Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ID zadania

Tytuł zadania

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Opis zadania

Lokalizacja zadania

Koszt zadania
po weryfikacji
merytorycznej

Ostateczny
koszt zadania

Podmiot realizujący i uwagi

WNIOSKI OGÓLNOMIEJSKIE

ZM/06/II

Warsztaty edukacyjne
- JEŻ w KATO to NASZ ZWIERZ!

ZM/10/II

Katowice - miasto kieszonkowych
ogrodów

ZM/17/II

Mała retencja przy kościółku
św. Michała Archanioła

ZM/18/II

ZM/24/II

ZM/25/II

Przywracamy dawny blask Małego
Stawu w Parku Kościuszki
- zieleń

Katowicki Bank Drzew

Dzielnicowe Łąki Kwietne - Szopienice,
Borki, Janów, Nikiszowiec, Bogucice

Justyna Żychoń-Macioch

Adrian Szymura

Aleksandra Karandys

Maria Chojnacka

Jarosław Urych

Piotr Łączniak

Projekt "JEŻ w KATO to NASZ ZWIERZ" zakłada przeprowadzenie warsztatów
edukacyjnych dla mieszkańców Katowic. Warsztaty będą miały charakter teoretyczny i
praktyczny. Podczas części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim jakie
są zwyczaje jeży, jak je dokarmiać aby nie wyrządzić im krzywdy, jakie są korzyści z ich
obecności, jakie zagrożenia niesie za sobą ich bytowanie w mieście. Część praktyczna
będzie polegała na wykonaniu przez każdego uczestnika własnoręcznie domku dla jeży.
Domki będą wodoodporne, chroniące przed drapieżnikami oraz będą miały otwieraną
pokrywę, aby można je było oczyścić na wiosnę i przygotować dla nowych lokatorów.
Uczestnicy będą mogli wziąć domki ze sobą i umieścić je np. w swoich ogrodach aby
zwiększyć szanse jeży na bezpieczne przezimowanie.

Miejski Dom Kultury Ligota, ul.
Franciszkańska 33

7 000 zł

7 000 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Miejski Dom
Kultury "Ligota".

Projekt zakłada serię 10 spotkań warsztatowych z mieszkańcami Katowic podczas których
powstaną grządki ziołowo-warzywno-owocowe w specjalnie przygotowanych skrzyniach.
Podczas warsztatów mieszkańcy wspólnie złożą skrzynie i posadzą w nich rośliny.
Następnie wezmę udział w szkoleniu w jaki sposób dbać i pielęgnować zbudowane
grządki. Zadanie z założenia ma charakter warsztatowy, powstające grządki będą efektem
szkolenia. Zakłada się, że wszystkie grządki zostaną ustawione na terenach miejskich
(zarządzane przez MZUiM, ZZM lub KZGM) wskazanych przez lokalne społeczności (grupy
mieszkańców, Rady Jednostek Pomocniczych). Szkolenie w ramach wolontariatu
przeprowadzi autor wniosku.

nie dotyczy

15 000 zł

15 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

W ramach zadania planuje się poprawę stosunków wodnych w otoczeniu kościoła pw.
św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki. Dzięki projektowi zostanie zlikwidowane
zjawisko zalewania drzewostanu Parku oraz udrożnienie istniejących tam rowów
dodatkowo poprawiając retencję wody w tamtym rejonie.

Wydział Kultury

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Kościuszki

70 000 zł

70 000 zł

Zadanie polega na wykonaniu nowych nasadzeń oraz odtworzenie zieleni wokół Małego
Stawu w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach, jako uzupełnienie prac związanych
z utworzeniem stawu retencyjnego. W projekcie zakłada się, w oparciu o zrewitalizowany
zbiornik oraz istniejący drzewostan wykonanie nowych nasadzeń w celu odtworzenia
zieleni wokół stawu. Otoczenia stawu zostanie uzupełnione zielenią niską - krzewami,
bylinami, roślinami wodnymi w jednorodnej kolorystyce.

ul. Piękna

60 000 zł

60 000 zł

Katowicki Bank drzew to projekt mający na celu zakup sadzonek drzew, które będą
rozdysponowane wśród mieszkańców. Na początek projekt ma zakładać 100 sadzonek,
po które będą się mogli zgłaszać mieszkańcy Katowic, za pośrednictwem Zakładu Zieleni
Miejskiej.
Sadzonki zostaną zakupione przez Zakład Zieleni Miejskiej i będą przechowywane w
Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach Murckach. Mieszkańcy po uzyskaniu
sadzonki będą wkopywali ją w ziemię po konsultacji z Zakładem Zieleni Miejskiej.

ul. Kościuszki 138, Centrum Edukacji
Ekologicznej w Katowicach Murckach

50 000 zł

50 000 zł

Celem zadania jest zazielenienie przestrzeni miejskiej poprzez
wykonanie łąk kwietnych wraz z nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi
nieurodzajnej. Planowane jest wykonanie ich w pięciu lokalizacjach na terenie: Szopienic
Borek, Janowa, Nikiszowca oraz Bogucic.

1. Skrzyżowanie ul. Obrońców
Westerplatte oraz ul. Roździeńskiej;
2. Borki teren za przystankiem Borki
Pętla;
3. Pas zieleni przy ul. Lwowskiej przy
byłym Gimnazjum nr 14;
4. Teren przy ul. Szopienickiej
naprzeciwko Skweru Rybka;
5. Pas zieleni przy ul. Leopolda;
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Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 5 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 10 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej
95 000 zł

95 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 10 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZM/27/II

Lawendowa Czytelnia - utworzenie
lawendowego ogrodu w rejonie
Biblioteki Śląskiej jako element
poprawy wizualnej otoczenia
oraz stworzenie strefy relaksu
i lawendowej aromaterapii

Pomysł to uzupełnienie terenu zieleni przy bibliotece Śląskiej (rejon ulic Powstańców i
Damrota), poprzez posadzenie lawendy tworząc poletka lawendowe poprzedzielane
istniejącymi chodnikami. Lawendowy ogród utworzony będzie w zamian istniejących
trawników, wśród rosnących tam drzew. Poletka mogą składać się z wielu lawendowych
kęp, tworząc rożne kształty. Dodatkowo proponuje się dodanie 5-8 ławek z parawanem
akustycznym umożliwiających komfortowe przebywanie w utworzonym ogrodzie. Ze
względu na lokalizację bezpośrednio przy bibliotece będzie to swoista czytelnia, ale
również miejsce relaksu gdzie możliwe będzie korzystanie z aromaterapii i koloroterapii
wynikającej wprost z natury jaką dostarczą lawendowe poletka. Ogrody lawendowe
powinny znajdować się w miejscach o średnim nasłonecznieniu.

rejon ulic Powstańców
i Damrota

Zamontowanie w Katowicach budek lęgowych dla ptaków. Zmniejszenie liczebności
owadów komarów.

Park Kościuszki, Rzeka Kłodnica,
Dolina Pięciu Stawów

6 000 zł

6 000 zł

Elżbieta Skowron

Dzielnicowy Bank Drzew dla Śródmieścia to projekt mający na celu zabezpieczenie w
budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą
rozdysponowane wśród mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej
jakie drzewa posadzić w określonych miejscach w dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni
Miejskiej będzie dysponował 10 000 zł na zakup drzew do wydania w danej dzielnicy.
Zakład Zieleni Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa mieszkańcami określi rodzaj i
wielkość wkopywanych drzew oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUM miejsce wkopania
drzewa.

nie dotyczy

10 000 zł

10 000 zł

Beata Skwara

Rewitalizacja trawnika wzdłuż ogrodzenia II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicach
Kilińskiego, Jordana, Głowackiego oraz trawników na dwóch podwórzach szkoły: od
strony Głowackiego (1) i od strony Kilińskiego - przy budynkach dawnego gimnazjum (2).
Nasadzenie krzewów i krzewinek ozdobnych. Proponujemy do nasadzenia i nasiania
następujące gatunki: trawuły, ognik szkarłatny, miscanthus, pennisetum, śliwę tarninę,
berberys czerwony, suchodrzew pekiński, ostrokrzew, dziką różę. Są to rośliny szybko
rosnące, mało wymagające (rosną na wszystkich glebach), gęste, w większości
miododajne, mogące stanowić schronienie dla zwierząt. Uporządkowanie pasów
oddzielających chodniki od jezdni wzdłuż ulicy Kilińskiego (po przeciwnej stronie szkoły),
wysypanie grysem ozdobnym.

ulica Kilińskiego i Głowackiego
(odcinki pomiędzy ulicami Jordana a
Poniatowskiego), ul. Jordana
(odcinek pomiędzy ulicami
Głowackiego a Kilińskiego)

Magdalena Jankowska

Planowana realizacja zadania dotyczy zazielenienia przestrzeni publicznej oraz poprawy
estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza oraz ul. Astrów. W ramach zadania
planuje się: 1 Sadzenie drzew: - 2 sztuki na wysokości ulicy Szeligiewicza 4; - 2 sztuki na
wysokości ulicy Szeligiewicza 12; - 5 sztuk na wysokości ulicy Szeligiewicza 20; - 1 sztuka
na rogu ulic Szeligiewicza 20 i ulicy Podchorążych, na wyspie obok znaku drogowego. 2
Prace remontowe parkingu: w celu zasadzenia 5 sztuk drzew na wysokości ulicy
Szeligiewicza 20 konieczna jest zmiana układu parkingu równolegle do jezdni,
analogicznie jaki jest na całe długości ulicy Szeligiewicza. Szerokość chodnika pozostanie
taka jak dotychczas, zmieni się liczba miejsc parkingowych. Biorąc pod uwagę fakt, że
dotychczas tylko w tym miejscu na ulicy Szeligiewicza samochody stoją prostopadle do
jezdni, zabierając przestrzeń dla chodnika i zieleni miejskiej, proponowane rozwiązanie
wpłynie korzystnie na estetykę okolicy oraz stopień jej zazielenienia. 3 Sadzenie krzewów
na podwórku ulicy Szeligiewicza. Teren wzdłuż płotu. 4 poprawa estetyki terenu
zielonego przy wejściu do budynku przy ulicy Astrów 2 - kwietniki. 5 Poprawa estetyki
terenu zielonego na podwórku ulicy Astrów 2 (przy garażach, obok bramy wjazdowej) trawnik dywanowy na skarpie, krzewy.

ul. Szeligiewicza 4, 12 i 20
oraz podwórko, ul. Astrów 2

Andrzej Richter

Zasłonięcie zielonym murkiem luki związanej z kursem rzeki Rawy. Aktualny stan miejsca
przy torach tramwajowych od wielu lat niekorzystnie wpływa na wizerunek rynku. Luka
między budynkami odsłania brudny i brzydki widok oszpeconych elewacji budynków
znajdujących się nad rzeką.

Aleja Korfantego - luka między
budynkiem dawnego Muzeum
Śląskiego, a posesją dochodząco do
ul. Teatralnej (Rynek)

Grzegorz Czoik

Zakład Zieleni Miejskiej
292 800 zł

292 800 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 20 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
ZM/26/II

Budki lęgowe

Przemysław Pietrzyk

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 1 000 zł.

ŚRÓDMIEŚCIE

ZL1/09/II

ZL1/01/II

ZL1/04/II

ZL1/05/II

Dzielnicowy Bank Drzew

Zielona Konopa (II Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w
Katowicach) - rewitalizacja roślinności
i trawników na podwórzach oraz
wokół budynku szkoły

Zazielenienie przestrzeni publicznej
oraz poprawa estetyki terenów
zielonych przy ul. Szeligiewicza oraz
ul. Astrów

Zielony murek
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Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej

25 000 zł

25 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 3 000 zł.
W przypadku wyboru zadania jego
realizatorem będzie
Wydział Edukacji i Sportu.

Zakład Zieleni Miejskiej
25 000 zł

25 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.
Teren pod nadzorem Miejskiego
Konserwatora Zabytków.

Zakład Zieleni Miejskiej
15 000 zł

15 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL1/07/II

Łąka przy Rondzie

Wojciech Lesiak

Łąka Kwietna w sąsiedztwie Ronda Generała Jerzego Ziętka zastąpi istniejący obecnie
trawnik. W ramach zadanie zostanie zdarta istniejąca darń, na skarpie terenowej zostanie
założona łąka kwietna z maty, a na terenie płaskim kwietna z siewu. Będzie to łąka z
mieszanki roślin wieloletnich z domieszką roślin jednorocznych, tak aby wyglądała
atrakcyjnie już w pierwszym roku. Łąka z maty: 600 m2, łąka z siewu: 800 m2. Przy łące
zostanie zamontowana tabliczka informacyjna tłumacząca ideę łąki kwietnej i jej
pozytywny wpływ na ekosystem. Kosztorys został oparty o informację pozyskaną z firmy
zajmującej się profesjonalnie zakładaniem łąk kwietnych dla podmiotów prywatnych i
publicznych.

Zakład Zieleni Miejskiej
Rondo Generała Jerzego Ziętka

98 100 zł

98 100 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

ZAŁĘSKA HAŁDA-BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA
Zakład Zieleni Miejskiej
ZL2/04/II

Zagospodarowanie skweru na ulicy
Ligęzy w pobliżu SP nr 11

ZL2/02/II

Łąka kwietna przy skrzyżowaniu ulic
Dziewięciu z Wujka i Ligockiej

ZL2/03/II

Zagospodarowanie klepiska na zielony
skwer z drzewami i krzewami na
skrzyżowaniu ulic Rolnej z Hetmańską

Borys Pronobis

Wykarczowanie terenu i jego uporządkowanie, nasadzenie paru krzewów i drzew (2, 3).

tereny zielone naprzeciw domostw o
nr 20g, f przy ulicy Ligęzy

Adrian Kowalski

W ramach zadania na terenie w okolicach skrzyżowania ulic Dziewięciu z Wujka i Ligockiej
zostanie stworzona łąka kwietna. Obecnie na terenie, którym objęty jest wniosek rośnie
trawa. Na części obszaru na ziemi
widoczne są pozostałości na betonowej nawierzchni przy drzewach (resztki betonu
zarośnięte trawą). W ramach zadania te betonowe resztki zostaną usunięte. W ich
miejscu (a także tam, gdzie teraz rośnie trawa) wysiana zostanie łąka kwietna. Całkowita
powierzchnia łąki mogłaby wynieść około 280 m kwadratowych.

Naroże ulic Ligockiej i Dziewięciu z
Wujka - patrząc od strony
skrzyżowania w stronę osiedla przy
ul. Ligockiej

Borys Pronobis

Likwidacja dzikiego parkingu po zburzonej, starej kamienicy, usunięcie gruzowiska,
szutru, nawiezienie ziemi i nasadzenia drzew i krzewów

Róg skrzyżowania ulic Rolna Hetmańska

20 000 zł

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
33 000 zł

33 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
65 000 zł

62 900 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

ZAWODZIE

ZL3/05/II

Nasz piękny ogród

ZL3/01/II

Zazieleńmy Tu! Zagospodarowanie
pasa zieleni w rejonie ulic Bohaterów
Monte Cassino i Marcinkowskiego
przy ogrodzeniu ośrodka sportowego
Słowian

ZL3/03/II

Niech będzie kolorowo! - skwer pełen
kolorów przy ulicy Bohaterów Monte
Cassino

Irena Chaluch

Celem zadania jest upiększenie i pielęgnacja ogrodu środowiskowego w Zespole Szkół na
1 w Katowicach, zrealizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego w 2018 r.
Planujemy zakup i montaż małych elementów architektury krajobrazu, tj. skrzynki dla
owadów zapylających, gniazd i półek lęgowych, karmników i poidełek dla ptaków.
Pielęgnacja ogrodu wymaga zakupu nawozów, nasion oraz roślin.

Wydział Edukacji i Sportu
ul. Staszica 2

Grażyna Prycza-Kupny

Wniosek dotyczy „zielonego” zagospodarowania pasa w rejonie ulic Bohaterów Monte
Cassino, Marcinkowskiego, przy ogrodzeniu ośrodka sportowego Słowian.
W ramach zadania planowane jest:
- regeneracja trawnika na całym terenie,
- wydzielenie fragmentu terenu i posadzenie na nim łąki kwietnej,
- zakup i montaż hoteliku dla owadów pożytecznych na nóżce (nóżkach) i usytuowanie go
przy łące kwietnej,
- nasadzenia drzew i krzewów dobrych jako pożywienie dla ptaków miejskich np.
jarzębina, bez czarny, wiśnia, aronia na całej długości pasa zieleni (do ustalenia z ZZM),
- montaż 2-3 budek lęgowych dla ptaków na drzewach np. wróbli, szpaków
(Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES),
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej np. bioróżnorodności, łące kwietnej, owadach
zapylających,
- rozproszone nasadzenia cebulowych kwiatów wczesnowiosennych np. krokusy.

Pas zieleni w rejonie ulic Bohaterów
Monte Cassino i Marcinkowskiego
przy ogrodzeniu ośrodka
sportowego Słowian, aż do ulicy
Wyspiańskiego

Grażyna Prycza-Kupny

Projekt będzie polegał na uporządkowaniu terenu z obumarłych drzew, nasadzeniu
drzew np. kolorowych odmian klonów, jabłoni ozdobnej, kolorowo kwitnących krzewów i
obsianiu już rosnącego trawnika mieszanką kwiatów i ziół polnych

Teren zielony, skwer pomiędzy
ulicami Bohaterów Monte Cassino 1
i 1 Maja 87

1 390 zł

1 390 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Zespół Szkół nr
1.

Zakład Zieleni Miejskiej
25 000 zł

25 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 2 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
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15 000 zł

15 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 1 000 zł. Zadanie możliwe do
zrealizowania bez działki nr 180/7.
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ZL3/04/II

ZL3/06/II

ZL3/07/II

ZL3/02/II

Zazielenienie przestrzeni publicznej
dokoła placu zabaw. Pomiędzy
Marcinkowskiego 11 a stacją
energetyczną. Poprzez: sadzenie
krzewów i drzew, pielęgnację zieleni
wysokiej, cięcie pielęgnacyjne w
koronie drzew, założenie kwietnika

To wiele znaczy dla Zapylaczy!

Zieleń dla mieszkańców Zawodzia na
skwerze pomiędzy ulicami 1 Maja
108, 1 Maja 110 oraz Racławickiej 1-5

Zadrzewienie Bulwarów Rawy

Paweł Kostyra

Zazielenienie przestrzeni publicznej przy placu zabaw. Pomiędzy Marcinkowskiego 11, a
stacją energetyczną. Poprzez: sadzenie krzewów i drzew pielęgnację zieleni wysokiej
cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew, założenie kwietnika oraz dodanie ławeczek. Można
również pokusić się o warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony
przyrody dla dzieci w pobliskiej szkoły.

Sandra Gocel

W ramach zadania zostaną zorganizowane dwa warsztaty dla Zawodzian, w czasie
których każdy uczestnik (łącznie 50 osób) posłucha edukacyjnej prelekcji o zapylaczach
żyjących w mieście oraz ich wpływie na ekosystem. Dodatkowo po części teoretycznej
odbędą się zajęcia manualne z wysadzania łąki kwietnej na balkon. Każdy z uczestników
stworzy swoją własną, drewnianą skrzynię z łąką kwietną, która stanie się prawdziwą
jadłodajnią dla miejskich zapylaczy. Łąki balkonowe będą się składały z nasion: chabra
bławatka, kopra ogrodowego, lnu wielokwiatowego, lepnicy baldaszkowej, lnicy
marokańskiej, maciejki dwurogiej, maczka kalifornijskiego, maków polnych, nagietka
lekarskiego, smagliczka nadmorskiego, złocienia karłowego. Warsztaty zostały
zaplanowane na dwa wiosenne dni (kwieceń - maj). Odbędą się one w Ogrodzie Działu
"Zawodzie" Miejskiego Domu Kultury "Bogucice - Zawodzie", co zostało już uzgodnione z
pracownikiem tej instytucji.

ul. Marcinkowskiego 13A

Anna Kurzydło

Zadanie ma na celu posadzenie krzewów, na działce znajdującej się na tyłach bloku
mieszkalnego przy ul. 1 Maja 108 w dzielnicy Zawodzie. Planowane jest aby nasadzenia
zostały przeprowadzone wzdłuż chodnika oraz parkingu. Szczegółowo odcinki te zostały
zaznaczone w załączniku nr 1 jako linie A-B, C-D oraz E-F. Chciałabym aby krzewy pełniły
funkcję ozdobną i nie były uciążliwe w utrzymaniu np. tawuła norweska, berberys,
pigwowiec pośredni, forsycja.
Kolejnym elementem zadania jest posadzenie dwóch drzew niskopiennych np. brzozy na
odcinku A-B oraz jednej brzozy na odcinku E-F. Chciałabym też posadzić kilka niskich
krzewów płożących (3-4) na terenie skweru. Ostatnim elementem zadania jest
rewitalizacja skweru w miejscu zapadnięcia, które stwierdzono podczas oględzin. Liczę, że
osoby zajmujące się zawodowo sadzeniem roślin weryfikujące wniosek doradzą
wnioskodawczyni, czym najlepiej obsadzić skwer (jak to miało miejsce w zeszłym roku).
Chciałabym również, aby na tym etapie zostali włączeni do projektu moi sąsiedzi, z
którymi konsultowałam treść i zakres wniosku.

ul. Racławicka 7, 40-239 Katowice.
Rejon ulic: 1 Maja 198, 110 oraz
Racławickiej 1, 3, 5

Marek Kiedroń

Głównym działaniem jest opracowanie planu nasadzenia drzew, a następnie jego
realizacja. Plan powinien uwzględniać charakter terenu nasadzenia (walory estetyczne)
oraz rodzaj gatunku drzew (określone cechy - rozmiar, gęstość listowia, odporność).
Realizacja to przygotowanie według planu miejsc pod nasadzenie drzew, ich posadzenie i
zabezpieczenie.

Ulica Karola Marcinkowskiego,
pomiędzy stacją energetyczną
Tauron i TBS przy ul. Szerokiej

Zakład Zieleni Miejskiej
19 000 zł

19 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 1 500 zł.

Wydział Kultury
7 200 zł

7 200 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Miejski Dom
Kultury "Bogucice-Zawodzie".

Zakład Zieleni Miejskiej
16 950 zł

16 950 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
Teren między ulicą Bagienna a rzeką
Rawą, od wiaduktu ul. Bohaterów
Monte Cassino do linii energetycznej

8 600 zł

8 600 zł

ulica najbliższa ul. Trzech Stawów

55 000 zł

50 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi 500 zł. Zadanie możliwe do
zrealizowane na części przedstawionych
działek.

OSIEDLE PADEREWSKIEGO-MUCHOWIEC

ZL4/01/II

Kwitnąca Dolina - czyli łąka kwietna
na Dolinie 3 Stawów

Agnieszka Jagła

Łąka kwietna to przyjazne środowisko dzikiej przyrodzie i człowiekowi. Na Dolinie 3
Stawów rosnące dzikie kwiaty pozwolą cieszyć kolorami, naturą i spokojem. Miejskie łąki
kwietne pomagają ograniczać negatywne skutki zmian klimatu - poprawiają retencję wód
opadowych, filtrują powietrze, obniżają temperaturę. Łany kwiatów są domem i stołówką
pożytecznych owadów i innych małych zwierząt. Na zaproponowanym terenie znajduje
się ul dla dzikich owadów zapylających.
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Zakład Zieleni Miejskiej

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL4/04/II

Kwitnące schody w Katowickim Parku
Leśnym

Michał Piątek

W ramach zadania "Kwitnące schody w Katowickim Parku Leśnym" proponuje
uzupełnienie nasadzeń roślinnych przy schodach prowadzących do cieku Potoku Leśnego
oraz wykonanie zabezpieczeń dla tych nasadzeń. Przy wyremontowanych kilka lat temu
schodach sukcesywnie pojawiały się nasadzenia różaneczników, azali oraz cisów. Niestety
w zeszłym roku część roślin została zniszczona, a część zachorowała w wyniku czego
zostały usunięte. Kwitnące różaneczniki na skarpie robiły na mieszkańcach duże wrażenie
dlatego chciałbym żeby nasadzenia zostały uzupełnione o różaneczniki,cisy i inne rośliny
tolerujące zacienienie np. funkie, brunery czy bluszcz. Ponadto w celu zabezpieczenia
nasadzeń proponuję wykonać osłonę w postaci poręczy, która zabezpieczy rośliny przez
zjeżdżającymi po skarpie rowerzystami. Przy schodach widać wyraźnie ślady kół.
Przedłużona poręcz zabezpieczyłaby rośliny, a przy okazji mogłaby być wsparciem przy
wchodzeniu po schodach.

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Trzech Stawów, Katowicki Park
Leśny

60 000 zł

53 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

LIGOTA-PANEWNIKI

ZL6/03/II

ZL6/05/II

ZL6/07/II

Operacja Deszczówka

Ulica Panewnicka – zielona oś
dzielnicy Ligota-Panewniki

Utworzenie niewielkiego skwerku
zielonego na osiedlu Kokociniec

Katarzyna Kubiak

W ramach zadania chcemy zakupić 6 pojemników na deszczówkę oraz obsadzić zbiorniki
roślinnością.
W naszej szkole dbanie o środowisko i naturę jest elementem terapii, która wpływa na
rozwój osób
z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawnością intelektualną. Od kilku lat dbamy
o nasz ogród sensoryczny, który do funkcjonowania potrzebuje wody. Chcemy podejść
do tematu jeszcze bardziej ekologicznie i wykorzystać każdą kroplę, która spada z nieba.
Nasz ogród jest źródłem radości i poznawania świata zewnętrznego, dzięki czemu
uczniowie wychodzą poza mury szkoły i uczą się jak dbać o swój kawałek świata.

ul. Kołobrzeska 8, teren Szkoły
Podstawowej nr 61 Specjalnej w
Katowicach

Klaudia Kuraś

Przedmiotem projektu jest nasadzenie zieleni miejskiej na ulicy Panewnickiej w
Katowicach - w stopniu w którym pozwalają na to warunki techniczne i prawne oraz
istniejąca infrastruktura podziemna. W ramach projektu planowane jest:
- zakup oraz posadzenie 35 sztuk drzew gatunków przystosowanych pod względem
wymagań życiowych do środowiska miejskiego np. wiśnia piłkowana, lipa srebrzysta, klon
polny, robinia akacjowa, brzoza pożyteczna, jarząb mączny, jarząb szwedzki
- zakup oraz posadzenie 350 sztuk (można przyjąć miarę m2) krzewów odpowiednich do
trudnych warunków miejskich np. dereń jadalny, perukowiec podolski, rokitnik
zwyczajny, ligustr pospolity, forsycja, róża pomarszczona, bez czarny, tawuła w
odmianach
W ramach założenia zostanie też wykonane przygotowanie terenu, zabezpieczenie roślin
oraz zastosowanie podłoża kierunkowego pod rośliny. Przewidziana też jest pielęgnacja
roślin po posadzeniu (jeden sezon wegetacyjny).
Projekt zakłada możliwość zamiany nasadzeń drzew na krzewy, w przypadku braku
wystarczającej ilości miejsca na posadzenie drzew (ze względu na istniejącą
infrastrukturę podziemną) oraz wybór konkretnych / wybranych działek spośród
zaproponowanych przez wnioskodawcę projektu.

Ulica Panewnicka – zakres działek od
skrzyżowania z ul. Kruczą do ronda
Euzebiusza Huchrackiego

Dorota Żywica

Zadanie dotyczy utworzenia niewielkiego skwerku zielonego na działkach miejskich na
osiedlu Kokociniec.
Zadanie polega na likwidacji ok 57 m kw. chodni ka znajdującego się w sąsiedztwie Strefy
Gier i Zabaw i utworzeniu niewielkiego pasu zieleni będącego buforem pomiędzy Strefą
Gier i Zabaw a drogą osiedlową. Pas zieleni należy zasiać trawą i dokonać nasadzeń
żywopłotu. Dodatkowym elementem dekoracyjnym tego miejsca ma być niewielki
kwietnik utworzony w pobliżu Strefy Gier. Nasadzenia na skwerku mają obejmować
rośliny wieloletnie, o dużych walorach dekoracyjnych, niewymagających szczególnych
zabiegów pielęgnacyjnych np.: trawy pampasowe, szałwie omszowe, lawendy, żurawiki,
jeżówki lub inne. Posadowienie sześciu głazów narzutowych (dolomitowe lub piaskowe)
w pasie dzieleni stanowić będzie element dekoracyjny zarazem będą zabezpieczały go
przez zniszczeniem, przez parkujące samochody.

ul. Krucza/Kijowska - równoległa do
ul. Wybickiego
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Wydział Edukacji i Sportu
12 500 zł

12 500 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Szkoła
Podstawowa nr 61 Specjalna.

Zakład Zieleni Miejskiej
99 000 zł

99 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
17 710 zł

17 710 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice
Wydział Edukacji i Sportu
ZL6/04/II

ZL6/08/II

Zwierzogród

Nasza ZIELONA ALEJA. Rewitalizacja
zieleni wzdłuż alei Zaruskiego między
ulicą Medyków a ulicą Stolarską

Katarzyna Kubiak

Sylwia Bacia

W ramach projektu proponuję zakup budek lęgowych dla ptaków miejskich (sikorka,
wróbel, szpak, jerzyk, kawka), domków dla jeży oraz hoteli dla owadów.

W ramach zadania przewiduje się uporządkowanie przestrzeni zielonej wzdłuż Alei
Generała Mariusza Zaruskiego. Zakłada się ujednolicenie i upiększenie znajdującej się tam
roślinności, nasadzenia nowych krzewów, przycięcia drzew, sadzenie nowych oraz
wysadzenia łąki kwietnej.
Zadanie:
- Posadzenie w miejsce obecnego niejednorodnego żywopłotu jednolitych krzewów na
długości ok 200m od ul. Medyków na wysokości siłowni plenerowej do ul. Karola
Chodkiewicza. Np pięciornik, jego kwiaty występują w wielu kolorach , prosty w uprawie i
odporny krzew, kwitnie bardzo długo i obficie, nie wymaga żyznej gleby i nie wymagają
szczególnej pielęgnacji a mający bardzo duże walory ozdobne.
- Wysadzone krzewy forsycji przesadzić i uzupełnić braki w żywopłocie od ul. Karola
Chodkiewicza do ul. Stolarskiej na długości ok 100m, z pozostałych stworzyć
jednoskupiny wzdłuż alei i podbić na przykład iglakami, nawiązując do istniejącej
aranżacji przy wlocie na ul. Chodkiewicza.
- W rejonie ul. Karola Chodkiewicza (strona lewa) utworzyć szpaler drzew ozdobnych ok 34 szt, z pasem iglaków i traw nawiązujących do istniejącej aranżacji po stronie prawej,
wewnątrz tej przestrzeni ok 100m2 stworzyć łąkę kwietną bylinową.
- Przyciąć około 12 szt drzew, które obecnie sięgają już do linii NN i przysłaniają latarnie.

ul. Kołobrzeska 8, teren Szkoły
Podstawowej nr 61 Specjalnej w
Katowicach

6 500 zł

6 500 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Szkoła
Podstawowa nr 61 Specjalna.

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Generała Mariusza Zaruskiego

55 000 zł

55 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

ZAŁĘŻE

ZL7/03/II

ZL7/05/II

ZL7/06/II

Pnącza przy Bocheńskiego

Pielęgnacja drzew Gliwicka 92

Więcej krzewów i trawy na ulicy
Ondraszka - dla ludzi, ptaków i pszczół

Karol Janiak

Zadanie ma na celu stworzenie zielonej powierzchni na płocie i ekranach akustycznych
wzdłuż ulicy Bocheńskiego naprzeciw numerów 34-52. Bluszcze, z których mogą powstać
zielone ściany to bluszcz trójklapowy (Parthernocissus tricuspidata) i/lub bluszcz
pospolity (Hedera helix). Nasadzeń należy dokonać na długości 200 mb.

Betonowy płot i ekrany akustyczne
naprzeciwko zabudowań
mieszkalnych na ulicy Bocheńskiego
40-52

11 000 zł

11 000 zł

Karol Janiak

Zadanie ma na celu przeprowadzenie pielęgnacji drzew rosnących na terenie placu zabaw
przy Zespole Szkół i Placówek nr 2. W koronach 9 lip (szczególnie górnych partiach) od
jakiegoś czasu widoczne są suche gałęzie. Usunięcie martwych części drzew zlikwiduje
niebezpieczeństwo ich spadnięcia na plac zabaw i chodnik oraz może zapobiec
ewentualnemu dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby lub grzyba. Dziesiąte drzewo
jest całkowicie suche dlatego należy je wyciąć.

ul. Gliwicka 92

7 000 zł

7 000 zł

Ewa Inn

Projekt zakłada głównie odtworzenie trawnika wzdłuż budynku mieszkalnego Ondraszka
17 i nasadzenia krzewów na tym trawniku oraz w miarę możliwości również na innych
trawnikach wzdłuż ulicy Ondraszka, co zwiększy różnorodność roślinną na tym terenie.
Krzewy, jakie by się pojawiły na tej ulicy, to gatunki, które w porze kwitnienia
odwiedzane są chętnie przez owady zapylające, a jesienią owocują, zapewniając pokarm
dla ptaków, prócz tego posiadają kolce i rozłożysty pokrój, dzięki czemu dadzą
schronienie małym ssakom i ptakom. Proponowane krzewy, które posiadają te atuty, to:
pigwowiec japoński i berberys thunberga dla miejsc nasłonecznionych oraz mahonia
pospolita w miejscu zacienionym. Co istotne, są to gatunki krzewów odporne na trudne
warunki pogodowe (upał, susza, mróz), nie posiadające specjalnych wymagań co do gleby
i pielęgnacji. Dodatkowo prócz mahoni na zacienionym klombie można posadzić byliny
cieniolubne, które wypełnią wolną przestrzeń, a z czasem ją zarosną, np. funkie, których
kwiaty również lubią pszczoły.
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Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Ondraszka 17, 10 i 7

29 700 zł

29 700 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 3 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL7/01/II

Park Mościckiego na 100-lecie Kolonii

Maria Danielska

Będzie kontynuowana rewitalizacja Parku Mościckiego polegająca na przywróceniu
terenowi walorów estetyczno- rekreacyjnych, co jest bardzo ważne dla Kolonii
Mościckiego, jak i sąsiadującego Tysiąclecia, a przede wszystkim mieszkańców Załęża,
którzy są stałymi klientami Auchan.
To właśnie ten teren od lat jest codziennie obserwowany nie tylko przez mieszkańców
Kolonii, ale i z całej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, poruszających się
komunikacją miejską (tramwajowo-autobusową), samochodową i kolejową. Należy też
podkreślić, że w bliskim sąsiedztwie Parku będzie realizowana siedziba prokuratur
wszystkich szczebli, a tym samym zmniejszy się powierzchnia zielonych terenów z dziko
naturalnie rosnącymi drzewami i roślinnością, co będzie bardzo odczuwalne przez
kolonistów. Obecnie widać już dużo oznakowanych drzew, które lada dzień znikną z
powierzchni ziemi. Dodatkowym bodźcem na realizację tego projektu jest fakt, że Kolonia
Mościckiego w latach 2027-2028 będzie obchodziła 100-lecie swojego istnienia.
W ramach realizacji ww. projektu przewiduje się wykonanie następujących zadań:
- sadzenie 7 drzew na części Parku, tj. na terenie „dzikiego boiska”. Będą to drzewa nie
tylko popularne, ale przede wszystkim ozdobne,
- sadzenie krzewów kwitnących w okresie wiosna – jesień- 50 mb,
- przygotowanie rabat kwiatowych kwitnących w okresie wiosna – jesień – 50 m2.

Teren ten znajduje się w Kolonii
Mościckiego, między laskiem obok
firmy Kleofas Park, a kładką
komunikacyjną do Auchan (obok
firmy Mazak); naprzeciwko domków
między ul. Czoika – Ciemały

Zakład Zieleni Miejskiej
43 490 zł

41 300 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 3 000 zł.

OSIEDLE WITOSA

ZL8/01/II

ZL8/03/II

ZL8/02/II

"Zielona 13-stka" - edukacja
ekologiczna poprzez działanie. Cykl
zajęć warsztatowych dla dzieci z
Miejskiego Przedszkola nr 13 w
Katowicach połączony z aktywnym
uczestnictwem w tworzeniu i
utrzymaniu zieleni w ogrodzie MP nr
13 w Katowicach

Zaszyj się w zieleni

Osiedle Witosa Owocowy Raj

Iwona Rzeszut

"Zielona 13-stka" jest zadaniem skierowanym na kształtowanie wśród dzieci
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach, będących mieszkańcami
osiedla Witosa, aktywnej postawy wobec otaczającej przyrody. W ramach zajęć planuję
się:
1. Cykl warsztatów i zajęć praktycznych o tematyce związanej z ekologią (m.in.
Mieszkańcy naszego ogrodu, Nasze grządki - hodowla warzyw i owoców w przedszkolu,
Tajemnice kochłowickiego lasu, Ekologia w domu i przedszkolu). Planowane warsztaty
będą uzupełnieniem realizowanego od 3 lat programu "EKO tygodnia" oraz wspomogą
działania edukacyjne zmierzające do szanowania otaczającej nas przyrody w myśl
przysłowia czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2. Pielęgnacja zieleni na terenie ogrodu przedszkolnego, będącego w dużej mierze
efektem realizacji działań finansowanych z budżetu obywatelskiego, który zobowiązuje
przedszkole do otwarcia ogrodu dla mieszkańców osiedla. Działania mają poprawić
estetykę ogrodu, jego bezpieczeństwo, a także pozwolić na zdrowy rozwój drzewostanu.
3. Nasadzenie krzewów żywopłotowych wzdłuż ogrodzenia przedszkola w celu
utrzymania odpowiedniego dla dzieci mikroklimatu, utworzenie naturalnego filtra
powietrza.
4. Przedszkolny kompostownik - zakup kompostownika wraz z niezbędnym do
utrzymania sprzętem połączone z edukacją ekologiczną.
5. Opryski na kleszcze dokonanie sezonowych oprysków przeciw kleszczom w celu
poprawy bezpieczeństwa.

ul. Witosa 16A, teren ogrodu
przedszkolnego Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Katowicach

Krzysztof Kraus

Zadanie obejmuje założenie zielonej przestrzeni pośrodku osiedla opartej na krzewach
żywopłotowych, która docelowo stanie się zielonym labiryntem pozwalającym odsapnąć
od codziennego dzielnicowego zgiełku.

teren przy ul. Witosa (między
Placem św. Herberta a ośrodkiem
zdrowia)

Zadanie obejmuje nasadzenia krzewów i drzew owocowych na terenie Osiedla Witosa.
Zwiększenie ich ilości wpisze się w obowiązujący krajobraz dzielnicy, którą charakteryzuje
spora ilość drzew owocowych. Dzięki temu dzielnica może stać się prawdziwym
owocowym rajem!

Obszar obejmuje tereny wzdłuż
głównych ciągów komunikacyjnych
oraz skwery. Ulice: Witosa, Rataja,
Ossowskiego, Obroki,
Kwiatkowskiego, Skwer Pamięci
Ofiar Tragedii 1896 roku w Kopalni
Kleofas, Skwer rtma. Witolda
Pileckiego

Krzysztof Kraus
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Wydział Edukacji i Sportu
24 500 zł

24 500 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Miejskie
Przedszkole nr 13.

Zakład Zieleni Miejskiej
64 600 zł

63 100 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 10 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
20 000 zł

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice
OSIEDLE TYSIĄCLECIA

ZL9/04/II

Czytaj w zielonym - rewitalizacja i
poprawa infrastruktury Ogrodu S(ł)ów
otaczającego filię nr 14 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Katowicach
(Os. Tysiąclecia, ul. Piastów 20)

ZL9/01/II

Uzupełnienie przydrożnego
drzewostanu odmianami odpornymi
na zmiany klimatu - osłona przed
pyłem i hałasem

ZL9/03/II

Łąka kwietna oraz nowe drzewa dla
Tysiąclecia

ZL9/05/II

Uzupełnienie przydrożnego
drzewostanu odmianami odpornymi
na zmiany klimatu osłona przed
pyłem i hałasem

ZL9/06/II

Systemowa rewitalizacja terenów
zielonych zlokalizowanych w rejonie
stawu Maroko – Park Bederowiec

ZL9/07/II

Poprawa estetyki zieleni przy skwerze
Piastów Śląskich

Barbara Narożny

Patrycjusz Godawa

Jacek Pytel

Ogród wokół Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej, założony w 2013 roku wymaga
stałej dbałości oraz uzupełniania o elementy przyjazne naturze i użytkownikom. Działania
w ramach projektu: - profesjonalna pielęgnacja drzew oraz krzewów żywopłotowych,
okalających ogród (przycięcie według potrzeb, zebranie i wywiezienie powstałych
odpadów); - zakup i obsadzenie odpowiednimi roślinami dwóch pergol, które będą
elementami ozdobnymi i dającymi cień w słoneczne dni; - zakup ziemi i skrzynek oraz
odpowiednich do nich roślin; - zakup kory iglastej i rollborderów - aby zadbać o istniejące
już nasadzenia; - zakup i montaż hotelu zimowego dla owadów

ul. Piastów 20

Zadanie polega na zasadzeniu odmian drzew odpornych na suszę

Trawnik - odcinek od wjazdu do
ZSO3 z ulicy Tysiąclecia do terenu za
przystankiem Osiedla Tysiąclecia
Chrobrego do granic działki

Projekt zadania zakłada wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i
wywiezieniem ziemi nieurodzajnej o powierzchni ok 280 m² oraz sadzenie 4 nowych
drzew na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w rejonie pętli autobusowej przy ulicy
Tysiąclecia 101. W wysianej mieszance łąki kwietnej powinny pojawić się gatunki
rodzimych wieloletnich roślin łąkowych.

Rejon pętli autobusowej w rejonie
ulicy Tysiąclecia 101 w Katowicach

Wydział Kultury
6 910 zł

6 910 zł

Dysponentem środków na realizację
zadania będzie Miejska Biblioteka
Publiczna.

Zakład Zieleni Miejskiej
15 000 zł

15 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 500 zł.
Zakład Zieleni Miejskiej

35 310 zł

34 200 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.
Zakład Zieleni Miejskiej

Patrycjusz Godawa

Zadanie polega na zasadzeniu odmian drzew odpornych na suszę.

ul. Tysiąclecia

16 000 zł

16 000 zł

Jacek Pytel

W ramach zadania planuje się oczyszczenie z resztek odpadów komunalnych i gruzu
terenów zielonych, wywiezienie ziemi i starego suchego drzewa oraz pielęgnację
drzewostanu w rejonie ciągów pieszych w rejonie stawu Maroko na osiedlu Tysiąclecia w
Katowicach.

Rejon stawu Maroko w pobliżu ulicy
Piastów 15 w Katowicach - Park
Bederowiec

65 000 zł

65 000 zł

Tomasz Baron

W ramach zadania zostanie założony trawnik w miejscach zniszczonych przez parkujące
samochody. Łączna powierzchnia trawnika wynosić będzie około 500 metrów
kwadratowych. Wzdłuż drogi zostaną zasadzone krzewy uniemożliwiające niezgodne z
przepisami parkowanie na zieleni, alternatywnie mogą być rozstawione większe
kamienie, tak jak zostało zrobione to po drugiej stronie ulicy, na skwerze Piastów Śląskich.

ulica Księcia Henryka Brodatego,
teren naprzeciw skweru Piastów
Śląskich

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.
Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł. W kwocie zadania
zabezpieczono środki na wywóz
Zakład Zieleni Miejskiej

16 500 zł

16 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC
Zakład Zieleni Miejskiej
ZL11/01/II

ZL11/04/II

ZL11/06/II

ZL11/03/II

Hotele dla owadów na Wełnowcu Józefowcu

Ściana zieleni przy placu zabaw

Mini skwer pod kasztanami na osiedlu
Józefowiec

Budki lęgowe w Lasku Alfreda

Piotr Szuster

Proszę o zakup i montaż na terenach zielonych dzielnicy (lasek, skwer i park) 4 hoteli dla
owadów.

Skwer Walentego Fojkisa, Park
Wełnowiecki, Lasek Alfreda

Ewa Szanecka

Postawienie konstrukcji „zielonej ściany” oddzielającej placu zabaw przed kościołem pw
Św. Józefa Robotnika od ulicy Mikusińskiego.
Konstrukcja wysokości około 3 metrów, długości około 40 metrów.
Konstrukcja wertykalna z roślinami zimozielonymi. Całość podświetlona (żarówki LED).

Mikusińskiego, róg Józefowskiej,
plac zabaw przed kościołem pw. św.
Józefa Robotnika

Piotr Szuster

Proszę o uzupełnienie wypłukanej przez lata ziemi (zasłoni wystające korzenie drzew),
zasadzenie żywopłotu wzdłuż alejki (z uwzględnieniem wyjścia z przedeptu), zasianie
nowej trawy oraz roślin cieniolubnych. Przez teren przyszłego „mini skweru” przebiega
bardzo popularny przedept, który ze względu na mieszkańców chciałbym zachować.
Proszę o wysypanie na jego części żwiru płukanego, który przepuszcza wodę i nadaje się
do ścieżek ogrodowych – będzie wiadomo którędy iść. Nowy skwer będzie dobrze
widoczny, ponieważ przy budynku nr. 16 biegnie jedna z głównych osiedlowych alejek.

Teren zielony między alejką i boczną
ścianą bloku nr. 16 na ul.
Mikusińskiego

Ewa Szanecka

Budki lęgowe dla ptaków w ilości 100 sztuk rozmieszczone na terenie Lasku Alfreda w
Katowicach. Budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących teren Lasku
Alfreda.

Lasek Alfreda - wzdłuż ulicy
Korfantego przy granicy z
Siemianowicami

Strona 8 z 16

6 800 zł

6 800 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.
Zakład Zieleni Miejskiej

50 000 zł

50 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
10 000 zł

10 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 500 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
10 000 zł

10 000 zł

Szacunkowy koszt utrzymania wynosi
ok. 1 tys. zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

Zakład Zieleni Miejskiej
ZL11/08/II

Kolorowe nasadzenia na Ściegiennego

ZL11/02/II

Całoroczne domki dla Jeży na
Wełnowcu-Józefowcu

ZL11/05/II

Kwiaty na latarniach wzdłuż ulicy
Józefowskiej

Piotr Kornasiewicz

Celem zadania jest zasadzenie krzewów ozdobnych na całej długości pasa zieleni, takich
jak: Tawuła Biała, Liliak pospolity (różne odmiany), Magnolia.

Na wysokości ulicy Ściegiennego 5151D

5 005 zł

5 005 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 000 zł. Realizacja zadania możliwa
na działce nr 73/14.

Piotr Szuster

Proszę o zakup i rozlokowanie na terenach zielonych dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec 30
całorocznych domków dla jeży.

Skwer Walentego Fojkisa, Park
Wełnowiecki, Lasek Alfreda

4 500 zł

4 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Piotr Szuster

W ramach zadania proszę o zakup kwietników na latarnie uliczne, ziemi i kwiatów oraz o
ich montaż wzdłuż ulicy Józefowskiej na jej „środkowym” odcinku. Jeżeli koszt zadania
będzie zbyt wysoki proszę o montaż jedynie kilku kwietników w okolicy przystanków
autobusowych i Hali Sportowej.

ul. Józefowska, odcinku od numeru
27 do 120

Zakład Zieleni Miejskiej
15 000 zł

15 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 2 000 zł.

KOSZUTKA
Zakład Zieleni Miejskiej

ZL12/01/II

Zazielenienie przestrzeni publicznej i
położenie geokraty umożliwiającej
przejście od schodów przy budynku
Al. Korfantego 98 do chodnika przy ul.
Wyszyńskiego

Krzysztof Zawadzki

Przygotowanie gruntu pod wysiew. Położenie geokraty o szerokości 1m i długości 11m.
Naniesienie ziemi. W części zacienionej gruntu pod drzewami, gdzie trzeba będzie
usuwać opadłe liście posadzenie roślinności zadarniającej np. barwinek pospolity. Na
pozostałej części gruntu wysianie nasion łąki kwietnej. Wzdłuż chodnika od strony ulicy
Wyspiańskiego posadzenie 3 drzew - śliwa Pisardii.

Beata Latkowska

Utworzenie kwietnika w ściętym pniu topoli. Należy wydrążyć w leżącym pniu ściętego
drzewa miejsca do uzupełnienia ziemią i umieścić sadzonki kwitnących kwiatów.

ul. Wyszyńskiego - teren miejski
poniżej sklepu SPOŁEM do terenu
wspólnoty mieszkaniowej
Wyszyńskiego 22

20 000 zł

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.
W przypadku wybrania zadania jego
realizatorem będzie Komunalny Zakład
Gospodarki Komunalnej.
Zakład Zieleni Miejskiej

ZL12/03/II

ZL12/08/II

ZL12/12/II

ZL12/02/II

"Kwiaty na Pniu" - drugie życie drzewa

Zieleń w sercu Koszutki

Dzielnicowy Bank Drzew

Katowickie żywopłoty - ulica Sokolska

Park Alojzego Budnioka

ul. Okrzei 2-6 (tył budynku)

Maciej Biskupski

Dzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu
Zieleni Miejskiej kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane
wśród mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa posadzić
w określonych miejscach w dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował
budżetem 10 000 zł na zakup drzew do wydania w danej dzielnicy. Zakład Zieleni
Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa mieszkańcami określi rodzaj i wielkość
wkopywanych drzew oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUiM miejsce wkopania drzewa.

nie dotyczy

Jakub Trojnar

Sugeruję, aby na ulicy Sokolskiej między ulicami Morcinka a Grażyńskiego zasadzić nowy
żywopłot. Niech to będzie nowy projekt, dzięki któremu rozpocznie się dyskusja nad
wprowadzeniem zieleni w mieście oraz wyglądem żywopłotów w centrum miasta. Liczę,
że dzięki temu projektowi ludziom, którzy spacerują po centrum (Koszutce), chodzą do
pracy w centrum (Koszutce), odwiedzają pieszo plac Grunwaldzki czy Park Alojzego
Budnioka będzie się bardziej podobało w centrum Katowic (na Koszutce). Wierzę, że
dzięki nowej jakości zieleni miejskiej w Katowicach turyści przybywający do Katowic miasta ogrodów, nie będą się zastanawiać gdzie te ogrody i gdzie zieleń, tylko z
podziwem będą przechadzać się jedną z głównych ulic w mieście.

ul. Sokolska, między Grażyńskiego a
Morcinka. Pas zieleni po obu
stronach chodnika po jednej stronie
ulicy Sokolskiej (po stronie
Rossmanna)
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3 200 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 500 zł.
Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

Projekt zakłada dosadzenie roślin ozdobnych oraz posadzenie 60 mb krzewów (róża
okrywowa) w kwartale ulic Dunikowskiego i Okrzei.

Adrian Szymura

3 200 zł

11 000 zł

11 000 zł
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 800 zł.

10 000 zł

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej
43 400 zł

41 700 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

ZL12/11/II

Zadbany trawnik

Marta Kozłowska

1. Rekultywacja trawnika.
2. Wycięcie starych krzewów.
3. Nasadzenie ozdobnych roślin.
4. Nasadzenie ozdobnych krzewów.

Zaplecze Korfantego 62
(od ulicy Broniewskiego)

11 170 zł

11 170 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 740 zł.
Zgłoszony projekt dotyczy skweru, który
sąsiaduje ze skwerem, na którym
realizowany będzie projekt z I edycji ZB.
Rewitalizacja obu działek przyczyni się
znacząco do poprawy całej przestrzeni
wokół posesji przy al. Korfantego 62.

BOGUCICE

ZL13/01/II

ZL13/07/II

ZL13/03/II

Zielone? Nie parkuję! - rewitalizacja
rozjeżdżonych zieleńców

Zielony skwer przy MDK "BoguciceZawodzie"

Zielona akupunktura na osiedlu Na
Obrzeżu w Katowicach

Anna Malik

"Zielone? Nie parkuję! - rewitalizacja rozjeżdżonych zieleńców" to projekt mający na celu
zrewitalizowanie oraz zabezpieczenie stref zieleni, które zostały zdegradowane przez
parkujące na osiedlach samochody.
Miejsce 1. - trawnik wzdłuż chodnika, prowadzącego do Biblioteki Filia nr 16 ul. Wajdy 21
- w ramach prac planuje się: odbudowę trawnika, nasadzenie zieleni miejskiej
umożliwiającej stawianie samochodów, ustawienie słupków (barierek) od strony ulic
celem zabezpieczenia przed parkowaniem tam samochodów.
Miejsce 2. - trawnik na końcu ul. Wiązowej w okolicy nr 7h - miejsce kiedyś zielone
obecnie często służy za miejsce parkingowe - w ramach prac planuje się: odbudowę
trawnika, nasadzenie zieleni miejskiej umożliwiającej stawianie samochodów, ustawienie
słupków (barierek).
Miejsce 3. - trawnik za Biblioteką - miejsce rozjeżdżone przez samochody - w ramach prac
planuje się: odbudowę trawnika, nasadzenie zieleni miejskiej umożliwiającej stawianie
samochodów, ustawienie słupków (barierek) od strony ulic celem zabezpieczenia przed
parkowaniem tam samochodów.

Aleksandra Nigbor

Projekt zakłada wykonanie zielonego zakątka przy Miejskim Domu Kultury "BoguciceZawodzie" wyposażonego w elementy małej architektury. Zakątek zajmie około 160 m2
terenu (8x20m) i będzie obsiany trawą, ułożoną w geokarcie. Dzięki takiemu zabiegowi w
sytuacjach bardzo dużego obłożenia parkingu będzie możliwe pozostawienie tam
samochodu, bez szkody dla zieleni. Nowo stworzony zakątek połączy się z zieloną skarpą,
nad którą znajduje się mural i zielonym klinem znajdującym się za budynkiem MDK.
Wspólnie stworzy to funkcjonalną i przyjazną przestrzeń do animacji kulturalnej.
Szczegółowy zakres zadania: demontaż kostki parkingowej, przesunięcie i ponowny
montaż około 20 mb krawężnika, wymiana gruntu słabej jakości na odpowiednią ziemię,
wysiew trawy na podłożu wzmocnionym geokratką na powierzchni około 160 m2.
Niewielki fragment będzie przeznaczony na wykonanie łąki kwietnej.

ul. Markiefki 44a, MDK "BoguciceZawodzie"

Anna Malik

Projekt ma na celu stworzenie mini oazy zagospodarowanej zieleni wraz z postawieniem
ok. 4 ławek i 2 koszy. W ramach projektu planowane jest utworzenie tzw.
rabaty/skalniaka (ok. 50 m2), który nie będzie w przyszłości wymagał dużej obsługi, a
jednocześnie będzie spełniał rolę ozdobną. Planuje się także wybudowanie dojścia do
planowanego skweru (ok. 40 m2).

w okolicy ul. Hoppego, teren
zieleńca za pomnikiem Matki Boskiej
Boguckiej

Miejsce 1. - trawnik wzdłuż
chodnika, prowadzącego do
Biblioteki Filia nr 16 ul. Wajdy 21;
Miejsce 2. - trawnik na końcu ul.
Wiązowej w okolicy nr 7h
Miejsce 3. - trawnik przy chodniku
za Biblioteką

Zakład Zieleni Miejskiej
10 000 zł

10 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Wydział Kultury
64 000 zł

60 000 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Miejski Dom
Kultury "Bogucice-Zawodzie".

Zakład Zieleni Miejskiej
50 000 zł

44 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

DĄBRÓWKA MAŁA

ZL14/02/II

Więcej drzew blisko domów,
zagospodarowanie i uporządkowanie
terenu wykorzystywanego obecnie
przez wyprowadzających psy

Eugeniusz Błonkała

Wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi
nieurodzajnej (10 m2).
Pielęgnację zieleni wysokiej - cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew, w tym przy użyciu
zwyżki, w zakresie przewidzianym art. 87a ustawy o ochronie przyrody zebranie i
wywiezienie powstałych odpadów. 10 szt.).
Sadzenie drzew (6 szt.) - w środkowej części. Sadzenie krzewów (30 m.b.) - w odległości
~10 m od jezdni, wzdłuż ul. Siemianowickiej.
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Okolica Ronda Księdza Jerzego
Pawlika, teren rekreacyjny między
ulicą Siemianowicką i ulicą
Budowlaną

Zakład Zieleni Miejskiej
20 000 zł

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL14/05/II

ZL14/06/II

Dzielnicowy Bank Drzew

Zielone przystanki - kwietniki z
roślinami zimozielonymi na każdym
przystanku autobusowym w
Dąbrówce Małej

Tomasz Hawryluk

Dzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu
Zieleni Miejskiej kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane
wśród mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa posadzić
w określonych miejscach w dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował
budżetem 10 000 zł na zakup drzew do wydania w danej dzielnicy. Zakład Zieleni
Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa mieszkańcami określi rodzaj i wielkość
wkopywanych drzew oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUiM miejsce wkopania drzewa.

nie dotyczy

Beata Badura

1. Znalezienie na każ dym przystanku odpowiedniego miejsca na kwietnik,
sfotografowanie przystanku, dokonanie pomiarów,
2. Wybór kwietników z izolacją i odpływem wody,
3. Wizualizacja graficzna kwietników na przystankach,
4. Zakup kwietników,
5. Wypełnienie kwietników ziemią dobraną odpowiednio do roślin,
6. Posadzenie kompozycji roślin zimozielonych, np. bukszpan, barwinek pospolity, ligustr,
karłowe irgi czy iglaki,
7. Jeśli to konieczne - nasypanie na powierzchni ziemi kory, żwirku itp.,
8. Przewiezienie i ustawienie kwietników na przystankach,
9. Całoroczna opieka - podlewanie, pielenie, itp.

Przystanki autobusowe ZTM przy ul.
Le Ronda, Strzelców Bytomskich,
Grzegorzka, Pod Młynem,
Milowicka, Techników,
Wiertnicza, al. Roździeńskiego

10 000 zł

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej
30 000 zł

30 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 10 000 zł.

SZOPIENICE-BUROWIEC

ZL15/01/II

ZL15/02/II

Rodzina Ekologicznych w Szopienickiej
Bibliotece

Ogród sensoryczny/deszczowy na
skarpie, przy murze starej huty - teren
wokół skate pointu

Łucja Górny

W ramach zadania dzieci i młodzież, rodzice al. I grupy przyjaciół w każdym wieku będą
mogły spędzić czas razem, zdobywając wiedzę nie tylko na temat śmieci, ale i roślin i
zwierząt. Wokół Biblioteki powstanie ECOGrupa, która wspólnie planować będzie
przedsięwzięcia i warsztaty.
ECOCzytajki - rozbudujemy księgozbiór o książki o tematyce przyrodniczej, co pozwoli na
uwrażliwienie społeczności lokalnej na zagrożenie flory i fauna, które w najbliższym
czasie może się wydarzyć jeśli nie zmienimy swojego postępowania. Książki pozwolą
młodym czytelnikom zrozumieć zasady ekosystemu jako jednego wspólnego organizmu,
gdzie wszystkie elementy muszą działać w sposób zbilansowany i harmonijny;
ECOTorba - warsztaty w ramach zajęć zachęcą do odpowiedzialnych zachowań
konsumenckich, zmotywują do przemyślanych zakupów;
ECOGrajki - uczestnicy nie tylko będą mieli okazję wziąć udział we wspólnej rywalizacji i
edukacyjnym wydarzeniu, ale też dowiedzieć się o ważnych rzeczach z zakresu ekologii i
ochrony środowiska. Będą to nie tylko gry i układanki, ale także okazja do spotkania się i
aktywizacji społeczności;
ECOTeatr - zajęcia teatralne dla całych rodzin prowadzone razem z Teatrem Bajkowe
Skarbki Śląska, które promują proekologiczne postawy w życiu codzienny. Tak jak na
scenie w spektaklu, w rodzinie każdy ma swoją rolę do odegrania, aby starać się żyć
ekologicznie.

Małgorzata Norek

Zadanie ma na celu stworzenie zazielenienie skarpy wzdłuż płotu dawnej huty, na terenie
skweru H. Krzysztofiaka za i wokół tzw.
skate pointu. Aktualnie na tym terenie nic nie rośnie- ziemia jest prawdopodobnie
skażona metalami ciężkimi, teren jest zaciemniony.
Należy usunąć wierzchnią warstwę ziemi, nawieść kompost, nową ziemię, piasek,
keramzyt i stworzyć ogród sensoryczny w połączeniu
z ogrodem deszczowym tak gdzie będzie to możliwe, nasadzić cieniolubne rośliny radzące
sobie z trudnymi warunkami np. Tawlina jarzębolistna, cis (taxus baccata).
Istnieją rośliny – hiperakumulatory, pochłaniające niezwykle duże ilości metali ciężkich.
W efekcie stężenie metali ciężkich w ich tkankach może być wyższe od 100 do 1000 razy
w porównaniu ze stężeniem w innych roślinach!

Wydział Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr
19,
ul. Obrońców Westerplatte 10

3 100 zł

3 100 zł

Dysponentem środków na realizację
zadania będzie Miejska Biblioteka
Publiczna.

Zakład Zieleni Miejskiej
Skwer H. Krzysztofiaka

20 000 zł

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej

ZL15/04/II

Zazieleńmy Przelotową

Piotr Łączniak

Celem zadania jest zazielenienie przestrzeni miejskiej poprzez nasadzenie nowych drzew,
krzewów, kwietników czy też łąk kwietnych w dzielnicy Szopienice na ulicy Przelotowej.
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ul. Przelotowa

68 500 zł

66 100 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 20 000 zł.
Ze względu na infrastrukturę, możliwą
do posadzenia liczbę drzew może
zweryfikoważ dopiero projekt.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL15/05/II

Ogród sensoryczny z ziół i krzewów skwer J.Klatt

Zadanie ma na celu ostoi zazieleni wokół siłowni plenerowej na niezagospodarowanej
części skweru J. Klatt.
Stare drzewa, które oznaczono pod wycinkę zostaną zastąpione nowymi.
Teren należy wyrównać nową ziemią, użyźnić kompostem, zasadzić krzewy, zioła,
stworzyć labirynt z drzew i bluszczu.
Ogród sensoryczny będzie koił nerwy mieszkańców dzielnicy i miasta, w każdym wieku.
Stworzenie ścieżek sensorycznych/toru przeszkód wśród ciekawych i zróżnicowanych
roślin, którego funkcją jest stymulowanie zmysłów, wpłynie też korzystnie na rozwijanie
innych umiejętności, w tym społecznych.

Zakład Zieleni Miejskiej

Skwer J.Klatt przy ul. Gen. J. Hallera
28

26 000 zł

26 000 zł

Olaf Marek

Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej o minimalnej powierzchni 400 m2. Łąka jest
alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek
owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.
Dodatkowo pośrodku łąki stanie domek (bądź domki) dla dzikich pszczół. Domek często
jest pierwszym krokiem do budowy środowiska przyjaznego zapylaczom. Oprócz tego w
pobliżu łąki kwietnej może znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze
fakty i
zalety dotyczące łąki oraz dzikich pszczół. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia.
Tabliczka może być wykonana z PCV pokrytym folią antygraffiti umocowana na stabilnym
drewnianym wkopywanym cokole. Tabliczka powinna być niska i niezaśmiecająca
przestrzeni publicznej, wpisująca się w dotychczasowo wykonaną małą architekturę.
Łąka stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli
prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin.

Park Bolina przy ul Leśnego Potoku

50 600 zł

50 600 zł

Katarzyna Stróż

Dzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu
Zieleni Miejskiej kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane
wśród mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa posadzić
w określonych miejscach w dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował
budżetem 10 000 zł na zakup drzew do wydania w danej dzielnicy. Zakład Zieleni
Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa mieszkańcami określi rodzaj i wielkość
wkopywanych drzew oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUiM miejsce wkopania drzewa.

nie dotyczy

10 000 zł

10 000 zł

Małgorzata Norek

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 3 000 zł.
Zadanie możliwe do zrealizowania na
wskaznym terenie z wyłączeniem
działek 610/38, 612/38, 614/38,
689/38, których stan własnościowy jest
niezgodny z zarządzeniem.

JANÓW-NIKISZOWIEC

ZL16/01/II

ZL16/03/II

Łąka kwietna oraz domek dla dzikich
pszczół

Dzielnicowy Bank Drzew

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej

GISZOWIEC

ZL17/04/II

Montaż poidełek z wodą pitną w
obiektach użyteczności publicznej
oraz placówkach oświatowych
zlokalizowanych w dzielnicy Giszowiec

Maria Ryś

Montaż poidełek z wodą pitną na terenie Miejskiego Domu Kultury Szopienice- Giszowiec
Filia nr 2 ul. Plac Pod Lipami 1,3-3a, Szkoły Podstawowej nr 54 ul. Wojciecha 9 oraz
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 13 przy ul. Przyjaznej 7a. Mając na uwadze, iż z inwestycji będą
również korzystać dzieci, należałoby rozważyć zakup zestawu fontanny z woda pitną wraz
z modułem do napełniania bidonów i butelek. Podobne rozwiązania można obejrzeć na
stronie internetowej http://www.watersolution.pl/dystrybutory.html
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Wydział Edukacji i Sportu
/Wydział Kultury
Miejski Domu Kultury Szopienice –
Giszowiec Filia nr 2, ul. Plac Pod
Lipami 1, 3-3a; Szkoła
Podstawowa nr 54, ul. Wojciecha 9;
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 13
przy ul. Przyjaznej 7a

34 000 zł

31 000 zł

Przedstawione założenia dla poidełek
dotyczą urządzeń wewnątrz budynków i
za tę kwotę mogą być zrealizowane.
Koszt realizacji zadania w publicznej
przestrzeni ogólnodostępnej wynosi ok.
80 tys. zł w przypadku jednego
urządzenia.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL17/01/II

Rewitalizacja terenów zielonych
wokół starej łaźni, pralni, magla w
Giszowcu, przy ul. Radosnej 35a

ZL17/06/II

Ukwiecenie Giszowca - historycznej
"Dzielnicy Ogrodów"

ZL17/07/II

Przyjemniej na Giszowcu
ukwiecenie skweru łącznika pomiędzy
Placem Pod Lipami a skwerem Gawlika

Andrzej Liebner

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji miejsc przeznaczonych na nasadzenie zieleni przy
ul. Radosnej 35a. W tak ważnym historycznie miejscu, które odzyskało swój blask i
znalazło się na trasie spacerowej dzielnicy, powinna być równie piękna roślinność.
Podczas prowadzonego remontu, cały gruz pozostał w miejscach przeznaczonych na
zieleń i tylko przykryty warstwą ziemi. By posadzić rośliny, trzeba było kilofem wykopać
dziury, by wsypać nowe podłoże. niestety na takim gruncie posadzone rośliny nie mają
szans rosnąć. Konieczne jest wybranie warstwy ziemi i kamieni ze wszystkich miejsc
przedstawionych w planie jako rabaty z roślinami.
Praca mini koparki będzie polegała na oczyszczeniu rabat ze starych i nierokujących
roślin, wybraniu ziemi z gruzem i uzupełnieniu świeżą, przesianą ziemią. Następnie teren
zostanie wygrabiony i wyrównany, zostaną zasadzone rośliny wyszczególnione w
projekcie, i całość zostanie przykryta ściółką z kory sosnowej. Po założeniu zieleni teren
będzie wymagał regularnego podlewania i odchwaszczania w miarę potrzeb.

ul. Radosna 35a

Barbara Mańdok

Główne działania związane z realizacją to: zawieszenie donic z kolorowymi kwiatami na
słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Kolistej, Mysłowickiej, oraz przy SP 54 wzdłuż
przejście przy ul. Wojciecha. Zadanie to ma na celu przywrócenie w przestrzeni publicznej
walorów przyrodniczych, ekologicznych i estetycznych w nawiązaniu do dzielnicy
ogrodów, jakim od ponad 100 lat jest Giszowiec.

ul. Kolista, Mysłowicka, Wojciecha
wzdłuż od strony ul. Batalionów
Chłopskich

Projekt obejmuje uzupełnienie terenów trawiastych o nową trawę, dosypanie kory oraz
nasadzenie nowych roślin na klombie, stworzenie na jednym z trawników kwietnika,
dosadzenie roślin kwitnących w ramach kwitnącej łąki stworzenie żywopłotu wzdłuż
jednej alejki, zakup dwóch ławeczek i koszy na psie odchody.

ul. Wojciecha 53-53B, za blokiem w
stronę rynku. Skwerek pomiędzy
skwerem Gawlika a Placem Pod
Lipami

60 000 zł

38 000 zł

Dzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu
Zieleni Miejskiej kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane
wśród mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa posadzić
w określonych miejscach w dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował
budżetem 10 000 zł na zakup drzew do wydania w danej dzielnicy. Zakład Zieleni
Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa mieszkańcami określi rodzaj i wielkość
wkopywanych drzew oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUiM miejsce wkopania drzewa.

nie dotyczy

10 000 zł

10 000 zł

W ramach zadania zostaną założone kwietniki przy ulicy Solskiego w Katowicach. Na
powyższym terenie znajdują się trawniki, na których mogłyby zostać posadzone rośliny,
które uczyniłyby naszą dzielnicę miejscem bardziej przyjaznym i estetycznym. Teren
znajduje się w eksponowanym miejscu, które dziennie mijane jest przez wielu
mieszkańców Katowic. Zadanie zostało podzielone na etapy, w kolejnych latach planuje
się wykonanie kolejnych nasadzeń. Szacunkowe koszty wykonania zadania zostały
opracowane na podstawie cennika Zielonego Budżetu miasta Katowice na rok 2021.
Dodatkowym atutem proponowanego zadania bliskość wykonanego w bieżącym roku
zadania w ramach Zielonego Budżetu 2020, przez co działania przyjmą charakter
kompleksowego zazielenienia przestrzeni publicznej.

Trawniki przy ul. Solskiego między
skrzyżowaniami ul. Bielską i Arki
Bożka

Posadzenie krzewów na ul. Mruczka na odcinku od piekarni Kłos do Szpitala Miejskiego

ul. Mruczka na odcinku do Piekarni
Kłos do Szpitala Miejskiego

Joanna Król

Zakład Zieleni Miejskiej

25 000 zł

18 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 3 000 zł.
Teren objęty nadzorem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
W przypadku wyboru zadania jego
realizatorem będzie Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej. KZGM
usunie drzewa zamierające poza
projektem.

Zakład Zieleni Miejskiej
61 000 zł

38 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 15 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 15 000 zł.

MURCKI

ZL18/08/II

Dzielnicowy Bank Drzew

ZL18/01/II

Zielona rewitalizacja ul. Solskiego w
Katowicach Murckach cz. I

ZL18/04/II

Posadzenie krzewów na ul. Mruczka
na odcinku od piekarni Kłos do
Szpitala Miejskiego

Jarosław Urych

Piotr Głąbek

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej
39 600 zł

32 200 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
Monika Winkler
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2 000 zł

2 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL18/03/II

ZL18/07/II

Posadzenie łąki kwietnej wieloletniej
na Skwerze Polskich Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata

Ukwiecenie ulicy Bielskiej w
Katowicach - Murckach

Zakład Zieleni Miejskiej
Monika Winkler

Piotr Głąbek

Posadzenie łąki kwietnej wieloletniej na Skwerze Polskich Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata

W ramach zadania zostaną założone kwietniki na lampy w ciągu ulicy Bielskiej oraz
rondzie Książąt Pszczyńskich w Katowicach-Murckach. W ten sposób nasza dzielnica
stałaby się ukwiecona i bardziej estetyczna. Teren znajduje się w centralnym miejscu
dzielnicy, przez które przejeżdżają mieszkańcy innych katowickich dzielnic oraz
okolicznych miast. Dodatkowym atutem proponowanego zadania bliskość wykonanego w
bieżącym roku zadania w ramach Zielonego Budżetu 2020, przez co działania przyjmą
charakter kompleksowego zazielenienia przestrzeni publicznej, a także zadanie to
komponuje się z zamontowanymi kwietnikami na lampach w ciągu ulicy Wolności oraz
Rynku Murckowskim w Katowicach.

Skwer Polskich Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata

3 000 zł

3 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 500 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
ul. Bielska

22 000 zł

22 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

PIOTROWICE-OCHOJEC

ZL19/04/II

ZL19/02/II

ZL19/03/II

Bajkowy Ogród w Miejskim
Przedszkolu nr 84 w Katowicach

Wilczewskiego zielona ulica Katowic

Lawendowy Ogród Katowic, nowa
przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna w
Katowicach - doposażenie o
dodatkowe sadzonki lawendy i
dodatkowe elementy powstającego
ogrodu z Inicjatywy Lokalnej
Mieszkańców

Elżbieta Kańczuga

Justyna Żychoń-Macioch

Monika Laksa

Projekt zaplanowany został na terenie działek w całości należących do Gminy Katowice,
pozostających w zarządzie trwałym dyrektora przedszkola. Zaprojektowanie części
ogrodu Miejskiego Przedszkola 84 w Katowicach wynika z potrzeb zarówno dzieci,
rodziców jak i mieszkańców bloków zlokalizowanych bezpośrednio przy przedszkolu w
dzielnicy Katowice Piotrowice. Z powodu dużej ilości drzew - w planowanej do
przebudowy części ogrodu nie ma urządzeń do zabaw przedszkolnych. Za to swoje
miejsce znalazły ptaki i jeże. Dlatego zasadnym jest zwiększenie i wymiana na nowe
budek lęgowych, karmników i domków dla jeże oraz hoteli-domków dla owadów,
zawieszonych na drewnianym płocie. Wejście do ogrodu to 2 pergole otoczone różami.
Wzdłuż płotu posadzone zostaną Żywotniki zachodnie (Thuja Brabant). Doskonale znoszą
one miejskie zanieczyszczenia i są proste w uprawie. Atrakcją ogrodu będą specjalnie
wydzielone miejsca do odpoczynku w otoczeniu róż w postaci ławek. W ogrodzie
posadzone zostaną również rośliny (kwiaty i krzewy) cieniolubne: funkia, fuksja,
różanecznik, kocimiętka, niecierpek, begonia itp. Przez środek ogródka pojawi się alejka
tak, aby spacerując można było podziwiać gipsowe zwierzęta. Całość dopełni basen poidełko dla ptaków - stylowy element dekoracyjny oraz zbiornik na deszczówkę jako
doskonałe rozwiązanie do gromadzenia wody deszczowej. To nie tylko ekologia, ale
również oszczędność w rachunkach za wodę do podlewania. Mam nadzieję, że nasz
przyszły BAJKOWY OGRÓD będzie inspiracją dla innych placówek oświatowych na terenie
Katowic.

ul. Targowa 13

Projekt "Wilczewskiego zielona ulica Katowic" zakłada nasadzenie drzew i krzewów
wzdłuż całej ulicy Wilczewskiego (począwszy od ulicy Jankego, aż do skrzyżowania z
ulicami Tunelową i Bukszpanową). Rodzaj drzew i krzewów do ustalenia według opinii
specjalistów do spraw zieleni. Ilość drzew i krzewów do wysokości środków zadania

ul. Wilczewskiego (począwszy od
ulicy Jankego, aż do skrzyżowania z
ulicami Tunelową i Bukszpanową)

Lawendowy Ogród Katowice to inicjatywa mieszkańców dzielnicy Ochojec i Piotrowice,
którzy zainicjowali ten pomysł w 2019 i 2020 roku składając wniosek do Inicjatywy
Lokalnej. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i wsparciem mieszkańców,
Rady Jednostki Pomocniczej oraz Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Inicjatywa jest
na etapie realizacji. W ciągu najbliższego miesiąca zostanie ukończona zgodnie z
budżetem i ustaleniami obu wniosków. W ramach obecnego budżetu zostanie wykonany:
- zakup i montaż ogrodzenia 135 mb; - zakup i montaż domku narzędziowego 3x3 m z
ogrodzeniem; - budowa ścieżki o długości 45 m2; - zakup 1 ławeczki; - zakup 746 szt
sadzonek lawendy; - przygotowanie gruntu pod nasadzenia lawendy ok 1200 m2. W
związku z ograniczeniami budżetowymi zabraknie nam środków na: - wydłużenie ścieżki
spacerowej o dodatkowe 120 m2; zakup pozostałej ilości sadzonek lawendy 2000 szt.; zakup dodatkowych ławeczek 3 szt.; - zakup drewnianych miejskich leżaków do celów
Hortiterapii oraz relaksu dla mieszkańców 2 szt.; - zakup drewnianych elementów
edukacyjnych dla mieszkańców (tablice interaktywne z opisem rodzajów lawendy,
informacjami o pszczołach i owadach zapylających itp.) 4 szt.; - zakup domków dla
owadów 3 szt.; - zakup kosza na odpady 2 szt.

Działka położona jest przy Hotelu
przyszpitalnym w Katowicach
Ochojcu - ul. Ziołowa
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Wydział Edukacji i Sportu
38 000 zł

38 000 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Miejskie
Przedszkole nr 84.

Zakład Zieleni Miejskiej
10 000 zł

10 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
92 900 zł

92 900 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 5 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice
ZARZECZE
Wydział Kultury
ZL20/03/II

ZL20/01/II

ZL20/04/II

Sadzenie drzew na placu zabaw na ul.
Kowalówki

Plac na Glanc w Zarzeczu - Zielona
renowacja skwerku w centrum
dzielnicy

Budki lęgowe i karmnik dla ptaków w
Zarzeczu

Piotr Trząski

Głównym działaniem jest sadzenie drzew na placu zabaw na ul. Kowalówki

ul. Kowalówki

Natalia Zapala

Wymiana konstrukcji kwietnikowej obecnie znajdującej się na skwerku - zakup nowej
(obecna jest uszkodzona i nosi ślady użytkowania) oraz zakupienie i ustawienie dwóch
dodatkowych konstrukcji kaskadowych (z 6 poziomami o wysokości 1355 mm/1200 mm
średnica podstawy) wraz z ukwieceniem. Wymiana uschniętych drzewek z donic wraz z
nasadzeniem nowych. Rearanżacja wież kwiatowych i donic z nowo nasadzonymi
drzewami w optymalny i korzystnie wizualny sposób.

ul. Pawła Stellera/Grota Roweckiego

Agnieszka Sobol

Projekt zakłada zakup i montaż budek lęgowych i karmników dla ptaków w dzielnicy
Zarzecze. Szczegóły realizacji zadania tj. rodzaj, wielkość, liczba, materiał i rozmieszczenie
budek oraz karmników powinny zostać skonsultowane z ornitologiem. Sposób montażu
budek i karmników na drzewach nie powinien uszkadzać kory drzew. Budki zostaną
powieszone zgodnie zasadami umiejscawiania budek lęgowych na drzewach przez Zakład
Zieleni Miejskiej.

cała dzielnica Zarzecze - tereny
zieleni

3 850 zł

3 850 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Miejski Dom
Kultury "Południe". Szacunkowy roczny
koszt utrzymania wynosi ok. 600 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
27 500 zł

27 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 3 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
20 500 zł

20 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 tys. zł.

KOSTUCHNA

ZL21/03/II

Bliżej Natury

ZL21/02/II

Uporządkowanie, pielęgnacja i
kosmetyczne podcięcia drzew i
krzewów w zagajniku leśnoparkowym na ulicy Sezamkowej

ZL21/04/II

Zadrzewiona Kostuchna

Tomira Jakóbińska

W ramach całorocznego projektu odbędą się cotygodniowe spotkania o charakterze
informacyjno-edukacyjnym. Spotkania szkoleniowe prowadzone będą metodą
warsztatową. Wspólnym punktem każdego ze spotkań będzie podniesienie poziomu
świadomości i uważności ekologicznej istotnej w wielu obszarach życia uczestników oraz
aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie dbałości o zieloną przestrzeń wokół siebie.
Ważnym elementem będzie budowanie motywacji do działań proekologicznych poprzez
ukazywanie korzyści z praktykowania stylu zero waste, polegającego na
zminimalizowaniu produkcji odpadów.
Podczas spotkań odbywać się będą: wykład na temat stylu zero waste, pokaz filmów
proekologicznych, spotkania z gośćmi specjalnymi (ekolog, przyrodnik), praktyczne
ćwiczenia z zakresu Mindfulness (kształtowanie uważności ekologicznej), spotkania
dyskusyjne dotyczące wyborów konsumenckich oraz pomysłów na ograniczenie
produkcji odpadów w domach, warsztaty ogrodnicze (permakultura, zero waste na
działce i/lub balkonie), warsztaty florystyczne (zielone wnętrze), warsztaty kulinarne
(zero waste w kuchni), zajęcia praktyczne pobudzające kreatywność, prace w terenie
(wizja lokalna dzielnicy i przyległych terenów leśnych, sprzątanie wybranego miejsca
dzielnicy Kostuchna)

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego, MDK
"Południe"

62 650 zł

41 400 zł

Dysponentem środków finansowych na
realizację zadania będzie Miejski Dom
Kultury "Południe".

Małgorzata Pronobis

Usunięcie połamanych drzew i gałęzi, likwidacja chaszczy, kosmetyczne podcięcia drzew.
Prace pielęgnacyjne lasku na działce o powierzchni paru tysięcy m2.

ul. Sezamkowa

25 000 zł

23 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Dawid Kamiński

Głównym jest nasadzenie nowych drzew na łące przy osiedlach Dombud i Murapol w
Kostuchnie oraz przy powstałym z Budżetu Obywatelskiego projekcie „Kostuchna Park”.
Jest to kontynuacja wcześniejszego projektu rozwoju terenów zielonych w tej okolicy.
Projekt zakłada posadzenie 50 drzew wzdłuż osiedla Dombud na długości od powstałego
z Budżetu Obywatelskiego projektu Kostuchna Park.

Łąka przy osiedlu Dombud i
Murapol, przy ulicy Pustułek i
Bażantów
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Wydział Kultury

Zakład Zieleni Miejskiej
35 000 zł

30 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

Zadania wybrane do realizacji w II edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice

ZL21/05/II

Dzielnicowy Bank Drzew

Dawid Kamiński

Dzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu
Zieleni Miejskiej kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane
wśród mieszkańców dzielnicy. Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa posadzić
w określonych miejscach w dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował
budżetem 10 000 zł na zakup drzew do wydania w danej dzielnicy. Zakład Zieleni
Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa mieszkańcami określi rodzaj i wielkość
wkopywanych drzew oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUiM miejsce wkopania drzewa.

nie dotyczy

10 000 zł

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

PODLESIE

ZL22/02/II

ZL22/01/II

Łąka Kwietna

Ogród deszczowy -popularyzacja
wiedzy o zagospodarowaniu wód
opadowych w mieście

Beata Bala

Łąka kwietna w ogrodzie zamiast trawnika? To ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą
rozluźnić kompozycję ogrodową o naturalny element aranżacyjny. Dużym plusem łąki
kwietnej jest mały nakład
prac pielęgnacyjnych, przy dużym efekcie dekoracyjnym kwitnących kwiatów na łące.

ul. Zaopusta, teren zielony przy
Moście Zabytkowym

Beata Bala

Ogród deszczowy to rośliny hydrofitowe (odporne na zalewanie i suszę) posadzone w
pojemniku lub bezpośrednio w gruncie, które oczyszczają wodę deszczową spływającą z
dachu lub powierzchni nieprzepuszczalnych, poprzez transpirację poprawiają mikroklimat
i powodują, że mniej wody spływa do kanalizacji. Koszty odprowadzenia wody do
kanalizacji rosną skokowo, dlatego retencja wody na terenie silnie zurbanizowanym i
szczelnie zabudowanym nabiera coraz większego znaczenia. Pilotażowa budowa
modelowych ogrodów deszczowych przy szkołach, przedszkolach i innych obiektach
miejskich na terenie dzielnicy Podlesie pozwoli na popularyzację wiedzy o
zagospodarowaniu wód opadowych. Ogrody deszczowe, podobnie jak i inne elementy
powierzchniowych systemów odwodnieniowych, nie wymagają szczególnych zabiegów
pielęgnacyjnych – zwłaszcza, jeśli do obsadzenia ich użyto odpowiednich roślin
rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagają one podlewania
(z wyjątkiem długich okresów suszy) ani nawożenia. Jednak aby w pełni spełniały swoją
rolę i efektywnie zmniejszały obciążenie środowiska naturalnego zanieczyszczeniami,
należy je użytkować uwzględniając prace eksploatacyjne.

ul. Zapustna, teren zielony przy
Moście Zabytkowym
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Zakład Zieleni Miejskiej
9 000 zł

9 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 1 000 zł.

Zakład Zieleni Miejskiej
35 000 zł

35 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
wynosi ok. 2 000 zł.

