kierunku parków multifunkcyjnych umożliwiających różnorodne formy
wypoczynku i rekreacji np. kino plenerowe, grill, aktywność sportowa (ścieżki rowerowe, ciągi żwirowe, bieżnia, skatepark)
oraz wydzielanie stref wypoczynku biernego.

91,94%

A9

Przygotowanie wzorcowej koncepcji zagospodarowania zielenią podwórek kamienicznych, wykorzystującej m.in
rozwiązania znane z ogrodów kieszonkowych czy zielone ściany. Wdrożenie koncepcji w formie pilotażu na kliku typowych
podwórkach kamienicznych.

95,16%

Podkategoria: ZIELONE DACHY, PNĄCZA, PRZYSTANKI, TOROWISKA

A10

Zazielenianie przystanków komunikacji miejskiej należących do Miasta: tworzenie "zielonych dachów", obsadzanie
przystanków zielenią pnącą, w miarę możliwości technicznych. Uwzględnianie takich rozwiązań przy nowych inwestycjach
i remontach infrastruktury. Zachęcanie innych właścicieli przystanków do implementacji takich rozwiązań.

88,71%

A11

Tworzenie ogrodów wertykalnych i uwzględnianie ich na etapie projektowym przy nowych inwestycjach w miarę
możliwości wynikających z warunków formalno-prawnych, własnościowych, technicznych i kwestii bezpieczeństwa.

93,55%

A12

Promowanie zieleni pnącej, informowanie o właściwym sposobie implementacji takiej zieleni w przestrzeni miejskiej z
uwzględnieniem warunków technicznych i lokalnych.

93,55%

A13

Wprowadzenie żywopłotów jako formy oddzielenia ulicy od chodnika, zazielenienie ekranów dźwiękochłonnych przy
ulicach (bluszcz, winobluszcz itp..) z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

96,77%

A14

Zazielenianie torowisk roślinnością odporną na warunki występujące w takich miejscach (np. nasadzenia roślinnością
odporną na wysychanie, tam gdzie to konieczne sadzenie roślinności ciepłolubnej, układanie mat umożliwiających rozwój
zieleni na torowiskach).

90,32%
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Podkategoria: ODBETONOWANIE
A15

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami na temat odbetonowania na rzecz zieleni dużych, zabetonowanych
przestrzeni miejskich.

82,26%

A16

Opracowanie koncepcji (obejmującej m.in. warunki formalno-techniczne) wdrażającej rozwiązanie "rotterdamskie" czyli
umożliwiającej mieszkańcom demontowanie fragmentu nawierzchni chodników (np. na szerokości 1 płyty chodnikowej od
budynku i/lub 1 płyty pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem jezdni) w celu stworzenia powierzchni do nasadzień niskiej
roślinności lub pnączy.

80,65%

A17

Tworzenie ażurowych parkingów sprzyjających rozwojowi zieleni w miejscach spełniających określone warunki techniczne.

95,16%

A18

Zwiększanie w centrum miasta powierzchni wodochłonnych lub biologicznie czynnych m.in. poprzez stosowanie
nawierzchni wodoprzepuszczalnych (np. kostki/kratki) lub tworzenie nasadzeń zieleni.

98,39%

Podkategoria: ŁĄKI KWIETNE

A19

Tworzenie łąk kwietnych. Tam gdzie to możliwe i zasadne (np. z uwagi na kosztowność i obecną funkcjonalność)
zastępowanie trawników łąkami kwietnymi. Oznakowanie łąk kwietnych tablicami informacyjnymi.

98,39%

A20

Ograniczenie koszenia pasów zieleni do niezbędnego minimum np. regularne koszenie tylko tam, gdzie wymaga tego
bezpieczeństwo ruchu lub konserwacja istniejących nasadzeń zieleni ozdobnej.

83,87%
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Podkategoria: DBANIE O ZIELEŃ
A21

Wzmocnienie nadzoru nad utrzymaniem miejskich terenów zieleni przez służby miejskie oraz wzmocnienie współpracy
komórek i jednostek Miasta odpowiedzialnych za zieleń ze Strażą Miejską. Przeprowadzenie szkoleń dla strażników
miejskich dot. nadzoru nad zielenią miejską.

83,87%

A22

Stworzenie jasnych standardów (obejmujących m.in. reguły koszenia) dbania o zieleń przez służby komunalne. Celem
regulacji powinno być wyważenie kwestii estetyki, ekologii i bezpieczeństwa. Rekomendowanie opracowanych standardów
spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.

95,16%

A23

Wypracowanie oraz promowanie zaleceń dla właścicieli i opiekunów zieleni nieformalnej (w tym zieleni nieurządzonej,
prywatnej, spontanicznej) dotyczących utrzymania takiej zieleni (np. tam gdzie jest to możliwe rezygnacja lub ograniczenie
koszenia, zostawianie niezagospodarowanych powierzchni na obszarach zieleni
w tym m.in. "martwe drzewa").

90,32%

A25

Większa dbałość o jakość nasadzeń zastępczych, tak by nowo posadzone drzewo było odpowiedniej jakości oraz by po
nasadzeniu miało zapewnioną należytą opiekę. W szczególnych przypadkach rozważenie przesadzenia drzewa jako
alternatywy dla wycinki.

95,16%

A26

Przy projektowaniu budżetów dla poszczególnych projektów, inwestycji, jednostek UMŁ opiekujących się zielenią w
mieście, dbanie o wyważony podział środków zapewniający środki zarówno na nowe nasadzenia jak i środki na dbanie o te
już istniejące.

91,94%

Podkategoria: PARTYZANTKA OGRODNICZA
A27

Opracowanie katalogu dozwolonych działań oddolnych, dzięki któremu mieszkańcy mogli by podejmować samodzielne
działania na rzecz zieleni na terenach opuszczonych, zaniedbanych itp.

87,10%

A28

Wprowadzenie rozwiązań pozwalających chronić nasadzenia oddolne (partyzanckie) o ile nie zagrażają one
bezpieczeństwu, nie naruszają ładu przestrzennego, prawa własności czy wytycznych dla zieleni formalnej, ozdobnej itp.

85,48%

A29

Promowanie oddolnej działalności mieszkańców na rzecz zieleni w mieście (np. promowanie katalogu dozwolonych działań
oddolnych, promowanie wyjątkowych inicjatyw mieszkańców itp.)

93,55%
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OBSZAR „B”: EDUKACJA, KOMUNIKACJA, INFORMACJA
REKOMENDACJA

TREŚĆ REKOMENDACJI

WYNIK %

B1

Utworzenie przez Urząd Miasta Łodzi profilu w mediach społecznościowych, będącego punktem informacyjnym dla
mieszkańców, oraz kanałem komunikacji na linii urząd-mieszkańcy, w sprawach związanych z zielenią w mieście.

85,25%

B2

Rozbudowanie Ekoportalu o nowe funkcjonalności ułatwiające kontakt, w tym tematyczny newsletter poświęcony zieleni.

83,61%

B4

Stworzenie mapy miejsc, w których można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wśród zieleni (z pokazaniem
rodzajów aktywności), zarówno w formie cyfrowej jak i tablic stojących w przestrzeniach publicznych.

93,44%

B6

Organizacja otwartych spotkań i wydarzeń osiedlowych z akcjami sadzenia drzew przez mieszkańców.

91,80%

B7

Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących zieleni w formie papierowej i cyfrowej, w których będą uwzględniane
informacje dotyczące zieleni: m.in. informacje prawne, dostępne źródła finansowania zieleni, możliwości współpracy,
kontakt do organizacji pozarządowych zajmujących się zielenią.

85,25%

B9

Wspieranie przez Miasto rozwoju przestrzeni zielonych na terenach placówek oświatowo-edukacyjnych poprzez wsparcie
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

91,80%

B10

Organizacja wydarzenia edukacyjnego w przestrzeni publicznej poświęconego promowaniu oszczędzania wody w Łodzi
wraz z prezentacją możliwych do stosowania przez mieszkańców rozwiązań.

90,16%

Podkategoria: KOMUNIKACJA I DZIAŁANIA UMŁ
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Podkategoria: KAMPANIE SPOŁECZNE I KONKURSY
B12

Organizacja konkursu na najlepsze przykłady działań retencyjnych w Łodzi.

86,89%

B13

Zorganizowanie konkursu dotacyjnego na najlepszy projekt zagospodarowania terenu zieleni lub infrastruktury zielonobłękitnej.

81,97%

Podkategoria: DEWELOPERZY, SPÓŁDZIELNIE
B16

Zacieśnienie współpracy Urzędu Miasta Łodzi ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie zieleni poprzez
organizację wspólnych spotkań, promowanie programów dotacyjnych oraz wydzielanie miejsc na ogłoszenia miejskie.

90,16%

B17

Stworzenie zaleceń dla inwestorów w zakresie wykorzystywania powierzchni przepuszczalnych oraz dbania o zieleń.

88,52%

B18

Informowanie mieszkańców na temat prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi działań związanych z zielenią poprzez np.
stworzenie tablic informacyjnych na osiedlach, informacje w MPK, na przystankach, obiektach użyteczności publicznej,
stadionach, urzędach, instytucjach kultury, bibliotekach miejskich, domach kultury, stacjach roweru miejskiego.

88,52%

Podkategoria: POZOSTAŁE

B19

Skuteczniejsza promocja istniejącego projektu parku sentymentalnego “Las młodej Łodzi”, poprzez rozpowszechnianie
informacji w miejscach, w których przebywają małe dzieci (szpitale, żłobki), z wykorzystaniem przekazu środkami
elektronicznymi.

83,61%

B20

Promowanie dobrych praktyk dotyczących zieleni i retencji w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Łodzi.

91,80%
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B21

Przekazywanie darmowych roślin dla mieszkańców i przedsiębiorców wyróżniających się zaangażowaniem i wdrażaniem
wzorowych rozwiązań w zakresie zieleni.

96,72%

B22

Stworzenie oferty edukacyjnej promującej zieleń w mieście we współpracy ze szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.

91,80%
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OBSZAR „C”: ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW I TWORZENIE OGRODÓW SPOŁECZNYCH

REKOMENDACJA

TREŚĆ REKOMENDACJI

WYNIK %

C1

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w obszarze ogrodów społecznych, w tym przygotowanie poradnika nt.
tworzenia ogrodów społecznych.

90,16%

C3

Stworzenie bazy organizacji pozarządowych, które działają na rzecz zieleni, ochrony przyrody i walczących ze skutkami
suszy.

85,25%

C4

Opracowanie zestawienia lokalizacji na terenach należących do Miasta Łodzi, w których możliwe jest założenie ogrodu
społecznego lub innej formy zieleni urządzonej oraz umożliwienie włączenia do bazy innych zainteresowanych podmiotów.

95,08%

C5

Zapewnianie wsparcia eksperckiego, organizacyjnego i technicznego, w tym roślinności do nasadzeń, dla mieszkańców
zainteresowanych utworzeniem ogrodu społecznego.

95,08%

C6

Przeprowadzenie pilotażowego programu dot. ogrodów społecznych w Łodzi, w ramach którego zostanie stworzony ogród
społeczny.

93,44%

Podkategoria: OGRODY SPOŁECZNE

Podkategoria: ARANŻACJA PODWÓREK
C7

Stworzenie programu mikrodotacji na aranżacje podwórek skierowanego do grup nieformalnych, wspólnot
mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych.

86,89%

C8

Wystąpienie Miasta Łodzi do środowisk naukowych z propozycją współpracy w obszarze wsparcia mieszkańców w
projektowaniu i aranżacji podwórek oraz terenów zielonych

81,97%
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C9

Stworzenie bezpłatnego i łatwo dostępnego systemu doradztwa dla mieszkańców i grup nieformalnych w obszarze
aranżacji podwórek.

96,72%

C10

Wprowadzenie projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznych w Łodzi, w ramach którego mieszkańcy będą mieć
wpływ na uzgodnienia architektoniczne zieleni oraz możliwość angażowania się w wybrane elementy realizacji projektu.

83,61%

Podkategoria: BUDŻET OBYWATELSKI
C11

Utworzenie zielonego budżetu partycypacyjnego (na wzór budżetu obywatelskiego), z którego środki będą przeznaczane
m.in. na projekty związane z zielenią, retencjonowaniem wody, przeciwdziałaniem suszy.

91,80%
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OBSZAR „D”: PRZECIWDZIAŁANIE SUSZY I OPŁATA ZA DESZCZÓWKĘ

REKOMENDACJA

TREŚĆ REKOMENDACJI

WYNIK %

D1

Stworzenie programu dofinansowania do prywatnych inwestycji związanych z retencją wód opadowych (program małej
retencji).

88,52%

D2

Ubieganie się o środki zewnętrzne na inwestycje i programy retencyjne, jeśli warunki programu grantowego okażą się
korzystne dla miasta i mieszkańców Łodzi (dot. wymaganego wkładu własnego, czasu realizacji, zakresu działań objętych
dofinansowaniem itp.)

80,33%

D3

Stworzenie programu dofinansowań do inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie zapobiegania suszy i
wykorzystania wód opadowych.

88,52%

D4

Gromadzenie informacji dotyczących dotacji unijnych (i innych środków zewnętrznych) dla prywatnych programów retencji
wody deszczowej i wspierania małej retencji.

85,25%

D5

Zapewnienie mieszkańcom wsparcia eksperckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy.

91,80%

D6

Promowanie zmian nawierzchni nieprzepuszczalnych na przepuszczalne na terenach nie pozostających we władaniu miasta
oraz stworzenie programu dofinansowań dla takich rozwiązań.

Podkategoria: FINANSOWANIE

na inwestycje

91,80%
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Podkategoria: INWESTYCJE

D7

Wsparcie, organizacyjne i finansowe, budowy zbiorników retencyjnych, wspólnych dla kilku posesji (tam, gdzie jest to
możliwe i zasadne do zrealizowania). Zbiorniki takie zbierałyby wodę opadową z sąsiednich posesji, a woda ta mogłaby być
ponownie wykorzystana np. do nawadniania zieleni przyulicznej lub zieleni na posesjach

86,89%

D8

Odkrywanie koryt rzek, tam gdzie jest to możliwe i zasadne, tak by pomagały one w zbieraniu wody opadowej (szczególnie
w przypadku nawalnych opadów).

80,33%

D11

Tworzenie ogrodów deszczowych i parków kieszonkowych, których utrzymaniem zajęły by się zorganizowane grupy
lokalnych mieszkańców. Wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz tworzenia ogrodów deszczowych/parków
kieszonkowych. Wspieranie mieszkańców w utrzymaniu takiej formy zieleni (np. udostępnianie/ wypożyczanie narzędzi,
organizację warsztatów ogrodniczych).

98,36%

D12

Odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych na przyległe tereny zielone poprzez odpowiednie
ukształtowanie terenu (np. obniżenie pasów zieleni, ogrody deszczowe) i/lub odpowiednią infrastrukturę (np. system rur i
zbiorników retencyjnych). Wprowadzenie takich rozwiązań w istniejącej zabudowie, tam gdzie jest to możliwe oraz jako
standard w ramach nowych inwestycji miejskich.

90,16%

Podkategoria: INNE

Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” jest realizowany dzięki finansowaniu z budżetu miasta Łodzi.

Strona 11 z 11

