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

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA 

 
Temat spotkania: Doprecyzowanie tematów przewodnich dla Łódzkiego 
Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” 
Termin: 29.11.2019, godz. 10:00 
Miejsce: Biuro Strategii Miasta, Urząd Miasta Łodzi 
Uczestnicy: Zgodnie z załączoną listą obecności 
 
 
Przebieg spotkania: 

 
1. Pani Agata Burlińska oraz Pani Olga Zuchora z Biura ds. Partycypacji 

Społecznej przedstawiły pytania dla Panelu Obywatelskiego 
zaproponowane przez poszczególne grupy robocze. Zespół następnie 
debatował nad ostatecznym sformułowaniem pytań. 

 
2. Zespół jednogłośnie przyjął następujące pytania dla Łódzkiego Panelu 

Obywatelskiego „Zieleń w mieście”: 
 

1) „Jak kształtować zieleń w mieście Łodzi?” w zakresie: 
a) Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do 

dobrego życia w centrum Łodzi? 
b) Jaka powinna być struktura zieleni w skali 

podwórka/ulicy/sąsiedztwa? 
c) Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali 

podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność 
osiągnięcia kompromisów? 

2) „Jak miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz 
poprawy stanu zieleni w mieście Łodzi?” w zakresie: 
a) Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami 

w zakresie zieleni? 
b) Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń? 
c) Jak tworzyć ogrody społeczne? 

3) „Jak miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy?” 
w zakresie: 
a) Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie 

przeciwdziałania skutkom suszy powinny być stosowane 
w mieście? 
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b) W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać 
działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie 
zapobiegania skutkom suszy? 

c) Jakie powinny być zasady kształtowania przez miasto opłaty za 
korzystanie z kanalizacji deszczowej?  

 
3. Zespół pracował nad przygotowaniem założeń do konsultacji 

społecznych, które odbędą się w styczniu 2020 r.: 
 

1) Jak kształtować zieleń w mieście Łodzi?: 
o Ustalono, iż najlepiej posługiwać się przykładami/ inspiracjami 

z innych miast europejskich oraz dobrymi praktykami z Łodzi 
o Postanowiono zaprezentować strukturę terenów zielonych w 

Łodzi 
o Zasugerowano, iż do udziału w części warsztatowej warto 

zaprosić przedstawicieli środowisk związanych z tematem 
zieleni w mieście i dać im szansę zabrania głosu (np. WKZ, 
NGO) 

o Duża część materiałów znajduje się już w Wydziale ds. 
Zarządzania Projektami, jako materiał zebrany w ramach 
przygotowywania EXPO 2024 

o W opracowaniu materiałów uczestniczyć będzie też MPU 
 

 
2) Jak miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na 

rzecz poprawy stanu zieleni w mieście Łodzi?: 
o Zasugerowano skorzystanie z następujących materiałów: 

o przykłady ogrodów społecznych z innych miast 
o standardy kształtowania zieleni -> rozdział związany z 

konsultacjami społecznymi 
o pozytywne przykłady związane z dbaniem o zieleń 

przez mieszkańców 
o przykłady współpracy miast z mieszkańcami 
o Łódź – przykład: Społeczni Opiekunowie Drzew 
o Poradnik Fundacji Sendzimira 

o Zgłoszono następujące pożądane formy materiałów: 
o Ulotki – najważniejsze informacje, zdjęcia, ogrody 

społeczne 
o Strona internetowa – linki, odnośniki, szersze 

informacje 
o Ustalono następujące formy szerzenia informacji o 

konsultacjach społecznych: 
o Spółdzielnie mieszkaniowe 
o Uniwersytety Trzeciego Wieku 
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o Fundacje, stowarzyszenia 
o Grupy aktywistów 
o Wnioskodawcy budżetu obywatelskiego 
o Uczelnie 
o Koła naukowe 
o Szkoły -> nauczyciele oraz dzieci 
o Organizacja konkursu i/lub warsztatów skierowanych 

do dzieci 
 

3) Jak miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy?: 
Omówiono przygotowanie następujących materiałów: 
o Prezentacja 
o Zdjęcia i mapy – najbardziej zielone i najmniej zielone 

miejscowości (Włochy, Finlandia) 
o Przepisy 
o Dobre praktyki na przykładach- WGK: 

o materiał ŁSI 
o wpływ pozytywny na bezpieczeństwo 
o skala mikro i makro 
o zachęty 

o Pobieranie opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej na 
przykładach (skutki, zachęty) - WGK: 

o jak? 
o kto? 
o gdzie?  

 
Ustalenia: 

 Następne spotkanie odbędzie się: 
o 13 grudnia 2019 r. (piątek), godz. 10:00-12:00 

 Dalszy plan pracy: 
o Członkowie Zespołu przesyłają do Biura ds. Partycypacji 

Społecznej UMŁ materiały, które chcą aby stanowiły materiały 
wspierające proces konsultacji społecznych. 

o Biuro ds. Partycypacji Społecznej przekaże do zaopiniowania 
zasady losowania Panelistów do Panelu Obywatelskiego. 

o Wypracowane zostaną wstępne założenia ewaluacji Łódzkiego 
Panelu Obywatelskiego “Zieleń w mieście” 

 
 
Protokołowała: 
Olga Zuchora 


