Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”:
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne „Zieleń w mieście” zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia Nr 2860/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Łodzi konsultacji społecznych "Zieleń w mieście".
Konsultacje z mieszkańcami miasta Łodzi zostały przeprowadzone w okresie 2 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. i prowadzone były w 2
formach:
1.

Otwartych warsztatów, dla mieszkańców miasta Łodzi umożliwiających zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i
wypracowanie rozwiązań, które odbyły się w dniu 9 stycznia 2020 r. w godz. od 17:00 do 20:00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w
Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104;

2.

Zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym, stanowiącym załącznik
do zarządzenia.

W ramach konsultacji mieszkańcy złożyli 30 formularzy, w tym 1 niespełniający wymogów formalnych ww. zarządzenia. Łącznie wpłynęło 380
niepowtarzających się propozycji. Po przeanalizowaniu wszystkich propozycji i opinii, wyszczególniono 284 niepowtarzających się propozycji
(umieszczone w części 1 Raportu), które wpłynęły w formie określonej w ww. zarządzeniu tj. zostały złożone na formularzu konsultacyjnym, w terminie
konsultacji. Dodatkowo 96 niepowtarzających się propozycji zostało zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartych warsztatów z mieszkańcami (w
załączeniu protokół z warsztatów).
W czasie trwania konsultacji czynne było forum internetowe pod adresem http://forum.samorzad.lodz.pl.
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1. Zestawienie zgłoszonych przez mieszkańców miasta Łodzi propozycji dotyczących przedmiotu konsultacji
L.p.

Propozycje do zagadnień w zakresie konsultacji
„Zieleń w mieście”

Uzasadnienie

Jak kształtować zieleń w mieście Łodzi?
1)

2)

3)

4)

1.1 Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi?
Na przedmieściach zieleni jest sporo i trzeba skupić się na obszarze centrum czy też OWRSW (obszarze
Współczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej).
W centrum potrzebne są nasadzenia drzew liściastych
z
naciskiem
na
obszary
położone
w ścisłym centrum (jak Struga, Narutowicza itp.) jak
i wzdłuż arterii (typu trasa WZ, Włókniarzy itp), gdzie
drzew brakuje i mamy problem smogu. Do tego
potrzebne są nasadzenia krzewów na różnych
narożnikach i między drzewami tak by możliwie
długo ziemia mogła utrzymywać wilgoć.
Należy obszar miasta podzielić na mniejsze jednostki i dla nich oszacować jaki powinien być minimalny
udział zieleni – wiadomo że w centrum miasta będzie
to niższy wskaźnik niż na przedmieściach.
Całorocznych – na reprezentatywnej części Łodzi W okresie zimowym miasto wygląda zdecydowanie za szaro i nudno. Brakujące
powinny być również utrzymywana roślinność iglasta kwiaty na latarniach oraz drzewa na Piotrkowskiej sprawiają, że ulica wygląda
lub bukszpan. Ciekawym rozwiązaniem byłoby pusto Łódź powinna wyznaczać trendy jak powinna wyglądać zieleń miejska,
nadawanie kształtów tej roślinności.
dlatego eksperymentowanie z bluszczem może dać wiele ciekawych oraz przede
wszystkim zielonych przestrzeni.
Bluszcz – powinien być sadzony przy pustych
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5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

ścianach kamienic oraz na konstrukcjach, które
mogłyby imitować drzewa
Sezonowych – palmy na Piotrkowskiej
Im więcej zieleni tym warunki do mieszkania są Zieleń powinna być środkiem do poprawy komfortu życia mieszkańców, a nie
lepsze; zieleń powinna spełniać rolę “użytkową”.
celem samym w sobie. Ma być atrakcją i “magnesem” dla ludzi. Z drugiej strony
nie może ona utrudniać funkcjonowania w mieście np. znacząco ograniczać
liczby miejsc parkingowych
Według mnie zieleń ta powinna być jak najbardziej W centrum Łodzi jest dużo samochodów, przez co powietrze jest nieczyste
naturalna, nie powinna być pryskana różnymi i niesprzyjające nikomu z nas.
specyfikami. Powinno być jej dużo.
Drzewa, krzaki, skwery, trawniki, kwiaty
Spokój, tlen, estetyka wizualna, czystsze powietrze
Parki - drzewa, krzaki, kwiaty, skwery i trawniki
Cisza, spokój, tlen, poprawi się estetyka wizualna, czystsze powietrze
Drzewa, krzaki, kwiaty, trawniki
Poprawi się estetyka wizualna; wytworzy się czyste powietrze
krzewy, krzaki, kwiaty, małe drzewka
Czyste powietrze, względy estetyczne
Różnego rodzaju krzewy i rabatki - im większa ilość Zieleń umili widok otaczających murów
zieleni tym lepiej dla mieszkańców Łodzi
Krzewy, drzewa, rabatki, trawa - bardzo duża ilość, Zieleń działa uspokajająco, im jej więcej tym lepiej dla nas i naszych oczu
im więcej tym lepiej
Każda zieleń, najlepiej urozmaicona
Będzie się lepiej oddychać wśród spalin aut i piecy.
Drzewa, rośliny, trawa
Brak drzew. Mała ilość roślin i traw
Duża ilość zieleni w postaci drzew, krzewów i traw. Człowiek potrzebuje zieleni do uspokojenia i do lepszego oddychania
Najlepiej urozmaicona
Każdy rodzaj zieleni, niezależnie od jej rodzaju Dobry wpływ na środowisko, świeższe powietrze
(głównie zróżnicowana)
Każda zieleń, różna wysokość, różne barwy
Łódź będzie kolorowa, zadbana
Dużo krzewów ozdobnych, małych oraz średnich
Ponieważ zbyt duże mogą być niebezpieczne
Jak najwięcej drzew i kwiatów do zapylania
Im więcej drzew tym więcej tlenu, pszczoły do kwiatków i miód
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Każda zieleń, urozmaicona, o różnej wysokości
w jak największej ilości; ewentualnie krzewy ozdobne
Chcemy więcej (drzew) lip
Powinny być sadzone duże drzewa, a nie tylko
miniaturowe wersje
Mieszana
Najlepiej drzewa
Zieleń powstająca równolegle z prowadzonymi
inwestycjami. Brakuje jej, czy to wzdłuż trasy WZ
czy wokół Dworca Fabrycznego. Klasyczny przykład
to plac betonu przed hotelem Puro.
Podstawową sprawą jest ochrona starych drzew już
funkcjonujących na terenie całej Łodzi.

Lepsza jakość powietrza, Ładniejszy krajobraz Łodzi
Ponieważ są ładne i dostarczałyby więcej cienia w (wiosnę, lato) gorące dni
Tylko duże drzewa dają znaczący cień i obniżają temperaturę w mieście.
W zależności od zabudowy
Dają cień
Obecność drzew pozwala zapewniać cień i tym samym niższą temperaturę na
przestrzeniach miejskich, co jest szczególnie istotne w obliczu zmieniającego się
klimatu.
Należałoby przeprowadzić inwentaryzację drzew na trenie miasta. Zadbać o to
aby w miejscach gdzie już funkcjonują nie były niszczone i dewastowane przez
niewłaściwą pielęgnację nieprzeszkolonych pracowników. W centrum są działki
miejskie na których rosną stare drzewa. Są też pustostany, działki
o nieuregulowanej sytuacji prawnej, które są zajęte przez stare drzewa. Tam
należałoby je pozostawić i tereny te zorganizować jako zielone, uporządkować.
Tylko wysokie i stare drzewa mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza,
dają dużo cienia i ochładzają, utrzymują wilgotność. Dziwne jest też to, że nie
prowadzi się w Łodzi (bądź nie jest to widoczne) prac związanych
z oczyszczaniem najstarszych i najpiękniejszych drzew z jemioły- nawet
w parkach. Planowana inwentaryzacja nie może być jednak szeroko nagłaśniana
bo może to spowodować efekt LEX SZYSZKO -„ jak zinwentaryzują to potem
będzie trudno coś wyciąć i usunąć- to lepiej wytnijmy teraz.” W Łodzi często
marnuje się powierzchnię na której można by posadzić drzewo które mocno się
rozrośnie (jest na to miejsce) a sadzi się kilka małych ozdobnych ”mioteł”,
których szanse na przetrwanie są problematyczne a wpływ na komfort
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29)

30)

31)

32)

funkcjonowania latem mieszkańców jest żaden.
Ilość i wielkość zieleni musi być dostosowana do Nie da się stworzyć sztywnych wytycznych ani zaplanować silnie rosnącego
miejsca.
drzewa w małej przestrzeni. Wysokość drzew, krzewów musimy dostosowywać
do konkretnego miejsca, jego wielkości, natężenia ruchu i konsultować
z okolicznymi mieszkańcami. W jednym miejscu będzie możliwe nasadzenie
wysokiego drzewa a w innym już tylko ruchome donice z zielenią. NIE
ODPOWIADA MI TO, ŻE TO PYTANIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE
CENTRUM ŁODZI. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ZIELENI WARUNKUJE KOMFORT
MIESZKANIA NA TERENIE CAŁEGO MIASTA.
Głównie liściasta, różnorodna (w myśl zasady bioróżnorodności), zapewniająca ciągłość, czyli
tworząca system, który jest spójny z systemem
komunikacji pieszej i rowerowej.
Drzewa liściaste wzdłuż chodników, aleje piesze Drzewa wzdłuż ciągów pieszych ograniczą w lecie nagrzewanie się nawierzchni
obsadzone drzewami o ciekawym pokroju, skwery i budynków, poprawią komfort życia w mieście. Atrakcyjne, oddziałujące na
i miejsca z ławkami obsadzone pojedynczymi zmysły skwery i aleje zachęcą starszych do wyjścia z domu
drzewami iglastymi (również sosny) i liściastymi, a młodszym umilą uprawianie sportów, wypoczynku, spotkań towarzyskich.
krzewami oraz aromatycznymi ziołami trawami oraz Trawiaste przestrzenie są atrakcją dla rodzin z dziećmi, pieskami oraz amatorów
kwiatami odpornymi na zmienne warunki współczesnych rozrywek;
atmosferyczne. Trawiaste łąki w parkach i na drony, modele samolotów i inne.
otwartych terenach odporne na użytkowanie. Zieleń w
ilości maksymalnie możliwej.
Skwery na osiedlach w niezagospodarowanych Odpoczywanie na skwerze jest przyjemniejsze niż na ławce tuż przy ulicy. Teren
miejscach
przystanku jest betonowy, drzewa w donicach dają cień ludziom czekającym na
autobus/tramwaj.
Brakuje
miejsc,
które
wzbogacają
centrum
w zieleń a jednocześnie będą pełniły funkcje rekreacyjne
Zielone przystanki czyli trawa i kwiaty zasadzone na
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33)

34)

35)

36)

37)

dachach i obok przystanków albo drzewa w donicach
Skwery – zawierające sporą ilość kolorowych roślin
oraz obiekty tj. siłownie, place zabaw, minigolf,
miejsca do siedzenia, fontanny
Roślinność w obszarze parkingów znacznie
zmniejszy temperatury w ciepłe dni, da cień, a na
dodatek urozmaici przestrzeń oraz wpłynie na
oczyszczanie powietrza
Nasadzanie roślin, krzewów, drzew rodzimych, Rekomendowane jest sadzenie drzew i krzewów rodzimych gatunków, np. klon
rezygnacja z obcych gatunków.
pospolity, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, jarząb pospolity rezygnacja z gatunków obcych często niespełniających swojej roli i nie
przystosowanych do warunków klimatycznych panujących w Polsce, a tym
bardziej w mieście. Dodatkowo podczas konsultacji społecznych podniesiono
fakt problemów napotkanych podczas nasadzania drzew, których korzenie nie są
w stanie przyjąć się z powodu biegnącej w ziemi infrastruktury.
Gigantyczna
dysproporcja
ilości
zieleni Średnio 16,70 m2 zieleni przypada na 1 mieszkańca w Łodzi. W porównaniu
przypadającej na 1m2 /1 mieszkańca w zależności od z innymi miastami Łódź wypada bardzo dobrze, ale biorąc pod uwagę
jego miejsca zamieszkania.
dysproporcję w mieście w zależności od miejsca zamieszkania - zaczynając na
poziomie 6 drzew na 1 ha, a kończąc na 140 m2/1 mieszkańca - jest rażąca. Nie
można tego naprawić nawet w przeciągu 10 lat. Dlatego tak ważne jest
wykonanie
analizy
zagospodarowania
przestrzennego
w
mieście
z uwzględnieniem możliwości zagospodarowania terenów pod zazielenianie,
brak ujednolicenia, wyznaczenia takich terenów nie przyniesie wymiernego
efektu. Nie jesteśmy w stanie wymienić więcej niż jest uwzględnione
w STUDIUM Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w Miasta Łodzi z marca 2019 roku.
Zarezerwowanie w budżecie Miasta środków na W tym momencie utworzenie błękitno-zielonej sieci w mieście jako integralnego
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38)

39)

40)

41)

wykupienie terenów niebędących własnością miasta systemu, jest uniemożliwione ze względu na kwestię praw własności gruntów.
pod utworzenie błękitno-zielonej sieci.
W związku z tym celowym byłoby rokroczne rezerwowanie w budżecie Miasta
środków umożliwiających stopniowy wykup terenów pod stworzenie sieci z
prawdziwego zdarzenia, spełniającej swą rolę biologiczną.
Bilans tlenowy dla drzew usuwanych pod inwestycje. Konieczne jest wprowadzenie obowiązku sporządzania bilansu tlenowego dla
drzew usuwanych w związku z inwestycjami oraz nałożenie na inwestorów
obowiązku wyrównania go przy wycince. Tylko takie działanie umożliwi
faktyczną kompensację strat środowiskowych i ekosystemowych
spowodowanych wycinką.
Brak otwartych przestrzeni typu zielone place z Obecnie Centrum miasta oraz jego najbliższe okolice jak np. powstająca Nowa
drzewami wysokimi i niskimi nasadzeniami z Dzielnica stają się miejscem pełnym betonu ze ścisłą zabudową, co może i dla
możliwością wypoczynku.
Urbanistów wydaje się ciekawe, ale dla mieszkańców nieprzyjazne. Dodatkowo
takie miejsca potrzebne są, by naturalnie umożliwić przedostawaniu się wody
opadowej do gleby.

1.2 Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa?
Ulica – głównie drzewa i krzewy
Wzdłuż ulic potrzebne są szpalery drzew i mnóstwo krzewów kosztem
Podwórka – głównie krzewy i zielone ściany
trawników – wpływa to zarówno na odbiór miasta jak i dobrze zatrzymuje
wilgoć, a ponadto jest na to sporo miejsca. Podwórka często są wąskie
i posadzenie drzew w tych warunkach nie będzie łatwe stąd warto postawić na
zielone ściany i na krzewy, które nie będą przeszkadzać mieszkańcom, a będą
spełniały swoją rolę
Podwórko – powinno mieć wydzielone miejsce Przestrzeń powinna być przemyślana przede wszystkim dla mieszkańców,
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43)

44)

zielone, w którym znajdowałyby się drzewa, krzewy.
Ulica – przede wszystkim drzewa, przy ulicach z
uspokojonym ruchem również krzewy. Sąsiedztwo –
spółdzielnie mieszkaniowe powinny tworzyć wokół
osiedli jedynie zielone płoty
Podwórka i bliskie sąsiedztwo budynków: trawniki,
żywopłoty niskie drzewa - nie ograniczające dostępu
światła.
ulica: szpalery drzew i żywopłoty wzdłuż torowisk
tramwajowych/kolejowych i dróg tranzytowych (np.
trasa W-Z, al. Włókniarzy, tory kolejowe
w okolicy ulicy Niciarnianej).
Sąsiedztwo: parki różnego typu “uporządkowane”
np. Baden Powella i “dzikie” np. 3 Maja/Młynek.
Obszary zielone w strefie centralnej nie powinny być
rozdzielane nowymi ulicami – to dewastuje ich
charakter.
Nowe osiedla np. Olechów/Janów/Traktorowa
powinny mieć w swoim otoczeniu obszary zielone.
Wskazane jest tworzenie (utrzymanie istniejących)
dużych obszarów zieleni
Przede wszystkim powinno być jak najwięcej
zieleni, drzewa, krzaki itp. Mniej rzeczy typu
chodnik, tylko bardziej naturalne rozwiązania
Powinna być ławka. Powierzchnia powinna być
zadrzewiona

dlatego tworzenie zielonych miejsc w Łodzi powinno mieć szeroki zakres.
W okolicach Piotrkowskiej brakuje zielonego miejsca, w którym można się
wyciszyć. Dlatego warto byłoby zwiększyć tam zieleń tworząc np.: zielone
podwórko
Zieleń powinna być środkiem do poprawy komfortu życia mieszkańców np.
żywopłoty/krzewy, drzewa wzdłuż ulic pozwalają na ograniczenie
zanieczyszczenia powietrza i hałasu, np. żywopłot posadzony wzdłuż ulicy może
być
separatorem
i
zaporą
dla
pieszych
przechodzących
w niedozwolonych miejscach (może maskować np. płotek, siatkę) - poprawa
bezpieczeństwa. Duże obszary zielone, zapewniają nawet blisko centrum miasta
możliwość znalezienia miejsca wolnego od hałasu czy zanieczyszczeń. Znacząco
zwiększają atrakcyjność okolicy (z punktu widzenia mieszkańców).

Według mnie zieleń upiększa nasz krajobraz, a kładąc płyty chodnikowe tylko
go psujemy i powodujemy szarobury świat
Lepsza estetyka
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Powierzchnia powinna być zadrzewiona. Powinny
być ławki
Powierzchnia
powinna
być
zadrzewiona,
zakrzewiona i kwiatowa. Miejsce do spędzania
czasu: ławki i parki
Ławki, huśtawka, teren zielony np. kwiaty drzewka,
ładne pergole zagospodarowane
Parki umilają spacery np. z dziećmi czy psami
W każdym sąsiedztwie powinien znaleźć się park lub
mały skwer zieleni
Więcej drzew, roślin, krzewów
Powinna być na takim samym poziomie czyli dużym
Zieleń powinna mieć kilka wysokości. Na wyspach,
na ulicach powinny znajdować się krzewy lub trawa
Trawnik, krzewy, każda tak naprawdę. Mocowanie
uli na wysokich budynkach
Dużo trawy oraz drzew i krzewy
Kwiatki, storczyki, małe drzewka, krzaczki
Wszystkie parkingi mogłyby być podziemne,
a zamiast ich zrobić więcej parków
Powinna być gęsta, ale skoszona trawa
trawa, małe ogródki, krzewy
Zieleń powinna być tak komponowana, aby można
było z niej w pełni korzystać.
Mieszana
Najlepiej drzewa
Obecność zieleni powinna być przede wszystkim

Lepsza estetyka
Lepsza estetyka; lepszy kontakt z nami
Integracja z sąsiadami, więcej przebywania na świeżym powietrzu, przyjemny
widok
Umili to mieszkańcom życie, a wielu z nich będzie miało ładny widok z okna
Nasze miasto wzbogaci się w zieleń
W rzeczywistości struktura się waha
Podwórka, ulice i sąsiedztwa były by przyjemniejsze
Np. na pasach zieleni, na ulicy można sadzić trawy ozdobne oraz kwiaty
Ponieważ zieleń oczyszcza powietrze oraz je jonizuje
Z roślinnością się na podwórkach nie przesadzać by nikomu nie przeszkadzać
Samochody, drogi, ulice na których one stają, zajmują bardzo dużo miejsca
Ponieważ będzie ładnie i kolorowo (wyrosną dmuchawce)
Łódź będzie ładniejsza
Mieszkańcy muszą czuć, doświadczyć, że jej potrzebują, wtedy będą o nią dbali.
W zależności od zabudowy
Dają cień
Ludzie funkcjonują przede wszystkim w najbliższym otoczeniu, stąd o podwórka
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63)

64)

65)

obowiązkowa. A jej struktura dopasowana do trzeba zadbać szczególnie.
potrzeb lokalnych: podwórka, ulicy sąsiedztwa.
Na pewno niejednorodna.
Należy ją dostosować do konkretnego miejsca, biorąc pod uwagę przestrzeń jaką
mamy do zagospodarowania, otoczenie, naświetlenie i umiejętnie różnicować.
Idealną sytuacją byłoby robienie „planów miejscowego zagospodarowania
zielenią” przez zespoły składające się z projektanta terenów zielonych,
ogrodnika, chętnych mieszkańców, urzędników z odpowiednich wydziałów.
Takie plany mogłyby być sporządzane dla każdego podwórka, skweru w centrum
miasta.
To zależy od konkretnej ulicy, podwórka. W przestrzeniach publicznych centrum Łodzi
powinna być spójna koncepcja zieleni (kolorystyka,
zestawienia gatunkowe, kompozycja). Oczywiście
powinna być ona różnorodna: roślinność wysoka,
średnia i niska. Podwórka powinny być
zróżnicowane i powinny odpowiadać oczekiwaniom
ich mieszkańców, użytkowników (bezwzględnie
należy zaprosić mieszkańców/ użytkowników do
współtworzenia projektów podwórek !!!) oraz dawać
im możliwość dodania czegoś od siebie w
przyszłości (dotyczy to również pytania 1.3, 2.2,
2.3). Prośba o wyjaśnienie pojęcia sąsiedztwo.
Podwórka - drzewa tzw. solitry krzewy kwitnące Dużo roślin ogranicza kurz, hałas, suszę i przegrzewanie się miasta.
(przyciągające ptaki), oraz małe klomby z kwiatami Mieszkańcom daje możliwość wytchnienia, kontaktu z florą i fauną
i trawami.
Ulice zadrzewione.
Ulice o dużym ruchu możliwie oddzielone zielenią
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66)
67)
68)
69)

od domów, ekrany obsadzone pnączami.
W sąsiedztwie skwery z ławkami z pojedynczymi
drzewami , krzewami oraz aromatycznymi ziołami
trawami oraz kwiatami, małe zbiorniki wodne,
tężnie. Skwery oddzielone od ulicy krzewami
i trawami.
Każda ulica powinna zawierać pas zieleni, by
ograniczyć ilość CO2 w powietrzu.
Podwórko i sąsiedztwo powinno zawierać
park/skwer atrakcyjny rekreacyjnie dla każdego.
Dowolna o ile znacznie nie ogranicza widoczności
sąsiadom oraz nie wychodzi za teren posesji.
Inwentaryzacja zieleni.

70)

Obligatoryjna kompensacja
terenach prywatnych.

przyrodnicza

71)

Zbadanie stanu drzew w zieleni przyulicznej.

72)

Piętrowość struktury roślinności.

Ograniczenie CO2 w powietrzu, korzyści dla obywatela w każdym wieku. Dzieci
mają bezpieczne miejsce do zabawy. Na osiedlach mieszkaniowych,
blokowiskach jest wielu ludzi, którzy chętnie zagospodarowałyby przestrzeń
w zieleń np. pod blokiem i zajmowałyby się nimi.

Brak inwentaryzacji zieleni w Łodzi uniemożliwia ocenę w jakich rejonach jest
największy ubytek drzew. Wycinanie drzew bez pozwolenia przyczynia się do
zmniejszania się ilości zieleni przypadającej na 1 mieszkańca, która obecnie
wynosi 16,7 m2/1 mieszkańca. Dlatego konieczne jest wprowadzenie
inwentaryzacji całego Miasta, a nie tylko rejonów objętych EXPO (na terenie
Parku 3-go Maja, Parku Baden-Powella i Zieleńca przy ul. Konstytucyjnej).
na Konieczne jest wprowadzenie obligatoryjnych kompensacji przyrodniczych dla
podmiotów gospodarczych. Nie może być tak, że mają oni prawo wyboru, czy
chcą przesadzić drzewo, nasadzić zastępcze czy też po prostu wnieść opłatę za
jego usunięcie. Miasto jeżeli widzi problem legislacyjny powinno zawierać
umowy z właścicielami terenów, gdzie Miasto miałoby prawo do nasadzania,
pielęgnacji drzew w zamian za zaprzestanie usuwania drzew na danej działce.
Konieczne jest zbadania stanu zdrowia drzew i zieleni przyulicznej, która byłaby
w stanie ocenić jakie zmiany, są konieczne. Chociażby leczenie drzew, jest wiele
przeciwwskazań do przesadzania drzew dlatego zacznijmy je leczyć.
Poza zwiększeniem ilości drzew, na otwartych terenach zielonych duża część
trawników powinny zostać zastąpiona przez specjalne obszary koszone tylko
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dwukrotnie w okresie wegetacyjnym:
a) wysiewane łąki kwietne
b) oznakowane miejsca, w których skład gatunkowy i sposób rozwoju roślinności
będzie mieć charakter naturalny i będzie stanowić rezerwuar bioróżnorodności
(takie oznakowane obszary powstają w centrach wielu miast
europejskich, a w Polsce np. w Giżycku).
73)

Podwórka powinny być maksymalnie zielone, Obecnie Miasto przewiduje np. zaledwie 10, max. 30 % terenu pod teren
oczywiście
przy
uwzględnieniu
potrzeb biologicznie czynny. To zdecydowanie za mało. Same szpalery drzew nie
mieszkańców np. miejsc parkingowych. Ulica: to nie rozwiązują problemu braku zieleni i przepuszczalności gruntu.
tylko szpalery drzew. Może otwarte place zielone,
ogrody społeczne na niektórych działkach.
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1.3 Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność osiągnięcia kompromisów?
74)
W przypadku podwórek trzeba iść na kompromisy i dogadywać się z mieszkańcami. Jeśli podwórko
większe to naciskać na to by udział zieleni był
większy, jak podwórko małe to nawet nie wymagać
takich nasadzeń. Wzdłuż ulic jeśli potrzebne są
kompromisy to można sądzić różne gatunki drzew,
tam, gdzie mało miejsca zastosować rozwiązania jak
na woonerfie na Gdańskiej. Jeśli, gdzieś naprawdę
nie ma miejsca na drzewa (jak Kilińskiego) to
zrezygnować – nie każda ulica musi być zielona,
należy zachować rozsądek i sadzić tam, gdzie jest
dużo miejsca.
75)
Kompromisami z miejscami parkingowymi? Bez Osobiście uważam, że problem zbyt dużej ilości samochodów na ulicach można
zwężania jezdni oraz zmniejszania ilości miejsc byłoby rozwiązać nakazując spółdzielnią mieszkaniowym instalowania stojaków
parkingowych nie będzie miejsca na nową zieleń, rowerowych
likwidacji parkingów
76)
Poprzez analizę lokalnych potrzeb i wzięcie pod Mieszkańcy danego obszaru, najlepiej wiedzą co pozytywnie wpłynie na ich
uwagę opinii mieszkańców. Dobrym pomysłem jest otoczenie. Należy pamiętać o analizie jak największej liczby opinii (nie tylko
tworzenie “zielonych dachów” (niskopienna zieleń “ekologów” walczących o każdy krzak czy drzewo - które i tak uschnie po
rosnąca na dachach/wykuszach) na niższych obudowaniu ulicą/chodnikiem, ale także kierowców czy rodziców małych dzieci)
budynkach. Należy wziąć pod uwagę doświadczenia
innych miast czy państw - tak aby nie powielać ich
błędów
77)
Według mnie powinno się ograniczać ilość betonu, Miejmy na uwadze to, że dzięki większej ilości zieleni mamy więcej czystego
ale ze względu na kompromis proponowałabym powietrza co w tych czasach jest bardzo ważne
zrównoważenie betonu i zieleni
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78)
79)

80)

81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)

Wyznaczenie terenu dla psów, estetyczne śmietniki,
miejsca parkingowe
Więcej miejsc parkingowych poza podwórkiem,
estetyczne śmietniki. Wyznaczenie miejsc do
wyprowadzania psów
Miejsca parkingowe poza podwórkiem, estetyczne
śmietniki, wyznaczenie miejsc do wyprowadzania
psów.
Dogodna strefa oparkowania pojazdów
Ankiety przeprowadzone na danym osiedlu
pomagają poznać zdanie mieszkańców
Przeprowadzić ankietę w danej okolicy i zobaczyć
jakie pomysły mają ludzie
Zasadzić krzewy niskiej wysokości, żeby nie
zasłaniały widoku
Zasadzić krzewy i rośliny
Średniej wysokości krzewy
Np. sadzenie średniej wysokości krzewów, sadzenie
traw
Sadzenie małych krzewów bądź średniej wielkości
Dbać o glebę i zapewnienie jej odpowiedniej ilości
składników mineralnych
Trzeba być przekonującym…
Posadzenie średniej wysokości krzewów
Trzeba pytać się innych czy na pewno tego chcą
Organizować parkingi w taki sposób, aby na każde
miejsce parkingowe przypadało drzewo (małe)

Większa przestrzeń do zagospodarowania miejsc na podwórku
Większa przestrzeń do zagospodarowania miejsc na podwórkach
Większa przestrzeń dla mieszkańca na podwórkach
Puste podwórka do zagospodarowania terenu na zieleń
Dostosowanie do bieżących potrzeb
Człowiekowi będzie się lepiej oddychać
Brak. Coraz mniej zieleni. Uważam, że to powinno się zmienić
Nie będą zasłaniać widoku z okna, a za oknem będzie zieleń
Byłyby one dobrym miejscem dla niektórych zwierząt, poza tym zieleń dobrze
wpływa na dobre samopoczucie
Nie będą zasłaniały dopływu światła do mieszkań
Zieleń (trawa) będzie się prawidłowo rozwijać
Jeśli jesteś przekonujący to dasz radę
W ogródkach więcej zieleni, nie zasłanianie widoku na wyższych piętrach
Ponieważ wtedy nie będą występować kompromisy
-
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94)

95)

96)

97)

Budować parkingi podziemne, piętrowe itp.
Mieszana

W zależności od doświetlenia i łatwości w konserwacji, aby nie wchodziła
przesadnie ludziom w okna. Są fachowcy i oni najlepiej doradzą co w danym
przypadku można zrobić. Bez fajerwerków, ale skutecznie
Planować, wymagać, realizować i respektować Bez konsekwentnego planowania, realizowania i kontrolowania ambitne plany
założenia, aby ta zieleń była. Nie tylko o niej mówić. skończą się na planach, ponieważ zwycięży argument finansowy, który
najczęściej zniechęca do tego typu działań.
Praca w zespołach
Praca w takich zespołach (o jakich pisałam powyżej), z osobami zajmującymi się
na co dzień planowaniem i pielęgnowaniu zieleni, dawałaby możliwość
uzyskania kompromisu pomiędzy różnymi potrzebami mieszkańców a celem
zwiększenia obszarów zielonych w mieście. Mieszkańcy mogliby na miejscu
dowiedzieć się od specjalisty czy ich plany i żądania mają sens i rację bytu
w tym miejscu.
Poprzez wprowadzenie określonych standardów zieleni – wprowadzone przez Zarząd Zieleni
Miejskiej, przedstawianie jasnych wytycznych
w zadaniach/ projektach zlecanych przez miasto,
zdecydowanie rozszerzenie listy gatunków,
z których mogą korzystać projektanci wykonujący
koncepcje/ projekty zagospodarowania przestrzeni
miejskich,
angażowanie
użytkowników/
mieszkańców na każdym etapie powstawania
projektu i jego realizacji, dzięki czemu będą oni
w pełni korzystali z udostępnianych przestrzeni.
Warto także analizować potrzeby mieszkańców/
użytkowników w projektowanych przestrzeniach
poprzez obserwację zachowań w terenie.
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98)

99)

100)

Formy zieleni uzależnione od
wielkości
zagospodarowywanej
struktury
i
potrzeb
mieszkańców:
w małych przestrzeniach mini klomby lub
pojedyncze krzewy np. róże, mini fontanny, mini
zraszacze, drzewa karłowe o atrakcyjnej formie,
w końcu pnącza lub eko murki z kwiatami lub
ziołami. Zielone dachy lub tarasy.
Na większej powierzchni maksymalnie dużo zieleni.
Parkingi przy marketach, szczególnie odwiedzane
przez starszych z mini ogródkiem z drzewami,
ławką.
Atrakcyjne oświetlenie solarne, małe ale
podkreślające urodę roślin.
Biblioteki z możliwością czytania na powietrzu w
zieleni.
W domach opieki oranżerie – ogrody zimowe,
szklarnie itp.
Zieleń może być częścią parkingów. Wysepki,
trawniki w niezagospodarowanych miejscach, place,
rond-budowa
parkingów
piętrowych
lub
podziemnych.
Spółdzielnie mieszkaniowe.

W każdym przypadku należy szukać rozwiązania będącego wynikiem analizy
możliwości wprowadzenia elementu zieleni odpowiedniego dla klimatu
i przeznaczenia miejsca. Ułatwić kontakt z przyrodą osobą starszym
w miejscach ich przebywania.

Zieleń wpływa na obniżenie temperatury w mieście oraz daje cień.
Wiele małych obszarów jest niezagospodarowanych. Parkingi będą zajmować
mniej miejsca, które będzie można zagospodarować na zieleń.
Największym wyzwaniem jest wypracowanie kompromisu przede wszystkim ze
spółdzielniami mieszkaniowymi, które powinny mieć obowiązek zgłoszenia w
określonym terminie do Urzędu swojego planu ratowania zieleni, w obrębie
swoich zarządzanych “blokowisk”. Na tą chwilę prowadzą one działalność
egzystencjalną, nie zważając na inne aspekty pro środowiskowe. Urząd Miasta
powinien wystosować zarządzenie do wszystkich spółdzielni w pierwszej
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101)

Priorytetyzacja utrzymania
istniejącej zieleni.

102)

Przede
wszystkim
konsultować
się
międzydyscyplinarnie tzn. przykładowo Urbaniści
Miejscy powinni obowiązkowo konsultować swoje
projekty ze specjalistami w dziedzinie biologii lub
konkretnej specjalizacji tyczącej się roślinności.

kolejności o przedstawienie swoich planów związanych z zarządzaną zielenią.
Niestety nie jest to możliwe bez rozporządzeń idących odgórnie. W roli Miasta
jest wypracowanie takich narzędzi, które motywowałyby spółdzielnie do
zachęcania swoich mieszkańców do zmiany postrzegania zielenie chociażby
poprzez granty lub dofinansowania dla spółdzielni mieszkaniowych.
W pierwszej kolejności należy sprawdzić jaki pomysł na zieleń mają
poszczególne spółdzielnie, które poprzez stworzone ankiety we własnym
zakresie dla swoich mieszkańców były by wstanie demokratycznie określić
potrzeby mieszkańców danej spółdzielni.
Opracowanie zasad postępowania z istniejącą już zielenią w kontekście nowych
inwestycji, przetargów, sprzedaży terenów deweloperom, bieżącego utrzymania
również zieleni funkcjonalnej, mając na względzie jako priorytet zachowanie
rosnących już drzew, opierając się o dobre praktyki, najlepsze dostępne
technologie (również zapewniające ochronę korzeni przed uszkodzeniem) oraz
przewidywalne konsekwencje realizacji inwestycji w otoczeniu drzew.
Bez konsultacji międzydyscyplinarnej i opinii specjalistów znających się na
roślinności i ich wymaganiach tworzenie zielonych przestrzeni może być tylko
czysto teoretyczne i nie spełniać swojej funkcji. Urbaniści powinni stosować się
do owych wytycznych, a nie jak do tej pory wybiórczo je traktować.
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Jak miasto Łódź i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście Łodzi?
103)

104)

105)

106)
107)
108)
109)

110)

2.1 Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami w sprawach dotyczących zieleni?
Trzeba mieszkańców informować o tym jakie będą efekty jeśli zieleni nie będzie więcej, pokazywać
konkretne liczby, gdyż to na ludzi działa najlepiej.
Należy się skupić na pokazywaniu jakie są efekty na
ulicach na których pojawiła się zieleń.
Tworzyć konkursy na zaprojektowanie przez łodzian Ludziom przestrzeń przede wszystkim powinna się podobać, dlatego konsultacje
jakieś części miejsca. Stworzenie np. konkursu na z mieszkańcami nie zawsze będą działać. Najlepiej stosować nowatorskie
zaprojektowanie W PARKU STAROMIEJSKIM rozwiązania, słuchając przy tym mieszkańców. Tutaj chciałbym wspomnieć o
OGRODU JAPOŃSKIEGO.
Pomniku Jednorożca, który był fajnym pomysłem, ale zbyt duża ingerencja
magistratu nieokazała się najlepszym wyjściem
Przy pomocy konsultacji społecznych, zasięgania
opinii Rady Osiedla i lokalnych spotkań
z mieszkańcami danego rejonu
Ogłoszenia
w
mediach,
gazetach
o zanieczyszczeniu Łodzi
Ankiety online, lokalny dzień przyrody - sadzenie
drzew
Ankiety dla mieszkańców (internetowe). Sadzenie
drzew w lokalny dzień przyrody
Robić mniej ankiet z papieru (ankiety internetowe);
Osiedlowy dzień przyrody (sadzenie drzew
i kwiatów przez mieszkańców)
Internetowo poprzez popularne strony internetowe
lub w telewizji na kanałach z wiadomościami

Taka forma pozwala na poznanie różnych punktów widzenia. Aczkolwiek
w mojej ocenie głos mieszkańców danego rejonu powinien mieć największą
wagę - oni znają swoją okolicę i swoje potrzeby
Dzięki mediom takim jak portale społecznościowe dotrzemy do większej ilości
osób.
Nie marnowanie papieru. Aktywni mieszkańcy w swoim otoczeniu
Nie marnowanie papieru, włączenie mieszkańców do bycia aktywnym w swoim
otoczeniu
Nie marnowanie papieru; łączenie mieszkańców

Mniej marnowania papieru
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111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)

123)
124)

Stały kontakt ze spółdzielniami mieszkaniowymi
Miasto powinno mieć stały kontakt z np.
spółdzielniami mieszkaniowymi
Zrobić petycje i plakaty i ulotki
Wspólne akcje. Sadzenie drzew. Nie ścinanie dużej
ilości drzew
Organizować
akcje
sadzenia
drzew.
Przeprowadzanie więcej ankiet.
Ankiety, ulotki, reklamy, plakaty
Zrobić petycje, gdzie i w jakiej ilości posadzić dane
rośliny
media - telewizja, internet
Organizować więcej akcji, np. sadzenie drzew.
Przeprowadzić więcej ankiet
Poprzez reklamy i bilbordy
FB,
spółdzielnie,
wspólnoty,
głosowania,
crowdsourcing – citysourcing
Zaprzestać komunikacji typu mamy burzę, drzewo
się zawaliło i zniszczyło samochód – płynie jeden
przekaz – nie sadzić drzew.
Pokazywać zalety zieleni i zadrzewienia – każdy
z nas uwielbia zaparkować samochód w cieniu ☺
Wygląd, estetyka i konserwacja

Łatwy przekaz informacji miasto-mieszkaniec
Dzięki temu miasto i mieszkańcy będą: w stałym kontakcie; miasto będzie mogło
przekazywać informacje mieszkańcom i vice versa
Mieszkańcy zyskują świadomość zagrożenia
Mieszkańcy zainteresowaliby się akcją i chętnie czynnie uczestniczyli. Miasto
mogłoby przy okazji informować o tym jak dbać o zieleń
Nie będzie dzięki temu niepotrzebnych awantur
Do mediów mają już dostęp praktycznie wszyscy
Większe zaangażowanie ludzi w powiększanie obszaru zieleni w mieście
Ponieważ społeczeństwo jest wzrokowcami
-

Jak będzie widać, że służby dbają to mieszkańcy to docenią. Przykład nowych
nasadzeń. Połamane, krzywe paliki ochronne, przerośnięte krzywe egzemplarze.
Przykład
do
wglądu
ulica
Rokicińska
między
Malowniczą
i Selgrosem. O wszystko trzeba dbać. Przykład idzie z góry, jak władza ma
w nosie to co sama zrobiła to ludzie też tego nie szanują. Parkowanie na
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125)

126)

127)

128)

trawnikach byle gdzie. Na przykład tereny wokół ogrodu botanicznego
w sezonie. Zresztą jest tak w całym mieście. Proszę po prostu przejść się, czy
przejechać samochodem i doglądać systematycznie to co zostało wsadzone i też
podlewać. I nie akcyjność tylko systematycznie! Prezydent, czy inni wyżsi
urzędnicy nie tylko prezentacja przy nowo otwartych biurowcach, ale przy
połamanych zaniedbanych nasadzeniach niech też będą widoczni, że im zależy
i że chcą się tym interesować i dbać.
Miasto powinno samo dawać przykład, a nie robi Bez ukazania mieszkańcom korzyści z terenów zielonych, które są tworze przez
tego. Brakuje zieleni przy realizowanych miasto, mieszkańcy nie przekonają się do tego.
inwestycjach. Wymagać od siebie i dalej od
mieszkańców.
Portal internetowy
Powinien powstać portal dostępny dla wszystkich mieszkańców, gdzie można
byłoby uzyskać informacje jakie prace/ nasadzenia/ wycinki/ pielęgnacja będą
prowadzone w najbliższym czasie na danym osiedlu. Czyli np. wyszukuję:
Osiedle Chojny: „w dniach 04.03.2020-10.04.2020 będą prowadzone nasadzenia
10 drzew wzdłuż ulicy Łagodnej od ul. Srebrnej do skrzyżowania
z Bursztynową wzdłuż chodnika. Prace pod nadzorem pana Adama Nowaka,
Zarząd Zieleni Miejskiej, kontakt dla mieszkańców: 42 555555. Prosimy
o kontakt mieszkańców, którzy zgłosiliby chęć podlewania drzewek w czasie
suszy i opiekowaliby się nimi.”
Osiedlowe ankiety- przede wszystkim dla osób Dla starszych mieszkańców Łodzi. W wybranym miesiącu wyłożenie np.
starszych, niekorzystających z internetu.
w ośrodkach zdrowia i osiedlowych domach kultury ankiet dla seniorów,
w których mógłby napisać co zmieniliby na swoim osiedlu w infrastrukturze
zieleni, co zaproponowaliby, jakie tereny można by było zazielenić w ich
otoczeniu. Pytania do mieszkańców musiałyby być dobrze przemyślane i na tyle
proste , aby mieszkaniec mógł tą ankietę wypełnić na miejscu i ją zostawić.
Zorganizowanie
spotkań
zespołów
na Można byłoby zorganizować nabór wolontariuszy z każdego osiedla (np. do 5
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129)

poszczególnych osiedlach, które opracowałyby plan osób z różnych rejonów osiedla) chętnych do współpracy w tym temacie.
rozwoju zieleni na danym terenie.
Wolontariusze znając swoją okolicę przygotowaliby wstępny plan na bazie map,
które tereny można byłoby wykorzystać pod tereny zielone, łąki, skwery
i nasadzenia z zaznaczeniem numerów działek, których miałoby to dotyczyć.
Potem organizujemy łączone spotkanie z:
-przedstawiciel rady osiedla - jeśli wyrażą zainteresowanie,
-radny miejski z danej dzielnicy,
-przedstawiciel lokalnej spółdzielni – jeśli ta wyrazi zainteresowanie
-osoba z Zarządu Zieleni Miejskiej zajmująca się tym terenem,
-urzędnik z Departamentu Gospodarowania Majątkiem /Wydziału
Dysponowania Mieniem. Wszyscy razem przygotowują plan zazielenienia
osiedla, eliminując od razu miejsca gdzie z jakichś względów nie można
dysponować terenem bądź zastrzeżenia do lokalizacji jakiegoś pomysłu byłyby
zbyt duże. Brano by także pod uwagę tereny o niewyjaśnionej sytuacji prawnej,
którymi na razie dysponuje miasto a zajmuje się wydział komunalny, ponieważ
stworzenie na takim terenie np. łąki nie ingerowałoby w jej strukturę i nie wiązało
się z dużymi kosztami w przypadku odzyskania jej przez dawnego właściciela.
Jednak należałoby wtedy też przyjąć, że miasto zrezygnuje
z planów sprzedaży działek, które mieszkańcy zdecydowanie chcieliby
przekształcić w tereny zielone i rekreacyjne. Zgodnie z przyjętym EKO
PAKTEM DLA ŁODZI tereny zielone mają się powiększać. Należy więc założyć
że UMŁ zrezygnuje z części dochodów ze sprzedaży na rzecz powiększenia
terenów zielonych. Na podstawie tych uzgodnień zespołów, należałoby stworzyć
plan wieloletnich prac na danym osiedlu i jak najbardziej włączyć w działania
obywateli
i
instytucje,
które
wzięły
udział
w uzgodnieniach.
Poprzez różne formy stosowane w ramach -
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132)

konsultacji społecznych, na większości etapów
planowanych działań, kampanie promocyjno –
edukacyjne, stronę internetową, bezpośrednie
rozmowy, ankiety, spotkania.
Poprzez bezpłatne akcje i imprezy połączone
z przekazywaniem wiedzy, organizowane na
terenach rekreacji czy ogrodu botanicznego.
Połączone z nagrodami w postaci kwiatów, krzewów
elementów wystroju balkonów i ogrodów.
Ankiety np. na stronie miasta, fb, tworzenie eventów
tematycznych, edukacja na temat wagi zieleni w
mieście. Używając do przekazu mediów, fb i in.,
gazet, w których zawarty byłby wątek na temat
zieleni w mieście.
Edukacja

133)

Przynależność

134)

Przekaz wizualny

135)

Poszerzenie możliwości docierania do mieszkańców Do tej pory mała frekwencja mieszkańców na spotkaniach dotyczących np.
z informacjami
zieleni, wiąże się ograniczoną dystrybucją informacji o możliwości partycypacji
społecznej. Wskazane jest wyjście poza media społecznościowe, internet
i wykorzystanie innych możliwości docierania do mieszkańców, np.: za
pośrednictwem szkół, transportu zbiorowego, reklam kinowych, systemu

130)

131)

Nauka poprzez miłe doświadczenia i doznania.

Zwiększy to świadomość mieszkańców miasta, eventy w postaci festiwalu
w centrum miasta mogą mieć charakter edukacyjny. W tych czasach większość
informacji przekazywana jest przez środki masowego przekazu, Internet,
telewizję, gazety
Edukacja mieszkańców to podstawa, należy zacząć od podstawowej edukacji
mieszkańców po co jest zieleń w mieście. Jeżeli mieszkańcy nie będą wiedzieli
po co jest zieleń i dlaczego należy o nią dbać to jaki sens jest prowadzenia
porozumienia w sprawie zieleni.
Każdy z mieszkańców musi czuć przynależność do swojego miejsca
zamieszkania, nie tylko jako egzystencja bytowa, ale również jako ochrona
zdrowego miejsca życia.
Wiaty przystankowe, informacje wyświetlane na ekranach w mpk, łka.

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

Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”:
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

alarmowego SMS, bibliotek publicznych, parafii.
136)

137)

138)

Kontrolerzy ds. zieleni.

Aby skutecznie prowadzić dialog z mieszkańcami w zakresie kształtowania
zieleni oraz jej pielęgnacji i monitoringu jej stanu, niezbędne wydaje się
zatrudnienie znaczącej grupy inspektorów ds. zieleni, którzy w terenie
obserwowaliby, jakich zabiegów wymaga zieleń w danym miejscu (np.
intensywne podlewanie nasadzeń w okresie letnim) i sygnalizowali to zarządcy
terenu lub mieszkańcom. Z drugiej strony byliby oni osobami, do których można
szybko i sprawnie zwrócić się, gdy obserwowane jest niewłaściwe postępowanie
z zielenią np. przy inwestycjach.
Konsultacje, spotkania, odpowiedni organ, do Sama informacja na stronie internetowej często nie dociera do ludzi, którzy całe
którego powinno się kierować swoje zapytania dnie spędzają w pracy.
(obecnie jest Zieleń Miejska, Komisja Zieleni i
trudno powiedzieć, co do kogo powinno być
kierowane), informacje w przestrzeni publicznej.

2.2 Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?
Nie da się w tej kwestii nic zrobić
Ludzie będą dbać o zieleń, ale z czasem, Warunkiem jest to by najpierw Miasto
pokazało, że potrafi zadbać o zieleń (czego niestety nie robi). Dopiero wtedy
będzie można wymagać czegoś od mieszkańców, ale i wtedy trzeba mieć na
uwadze to, że na pewne kwestie potrzeba po prostu czasu. Świadomość Polaków
rośnie, są liczne materiały w telewizji i w internecie na ten temat i te działania
ogólnopolskie są wystarczające. W Łodzi najpierw Miasto musi czuć się
odpowiedzialne za zieleń, a dopiero później można zacząć tego wymagać od
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139)

140)

141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)

148)

mieszkańców
Prawdę mówiąc nie widziałem za bardzo miejsc Stworzenie miejsca do grillowania w parku Julianowskim uważam za jedną
w którym zieleń została zniszczona. Ale uważam, że z takich rzeczy. Warto byłoby dać ludziom również możliwość stworzenia
najlepiej będzie jak zielone miejsca w parku będą przestrzeni zielonej np.: w zdegradowanej części parku.
bardziej funkcjonalne
Przy pomocy konsultacji społecznych, zasięgania Jeśli mieszkańcy, będą mieli udział w “organizacji zieleni” to nie będą
opinii Rady Osiedla i lokalnych spotkań zainteresowani jej dewastacją czy rozdeptywaniem
z mieszkańcami danego rejonu W miarę możliwości
i chęci lokalna społeczność powinna być
zaangażowana w proces organizacji zieleni (np.
opiniowanie, pielęgnacja nasadzenia) Można
próbować zaangażować uczniów / harcerzy /
wspólnoty mieszkaniowe
Wprowadzić mandaty za niszczenie zieleni
Ludzie będą się obawiać dostania kary
Pytać mieszkańców; wybranie koordynatorów
Pokazanie że zieleń jest ważna
Pytać o zdanie na temat zieleni; Organizacja Pokazanie ludziom, że zieleń jest ważna na świecie
eventów; Wybór osób zajmujących się koordynacją
Pytać o zdanie elektronicznie ankietą
Poznanie opinii mieszkańców
Zamontowanie kamer
Nadzór i podgląd na zieleń
Organizacja akcji wspólnego sadzenia drzew
Mieszkańcy będą czuć odpowiedzialność za własne drzewa, ponieważ włożyli
pracę w posadzenie ich
Zaproponować mieszkańcom zasadzenie własnego Dbanie o drzewo sprawi, że mieszkańcy poczują się za nie odpowiedzialni
drzewa przy swoim bloku/domku (oczywiście
w miarę możliwości)
Należy informować ich na bieżąco o naszej zieleni. Świadomość społeczna będzie większa
W szkole przeprowadzić przynajmniej raz na rok
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149)
150)
151)

152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)

Należy powiedzieć i uświadomić im, że gdy nie będą
dbali o zieleń to wszyscy umrzemy
Powinno się ich uświadomić jak zieleń jest ważna
dla zdrowia i jak dobroczynnie działa
Wprowadzić kary np. za niesegregowanie śmieci,
palenie traw, robienie ognisk, wylewanie
detergentów w środowisko
Wytłumaczyć im, że dzięki zieleni miasto będzie
zdrowsze i zadbane
Powinna wejść inicjatywa obywatelska
Wmawiać im że drzewa robią tlen
Wprowadzić kary za śmiecenie np. na podwórku,
czy przed blokiem
Postawić tabliczki na których były by napisane
przestrogi, rady dbania o zieleń
Udostępniać zieleń, tworzyć warunki do korzystania
z niej.
Wygląd, estetyka i konserwacja

Ludzie zaczną dbać o coś co daje im życie
Łódź będzie zadbana i kolorowa
Za zaniedbanie zieleni powinny być surowe kary
Tlen jest potrzebny do życia
Jeśli postraszy się ich karą pieniężną, będą bardziej dbali o tą zieleń
Ponieważ czasem brak odpowiedzialności za zieleń sprawia niewiedza
o skutkach jakie się wiążą za niedbanie o zieleń
Jak będzie widać, że służby dbają to mieszkańcy to docenią. Przykład nowych
nasadzeń. Połamane, krzywe paliki ochronne, przerośnięte krzywe egzemplarze.
Przykład
do
wglądu
ulica
Rokicińska
między
Malowniczą
i Selgrosem. O wszystko trzeba dbać. Przykład idzie z góry, jak władza ma
w nosie to co sama zrobiła to ludzie też tego nie szanują. Parkowanie na
trawnikach byle gdzie. Na przykład tereny wokół ogrodu botanicznego
w sezonie. Zresztą jest tak w całym mieście. Proszę po prostu przejść się, czy
przejechać samochodem i doglądać systematycznie to co zostało wsadzone i też
podlewać. I nie akcyjność tylko systematycznie! Prezydent, czy inni wyżsi
urzędnicy nie tylko prezentacja przy nowo otwartych biurowcach, ale przy
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159)

160)

161)

162)

połamanych zaniedbanych nasadzeniach niech też będą widoczni, że im zależy
i że chcą się tym interesować i dbać.
Edukować, edukować, edukować, pokazywać Aby działania były skuteczne, muszą być poparte przekonaniami, które z kolei
korzyści na żywej tkance i na zrealizowanych przez mogą powstać dzięki edukacji, najlepiej praktycznej.
miasto inwestycjach.
Dobrze przeprowadzona kampania społeczna.
Kampania w lokalnych gazetach, na monitorach w MPK i ŁKA (koniecznie),
ulotki (na zasadach podobnych jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego),
plakaty, informacje w prasie lokalnej - przekazujące mieszkańcom że:
- zieleń jest naszym wspólnym dobrem o które należy zadbać,
- mogą wpłynąć na jej kształt w swojej okolicy a pomysły można zgłaszać tu
i tu,
- mogą w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej zaopiekować się skwerem,
podlewać wybrane drzewko podczas suszy, doglądać łąki miejskiej – np.
deklaracja osobista w urzędzie miasta (ten wysiłek podejmie tylko ten komu
zależy…)
- skargi na niewłaściwą pielęgnację zieleni przez różne instytucje/spółdzielnie
należy składać tu i tu.
Akcje „imiennych” nasadzeń drzew na terenach Odpłatna możliwość posadzenia „swojego” drzewa z tabliczką z imieniem
zarządzanych przez instytucje miejskie: MOSIR - i nazwiskiem, trochę na zasadzie „cegiełek” zbieranych na jakiś cel. Sezonowo
np. Stawy Jana, Młynek, ogrody przy Domach organizowane akcje nasadzeń według przygotowanych planów, w których
Pomocy Społecznej itd. Może dostępne dla gości mieszkańcy sponsorowali by drzewo i tabliczkę, mogli uczestniczyć
ogrody przyszpitalne jak np. przy ICZMP?
w sadzeniu, ale wykonywałyby to specjalistyczne firmy czy przeszkoleni
pracownicy aby nasadzenie się powiodło. Zwiększyłoby to poczucie
mieszkańców że zieleń jest rzeczywiście „nasza”, a ograniczyło koszty po stronie
miasta.
Zniżka podatkowa dla przedsiębiorców mobilizacją Obniżka podatków na rzecz miasta dla przedsiębiorców, którzy na terenach
do działań na rzecz zieleni
zielonych wokół firmy przeprowadzą nasadzenia drzew i krzewów i będą je
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163)

164)

165)

166)

pielęgnować;
Angażowanie
użytkowników/
mieszkańców w powstawanie zieleni oraz prowadzenie działań
edukacyjno – informacyjnych podnoszących ich
świadomość i budujących odpowiedzialność za
środowisko i swoje otoczenie, prezentowanie
dobrych praktyk jest kluczem do tworzenia
świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa
Tablice i inne elementy w formie estetycznej, prostej
i najlepiej rozrywkowej ukazującej wartość
przyrodniczych zakątków, ich walory dla ludzi
i zwierząt, podkreślające ich kruchość i zależność od
odpowiedniego traktowania przez ludzi.
Edukacja dzieci – z przyrodą jest weselej i bardziej
nastrojowo.
Poprzez wycieczki i spacery o różnych porach dnia
Włączanie społeczeństwa do opieki nad roślinami
i zwierzętami.
Mieszkańcom można by zapewnić osiedlowe Jeżeli coś jest dane pod opiekę mieszkańcom to czują się odpowiedzialni za to.
skwerki, które byłyby porządkowane przez osoby Zwiększenie świadomości mieszkańców oraz spowodowanie refleksji na ten
zamieszkałe w pobliżu albo szkoły i ich uczniów. temat.
Reklamy, szyldy promujące zieleń w mieście
uświadamiające jej znaczenie.
Edukacja poprzez wizualizacje fotograficzne.
Pokazanie mieszkańcom skutków co będzie jak zieleni w mieście nie będzie, jak
zieleni wokół ich miejsc zamieszkania nie będzie. Poprzez pokazanie
mieszkańcom wizualizacji jak będzie wyglądało miasto za 10 - 20 - 30 lat.
Wizualizacja zdewastowanego miasto, zasypanego śmieciami bez zieleni ludzi
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167)

168)
169)

chodzących w maskach po wysypiskach śmieci przed swoimi miejscami
zamieszkania. Wymuszenie zmiany myślenia mieszkańców i sposobu
spostrzegania zieleni.
Edukacja podczas imprez organizowanych przez Urząd Miasta podczas organizacji imprez dla mieszkańców tych największych
Urząd Miasta
powinno kłaść nacisk na tematy zieleni w mieście. Chociażby przez warsztaty,
wystawy, prelekcje, zaangażowanie pozarządowych jak również instytucji
rządowych do rozpowszechniania wiedzy na temat zieleni. Skąd mieszkańcy
mają czerpać wiedzę na temat zieleni? Jak nie podczas DNI ŚWIATŁA
W ŁODZI gdzie organizatorzy mogliby przygotować tematykę związaną
z wygasaniem/ brakiem zieleni w miastach ?, podczas DNI MIASTA ŁODZI,
gdzie ta wiedza mogłaby być rozpowszechniania. JARMARK NA
PIOTRKOWSKIEJ i inne.
Włączenie mieszkańców w tworzenie terenów Organizacja akcji wspólnego sadzenia drzew, krzewów pozwalających poczuć
zieleni.
zaangażowanie i więź z kształtowaną przestrzenią.
Włączenie mieszkańców w utrzymanie terenów Organizacja konkursu promującego "ekologiczne" utrzymanie terenu, np.
publicznych przylegających do ich posesji.
stosując zabiegi ograniczające wysychanie gleby, zwiększające bioróżnorodność
flory i fauny. Zwracanie uwagi mieszkańców, jaką szkodę dla środowiska
stanowi stosowanie herbicydów.
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170)

171)

172)

173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)

2.3. Jak tworzyć ogrody społeczne?
Nie ma sensu tworzyć takich ogrodów
To kiepski pomysł – mieszkańcy nie są na takie rozwiązania gotowi i takie ogrody
szybko upadną. Najpierw Miasto musi zacząć dawać przykład dbając
o to by posadzone drzewa przyjmowały się w większości (a nie mniejszości)
przypadków.
Ciekawymi pomysłami
Tutaj chciałbym przytoczyć przykład Parku Sienkiewicza. Park ładnie
wyremontowany, ale nie wyróżnia się on niczym szczególnym. Gdyby stworzony
został tam STAW Z KOLOROWYMI RYBAMI, posadzone zostałaby ciekawa
roślinność np. CISY oraz posiana zostałoby więcej trawy, byłby to pewnie
bardziej atrakcyjna przestrzeń
Należy wykorzystać istniejące formy organizacyjne np. szkoły/wspólnoty mieszkaniowe. Wspomagać je
poprzez doradztwo, zapewnienie sadzonek.
Najlepiej brać pod uwagę potrzeby ludzi, ławki itp. Ludzie potrzebujący będą przychodzić i wykorzystywać
ale też zwierząt np. przeszkody dla psa
Zapraszać ludzi do działania
Zgromadzenie większej grupy ludzi do działania
Zapraszać do współdziałania
Zaangażowanie większej grupy ludzi do działania
Miasto powinno dawać propozycje; wspólnie Integracja społeczeństwa
zebranie się i sadzenie drzew
Zebrać grupę osób odpowiedzialnych, które będą się Osoby zaangażowane będą się czuły odpowiedzialne za spełnienie obowiązków
tym zajmować
Poprzez akcje informacyjne; zebrać grupę osób
Zebrana grupa bezpośrednio dbałaby o zieleń
Poprosić mieszkańców najbliższej okolicy o pomoc, Dzięki temu mieszkańcy będą mieć satysfakcje, że stworzyli coś sami, swoimi
zaangażować ich w tworzenie ogrodu
rękoma co sprawi że będą bardziej dbać o stan ogrodu
Należy zrobić petycje
Więcej zieleni, hodowanie rozmaitych roślin ozdobnych
Poprzez rozmowy i reklamy
Powinno się ogłaszać pomiędzy ludźmi, zachęcać ich i zapraszać
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182)
183)

184)
185)
186)
187)

188)
189)

190)
191)
192)

W tworzenie ogrodów powinno się zaangażować
obywateli. Postawić ławki, drzewa, utworzyć jeziora
Można by przenieść parkingi na parkingi podziemne,
a
na
ich
miejscu
posadzić
zieleń
i zrobić park
Zebrać chętne osoby, które zajmowałyby się
ogrodami społecznymi
Zebranie mieszkańców bloku/klatki

Ludzie będą chętniej do nich uczęszczać i bardziej o nie dbać
Zwiększenie się ilości zieleni
Osoby chętne z zaangażowaniem dbałyby o te ogrody

Ponieważ świeże owoce i warzywa uprawiane samemu są dużo zdrowsze i nie są
pryskane szkodliwymi pestycydami
Zebrać ludzi i sadzić rośliny
Przekonać ludzi by milej się im żyło
Ogrody społeczne jak sama nazwa wskazuje, Ludzie spędzili by więcej czasu na dworze, poznaliby więcej ludzi
potrzebne jest społeczeństwo, więc należy
motywować, nagłaśniać w mediach, żeby je tworzyć,
żeby ludzie bardziej się integrowali, także z naturą
Postawić na nich place zabaw, mini siłownie, ścieżki Wtedy obywatele czuliby się bezpieczniej i swobodniej na tak zaopatrzonym
rowerowe jak i do biegania i spacerowania
ogrodzie (gdzie można spokojnie odpocząć, spędzić czas)
Wydzielić miejsca i przestrzeń, przygotować
przykładowe projekty w zależności od powierzchni,
w tym ogrody warzywne i owocowe.
Warto promować ogrody na dachach budynków.
W porozumieniu ze społecznością lokalną.
Akcja reklamowa, społecznicy, emeryci, młodzież, szkoły.
Poprzez portal dla mieszkańców dotyczący zieleni w Należałoby stworzyć zakładkę „TWOJA INICJATYWA”, gdzie grupy
mieście.
mieszkańców bądź pojedyncze osoby mogłyby zgłosić się ze swoim pomysłem.
Wtedy musiałyby uzyskać zgodę instytucji do której należy teren, podpisać
prostą umowę z UMŁ dotycząca deklaracji prowadzenia ogrodu w czasie oddo…, dbania i pielęgnacji o ogród a w razie rezygnacji musiałyby zadeklarować
imienne przekazanie ogrodu innej osobie też poprzez umowę lub przywrócenie
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193)

194)

195)

196)

terenu do stanu wyjściowego. Taka umowa musiałaby też określać co będzie
w tym miejscu sadzone - drzewka do jakiej wysokości czy kwiaty czy krzewy
itd., ogólnodostępność terenu, ilość ławek. Za niewywiązanie się z deklaracji
przewidziana powinna być kara finansowa, tak aby podpisywać ją
odpowiedzialnie.
Przeznaczając działki miejskie w użytkowanie np. organizacji pozarządowych zajmujących się
tematyką zieleni, dając im środki na tworzenie i
utrzymywanie tych terenów... Oni zajmą się resztą,
angażując mieszkańców w proces powstawania
ogrodów społecznościowych i ucząc przyszłych
użytkowników dbania o te ogrody...
Akcje tematyczne – np. sadzimy rośliny z okazji …. Stworzenie motywacji do działania grup i jednostek
a potem o nie dbamy.
Propozycja dla firm tworzenia własnych skwerów
alej z upamiętnieniem ich sponsorów i opiekunów
(opieka w pewnym , ustalonym zakresie).
W szkołach i miejscach opieki organizowanie
społeczności do wspólnego tworzenia zieleni pod
kierunkiem instruktora, każdy niech zrobi co potrafi.
Ustalić wygląd i zawartość ogrodów w radach Każdy mieszkaniec czuje się odpowiedzialny, poczuje się współtwórcą miejsca
osiedla, zachęcanie przez rady osiedla osób chętnych w którym mieszka. Niektórzy mieszkańcy mają chęć i potrzeba angażowania się
do prowadzenia ogrodów. Zachęcać mieszkańców ale brakuje im wiedzy i pomysłów.
poprzez
dofinansowanie
oraz
gotowe
pomysły/projekty oraz użyczanie gruntów
Zagospodarowanie przestrzenne Miasta Łodzi
Wyznaczenie miejsc gdzie mogą być tworzone ogrody społeczne tylko przy
udziale mieszkańców jako wolontariat. Zachęcanie mieszkańców do tworzenia
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ogrodów społecznych za pomocą budżetu obywatelskiego. Oznaczałoby to
wprowadzenie np. dodatkowych funduszy za wybranie takich projektów, które
Miasto mogłoby przeznaczyć z rezerw.
197)

Namawiać mieszkańców, by sami mogli
proponować takie miejsca i dać im środki na
realizację pomysłu przy wsparciu UM.

Jak miasto Łódź powinno przeciwdziałać skutkom suszy?
3.1. Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy powinny być stosowane w mieście?
198) Nie są potrzebne takie działania
Media ogólnopolskie na ten temat mówią wystarczająco dużo, nie ma sensu
dublować się z przekazem który dotrze do mniejszej liczby osób i będzie nas jako
mieszkańców dodatkowo kosztował
199) Nie muszą. Każdy widział ostatni rok.
Myślę, ze najpierw ludzie powinni poczuć, ze to co się dzieje jest naprawdę.
A jedynie to poczują jak zobaczą, że inni się w to angażują
200) Tworzenie zbiorników retencyjnych i na wodę Łódź znajduje się na granicy dwóch działów wodnych, duży stopień urbanizacji
opadową,
spowodował obniżenie poziomu wód gruntowych. Należy zwiększyć ilość wody
gromadzonej w mieście.
201) Lekcje dotyczące ograniczenia ilości wody
Większa ilość wody zmniejsza ryzyko wystąpienia suszy
202) Uświadomienie o problemie suszy w mieście
Zmniejszenie niewiedzy Łódzkich mieszkańców
Zmniejszenie niewiedzy o suszy oraz zapobieganie jej przez większą liczbę osób.
203) Zajęcia edukacyjne dla uczniów; władze miasta Poszerzenie wiedzy edukacyjnej uczniów w zakresie działań przeciw skutkom
powinni przekazywać informacje
suszy
204) Edukacja młodzieży np. lekcje na ten temat Ludzie by się tym bardziej przejęli i zaczęliby dbać o zieleń
w szkole, informacja w internecie bądź telewizji

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

Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”:
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

205)

206)
207)
208)

209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)

216)
217)

Media powinny przekazywać informacje na temat suszy i działania, które mogą mieszkańcy
wykonywać, aby nie odczuwać skutków suszy
Szkolenia i lekcje edukacyjne dla dzieci, młodzieży co zrobić w przypadku suszy, jak wodę oszczędzać
Warsztaty w szkołach
Przedstawienie problemu zmotywuje uczniów do działania
Powinny być organizowane spotkania podczas których były by podejmowane decyzje o skutkach
suszy w mieście oraz w państwach
Powinny powstać kampanie promujące racjonalne Ludzie zainteresują się i będą chcieli brać udział
korzystanie z wody. Warsztaty w szkołach
Petycje, warsztaty
Warsztaty w szkołach podstawowych oraz średnich Przedstawienie problemu w szkole zmotywuje uczniów do działania w tym
kierunku
Spotkania do zbiorów/składki wód
Jak jest sucho to suszy
Kampanie promujące racjonalne wykorzystanie Więcej ludzi może przejmie się tym problemem, zaczną ograniczać
wody
wykorzystanie wody, np. zakręcanie wody podczas mycia zębów
Wodopoje na ulicach
Dzięki nim się ochłodzić w gorące dni
Wymusić przepisami na każdym markecie Ziemia oddycha, podczas deszczu teren jest nawodniony, przy silnych ulewach
i hipermarkecie, developementach i wszelkich zapobiega zalaniem ulic itp. Powierzchnia mniej się nagrzewa.
inwestycjach miejskich budowę tylko ażurowych
parkingów
Systematycznie dokonywać wymiany powierzchni
parkingowej na ażurową.
Aranżować przestrzenie bez koszenia trawy – Nikt już nie chce drzew, bo trzeba sprzątać liście, czasem przycinać,
tworzyć trawiaste ogrody i pozostawiać bez najwygodniej wszystko wybrukować.
koszenia.
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218)
219)

220)
221)

222)

Sadzić drzewa, sadzić drzewa i sadzić drzewa
Proszę nie wyważać otwartych drzwi. Na powyższe
pytania odpowiedziałem, ale widzę, że Amerykę
trzeba dla Państwa odkrywać. Macie zaprzyjaźniony
Lyon proszę jechać i podpatrzeć. Jest tylu
absolwentów,
młodych
zdolnych
ludzi
w Łodzi. Świat dawno to odkrył i zastosował.
Konkursy/programy w przedszkolach, szkołach.
Zgodnie z Ekopaktem dla Łodzi.
Edukacja dzieci. Edukacja seniorów

Drzewa spowolniają wiatry
Proszę nie wyważać otwartych drzwi. Na powyższe pytania odpowiedziałem, ale
widzę, że Amerykę trzeba dla Państwa odkrywać. Macie zaprzyjaźniony Lyon
proszę jechać i podpatrzeć. Jest tylu absolwentów, młodych zdolnych ludzi w
Łodzi. Świat dawno to odkrył i zastosował.

Przyszłe pokolenia powinny być bardziej świadome, dlatego warto zacząć już od
dzieciaków.
Warsztaty w szkołach i klubach seniora prowadzone przez specjalistów,
dotyczące:
- oszczędzania wody w domu i odzyskiwania deszczówki,
- obiegu wody w środowisku , pozyskiwania i oczyszczania,
- bilansu wodnego,
- obniżania temperatury w mieście przez rośliny i drzewa oraz podnoszenie przez
nie wilgotności powietrza
- znaczenie dla środowiska rzek, bagien, terenów podmokłych, retencji wody
- kształtowanie najbliższej przestrzeni i wymuszanie tego na instytucjach tak, aby
umożliwić obieg wody w przyrodzie;
Warsztaty takie powinny być wzbogacone o eksperymenty oraz ulotki, które
zostaną zabrane do domów.
Wykorzystanie skoszonej trawy do ściółkowania Trawę koszoną na trawnikach miejskich można by było wykorzystywać
drzew i krzewów
w jakimś stopniu do ściółkowania drzew i krzewów, rosnących bezpośrednio na
trawnikach czy w pasach drogowych, po podlaniu ich. To stara ogrodnicza
metoda ograniczająca odparowanie wody z gruntu i obsuszanie wierzchniej
warstwy ziemi i korzeni, chroniąca rośliny w trakcie upałów. Ograniczyłoby to
ilość zielonych odpadów, które trzeba przewozić do kompostowni
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223)

224)

225)

a jednocześnie użyźniłoby glebę. Można byłoby do takich działań zachęcić też
spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, dla których skoszona trawa bywa
problemem.
Nasadzenia zacieniające zieleni.
Nasadzenia w możliwych do tego miejscach szybko rosnących, odpornych na
miejskie warunki drzew w dużej ilości, które rzeczywiście dadzą sporo cienia
i będą miały realny wpływ na obniżenie temperatury w mieście. Może tworzenie
zacieniających parawanów na drewnianej konstrukcji pokrytych pnączami tam,
gdzie nie ma miejsca na drzewa, a potrzebny jest cień do odpoczynku, np. nad
ławkami w centrum miasta?
Potrzebna jest przede wszystkim świadomość społeczna związana z ochroną środowiska
i dbaniem o nie, uwrażliwianie mieszkańców na
skutki suszy. Proponujemy opracowanie programu
edukacji dla mieszkańców dla różnych grup
wiekowych. W projekt powinny być zaangażowane
uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe. Należy
zabezpieczyć środki na realizację tych zadań przez
podmioty zewnętrzne np. organizacje pozarządowe.
Wymagana jest także współpraca ze szkołami.
Promowanie wykorzystania deszczówki do Maksymalne zagospodarowanie naturalnych wód opadowych. Przekonywanie
gromadzenia w różnych, zależnych od warunków poprzez zachętę finansową, rozporządzenia i zachętę w mediach oraz nagrody.
miejscowych zbiornikach, kierowania wody
opadowej z powierzchni nieprzepuszczalnych na
tereny zielone.
Tworzenie
przyulicznych,
przyplacowych,
zarośniętych odpowiednią roślinnością rezerwuarów
wody opadowej.
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226)

227)

228)

229)

Edukacja poprzez wskazywanie dobrych rozwiązań
– aktywne media włączające się do akcji.
Warsztaty w szkołach. Kampanie informacyjne
w MPK, bilbordy. Zraszacze/kurtyny wodne w
całym mieście w czasie upałów. Konkursy osiedlowe
lub atrakcyjne eventy.
Błękitno - zielona infrastruktura dla łagodzenia
zmian klimatu wprowadzana przez mieszkańców/
przedsiębiorców we własnym gospodarstwie
prywatnym.

Wprowadzenie przy inwestycjach obowiązku
zapewnienia możliwości odprowadzenia wody do
gruntu.
Przywracanie powierzchni biologicznie czynnych
na terenach publicznych pokrytych okładzinami
nieprzepuszczalnymi.

230)

Ogrody deszczowe

231)

Ograniczenie koszenia i grabienia liści

Duża część społeczeństwa jest nieświadoma zagrożenia oraz konsekwencjami
suszy. Nawilżają tereny dookoła a także ochładzają mieszkańców. Mieszkańcy
będą mieli chęci do działania oraz będzie im to sprawiać przyjemność
Edukowanie mieszkańców co to jest błękitno- zielona infrastruktura, po co ona
jest potrzebna chociażby podczas imprez organizowanych przez Miasto Łódź.
Zachęcanie mieszkańców do stosowania takich rozwiązań w swoich
przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. Wprowadzenie pilotażowych
projektów w parkach jak również przy Instytucjach Miasta Łodzi, które już są
obecne na terenach rewitalizowanych, rozpowszechniania takich działań jest
cenną wiedzą początkową dla mieszkańców. Są to niezbędne działania zarówno
po stronie Miasta jak i mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy będą wiedzieć o takich
rozwiązaniach chętnie będą je stosować.
Wprowadzenie
nakazu
retencjonowania
wody
przez
inwestorów
odpompowujących wodę z gruntu, aby nie trafiała ona do kanalizacji, tak jak to
miało miejsce podczas zeszłorocznej letniej suszy.
Narzędzie odwracające trendy stosowane do tej pory w inwestycjach
w przestrzeni publicznej, odczarowanie miejsc, które poprzez "zabetonowanie"
straciły wartość użytkową dla mieszkańców i przyrody - przywracanie enklaw
piętrowej roślinności np. na terenie dworca Łódź Fabryczna, Placu
Dąbrowskiego itd.
Ogrody deszczowe tworzone np. podczas realizacji nowych inwestycji
drogowych, umożliwiające zagospodarowanie wody deszczowej, ograniczając
jej spływ do kanalizacji.
Przejęcie przez Zieleń Miejską kontroli nad trawnikami i pasami zieleni przy
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232)

drogach od Wydziału Gospodarki Komunalnej. Tak jak to ma miejsce w innych
miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków) gdzie w obszarach kompetencji Zieleni
Miejskich jest nie tylko planowanie oraz bieżące utrzymanie zieleni wysokiej
(drzew i krzewów), zieleni niskiej (trawników, kwietników itp.), ale także
utrzymanie i doposażanie w ramach bieżącego utrzymania obiektów małej
architektury związanych z zielenią w pasach drogowych. Wprowadzenie na stałe
do
zasad
utrzymania
terenów
zieleni
ograniczenia
wysokości
i częstotliwości koszenia, wprowadzenie ograniczonego grabienia liści i gdzie
tylko jest to możliwe pozostawianie liści na okres zimowy- jako efektywny
sposób utrzymywania wilgoci w glebie oraz zwiększania różnorodności
biologicznej. Jednocześnie uświadamianie mieszkańców o znaczeniu tych
działań i zachęcanie ich oraz zarządców terenów do takich działań na terenach
prywatnych.
Zwiększenie funduszy na zajęcia edukujące Niestety same Organy Władzy podejmując swoje decyzje zapominają jak
najmłodszych
w
szkołach,
przedszkolach. negatywnie oddziaływają one na środowisko i na samych mieszkańców miasta.
Informacja fachowa w mediach.
Pieniądz to nie wszystko – powinno stać się mottem, jeśli chcemy coś zmienić w
naszej przestrzeni.
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3.2. W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania
skutkom suszy?
233) Nie są potrzebne takie działania.
Większa świadomość mieszkańców spowoduje, ze sami się tym tematem zajmą.
Nie jest rolą miasta promowanie czy nagradzanie takich działań, a na wsparcie
nie ma pieniędzy, a nawet gdyby były to najpierw Miasto musi lepiej dbać o
zieleń
234) Można byłoby osiedlami organizować konkursy.
Stworzyć prawo przede wszystkim dotyczących się nowo powstających
przestrzeni , one powinny określać w jaką stronę idzie polityka zieleni miasta.
235) Przedsiębiorcy raczej powinni mieć z góry
narzucone pewne obowiązki
236) Zniżki podatkowe, dofinansowanie budowy zbiorników opadowych. Kampanie edukacyjne
237) Dobrym pomysłem byłyby dodatkowe fundusze na Wspieranie funduszowe jest bardzo ważne by stworzyć ładny ogród
realizacje takich ogrodów
238) Darmowe jazdy komunikacja miejską
Benefity mogą zachęcić do działania
239) W formie benefitów np. darmowa komunikacja Zainteresowanie ludzi do działania
miejska, EC1, basen
240) Wsparcie finansowe działań mieszkańców
Zainteresowanie do działania
241) Ekonomiczne zraszacze, żeby nawadniać teren
Proste nawodnienie roślin
242) Pokazywać i promować działania mieszkańców Mieszkańcy wiedząc, że ich działania mają sens chętniej będą angażować się
w telewizji, internecie i radiu
w tego typu akcje
243) Ukazywanie działań mieszkańców na rzecz zieleni w Mieszkańcy zobaczą, że ich działania są zauważone
mediach (telewizja, gazety, internet)
244) Kampania promocyjna(racjonalne gospodarowanie Zapobieganie skutkom suszy
wodą). Przekazać środki na kampanie
245) Powinno wspierać mieszkańców
-
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246)

247)

248)
249)
250)
251)
252)
253)

254)

255)

256)

Wsparcie materialne ludzi tworzących kampanie.
Pokazywać w mediach osoby stosujące ekologiczne
technologie w swojej firmie powinni dofinansować
takie firmy
Prowadzenie
kampanii,
wsparcie
środkami
materialnymi, nagradzanie przedsiębiorców poprzez
np. ordery, czeki
Kampanie promujące
Premia w pracy
Nagrody - wyjazdy
np. wsparcie materialne dla kampanii

Ludzie bardziej będą się interesować tym tematem i przemysłowcy dostając
dofinansowania będą zmieniać technologie w firmach

-

Ludzie będą mieli większą świadomość
Jest to bardzo dobry sposób nagrodzenia osoby dbającej o teren.
Satysfakcja ze swoich czynów
Jeśli ludzie zobaczą, że miasto także wspiera te kampanie, sami zaczną się
interesować, pomagać, osoby będące w tej kampanii będą czuły się docenione
Nagrody pieniężne
Można dzięki nim motywować obywateli
Uczestniczenie w finansowaniu prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych i porządkowych na terenie miasta,
niezależnie od własności, również na terenie
prywatnym, wszędzie tam gdzie dostęp jest otwarty.
Zaproponował, zastosował, działa sprawdza się to Zaproponował, zastosował, działa sprawdza się to dać mu/im wejściówki do zoo,
dać mu/im na rok wejściówki do zoo, oceanarium, oceanarium, ogrodu bot. Na falę. Zorganizować/wykupić wycieczkę do
ogrodu bot. Na falę. Zorganizować/wykupić Aquqparku pod Mszczonowem, albo dać po prostu talon na TV w Media. To
wycieczkę do Aquqparku pod Mszczonowem, albo marketing w UMŁ nie ma pomysłu???
dać po prostu talon na TV w Media. To marketing
w UMŁ nie ma pomysłu???
Możliwe ulgi, zależnie od możliwości finansowych Ulgi mogą pomóc w poszerzeniu zasięgu prowadzonych działań oraz ich
miasta.
skuteczności.
Urzędy i instytucje miejskie powinny dawać - to przy miejskich budynkach, tam gdzie jest to możliwe, powinny stanąć
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przykład mieszkańcom

257)

Zniżki w podatkach byłyby najbardziej mobilizujące
dla osób prywatnych

258)

Zniżki w podatkach byłyby najbardziej mobilizujące
dla firm prywatnych – dotyczyłoby to działań
podjętych w danym roku kalendarzowym
i sprawdzonych na miejscu w firmie oraz na
podstawie dokumentów.

259)

Propozycje
współpracy
mieszkaniowych

dla

spółdzielni

pierwsze beczki na deszczówkę służącą do podlewania rabat i skwerów,
zaopatrzone w odpowiednie „reklamy” oszczędzania wody,
- na ścianach urzędów należy najpierw zrobić pokazowe „ zielone ściany”
w pnączach
- to dachy miejskich budynków w których funkcjonują urzędy, powinny zostać
pokryte pilotażowo panelami słonecznymi. Należałoby wtedy podawać
informacje dla mieszkańców, jakie oszczędności przynosi np. takiej wielkości
instalacja w ciągu miesiąca, kwartału, roku…
Na pewno przyniosłoby to wymierne efekty, kiedy mieszkańcy:
- zbierający deszczówkę mieliby zmniejszone opłaty za odprowadzanie ścieków,
- prowadzący kompostowniki - mniej płacili za wywóz śmieci,
- teren czynny biologicznie i przepuszczający wodę, byłby obłożony mniejszym
podatkiem od nieruchomości niż teren zabetonowany;
Firmy:
- założenie perlatorów na krany w firmie oraz dwustopniowych spłuczek,
- korzystanie przez przedsiębiorcę z filtrów do wody z wodociągów miejskich
a nie zakupy wody butelkowanej,
- segregacja chociaż części odpadów np. plastiku, szkła i metalu w kuchni
- dla najbardziej innowacyjnych – promowane zniżką zielone dachy i ściany
w firmie, zbiorniki retencyjne wody w ogrodzie wokół firmy, zbieranie
deszczówki, teren biologicznie czynny na parkingach.
Na zasadzie uzgodnień, można byłoby zawrzeć pewne porozumienia ze
spółdzielniami, które zdecydują się na montowanie np. beczek na wodę przy
rynnach (czy kompostowników) do podlewania zieleni osiedlowej w zamian za
np. wykonanie pewnych prac przez UMŁ na terenach miejskich, leżących
w obrębie danej spółdzielni mieszkaniowej: np. remonty chodników
i ustawienie ławek miejskich na jakimś terenie, nowe place zabaw itp.
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263)

Poprzez dofinansowanie (pow. 50%) realizacji
najlepszych projektów ogrodów deszczowych,
zielonych dachów, również na działkach prywatnych
z możliwością ich odwiedzania przez innych...
"Szlak dobrych praktyk gospodarowania wodą
opadową w mieście".
Niższe opłaty dla właścicieli gromadzących
i wykorzystujących deszczówkę. Pokazywanie w
mediach pozytywnych przykładów. Nagrody
rzeczowe związane z kulturą lub rekreacją.
Wspierać: dofinansowania na działania w związku
z walką z suszą. Promować: pokazać ludziom jakie
profity można z tego uzyskać i ile dobra to daje.
Nagradzać: osobą działającym w tym kierunku
naliczać np. ulgi w opłatach itp. Ogłaszać
konkursy/wydarzenia dla pojedynczych osób, firm.
Organizować spotkania, na których przyznawane
będą nagrody i wyróżnienia dla najlepszych.
Budżet Obywatelski

264)

Ulgi

265)

Program promujący zbieranie deszczówki

260)

261)

262)

-

Zachęta poprzez finanse i uznanie.

Mieszkaniec doinformowany i świadomy korzyści płynących z działań własnych
będzie bardziej zaangażowany i skłonny do działań

Za pomocą Budżetu Obywatelskiego, Miasto może zachęcić do realizowania
przede wszystkim projektów związanych z błękitno zieloną infrastrukturą,
mających wymierne efekty w zapobieganiu suszy, a nie poprzez kolejne place
zabaw, siłownie i inne podobne.
Za wprowadzenie i utrzymanie błękitno - zielonej infrastruktury wprowadzenie
ulgi jest jak najbardziej skuteczne.
Program dofinansowania instalacji do gromadzenia i wykorzystywania
deszczówki dla spółdzielni, wspólnot oraz właścicieli domów jednorodzinnych
instalacji.
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266)

Instrument finansowy zachęcający do ograniczania
nieprzepuszczalnych powierzchni terenów

267)

Zwiększenie dofinansowania w tym sektorze,
możliwość nadsyłania własnych pomysłów, na które
zostałyby zabezpieczone wolne fundusze, ale także
stałe programy lansowane i wspierane finansowo
przez UM.
3.3. Jakie powinny być zasady kształtowania przez miasto opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej?
Zwolnienie z opłaty za wybudowanie magazynu Myślę, że narzucanie dodatkowych opłat może nie być dobrym pomysłem,
wody deszczowej która będzie stosowana do najlepiej gdyby stworzono możliwość ich uniknięcia.
podlewania roślinności
Zniżki
dla
zbierających
wodę opadową/utrzymujących tereny zielone. Wyższe
stawki od “zabetonowanych obszarów”
Każdy podatnik
Każdy ma równe prawa
Zbieranie odpowiedniej opłaty wtedy jeśli
kanalizacja deszczowa jest potrzebna
Woda uzyskiwana z kanalizacji deszczowej powinna W razie potrzeby mieszkańcy będą mogli z niej skorzystać nie płacąc za wodę
być bezpłatna i ogólnodostępna dla Łodzian
która została pozyskana z natury
Niskie ponieważ wielu ludzi ma problemy Ludzie nie będą mieli większych problemów finansowych
finansowe. Zbyt duże opłaty wywołują sprzeciw
i niezadowolenie
Nie za duże bo nie każdego na to stać
Dostosowane i odpowiednie dla ludzi
Nie każda rodzina zarabia dużo pieniędzy, a wysokie koszty będą powodowały
kłótnie

268)

269)

270)
271)
272)
273)

274)
275)

Propozycja zmniejszenia podatku od nieruchomości dla właścicieli terenów
gdzie udział powierzchni przepuszczalnej i biologicznie czynnej jest wysoki oraz
odpowiednie zwiększenie kwoty tego podatku, gdy udział tych powierzchni jest
niski.
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276)
277)
278)

279)

280)

281)

Ponieważ kanalizacja deszczowa ma niewłaściwą infrastrukturę przez co
nieodpowiednio odprowadzany jest deszcz
Korzystać nie cały czas, z rozsądkiem
Nie przesadzać
W zależności od wielkości powierzchni i rodzaju gruntu tj. od powierzchni nieprzepuszczalnej.
(trawnik czy asfalt)
Jak będzie zagospodarowana woda np. z opadów, Kasa jest tylko trzeba się po nią schylić i ją szanować.
będzie dbałość o zieleń, aby jej po 3x nie sadzić,
będą wybudowane parkingi, choćby najprostsze to
kasa „sama” się znajdzie. Wymagać jakości od
zakończonych inwestycji, aby po latach do nich nie
dokładać. Do wszystkich biletów dot. atrakcji
miejskich dodać symbolicznie 1zł i też coś wpłynie.
Czerpać z funduszy, bo ich jest sporo. Dlaczego
mieszkania w rewitalizowanych budynkach stoją
puste? To też jest pieniądz. Dlaczego ludzie wolą
samochód, a nie Mpk??? Tu też jest pieniądz.
Dlaczego roboty się przeciągają kiedy można by
było zarabiać na np. parkomatach i działalności
gosp, która generuje podatki dla miasta??? Itd. i itp.
Na zachętę niższe opłaty:
- dla osób/firm/instytucji zbierających wodę deszczową a więc
odprowadzających ją w mniejszym stopniu do kanalizacji.
- tworzących zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe na swoim terenie.
Ulotki na klatkach schodowych / reklamy

Duże upusty lub zwolnienia z opłat w zależności od stopnia zatrzymania wody deszczowej na działce...
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282)

283)

284)

Wyższe opłaty dla właścicieli „zabetonowanych
terenów” i odprowadzających całą wodę opadową do
kanalizacji. Wyraźnie odczuwalne zniżki dla
właścicieli
zbiorników
lub
instalacji
rozprowadzających deszczówkę po terenie.
Zniżki dla właścicieli placów i parkingów
„zielonych”.
Nie powinno być opłat za korzystanie. Opłata jeśli
powinna być to tylko symboliczna, a jeżeli naliczona
byłaby wyższa to przeznaczona powinna być w
całości na działania związane z zielenią
w mieście.
Proporcjonalnie

Promocja zachowań świadomych potrzeby oszczędzania wód opadowych.

Wody z kanalizacji deszczowej powinno się wykorzystywać do podlewania
terenów zielonych. Są mieszkańcy, którzy zbierają wodę deszczową
i wykorzystują do podlewania
Proporcjonalnie do ilości zebranej wody, poprzez kompensaty; proporcjonalnie
do udziału powierzchni nieprzepuszczalnej na nieruchomości.

Propozycje zgłoszone w ramach konsultacji społecznych „Zieleń w mieście”, zostaną przekazane Panelistom Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń
w mieście” w celu dalszych prac nad wypracowaniem rekomendacji, które zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Łodzi przez Panel. Prace nad
rekomendacjami będą trwały w miesiącach marzec – maj 2020 r.
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2. PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO „ZIELEŃ W MIEŚCIE”
W spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zieleni w mieście w dniu 9 stycznia 2020 r. w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 104 wzięło udział 11 osób.
W pierwszej części spotkania pani Agata Burlińska oraz pani Olga Zuchora z Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przedstawiły
założenia Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”, a następnie przeszły do części warsztatowej spotkania. Ze względu na ilość
Mieszkańców obecnych na spotkaniu zrezygnowano z dzielenia ich na grupy tematyczne. Zamiast tego zaproponowano jedną grupę dyskusyjną w której
uczestniczyli Mieszkańcy oraz pracownicy Urzędu Miasta Łodzi. W ramach pracy w grupie każdy Mieszkaniec mógł zgłosić swoje propozycje i opinie
dotyczące zieleni w mieście, w celu przedstawienia ich w trakcie Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”. W trakcie spotkania zgłoszono
następujące propozycje i poruszono następujące tematy:
1) opracowanie informacji o systemach nawadniania roślinności miejskiej;
2) zwiększenie nawadniania drzew;
3) konieczność osiągnięcia kompromisu pomiędzy efektami wizualnymi zieleni miejskiej a efektami przyrodniczymi;
4) rozważenie możliwości odstępowania od sprzedaży deweloperom terenów zielonych;
5) odpowiedni dobór gatunków i odpowiednie przygotowanie nasadzeń w przyszłych planach inwestycyjnych, w szczególności dobór gatunków do
lokalizacji;
6) wprowadzenie wskaźników z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Zielonego Polesia dla innych obszarów miasta;
7) znacząca rolę zieleni podwórkowej;
8) konieczność zazieleniania podwórek;
9) znaczenie budowania społecznej akceptacji nowej zieleni w miejscach gdzie jej wcześniej nie było;
10) możliwość zaprzestania stosowania soli sodowej i zastąpienie jej solą potasową;
11) inwentaryzacja zieleni na obszarze Łodzi, w szczególności zieleni wysokiej;
12) utworzenie wieloletniego programu rozwoju terenów zielonych w Łodzi;
13) zwiększenie terenów zagospodarowanych zielenią wielkomiejską, z uwagi na dłuższą żywotność takiej rodzaju zieleni;
14) korzyści płynące z zagospodarowania terenów zielenią wielkomiejską dającą zacienienie;
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15) postulatów o rozszerzenie kompetencji Zarządu Zieleni Miejskiej w zakresie zieleni na terenie całego miasta;
16) wycinania drzew podczas inwestycji drogowych;
17) skutecznego zabezpieczania drzew podczas inwestycji drogowych;
18) postulatu zakupu przesadzarki do drzew najbardziej cennych przyrodniczo, których przesadzenie jest możliwe;
19) zainteresowania mieszkańców współpracą z komórkami Urzędu Miasta Łodzi w zagospodarowaniu zielenią terenów zaniedbanych
i niezagospodarowanych;
20) współpraca między miastem a społecznością lokalną w opiece nad terenami zielonymi;
21) przeprowadzanie kampanii informacyjnych dot. ekologii i działań miasta w zakresie gospodarowania terenami zielonymi;
22) utworzenie spójnego układu między terenami zieleni miejskiej a trasą cieków wodnych;
23) sadzenie roślinności nie wytwarzającej alergenów;
24) wykorzystanie placów mieszczących się wewnątrz posesji na terenach wspólnot mieszkaniowych na cele zazieleniania;
25) możliwość odtworzenia wału ziemnego na obszarze ul. Krańcowej, co uniemożliwiłoby dalszego tworzenia się nielegalnego wysypiska śmieci;
26) tworzenie zbiorników wodnych na terenach niezagospodarowanych;
27) możliwości wykorzystania technologii betonu kierunkowo-przepuszczalnego oraz membran kierunkowych przy rozbudowie kanalizacji
miejskiej;
28) możliwości budowy kanalizacji deszczowej na ul. Krańcowej w zakresie tworzenia lokalnych oczek wodnych;
29) stanu terenu w parku na Zdrowiu w kanale rzeki Łódki oraz kanale rzeki Bałutki;
30) problemu dot. likwidacji zbiorników wodnych na osiedlu Złotno;
31) zwiększenia dostępu do informacji dotyczących wycinki drzewostanu przy remontach prowadzonych przez ZDiT;
32) zapewnienia odpowiednich warunków hodowania drzew kupowanych przez miasto;
33) zaprzestania sprzątania liści jesienią;
34) problemu suszy w Łodzi;
35) możliwości wykorzystania sposobu rangowania zieleni miejskiej w celu przeliczania jej wartości, co może mieć wpływ na kształtowanie opłat
za deszczówkę;
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36) punktowanie zieleni o najwyższej wartości przy dotacjach;
37) możliwości zmniejszenia opłat jako działania zachęcającego do partycypacji społecznej w zakresie rozwoju terenów zielonych;
38) możliwości zastosowania zielonej infrastruktury dachowej;
39) możliwości zastosowania zielonych nasadzeń pionionych w projektowaniu przestrzeni publicznej;
40) wprowadzenie mikrograntów na utworzenie terenów zielonych;
41) zaprzestania koszenia trawy przez spółki miejskie w okresie suszy;
42) problemu nieodpowiedniej wycinki drzew przez firmy zatrudniane przez wspólnoty mieszkaniowe;
43) postulatu możliwości zgłaszania działek do zagospodarowania terenami zielonymi przez miasto;
44) możliwości utworzenia łąk miejskich na terenach niezagospodarowanych;
45) oznaczania miejsc możliwych nasadzeń miejskich;
46) możliwości utworzenia miniogrodów na terenach zielonych należących do podmiotów prywatnych;
47) pomoc w kontaktach między podmiotami prywatnymi a mieszkańcami w celu umożliwienia społeczności lokalnej utworzenia terenów zielonych
i nowych nasadzeń;
48) możliwości zakupu treegatorów celem poprawy stanu nowych nasadzeń;
49) uzupełniania treegatorów;
50) stworzenie mechanizmu umożliwiającego wprowadzdenie społecznego nawadniania drzew;
51) utworzenie infrastruktury magazynującej wodę deszczową;
52) prośby o konieczność uwzględniania psów podczas projektowania zieleńców;
53) sprzeczności interesów między mieszkańcami, dotyczących zieleni,
54) zapewnienia wdrożenia rozwiązań wypracowanych wspólnie z mieszkańcami podczas Łódzkiego Panelu Obywatelskiego “Zieleń w mieście”;
55) wsadzania nowych drzew w miejsce wyciętych lub zastawianie resztek pniów w celu odbijania drzew;
56) roli informacji zwrotnej ze strony miasta na zgłoszenia dotyczące zieleni przekazane przez mieszkańców;
57) roli przystępnej komunikacji między miastem a mieszkańcami;
58) stworzenia publicznych beczek do pobierania wody do podlewania drzew;
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59) nie ponoszenia opłat za wodę bezpowrotnie zużytą;
60) stosowaniu rozwiązań eliminujących problem małej wydolności Miasta przy podlewaniu nowonasadzonych drzew;
61) stworzenia publicznie dostępnych kranów do podlewania zieleni;
62) informacji na temat konieczności ochrony zieleni, np. w formie tabliczek z zakazem niszczenia;
63) akcji zachęcających mieszkańców do samodzielnego podlewania zieleni publicznej;
64) postawienia nacisku na wdrażanie rozwiązań nieformalnych, które lepiej działają niż działania formalne;
65) stworzenia platform z podziałem na dzielnice, na której dostępne byłyby informacje na temat np. nasadzeń lub porządków;
66) problemów z firmami koszącymi trawniki;
67) sadzonek drzew odpowiedniej wielkości w ramach kompensacji drzew wyciętych – tak by efekt ekologiczny był podobny;
68) wprowadzenia rozwiązań zapobiegającym niszczeniu nasadzeń wykonanych oddolnie przez mieszkańców w trakcie koszenia;
69) kwestii budowania zaufania w trakcie projektowania nowych inwestycji;
70) zaprzestanie korzystania z dmuchaw w trakcie suszy;
71) obniżki czynszu w zamian za zielone inicjatywy na podwórkach miejskich nieruchomości;
72) wprowadzenie w całym mieście beczek na deszczówkę, w tym przekonania administacji nieruchomości przez mieszkańców do ich wdrożenia;
73) współpraca z mediami w zakresie informowania o roli zieleni;
74) propagowanie dobrych rozwiązań, które już są wdrożone w mieście przez różne podmioty;
75) cytowanie mieszkańców, którzy są zadowoleni z zastosowania nowych rozwiązań w zakresie zieleni lub retencji wody;
76) wpisywanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego stosowania paneli słonecznych;
77) kampanie informacyjne uwzględniające specyfikę zarządzania i własności terenów;
78) zmiana programu “Zielone podwórka”, tak by był adekwatny do potrzeb mieszkańców;
79) realizacji błękitno-zielonej sieci;
80) problemu z zaburzeniami stosunków wodnych przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych;
81) utrzymania już istniejącej infrastruktury wodnej;
82) edukowanie spółdzielni na temat jakości prac w kontekście ich wyzwań z najtańszymi wykonawcami;
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83) budowanie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi w temacie zieleni i retencji;
84) rozpoczęcie od wdrażania działań dających natychmiastowe efekty;
85) wprowadzanie rozsączania deszczówki;
86) odchodzenie od przyzwyczajenia do kanałów;
87) upusty podatków lub dotacje w celu zapobiegania skutkom suszy i weryfikowanie co roczne czy rozwiązanie jest utrzymane;
88) tworzenie terenów zieleni rekreacyjnej nad wodą;
89) wyzwań związanych z przyjmowaniem różnych wskaźników natężenia zieleni w różnych strukturach przestrzennych;
90) przy rozważaniu przesadzenia drzewa przy inwestycjach liczenie balansu między: szansą na przeżycie drzewa, efektem ekonomicznym i efektem
środowiskowym;
91) tworzenie zielonych ścian;
92) sadzenie platanów w centrum miasta;
93) uwzględniania już istniejącej zieleni w projektowaniu;
94) odzyskanie terenów zielonych poprzez promowanie zrównoważonego transportu;
95) prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie wycinek drzew na terenach niemiejskich;
96) edukacja mieszkańców na temat roli zieleni w mieście.
Na spotkaniu udostępniono mieszkańcom formularze konsultacyjne. W trakcie spotkania nie złożono żadnych formularzy konsultacyjnych.
Propozycje zgłoszone w ramach spotkania zostaną przekazane Panelistom Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” w celu dalszych prac
nad wypracowaniem rekomendacji, które zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Łodzi przez Panel. Prace nad rekomendacjami będą trwały w
miesiącach marzec – maj 2020 r.
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