WYKAZ PROJEKTÓW DO II EDYCJI ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE PO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ
ID zadania

Tytuł zadania

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Opis zadania

Lokalizacja zadania

Wynik oceny
(+/-)

Koszt zadania po
weryfikacji

Uwagi lub uzasadnienie negatywnej oceny zadania

Dąbrówka Mała Park Zielony Zakątek
Bogucice ul. Bohaterów Monte
Cassino
Zawodzie Bulwary Rawy
Burowiec ul. gen. Hallera

+

8 338 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 1500 zł.

WNIOSKI OGÓLNOMIEJSKIE

ZM/01/II

ZM/04/II

ZM/05/II

ZM/06/II

Karmniki miejskie dla ptaków
- jak pogodzić potrzeby
ptaków i ludzi w mieście

Katarzyna
Floriańska

Projekt zakłada budowę 3 miejskich dużych karmników w 3 dzielnicach
Katowic - Dąbrówce Małej, Bogucicach, Zawodziu. Miejsca te są dzikimi
karmnikami, w których mieszkańcy dokarmiają ptaki wysypując pożywienie
bezpośrednio na ziemię. Wygląda to nieestetycznie i jest szkodliwe dla
ptaków. Każdemu karmnikowi towarzyszyć będzie tabliczka informacyjna
(sam projekt dot. rodzaju pożywienia dla poszczególnych ptaków
występujących w mieście będzie gotowy w ramach tegorocznej Inicjatywy
Lokalnej).

Ogród kwiatowy miast partnerskich Adam Łęski

Nasadzenia kwiatów, odpowiednich gatunków i ich odmian, dedykowanych
miastom partnerskim i zaprzyjaźnionym, dodatkowo osobom, instytucjom,
organizacjom, zasłużonym dla tych relacji. Nadesłane przykłady kwiatów
miast partnerskich: Groningen - kozibród porolistny, salsefia; Kolonia czerwono-białe goździki; Koszyce - tulipany; Lwów - marigold, Miskolc marigold, begonia; Mobile (USA) - azalia, rododendron; Opawa - macierzanka
piaskowa; Ostrawa - róża dwukolorowa, oznaczona w herbie miasta; Pula irys, oficjalny narodowy kwiat Chorwacji, symbol pokoju; Shenyang (Chińska
Republika Ludowa) - róża (Rosa Rugosa Thunb); Saint-Etienne - konwalie,
żonkile, fiołki. Należy przygotować ekspozycje na rabaty, nawieźć
odpowiednią glebę, postawić niskie ogrodzenie zabezpieczające przed psami.
Konieczna tablica informacyjna w j. polskim i angielskim na temat projektu.
Należy rozważyć posadzenie kwiatu, np. róży, dedykowanej Katowicom.

Plac Wolności

Budowa ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż linii
Karolina
kolejowej przy dworcu PKP Ligota- Simionescu
Katowice

W okolicy dworca PKP Ligota znajduje się skwer z ławeczkami, a po drugiej
stronie torów właśnie wyremontowano ścieżkę prowadzącą do rzeki
Kłodnica. To dwa bardzo zielone i piękne miejsca, które potrzebują
wyciszenia. Liczne pociągi osobowe i towarowe są niezwykle uciążliwe w tej
okolicy gdyż biegną na nasypie kolejowym powyżej poziomu ścieżki i skweru.
Wypoczynek na ławeczkach po stronie wejścia do dworca czy spacer wzdłuż
świeżo zrewitalizowanej ścieżki do rzeki Kłodnica to więcej zmęczenia niż
relaksu ze względu na ogromny hałas. Budowa ekranów dźwiękochłonnych
wzdłuż torów jest rozwiązaniem, które nie tylko wyciszy to miejsce, ale będzie
również zabezpieczeniem przed zwierzętami i ludźmi przekraczającymi linie
torów kolejowych w tych miejscach.

Tory kolejowe wzdłuż ulicy
Panewnickiej i Franciszkańskiej, a po
drugiej stronie wzdłuż ulicy Kolejowej
i ścieżki prowadzącej do ul.
Hetmańskiej przez rzekę Kłodnica

-

Miejski Dom Kultury Ligota, ul.
Franciszkańska 33

+

Warsztaty edukacyjne
- JEŻ w KATO to NASZ ZWIERZ!

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
Justyna Żychońich bytowanie w mieście. Część praktyczna będzie polegała na wykonaniu
Macioch
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.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
-

Zakład Zieleni Miejskiej
Zakres rzeczowy wniosku jest objęty innym zadaniem. Planowana jest
rewitalizacja Placu Wolności, prace projektowe założono na rok 2022.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Wydział Rozwoju Miasta
Zgodnie z § 8 ust. 2 zarządzenia zadania do ZB powinny być zlokalizowane na
terenie będącym własnością miasta Katowice lub własnością skarbu państwa w
użytkowaniu wieczystym miasta Katowice. Wskazana we wniosku lokalizacja
zadania nie spełnia tego kryterium.

7 000 zł

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

ZM/07/II

ZM/08/II

ZM/09/II

Projekt "Miejskie Sady" utworzenie na terenie miasta
Katowice sieci ogólnodostępnych
terenów zielonych z drzewami
oraz krzewami owocowymi

Zielona Stawowa

Zielona SZÓSTKA – oddeptać
Katowice

Katarzyna
Konieczyńska

Projekt obejmuje:
- analizę i wytyczenie miejsc nadających się na miejski sad, w różnych
dzielnicach Katowic;
- przygotowanie terenu w celu sadzenia roślin - projekt rozsadzenia roślin z
zachowaniem odpowiedniego metrażu do swobodnego rozrostu roślin
(przynajmniej 1500m2), odchwaszczanie, przygotowanie gleby poprzez
uzupełnienie jej nawozami;
- zakupienie sadzonek - do każdego miejskiego sadu różnych gatunków
(drzew minimum: 4 jabłonie, 4 grusze, 4 wiśnie, 2 morele, 2 brzoskwinie, 2
śliwy, 2 orzechowce włoskie, 2 orzechowce laskowe oraz krzewów minimum:
2 porzeczki, 2 agresty, 2 maliny, 2 borówki amerykańskie, 2 jeżyny, 2 dzikie
róże, 2 aronie). Przy większej dostępnej powierzchni terenu liczbę drzew i
krzewów można zwiększyć;
- posadzenie roślin na terenie poprzednio przygotowanym;
założenie uli w celu regularnego zapylania kwitnących roślin, wzrostu
populacji pszczół na terenach miejskich i zwiększenia plonów owoców;
- stopniowe przygotowywanie sadu do użyteczności dla mieszkańców np.
ławki, trawnik, ścieżki, kosze na śmieci, opis roślin, uli, procesu wytwarzania
miodu i życia pszczół w celach edukacyjnych.

1. Muchowiec - skrzyżowanie ulic
Francuskiej i Gawronów;
2. Burowiec - ul. Korczaka, pomiędzy
Wieżą wodną, a Szpitalem
Psychiatrycznym;
3. Załęże - ul. Marcina przy brzegu Rawy;
4. Osiedle Witosa - ul. Grabskiego przy
planowanym Domu Kultury;
5. Osiedle Tysiąclecia - ul. Tysiąclecia przy
pętli autobusowej;
6. Ligota-Panewniki - ul. Hadyny i
Kokociniec naprzeciw ogródków
działkowych;
7. Dąbrówka Mała - skrzyżowanie ulic
Korczaka i Andersa;
8. Szopienice-Burowiec - ul. Konna i
Hallera przy basenie;
9. Janów-Nikiszowiec - między
cmentarzem i ul. Cmentarna, a ul.
Lwowska;
10. Janów - pomiędzy ul. Nad Stawem i
Grodowa;
11. Giszowiec - pomiędzy ul. Karolinki, a
Rybaczówka;
12. Murcki - między ul. Fałata,
Bohdanowicza i Goetla;
13. Piotrowice-Ochojec - Park Bażantów
przy ulicy Perkozów

-

Karol Janiak

W ramach zadania na ul. Stawową (deptak) miałyby zostać nasadzone drzewa
w miejscach, w których rosły pierwotnie (głównie po stronie zachodniej).
Zadanie zakłada nasadzenie dorodnych drzew wzdłuż całej ulicy (zgodnie z ich
pierwotnym umiejscowieniem przed remontem ulicy w 2015 roku). Drzewa
powinny zostać zabezpieczone zarówno poprzez osłony żeliwne poziome kraty pod drzewa, jak i osłony pionowe pnia.

ul. Stawowa na odcinku pomiędzy
ulicami 3-go Maja i Mickiewicza

+

Sześć miejsc – sześć szans na zmianę ich wyglądu.
Projekt ma na celu zagospodarowanie wybranych miejsc, które aktualnie są
całkowicie zaniedbane i brzydkie. Stare fundamenty po dawnych budynkach,
kioskach, budkach, przystankach, dzikie przedepty, wytarte trawniki. Te
miejsca w końcu trzeba ucywilizować!
Wybrałem 5-kę najbardziej potrzebujących rekultywacji miejsc w Śródmieściu
i na dzielnicy Koszutka. Klepiska i zaniedbane trawniki trzeba oczyścić z
Marcin Zawadzki
betonowych pozostałości, usunąć zatopione w ziemi żelastwa, wymienić
ziemię i zasiać tam gdzie to możliwe kwietne łąki, bądź wysiać trawę i
obsadzić roślinami.
Chciałbym aby te miejsca zazieleniły się i cieszyły oko nasadzeniami i
wyglądały estetycznie. Do nasadzenia trawa, krzewy, kwiaty, byliny... a na
rondo Ziętka niech powróci zielony, roślinny (np. wzorem konstelacji z
COP24), kapuściany napis Katowice.

1. Sokolska/Skargi/Plac Przyjaciół z
Miszkolca - pas zieleni-skwer –
rozciągający się wzdłuż ogrodzenia
przedszkola i szkoły, a Supersamem
łączenie z dzikimi przedeptami w
południowo-zachodnim narożniku
parkingu szkoły, za budką z Kebabem –
dzikie przedepty i klepiska na terenie
samego Placu – skosy od fontanny;
2. Chorzowska/Rondo Ziętka - zieleniec
po zlikwidowanym w 2019 roku
tymczasowym przystanku tramwajowym i
teren zielony, na którym podczas COP24,
dumnie stał kapuściany napis KATOWICE;
3. Róg ulic Morcinka/Sokolska – zieleniec
po byłym, zlikwidowanym warzywniaku;
4. Róg ulic Morcinka/Czerwińskiego –
zieleniec po zlikwidowanym kiosku
RUCHU;
5. Park Powstańców Śląskich – zielone
zagospodarowanie przedeptów;
6. Róg ulic Grażyńskiego/Misjonarzy
Oblatów – pas zieleni

WERYFIKACJA NEGATYWNA

+

Zakład Zieleni Miejskiej
Część wskazanych lokalizacji przeznaczona jest na miejskie inwestycje
(m.in.lokalizacja 2,3,4), a część wskazanych lokalizacji znajduje się na terenach
prywatnych (m.in. lokalizacja 1,11), co uniemożliwia realizację projektu.

65 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.

300 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 30 000 zł.
Teren mocno zdegradowany, z dużą ilością gruzu, płyt betonowych i
chodnikowych, zabezpieczono środki na utylizację.

ZM/10/II

ZM/11/II

Katowice - miasto kieszonkowych
ogrodów

EKOkulturalni!

Adrian Szymura

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

Zakład Zieleni Miejskiej

Karolina Pawlak

Projekt edukacyjny składający się z szeregu form zajęciowych mających na
celu podniesienie świadomości ekologicznej odbiorców:
1. ZERO WASTE - sztuka recyklingu, warsztaty twórcze
a) cykliczne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży, podczas których zostanie
omówiona problematyka niekorzystnego wpływu działalności człowieka na
przyrodę, konieczności gospodarowania odpadami z omówieniem
poszczególnych grup odpadów oraz możliwości ich recyklingu. Części
teoretycznej zajęć będą towarzyszyć praktyczne zajęcia twórcze podczas
których uczestnicy zetkną się z filozofią zero waste, tworząc artefakty z
wykorzystaniem materiałów wtórnych, nadając im drugie życie. Zajęcia będą
się odbywać raz w tygodniu z podziałem na dwie grupy wiekowe.
2b) okazjonalne warsztaty twórcze dla dorosłych w ramach funkcjonujących
cykli zajęciowych: Fabryczka Rękodzieła, czyli międzypokoleniowe warsztaty
twórcze (4 spotkania o tematyce zero waste), Klub Aktywnego Seniora "Każdy
może..." (4 spotkania o tematyce zero waste).
2. Prelekcje tematyczne z zakresu ochrony środowiska i wiedzy o przyrodzie.
Prowadzone przez doświadczonych eko-edukatorów, przyrodników,
biologów, poruszające problematykę ochrony środowiska w ujęciu lokalnym i
globalnym (4 spotkania)
3. "ŚmietnikoWYtwór" - konkurs plastyczny promujący twórcze wykorzystanie
surowców pochodzących z recyklingu, zachęcający do poznania sztuki
ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem nurtu trash-art. Zadaniem
uczestników będzie stworzenie obrazu lub obiektu przestrzennego z
wykorzystaniem (co najmniej 70%) przedmiotów przeznaczonych do
wyrzucenia.
4. Sztuka w służbie ekologii, czyli wystawy artystów zajmujących się szeroko
pojętą sztuką ekologiczną wraz z wernisażami, interaktywne happeningi,
instalacje. Spotkania autorskie z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci o
tematyce ekologicznej (6 spotkań)

Miejski Dom Kultury "Południe", filie
Piotrowice, Zarzecze, Podlesie i Murcki

+

29 000 zł

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

ZM/12/II

ZM/13/II

ZM/14/II

ZM/15/II

Katowicki Eko Patrol

Alpy zielone - nie zaśmiecone

Jarosław Urych

Od stycznia 2022 zaczną obowiązywać na terenie województwa śląskiego
kolejne zakazy wprowadzone tzw. „Uchwałą antysmogową” (Uchwała nr
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw). Zadanie ma na celu wzmocnić działania
Straży Miejskiej oraz uzbroić strażników w nowoczesny sprzęt pozwalający
skutecznie i bezpiecznie ją egzekwować. Sprzęt w postaci, przenośnych
osobistych czujników czadu, drona wyposażonego w kamerę i kamerę
termowizyjną. Zadanie też będzie obejmowało przeszkolenia Strażników z
zakresu obsługi i pilotażu drona.

ul. Żelazna 18

Aleksander
Sułkowski

Zadanie zakłada projekt i wykonanie czterech tablic informacyjnych o raz
zamontowanie ich w najbardziej popularnych miejscach na terenie Alp
Katowickich. Tablice przedstawiać mają treści edukacyjne, fotografie z akcji
sprzątania Alp i mają zachęcać do zabierania ze sobą np. pustych opakowań
po produktach spożywczych przyniesionych przez spacerowiczów. Na
tablicach znajdą się również numery alarmowe, bo niestety regularnie zdarza
się na tym terenie pożary i nielegalne wysypywanie odpadów z samochodów
firm remontowych, warsztatów itp.

Wejścia na Alpy od Parku
Wełnowieckiego, Bogucic, Dąbrówki i
jedna tablica w centralnej części Alp.
Okolice ul. Cedrowej, ul. Na Obrzeżu i
ul. Owocowej

-

Projekt zakłada nasadzenia niewielkich drzew ozdobnych, takich jak np.
magnolie w kilku lokalizacjach na terenie Muchowca i Osiedla Paderewskiego.
Lokalizacje:
1) ul. Graniczna przy sklepie Lidl
2) ul. Graniczna przy biurowcu (przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar Katynia)
3) teren zielony przy autostradzie A4-na wysokości stacji BP i McDonalds
4) skrzyżowanie ulic Powstańców i Damorta

Katowice, ul. Graniczna (przy sklepie
Lidl i - przy skrzyżowaniu z ul.
Pułaskiego oraz przy
skrzyżowaniu z ul. Ofiar Katynia);
Katowice, al. Górnośląska (A4) przy
zjeździe w ulicę
Szybowcową, a także Katowice, ul.
Damrota - skrzyżowanie z ul.
Powstańców)

+

Nasadzenia drzew ozdobnych w
Adrian Kowalski
sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów

GPS kieruje w dobrą stronę

W ramach zadania chciałbym zrealizować pomysł, który wykorzysta dane
będące w posiadaniu Metropolii Śląskiej a które mogą zostać wykorzystane w
interesie mieszkańców Katowic. Chodzi o pozyskanie danych z GPS
autobusów miejskich i tramwajów jeżdżących na terenie miasta.
Skorelowanie danych z urządzeń GPS, dni tygodnia, godzin oraz danych
Jarosław Kacprzak meteorologicznych z projektu AWAIR (AWAIR katowice.eu) realizowanego
przez UM Katowice pozwoli na:
- wykrycie miejsc na terenie miasta, które są zakorkowane zmuszając
kierowców do zbędnego zatruwania środowiska;
- wykryciu korelacji pomiędzy stanem atmosfery w mieście za pomocą danych
z systemu AWAIR a natężeniem ruchu samochodowego.

+

130 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Zakład Zieleni Miejskiej
Zakres rzeczowy wniosku jest objęty innym zadaniem. Teren wskazany we
wniosku objęty jest projektem rozbudowy Parku w Wełnowcu, wnioskowane
tablice są przewidziane do ujęcia w projekcie.

30 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 2 000 zł.

WERYFIKACJA NEGATYWNA

teren całego miasta

-

Biuro Zarządzania Energią
Zachodzi brak korelacji pomiędzy danymi AWAIR a ruchem samochodowym.
Pozyskanie danych z samych pojazdów komunikacji publicznej jest
niewystarczające do wykrycia zatorów drogowych i zmniejszenia
zanieczyszczenia. Na to zjawisko wpływa wiele czynników, m.in. kwestie
techniczne innych pojazdów, prace drogowe, wypadki czy inne zdarzenia
losowe, których pojazdy komunikacji publicznej mogą nie być uczestnikami.
Dane dotyczące ruchu pojazdów możliwe są do uzyskania na platformie
"Otwarte dane GZM". Ponadto, ze względu na trwałość projektu, brak jest
możliwość rozbudowy systemu AWAIR o dodatkowe czujniki jakości powietrza.

ZM/16/II

ZM/17/II

ZM/18/II

ZM/19/II

ZM/20/II

Przywracamy dawny blask Małego
Maria Chojnacka
Stawu w Parku Kościuszki - retencja

Zadanie polega na usunięciu niecki betonowej na Małym Stawie w Parku im.
Tadeusza Kościuszki w Katowicach, w celu stworzenia stawu
retencjonującego wodę. Projekt zakłada przebudowę Małego Stawu i
realizację naturalistycznego zbiornika wodnego całorocznego ze "sceną"/
Oczyszczanie wody zbiornika powinno odbywać się przez filtr biologicznomechaniczny usytuowany po stronie południowej stawu. Z filtra woda
poprzez strumień będzie odprowadzana do stawu.
Staw powinien zostać zaprojektowany jako naturalistyczny zbiornik wodny z
łagodnie opadającym brzegiem porośniętym roślinnością. Dzięki temu
zostaną wykorzystane naturalne procesy samooczyszczania wody, które
istnieją w przyrodzie. Proces oczyszczania wody wspomagany powinien być
przez strumień, który odprowadza wodę z części głębokiej na filtr, zwiększając
powierzchniowy przepływ wody, a także umożliwiając jej dodatkowe
natlenienie. Strumyk powinien zostać zasiedlony roślinami bagiennymi
oczyszczającymi wodę.

ul. Piękna

-

Mała retencja przy kościółku św.
Michała Archanioła

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.

ul. Kościuszki

+

70 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 5 000 zł.

Przywracamy dawny blask Małego
Maria Chojnacka
Stawu w Parku Kościuszki - zieleń

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

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 10 000 zł.

Usunięcie Rdestowca i punktowo
Barszczu Sosnowskiego w dolinie
rzeki Kłodnicy

Rzeka Kłodnica rozdziela dwie jednostki pomocnicze - Brynów Zachodni od
północy i Ligotę od południa dlatego też zadanie miałoby mieć charakter
ogólnomiejski. Tym bardziej, że z ciszy, spokoju i otchłani zieleni chcą
korzystać wszyscy mieszkańcy Katowic a nie tylko Brynowa. Likwidacja eliminacja - usunięcia porastającego w pewnym tylko rejonach Rdestowca
(większe połacie) i Barszczu rosnącego punktowo w paru miejscach.

wzdłuż rzeki Kłodnicy na odcinku na
ulicy Nasypowej (rejon basenu MOSiRu), do ulicy Hetmańskiej - mostek nad
rzeką

+

18 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Projekt służy zwiększeniu liczby miejsc lęgowych, dogodnych dla
gniazdowania jerzyków i wróbli. Przewiduje zakup i rozwieszenie na ścianach
zewnętrznych ok. 40-50 budynków na terenie miasta Katowice, o różniej
funkcji (budynki komunalne, użyteczności publicznej) - 480 skrzynek lęgowych
dla jeżyków (jedno lub dwu komorowych), zajmowanych także przez wróble.
Rozwieszenie skrzynek nastąpi po dokonaniu uzgodnień z administratorami
obiektów- na podstawie wcześniej przygotowanej opinii ornitologa,
wskazującej posadowienie budek na ścianach każdego z wybranych
budynków. Przy obieraniu szczegółowych lokalizacji uwzględnione zostaną,
poza preferencjami ptaków, także wymogi bezpieczeństwa brak uciążliwości
dla użytkowników budynku, dogodna ekspozycja dla obserwacji ptaków przy
skrzynkach- z ziemi. Skrzynki wieszane na blokach mieszkalnych będą
specjalnej konstrukcji o spadzistym dachu , tak aby nie siadały na nich gołębie
miejskie. Do zawieszenia skrzynek zostanie użyty koszowy podnośnik
samochodowy, lub też czynności te wykona alpinista. W miarę możliwości
projekt powinien zostać zakończony w 2 kwartale 2022r, tak aby ptaki zdążyły
zająć skrzynki na lęg jeszcze w tym samym roku.

Tereny miasta Katowice –
szczegółowo do ustalenia – po
konsultacji z ornitologiem

+

101 200 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 10 000 zł.

Aleksandra
Karandys

Borys Pronobis

Katowice wspierają jerzyki – zakup
480 sztuk budek lęgowych dla
Klaudia Kuraś
jerzyków

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Zakład Zieleni Miejskiej
Bardzo szeroki zakres prac projektowych i wykonawczych przekroczy 1 rok.
Zakres nie mieści się w kwocie przeznaczonej na zadanie ogólnomiejskie zweryfikowany koszt zadania to 1 200 000 zł.

ZM/21/II

ZM/22/II

ZM/23/II

M1 dla wiewiórki

Sad miejski na Dolinie Trzech
Stawów

Sad miejski w Parku Kościuszki

Klaudia Kuraś

Agnieszka Sobol

Agnieszka Sobol

Projekt zakłada zakup oraz montaż 150 budek dla wiewiórek, które będą
zamontowane na drzewach w katowickich parkach min. Park Zadole,
Katowicki Park Leśny, Park Kościuszki, Park Bogucki, Park Wełnowiecki.
Projekt ma na celu stworzenie tym sympatycznym ssakom nowych miejsc
bytowania w drzewostanach w których brakuje starych dziuplastych drzew a
co za tym idzie poprawę warunków do życia.
Ilość budek dla konkretnej lokalizacji oraz ich umiejscowienie będzie
dokonane pod nadzorem i we współpracy ze specjalistą ornitologiem /
zoologiem.
Warto pomagać wiewiórkom zimą, gdyż to trudna pora roku dla ptaków i
małych ssaków mieszkających w mieście, dlatego też dodatkowo w ramach
projektu zostanie zakupionych i zainstalowanych 10 karmników dla
wiewiórek w lokalizacjach podanych wyżej – katowickie parki.
Projekt zakłada stworzenie edukacyjnego sadu miejskiego z drzewkami
owocowymi do dyspozycji mieszkańców Katowic na terenie Doliny Trzech
Stawów.
Rodzaj, rozmieszczenie oraz lokalizacja drzew owocowych powinny zostać
skonsultowane z ekologiem. Postulowane są różnorodne gatunki rodzimych
drzew owocowych: jabłonie, śliwy, grusze, wiśnie, czereśnie.
Rzędy poszczególnych gatunków powinny zostać opatrzone tabliczkami
edukacyjnymi.
Wskazane jest nasadzenie drzew w miarę dojrzałych, które relatywnie szybko
dadzą owoce.
Zadanie zostanie wykonane przez Zakład Zieleni Miejskiej.
Projekt zakłada stworzenie edukacyjnego sadu miejskiego z drzewkami
owocowymi do dyspozycji mieszkańców Katowic na terenie w Parku
Kościuszki.
Rodzaj, rozmieszczenie oraz lokalizacja drzew owocowych powinny zostać
skonsultowane z ekologiem. Postulowane są różnorodne gatunki rodzimych
drzew owocowych: jabłonie, śliwy, grusze, wiśnie, czereśnie.
Rzędy poszczególnych gatunków powinny zostać opatrzone tabliczkami
edukacyjnymi.
Wskazane jest nasadzenie drzew w miarę dojrzałych, które relatywnie szybko
dadzą owoce.
Zadanie zostanie wykonane przez Zakład Zieleni Miejskiej.
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.

ZM/24/II

Katowicki Bank Drzew

Jarosław Urych
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.

ZM/25/II

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

Piotr Łączniak

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.

ZM/26/II

Budki lęgowe

Przemysław
Pietrzyk

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

Park na Zadolu, Park Kościuszki,
Katowicki Park Leśny, Park Bogucki,
Park Wełnowiecki

+

30 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 1 000 zł.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Do wyboru lokalizacje na terenie
Doliny Trzech Stawów

-

Zakład Zieleni Miejskiej
Teren objęty zadaniem jest przeznaczony na inny cel - jest to teren parkowy o
charakterze leśnym i niemożliwym jest jego zmiana.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Zakład Zieleni Miejskiej
Zabytkowy charakter miejsca, opieka Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków - historycznie w Parku Kościuszki nie było drzew owocowych.
Niewiele jest miejsc w Parku odpowiednio nasłonecznionych, w których można
by sadzić drzewa owocowe.

Do wyboru lokalizacje na terenie
Parku Kościuszki

-

ul. Kościuszki 138, Centrum Edukacji
Ekologicznej w Katowicach Murckach

+

50 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

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;

+

95 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 10 000 zł.

Park Kościuszki, Rzeka Kłodnica,
Dolina Pięciu Stawów

+

6 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 1 000 zł.

ZM/27/II

ZM/28/II

Lawendowa Czytelnia - utworzenie
lawendowego ogrodu w rejonie
Biblioteki Śląskiej jako element
Grzegorz Czoik
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

+

292 800 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 20 000 zł.

Lawendowe Bulwary Rawy - strefa
relaksu i aromaterapii dla
Grzegorz Czoik
mieszkańców Katowic

Pomysł to istotne uatrakcyjnienie bulwarów Rawy, poprzez posadzenie
lawendy tworząc pas lawendowy poprzedzielany istniejącymi chodnikami
oraz miejscami z ławkami. Podłużne pola lawendowe mogą składać się z wielu
lawendowych kęp, tworząc rożne kształty. Ze względu na lokalizację
bezpośrednio przy Bulwarach Rawy będzie to miejsce relaksu w trakcie
spaceru lub wypoczynku na istniejących ławkach gdzie możliwe będzie
korzystanie z aromaterapii i koloroterapii wynikającej wprost z natury jaką
dostarczą lawendowe poletka. Obecnie znajdują się tam stosunkowo słabo
zadbane trawniki.

wzdłuż parkingu przy ulicy Saint
Etienne

+

293 400 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

25 000 zł

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

JP 1

ZL1/01/II

ZL1/02/II

ŚRÓDMIEŚCIE

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

Arboretum przy NOSPR

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.

Bartosz Szczurek

Nasadzenie różnorodnych drzew pomiędzy Aleją Roździeńskiego, a
budynkiem NOSPR. Nasadzenie nie powtarzających się gatunków drzew z
opisem gatunku przy każdym drzewie lub grupie drzew. Nasadzenie
gatunków nie występujących w Katowicach lub występujących nielicznie

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

+

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Aleja Roździeńskiego 3

-

Zakład Zieleni Miejskiej
Siedziba NOSPR i całe jego otoczenie włącznie ze wskazaną lokalizacją objęte
są projektem wykonawczym w ramach budowy NOSPR.

ZL1/03/II

ZL1/04/II

Rewitalizacja pasu zieleni przy ul.
Kościuszki

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

Agnieszka
Wojdowska

Projekt obejmuje rewitalizację pasa zieleni wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kościuszki (od
siedziby WUG do bramy wjazdowej na ROD im. T.Kościuszki). Głównym założeniem projektu jest
minimalna ingerencja w istniejącą zieleń oraz jej wzbogacenie poprzez dodanie nowych
elementów, a także poprawa funkcjonalności i estetyki terenu. W ramach projektu przewiduje
się: 1. Wymianę ławek (szt. 4): - w chwili obecnej w 5 miejscach usytuowane są niefunkcjonalne
ławki granitowe, które w ramach projektu zostaną zastąpione ławkami parkowymi o maksymalnej
dł. 135 cm. Nowe ławki zostaną ustawione w dwóch miejscach: (1) na początku pasa zieleni,
bezpośrednio przy budynku WUG i (2) na skrzyżowaniu z ul. Zajączka. Pozostałe ławki (w 3
miejscach) zostaną zdemontowane (patrz pkt 3). 2. Zakup i zagospodarowanie donic miejskich szt. 2 - w miejscach gdzie zostaną zamontowane ławki proponuję się ustawienie donic miejskich
oraz zagospodarowanie ich bylinami. 3. Usunięcie części kostki brukowej (3 miejsca) oraz
nasadzenie krzewów ozdobnych i/lub bylin - z uwagi na skargi mieszkańców dotyczące częstego
naruszania porządku publicznego (zwłaszcza w porze letniej) proponuję likwidacje 3 miejsc z
ławkami. W ramach projektu wybrukowane miejsca zostaną częściowo odkryte i
zagospodarowane krzewami ozdobnymi i/lub bylinami. 4. Założenie kwietników wraz z
nawiezieniem humusu - 3 kwietniki (wym. przybliżony 4x2m; 2x2m; 4x3m) - w trzech miejscach
(najbardziej nasłonecznionych) zostaną założone kwietniki z wieloletnimi roślinami kwitnącymi.
Proponowana lokalizacja dla kwietników: (1) przy budynku WUG (róg Poniatowskiego i
Kościuszki) (2) róg ul. Zajączka i Kościuszki. 5. Zakup i montaż ogrodzenia wokół kwietników ok.
50 mb - w celu zabezpieczenia kwietników przez zniszczeniem (głównie przez psy), projekt
przewiduje zabezpieczenie ich ogrodzeniem - płotkiem (nie wyższym niż 50 cm). 6. Zakup mat
ochronnych (ochrona przed solą drogową) - aby ochronić istniejące krzewy, posadzone wzdłuż
pasa drogi (ul. Kościuszki), przed solą drogową w ramach projektu zostaną zakupione ekrany
(maty) ochronne. 7. Rewitalizacja istniejącej zieleni - projekt zakłada rewitalizację istniejącej
zieleni poprzez: sadzenie roślin ozdobnych cieniolubnych, roślin zadarniających, dosadzenie
brakujących krzewów i drzew (lip) oraz dosianie trawy. 8. Wykonanie alejek w miejsce
przedeptów - w miejscu przedeptów zostaną wykonane alejki wyłożone plastrami drewna lub
wysypane żwirem dolomitowym - na odcinku powyżej ul. Zajączka wzdłuż ogrodzenie ROD.
Ponieważ teren użytkowany jest przez właścicieli psów, proponuję montaż piesuarów (2 szt.) oraz
koszy na odchody (2 szt.). 9.Zakup i montaż piesuarów oraz koszy przy alejkach

ul. Kościuszki na odcinku od ul.
Poniatowskiego do wiaduktu nad
autostradą A4

+

99 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Teren częściowo pod ochroną konserwatorską.

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 +
podwórko, ul. Astrów 2

+

25 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok 2 000 zł.
Teren pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

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)

+

15 000 zł

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

ZL1/05/II

Zielony murek

ZL1/06/II

Zewnętrzna poczekalnia oraz
biblioteka na świeżym powietrzu Marta Jagodasystemowa rewitalizacja skweru
Błaszczak
przy zbiegu ul. Raciborskiej i
Adamskiego w Katowicach

Rewitalizacja: - wykonanie łąki kwietnej, - wykonanie systemowej ławki z
miejscem na książki oraz ławki na skarpie, - nasadzenie roślin
aromaterapeutycznych (mini ogród sensoryczny), - renowacja istniejących
ławek oraz dodanie 3 koszy na odpady, - instalacja oświetlenia w celu
zwiększenia bezpieczeństwa

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Skwer na zbiegu ulic Raciborskiej i
Adamskiego

-

Zakład Zieleni Miejskiej
Skwer zrewitalizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Na skwerze jest
dużo dorodnych drzew, dających dużo cienia. Nie nadaje się na łąkę kwietną.

ZL1/07/II

Łąka przy Rondzie

ZL1/09/II

Dzielnicowy Bank Drzew

ZL1/10/II

Zielony skwer w centrum Katowic

Wojciech Lesiak

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
Elżbieta Skowron 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
Zadanie będzie polegać na zerwaniu asfaltu ze starego śladu drogi i w tak
uwolnionej przestrzeni urządzeniu skweru poprzez nasadzenie drzew,
krzewów i bylin oraz postawienie ławek i wyznaczenie ścieżki z nawierzchni
mineralnej.
Grzegorz Żądło
Asfalt wraz z podbudową powinien zostać usunięty na głębokość około 30
cm. W jego miejscu musi zostać nawieziona ziemia. Konkretne rozwiązania
odnośnie zazielenia przestrzeni będą uzależnione od podziemnego uzbrojenia
terenu.

JP 2

ZL2/01/II

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.

Rondo Generała Jerzego Ziętka

+

98 100 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok 5 000 zł.

nie dotyczy

+

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

ul. Kilińskiego przy skrzyżowaniu z ul.
Jordana

+

75 800 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.

ulica W. Pola w Katowicach na
odcinku pomiędzy ulicami Dziewięciu
z Wujka i Załęską

+

45 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA

Rewitalizacja zieleni miejskiej przy
Adrian Kowalski
ulicy W. Pola

Projekt zakłada rewitalizację zieleni przy ulicy W. Pola w dzielnicy Brynów Zachodni.
Projekt zakłada odnowę zieleni przy ul. W. Pola na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami
z ulicą Załęską i Dziewięciu z Wujka. Kilka lat temu przeprowadzono remont tego
fragmentu drogi, wydzielono nowe miejsca parkingowe, wyremontowano chodniki,
nie zwrócono jednak należytej uwagi na zieleń. Trawniki przy miejscach postojowych
są ustawione w taki sposób, że np. zimą niektórzy kierowcy wjeżdżają na trawniki
będąc przekonanym, że parkują na miejscu postojowym. Projekt zakłada nasadzenia
niskiej zieleni (krzewów o wysokości kilkudziesięciu centymetrów), które to w żaden
sposób nie będą ograniczały widoczności kierującym pojazdami i pieszym, a
jednocześnie sprawią, że powierzchnia biologicznie czynna rzeczywiście będzie
miejscem zielonym, a nie rozjeżdżonym kawałkiem trawnika, który przypomina raczej
klepisko (zdjęcia stanu obecnego dołączone do wniosku jako załącznik). Oprócz
nasadzeń projekt zakłada także odnowienie zniszczonych trawników poprzez
rozłożenie trawy z rolki/zasianie nowej trawy , a także ustawienie kilku niewielkich
donic przy skrzyżowaniu ulic W. Pola i Dziewięciu z Wujka po to, aby zapobiec
wjeżdżaniu samochodów na chodnik tuż przy skrzyżowaniu. Jakiś czas temu na
skrzyżowaniu ustawiono słupki / barierki uniemożliwiające parkowanie na chodniku,
ale tylko część ciągu pieszego "ochroniono" przed pojazdami.
Donice z krzewami (np. takie, jakie ustawiono na ulicy Kościuszki w Katowicach czyli
czarne donice z piękną kosodrzewiną (sosną karłowatą)) sprawią, że miejsce nie tylko
się zazieleni, ale też będzie bardziej bezpieczne i przyjazne pieszym (gdy samochód
parkuje na chodniku pieszym zostaje mało miejsca 2 dorosłe osoby ledwo mogą się
minąć). Poprawy wymaga także obszar przy skrzyżowaniu ulicy W. Pola z Załęską.
Zieleń jest tam zniszczona przez samochody. Ze względu na nasadzenia blisko drogi,
nie wskazuję we wniosku konkretnych nazw krzewów komisja oceniająca wniosek /
Zakład Zieleni Miejskiej bazując na swoim doświadczeniu na pewno jest w stanie
wskazać rośliny, które z powodzeniem mogą rosnąć w takim miejscu i będę
rozmiarem dostosowane do okolicy.

ZL2/02/II

Łąka kwietna przy skrzyżowaniu
ulic Dziewięciu z Wujka i Ligockiej

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.

ZL2/03/II

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

Borys Pronobis

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

Róg skrzyżowania ulic Rolna Hetmańska

+

65 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok 5 000 zł.

ZL2/04/II

Zagospodarowanie skweru na ulicy
Borys Pronobis
Ligęzy w pobliżu SP nr 11

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

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

+

20 000 zł

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

Naprzeciwko ul. Przekopowej

+

22 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 2 000 zł.

10 000 zł

Wydział Kształtowania Środowiska
Usytuowanie pasieki w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich jest
niewskazane. Pasieka powinna być ogrodzona i zabezpieczona przed osobami
postronnymi ze względu na bezpieczeństwo pasieki oraz osób, które mogłyby
się do niej zbliżyć. Szacunkowy roczny koszt utrzymania zadania wynosi ok 6
tys. zł.

ZL2/05/II

Rewitalizacja Zielonego Zakątka

Przemysław
Pietrzyk

Rewitalizacja terenu 50m2 x 400zł
Przycięcie i pielęgnacja Drzewa 100 letniego Wierzba.1000zł
Przygotowanie terenu pod Skwer dla mieszkańców.

Realizacja projektu ule (Miód z Hołdy) rozstawione na terenach zielonych
należących do Miasta Katowice w Dzielnicy Załęska Hałda –Brynów część
Zachodnia.
-Zakup kilku rodzin pszczelich wraz z ulami.

ZL2/06/II

Pasieka na Hołdzie

Przemysław
Pietrzyk

ZL2/07/II

Zagospodarowanie terenu
zielonego na miejski skwerek dla
mieszkańców dzielnicy Brynów Stara Ligota na końcu ulicy
Wodospady - Poetów

Usunięcie - likwidacja - wypowiedzenie umowy najmu na 2-3 garaże blaszaki
(konsultowane i omawiane z Wydz. Gospodarki Mieniem) - wychodzące
Genowefa Smolka bardzo niestandardowo ponad linie garaży, punktowo nawiezienie ziemi,
nasadzenie ozdobnych krzewów i drzew (w tym sosny), ustawienie 2 koszy na
śmieci

ZL2/08/II

Nasadzenie nowych drzew przy
placu zabaw na ulicy
Adwentowicza od strony
zachodniej

JP 3

Borys Pronobis

Nasadzenie terenu w pobliżu placu zabaw wysokimi, dorodnymi już drzewami
na ulicy Adwentowicza od strony zachodniej wraz z punktową wymianą
gruntu celem zapewnienia nowo nasadzonym drzewom szybszy wzrost.

ZAWODZIE

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

+

33 000 zł

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

ulice Dobrego Urobku, Załęska Hałda,
Wrębowa

+

WERYFIKACJA NEGATYWNA
koniec ulicy Wodospady - na styku z
ulicą Poetów

zachodnia strona placu zabaw przy
ulicy Adwentowicza

-

-

Zakład Zieleni Miejskiej
Dokonano weryfikacji negatywnej ze względu na uwarunkowania społeczne.
Teren jest dzierżawiony osobom fizycznym.
WERYFIKACJA NEGATYWNA
Zakład Zieleni Miejskiej
Zgodnie z § 8 ust. 2 zarządzenia zadania do ZB powinny być zlokalizowane na
terenie będącym własnością miasta Katowice lub własnością skarbu państwa w
użytkowaniu wieczystym miasta Katowice. Wskazana we wniosku lokalizacja
zadania nie spełnia tego kryterium.

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

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

+

25 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 2 000 zł.

ZL3/02/II

Zadrzewienie Bulwarów Rawy

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.

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

+

8 600 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 500 zł.
Zadanie możliwe do zrealizowane na części przedstawionych działek.

ZL3/03/II

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

Grażyna PryczaKupny

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

+

15 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 1 000 zł.
Zadanie możliwe do zrealizowania bez działki nr 180/7.

ZL3/04/II

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

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.

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

+

19 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 1 500 zł.

Nasz piękny ogród

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.

ul. Staszica 2, 40-230 Katowice

+

1 390 zł

Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Zespół Szkół
nr 1.

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

+

7 200 zł

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

ZL3/01/II

ZL3/05/II

ZL3/06/II

To wiele znaczy dla Zapylaczy!

ZL3/07/II

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

Anna Kurzydło

JP 4

ZL4/01/II

ZL4/02/II

ZL4/04/II

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

+

16 950 zł

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

ulica najbliższa ul. Trzech Stawów

+

55 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC

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.

Rewitalizacja zieleni znajdującej się
na terenie Oddziału Żłobka
Beata Kępa
Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1

Rewitalizacja zieleni znajdującej się na terenie Oddziału Żłobka Miejskiego
przy ul. Szeptyckiego 1 w założeniu miała by obejmować następujące
działania: 1. Gruntowna regeneracja trawnika znajdującego się w
przyżłobkowym ogrodzie obejmująca mechaniczne działania takie jak:
wertykulacja, aeracja, piaskowanie, wapowanie trawnika, miejscowe
wyrównanie murawy oraz związana z tym likwidacja pozostałości po
nieużywanych elementach małej architektury (dawne piaskownice),
ewentualne nawożenie i dosianie trawy. 2. Pielęgnacja zieleni wysokiej cięcie pielęgnacyjne w koronie ok 30 drzew, w tym przy użyciu zwyżki, w
zakresie przewidzianym art. 87a ustawy o ochronie przyrody - zebranie i
wywiezienie powstałych odpadów.

ul. Szeptyckiego 1

+

45 000 zł

Wydział Polityki Społecznej
Realizacja zadania będzie się wiązać z kosztami rocznego utrzymania w kwocie
1 tys. zł. Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie
Żłobek Miejski w Katowicach.
Zadanie o takim samym zakresie zostało również zgłoszone w Budżecie
Obywatelskim (L4/05/VIII).

Kwitnące schody w Katowickim
Parku Leśnym

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.

ul. Trzech Stawów, Katowicki Park
Leśny

+

60 000 zł

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

Michał Piątek

ZL4/05/II

Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy
Paderewskiego, Szeptyckiego i
Żołnierzy Wyklętych

Piotr Latusek

Projekt dotyczy rewitalizacji zieleni przyulicznej wzdłuż ulic Paderewskiego,
Szeptyckiego i Żołnierzy Wyklętych na 7 obszarach zaznaczonych na dołączonych
zdjęciach satelitarnych.
W ramach zadania, proponuję:
• nasadzenia niskich roślin (krzewów ozdobne i płożące, żywopłoty, kwiaty itp.) – dla
podniesienia estetyki, a miejscami także zabezpieczenia przed niszczeniem zieleni
przez parkujące samochody.
• nasadzenia drzew (głównie w północnej części obszaru nr 3)
• odtworzenie trawnika w miejscach, gdzie został on zniszczony przez parkujące
pojazdy i pieszych – dołączone zdjęcia obrazują aktualną sytuację;
• podniesienie estetyki zaznaczonych obszarów
Szczegółowy projekt nasadzeń na poszczególnych obszarach pozostawiam
specjalistom, jednak mam kilka sugestii:
• w obszarze nr 1 – zabezpieczenie zieleni przed niszczeniem przez parkujące
samochody i pieszych (sugeruję nasadzenia uniemożliwiające parkowanie)
• w obszarze nr 3 – usunięcie pni drzew, które zostały wycięte z tego obszaru jakiś
czas temu. Sugeruję zastąpienie ich nowymi drzewami.
• w obszarze nr 4 – oczyszczenie chodnika z trawy wkraczającej już dość znacznie z
trawnika między chodnikiem a jezdnią ul. Paderewskiego - zarastanie chodnika jest
widoczne na dołączonych zdjęciach.
• w obszarze nr 6 – w miarę możliwości zamaskowanie istniejącej infrastruktury tj.
studzienki kanalizacyjnej, betonowego okrycia prawdopodobnie instalacji centralnego
ogrzewania, wysokiej skrzynki z instalacjami elektrycznymi lub telekomunikacyjnymi.
Do zamaskowania płaskiej infrastruktury być może sprawdziłyby się krzewy płożące. Z
kolei w przypadku pionowej skrzynki telekomunikacyjnej – krzewy lub pnącza, te
drugie być może w oparciu o jakąś drewnianą konstrukcję.
• w obszarze nr 7 – uregulowanie wydeptanego zejścia z chodnika na parking we
wschodniej części obszaru. Przejście to wydaje się być potrzebne, ale należałoby
poprawić jego estetykę i funkcjonalność np. poprzez wyłożenie tłuczniem i korektę
jego geometrii.

JP 5

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA

JP 6

LIGOTA - PANEWNIKI

ZL6/01/II

Ogród kwiatowy miast partnerskich Adam Łęski

Nasadzenia kwiatów, odpowiednich gatunków i ich odmian, dedykowanych
miastom partnerskim i zaprzyjaźnionym, dodatkowo osobom, instytucjom,
organizacjom, zasłużonym dla tych relacji. Nadesłane przykłady kwiatów
miast partnerskich: Groningen - kozibród porolistny, salsefia; Kolonia czerwono-białe goździki; Koszyce - tulipany; Lwów - marigold, Miskolc marigold, begonia; Mobile (USA) - azalia, rododendron; Opawa - macierzanka
piaskowa; Ostrawa - róża dwukolorowa, oznaczona w herbie miasta; Pula irys, oficjalny narodowy kwiat Chorwacji, symbol pokoju; Shenyang (Chińska
Republika Ludowa) - róża (Rosa Rugosa Thunb); Saint-Etienne - konwalie,
żonkile, fiołki. Należy przygotować ekspozycje na rabaty, nawieźć
odpowiednią glebę, postawić niskie ogrodzenie zabezpieczające przed psami.
Konieczna tablica informacyjna w j. polskim i angielskim na temat projektu.
Należy rozważyć posadzenie kwiatu, np. róży, dedykowanej Katowicom.

• ul. Paderewskiego między
skrzyżowaniami z ul. Sikorskiego i
Szeptyckiego
• ul. Żołnierzy Wyklętych – na
odcinku wzdłuż ogrodzenia Zespołu
Szkół i Placówek nr 1
• ul. Szeptyckiego – w rejonie
skrzyżowania z ul. Paderewskiego i na
wschód od niego

Plac Miast Partnerskich

+

50 100 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

+

35 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 1 000 zł.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
ZL6/02/II

Łąka kwietna - Śląska/Medyków

Tomasz Kozłowski

Wykonanie łąki kwietnej wraz z przygotowaniem terenu, nawiezieniem
humusu, usunięciem ziemi nieurodzajnej. Powierzchnia - ok. 150m2.

ul. Śląska, Medyków i Warmińska

-

Zakład Zieleni Miejskiej
Zakres rzeczowy wniosku jest objety innym zadaniem. Planowana jest
przebudowa skrzyżowania ulic Medyków, Śląskiej i Warmińskiej.

ZL6/03/II

Operacja Deszczówka

ZL6/04/II

Zwierzogród

ZL6/05/II

ZL6/06/II

Ulica Panewnicka – zielona oś
dzielnicy Ligota-Panewniki

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

Klaudia Kuraś

Strefa zieleni przy ul. Małej oraz ul.
Klaudia Kuraś
Zielonej

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.

Celem projektu jest utworzenie alei kwitnących drzew i krzewów w pasach
zieleni znajdujących się wzdłuż ul. Małej oraz ul. Zielonej. W ramach projektu
zakłada się zakup i nasadzenie:
- 12 sztuk drzew gatunków (w tym kwitnących) takich jak: głóg w odmianach,
wiśnia piłkowana, lipa drobnolistna, klon, kasztanowiec zwyczajny
- 40 m.b. krzewów gatunków takich jak: perukowiec podolski, forsycja,
pęcherznica w odmianach, dereń zwyczajny, dereń jadalny, budleja Dawida,
bez czarny, tawuła w odmianach, śnieguliczka, róża 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).
Aby mieszkańcy mogli wypoczywać wśród projektowanej zieleni przewidziany
jest zakup oraz montaż dwóch ławek typu miejskiego w zakładanej lokalizacji.

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

+

12 500 zł

Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Szkoła
Podstawowa nr 61 Specjalna.

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

+

6 500 zł

Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Szkoła
Podstawowa nr 61 Specjalna.

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

+

99 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

ul. Mała oraz ul. Zielona, dzielnica
Ligota Panewniki

+

33 600 zł

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

ZL6/07/II

ZL6/08/II

ZL6/09/II

JP 7

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

+

17 710 zł

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

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

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 3-4 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. Generała Mariusza Zaruskiego

+

55 000 zł

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

Kwietne ławeczki

Zadanie polega na zamontowaniu sześciu ławek wraz z donicami ozdobnymi
wzdłuż alejki znajdującej się przy Szkole Podstawowej nr 67 w Katowicach w
dzielnicy Ligota Panewniki. W donicach należy dokonać nasadzeń
wieloletnich, łatwych do pielęgnacji. Długość Alejki to ok 180 m / szerokość
ok 6 m, ławki mają być zamontowane w odległości od siebie ok 30 m. oraz
montaż dwóch eleganckich koszy parkowych wykonanych z tego samego
drewna co ławeczki. Drewno to ma być odporne na działanie zmiennych
warunków atmosferycznych.

Alejka znajdująca się wzdłuż Szkoły
Podstawowej nr 67 w Katowicach, na
osiedlu Kokociniec. W sąsiedztwie ul.
Zielona 5 oraz Płochy 36

+

16 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.

Utworzenie niewielkiego skwerku
zielonego na osiedlu Kokociniec

Dorota Żywica

Dorota Żywica

ZAŁĘŻE

ZL7/01/II

ZL7/02/II

ZL7/03/II

ZL7/04/II

ZL7/05/II

Park Mościckiego na 100-lecie
Kolonii

Krzewy na Bocheńskiego

Pnącza przy Bocheńskiego

Rewitalizacja skweru przy ulicy
Tokarskiej

Pielęgnacja drzew Gliwicka 92

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

+

43 490 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.

Karol Janiak

Zadanie ma na celu dokonanie nasadzeń krzewów, które będą kontynuacją
nasadzeń z wniosku do ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego pn.
"Zielone Załęże i 100 drzew dla Witosa": przy Bocheńskiego 40 w trzech
rzędach na odcinku 9 mb; przy Bocheńskiego 42-50 w trzech rzędach na
odcinku 105 mb; przy Bocheńskiego 52 w dwóch rzędach na odcinku 30 mb;
przy Bocheńskiego 52 w kierunku do ulicy Pośpiecha 1 - rząd na odcinku 23
mb.
Proponowane krzewy: Forsycja Pośrednia, Śnieguliczka Biała, Berberys
Thunberga "Red Carpet" i "Aurea".

ul. Bocheńskiego 40-52

+

38 500 zł

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

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

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

Karol Janiak

Zadanie ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie zaniedbanego
skweru przy ulicy Tokarskiej. Rewitalizację terenu zielonego poprzez
stworzenie/odtworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. W ramach
zadania należy: uprzątnąć teren wraz z betonowymi pozostałościami po małej
architekturze, krawężnikach i ogrodzeniu, wyrównać teren, odtworzyć i
uzupełnić trawniki, dosadzić zieleni (drzewa, krzewy), utworzyć rabaty z
kwiatami

skwer przy ulicy Tokarskiej na wprost
numeru 4

+

35 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł. Do kwoty zadania włączono
środki na wywóz gruzu.

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

Zakład Zieleni Miejskiej

ZL7/06/II

ZL7/07/II

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

Wieża dla jerzyków

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.

Ewa Inn

Montaż wieży dla jerzyków na trawniku położonym na rogu ulic Gliwickiej i
Żelaznej. Jest to teren położony nie bezpośrednio przy budynkach
mieszkalnych, ale generalnie blisko zabudowań, dzięki czemu mieszkańcy
Załęża będą mogli również korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest obecność
tych ptaków w dzielnicy. Jerzyki przebywają w naszym kraju wiosną i latem.
Wtedy to odżywiają się owadami latającymi, w tym uciążliwymi dla człowieka
komarami i meszkami. Wieża dla jerzyków posiada kilkanaście/kilkadziesiąt
budek lęgowych, a przy tym nie zajmuje na trawniku wiele miejsca. Dzięki tej
wieży nie ma również potrzeby szukania miejsc dla budek lęgowych na
ścianach budynków. Jest to praktyczne, estetyczne i trwałe rozwiązanie,
dzięki któremu zapewnimy spokojne bytowanie temu gatunkowi w mieście
oraz bezpieczne miejsce lęgowe, do którego każdej wiosny będą mogły
powracać.

JP 8

ZL8/01/II

ul. Ondraszka 17, 10 i 7

+

29 700 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.

WERYFIKACJA NEGATYWNA

Róg ulicy Gliwickiej i Żelaznej (teren
przed sklepem Netto)

-

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

+

Wydział Kształtowania Środowiska
Negatywna weryfikacja wniosku wynika z racji niespójności z zabudową w
sąsiedztwie - bezpośrednio w sąsiedztwie wskazanej lokalizacji znajduje się
trakcja tramwajowa, a wibracje spowodowane przejazdem tramwajów mogą
powodować płoszenie lokatorów wieży. Teren ten także jest silnie uczęszczany
przez ludzi, co generowałoby konflikt. Ponadto podobne projekty dotyczące
wież dla jeżyków w innych miastach (np. Trójmiasto) uzykiwały negatywną
opinię ornitologów.

OSIEDLE WITOSA

"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

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.

24 500 zł

Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Miejskie
Przedszkole nr 13.

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

+

20 000 zł

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

ZL8/02/II

Osiedle Witosa Owocowy Raj

Krzysztof Kraus

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!

ZL8/03/II

Zaszyj się w zieleni

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)

+

64 600 zł

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

W ramach zadania nasadzenie 140 m2 kwiatów (szafran/Krokus Wiosenny) w
mieszanych kolorach - żółty fioletowy, biały (mix), lub odrębnych kolorów, w
formie napisu zgodnie z przedstawionym szkicem lub w innej uzgodnionej
formie, na górnej części centralnego placu Herberta na osiedlu Witosa.

Plac św. Herberta - Osiedle Witosa w
Katowicach. Trawnik pomiędzy ulicą
Barlickiego a placem zabaw

+

22 000 zł

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

Nasadzenie 7-10 sztuk drzew owocowych (np śliwa, jabłoń, grusza, wiśnia,
czereśnia, morela, brzoskwinia)

ul. Grabskiego 29, pomiędzy placem
do sportów miejskich (PSM), ul.
Grabskiego 29 i nowym asfaltowym
łącznikiem

-

+

15 000 zł

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

ZL8/04/II

ZL8/05/II

Wiosna na Witosa - Łąka Krokusów Robert Czerner

Mini sad przy lesie

Fabian Kądziela
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WERYFIKACJA NEGATYWNA
Zakład Zieleni Miejskiej
Zakres rzeczowy wniosku jest objęty innym zadaniem - planowana budowa
Domu Kultury i parku.

OSIEDLE TYSIĄCLECIA

Patrycjusz
Godawa

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

Jacek Pytel

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
takie jak: wyka ptasia • złocień zwyczajny • komonica zwyczajna • firletka
poszarpana • jaskier ostry • świerzbnica polna • brodawnik zwyczajny •
kozibród łąkowy • krwawnik pospolity • chaber łąkowy • krwiściąg lekarski •
bukwica pospolita. Do mieszanki roślin łąkowych powinna być dodana
mieszanka polnych roślin jednorocznych: • złocień polny • mak polny •
maruna bezwonna • rumian polny • chaber bławatek• kąkol.

Rejon pętli autobusowej w rejonie
ulicy Tysiąclecia 101 w Katowicach

+

35 310 zł

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

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)

Barbara Narożny

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

+

6 910 zł

Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka
Publiczna.

ZL9/05/II

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

Patrycjusz
Godawa

Zadanie polega na zasadzeniu odmian drzew odpornych na suszę.

ul. Tysiąclecia

+

16 000 zł

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

ZL9/01/II

ZL9/03/II

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

Łąka kwietna oraz nowe drzewa
dla Tysiąclecia

ZL9/06/II

ZL9/07/II

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

Poprawa estetyki zieleni przy
skwerze Piastów Śląskich

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

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

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

+

16 500 zł

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

+

6 800 zł

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

+

4 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

+

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy koszt utrzymania to ok. 1 tys. zł.
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DĄB

JP 11

WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC

ZL11/01/II

Hotele dla owadów na Wełnowcu Piotr Szuster
Józefowcu

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

Skwer Walentego Fojkisa, Park
Wełnowiecki, Lasek Alfreda

ZL11/02/II

Całoroczne domki dla Jeży na
Wełnowcu-Józefowcu

Proszę o zakup i rozlokowanie na terenach zielonych dzielnicy WełnowiecJózefowiec 30 całorocznych domków dla jeży.
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.

Skwer Walentego Fojkisa, Park
Wełnowiecki, Lasek Alfreda
Lasek Alfreda - wzdłuż ulicy
Korfantego przy granicy z
Siemianowicami

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

+

50 000 zł

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

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

+

15 000 zł

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

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

+

10 000 zł

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

ZL11/03/II Budki lęgowe w Lasku Alfreda

ZL11/04/II Ściana zieleni przy placu zabaw

Kwiaty na latarniach wzdłuż ulicy
ZL11/05/II
Józefowskiej

ZL11/06/II

Mini skwer pod kasztanami na
osiedlu Józefowiec

Piotr Szuster
Ewa Szanecka

WERYFIKACJA NEGATYWNA

ZL11/07/II Nowe drzewa na Ściegiennego

ZL11/08/II

Kolorowe nasadzenia na
Ściegiennego

Celem zadania jest zasadzenie 7 brzóz oraz 3 sosen (lub mniejszej ilości, jeśli
Piotr Kornasiewicz wskazane działki okażą się zbyt małe) na trawniku za budynkiem Ściegiennego
51 51A

Piotr Kornasiewicz

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

Zakład Zieleni Miejskiej
Trawnik po wschodniej stronie bloku
mieszkalnego Ściegiennego 51-51A

-

Na wysokości ulicy Ściegiennego 5151D

+

Zgodnie z § 8 ust. 2 zarządzenia zadania do ZB powinny być zlokalizowane na
terenie będącym własnością miasta Katowice lub własnością skarbu państwa w
użytkowaniu wieczystym miasta Katowice. Znacząca część objętego wnioskiem
obszaru nie spełnia tego kryterium.

5 005 zł

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

WERYFIKACJA NEGATYWNA
ZL11/09/II Łąka kwietna przy Lasku Alfreda

Ewa Szanecka

JP 12

Łąka kwietna na terenie Lasku Alfreda w Katowicach od ulicy Korfantego
wzdłuż drogi dojazdowej do Ośrodka MOSIR Kolejarz.

Lasek Alfreda od ulicy Korfantego
wzdłuż drogi dojazdowej do Ośrodka
MOSIR „Kolejarz” w Katowicach

-

Zakład Zieleni Miejskiej
Teren wzdłuż drogi jest rozjeżdżany i aby utrzymać założenia łąki kwietnej
należałoby wygrodzić teren. Koszty grodzenia przewyższają koszt posiania łąki.

KOSZUTKA

Zazielenienie przestrzeni
publicznej i położenie geokraty
umożliwiającej przejście od
Krzysztof
ZL12/01/II
schodów przy budynku Al.
Zawadzki
Korfantego 98 do chodnika przy ul.
Wyszyńskiego

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.

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

+

20 000 zł

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

Katowickie żywopłoty - ulica
ZL12/02/II
Sokolska

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)

+

43 400 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

Park Alojzego Budnioka

+

3 200 zł

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

ZL12/03/II

"Kwiaty na Pniu" - drugie życie
drzewa

Jakub Trojnar

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

WERYFIKACJA NEGATYWNA

Rewitalizacja terenów zielonych
ZL12/04/II dziedzińca Podkowy, przy ul.
Okrzei 1-15 (numery nieparzyste)

ZL12/05/II Zielono na "Niebieskim Deptaku"

Aleksandra
Bosowska

Obecnie zielony plac podkowy niszczeje. Trawa porasta plackami teren.
Kierowcy parkują miejscami samochody na trawnikach. Naszym celem jest
rewitalizacja trawników, wymiana gruntu pod nowy trawnik, obsianie
wydzielonych placyków łąką kwietną, nasadzenia nowych kwitnących, niskich
drzew i krzewów, zabezpieczenie skrajni trawników przed źle parkującymi
samochodami. Przycięcie zasłaniających okna konarów kasztanów.

Reprezentacyjne miejsce na Koszutce, w bezpośrednim sąsiedztwie
Śródmieścia wygląda coraz lepiej ale... Do pełni szczęścia brakuje dobrze
zaplanowanej zieleni!
Zielony Budżet to idealne narządzie do przeprowadzenia rekultywacji i
odpowiedniego zadbania o pas zieleni pomiędzy Torowiskiem Tramwajowym,
a chodnikiem, na odcinku od przystanku tramwajowego do przejścia
podziemnego pod rondo.
Marcin Zawadzki Chciałbym, aby po zaprojektowaniu zieleni przeprowadzić rekultywację,
nasadzić krzewy, byliny, iglaki.
Stan aktualny to,:
- zaniedbany, zakamieniony pas zieleni
- uschnięte iglaki oraz pieńki – puste miejsca po wycięciu drzewek
- gołe place bez trawy i niezagospodarowane miejsca po wykopaniu starych
ławek.

Plac tzw. Podkowy, przy ul. Okrzei 115 (nieparzyste numery)

ul. Chorzowska – Deptak Niebieskie
Bloki - odcinek od Sokolskiej do
ronda. Pas zieleni rozciągający się od
przystanku tramwajowego na
przeciwko City Rocka, wzdłuż
pawilonów, aż do przejścia
podziemnego (windy)

-

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Teren objęty wnioskiem stanowi część obszaru całego kwartału, dla którego, w
naszej ocenie, należy przyjąć koncepcję rewitalizacji całego obszaru (w tym
również obejmującą zagospodarowanie terenów zieleni). Przedmiotowy teren
podlega regulacji stanu prawnego nieruchomości wspólnot mieszkaniowych
przy ul. Okrzei 1-15 wydzielonych w sposób niespełniający wymogów
przewidzianych dla działek budowlanych w trybie art. 209 ustawy o
gospodarce nieruchomościami. W ramach powyższej regulacji KZGM w 2020
roku zaproponował wyżej wskazanym wspólnotom mieszkaniowym zawarcie
wspólnej umowy dzierżawy. Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości
miasta Katowice w formie dzierżaw umożliwi wspólnotom mieszkaniowym
podejmowanie decyzji o sposobie jego zagospodarowania.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
-

Zakład Zieleni Miejskiej
Zakres rzeczowy wniosku jest objety innym zadaniem. Na wskazanym terenie
planowana jest przebudowa istniejących podziemnych sieci energetycznych i
kanalizacyjnych.

ZL12/06/II Grażyńskiego na ZIELONO

Grażyńskiego (część wschodnia) - krzewy, kwiaty, trawa – pasy zieleni na
fragmencie ulicy, po zakończonej generalnej przebudowie. Do posadzenia
sezonowe kwiaty takie jak krokusy, tulipany i żonkile, bratki... Tak aby co roku
wiosną pojawiły się w dwóch największych stworzonych „grządkach” żonkile,
potem bratki potem tulipany :)
Marcin Zawadzki
Niestety z powodu ograniczeń finansowych MZUiM przy wykonywanym
remoncie, całkowicie usunął z realizacji tzw. zieloną część projektu.

ul. Grażyńskiego od Sokolskiej do
Korfantego (na tym odcinku została
zaprojektowana zieleń) oraz
wykonano generalny remont
stwarzając bardzo dużo miejsca do
zagospodarowania zielenią

+

35 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

Dzięki Zielonemu Budżetowi chciałbym zrekompensować mieszkańcom ten
brak nasadzeń. Czekają na to wybudowane skwerki, zatoczki, kawałki ziemi.

ZL12/07/II Koszutka dzielnica Freegan

Adrian Szymura

Zakup i montaż (wraz z podłączeniem do sieci) zewnętrznej witryny
chłodniczej oraz regału na artykuły spożywcze na terenie targowiska
miejskiego przy ul. Katowickiej 59. Witryna oraz regał będą służyć do
odkładania przez przedsiębiorców z targowiska produktów spożywczych,
których termin ważności zbliża się do końca lub ich estetyka uniemożliwia ich
sprzedaż. Z witryny i regału będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy
Koszutka oraz wszyscy korzystający z usług targowiska. Dodatkowo w ramach
projektu przewiduje się promocję miejsca - materiały w mediach
społecznościowych na kanałach miejskich, informacja graficzna, plakaty,
ulotki.

WERYFIKACJA NEGATYWNA

ul. Katowicka 59 (teren targowiska
miejskiego)

Wydział Spraw Obywatelskich
Zadanie ocenia się negatywnie z uwagi na: brak miejsca na targowisku do
montażu witryny, brak dostępu do targowiska po godzinach handlu
(monitoring alarmowy i wizyjny) oraz potencjalne zagrożenie sanitarne
(zatrucie), związane z brakiem personelu kontrolującego stan towaru w
witrynie chłodzącej.

-

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
to ok. 1 800 zł.
ZL12/08/II Zieleń w sercu Koszutki

Adrian Szymura

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

ul. Okrzei 2-6 (tył budynku)

+

11 000 zł

Opiniowany wniosek jest pozytywny w zakresie nasadzenia bylin oraz krzewów
ozdobnych. Na skwerze po prawej stronie znajduje się plac zabaw.
Proponujemy nasadzić krzewy róży okrywkowej w bezpiecznej odległości,
również biorąc pod uwagę ogrodzenie ich małym płotkiem.
WERYFIKACJA NEGATYWNA

ZL12/09/II Zielone rondo na Koszutce

Adrian Szymura

UWAGA JEŻE! Tablice ostrzegające
ZL12/10/II kierowców przed dzikimi
Adrian Szymura
zwierzętami

ZL12/11/II Zadbany trawnik

ZL12/12/II Dzielnicowy Bank Drzew

JP 13

Projekt zakłada zerwanie kostki bazaltowej z ronda na skrzyżowaniu ul.
Misjonarzy Oblatów z ul. Sokolską, następnie zastąpienie jej roślinami
wieloletnimi (rozchodnik olbrzymi).

skrzyżowanie ul. Sokolskiej z ul.
Misjonarzy Oblatów

-

Zakup i montaż tabliczek z informacją "Uwaga jeże!" w liczbie 12 sztuk.
Zamontowanie przy ul. Sokolskiej (4 szt.), Morcinka (4 szt.), Grażyńskiego (2
szt.), Iłłakowiczówny (2 szt.).

ul. Sokolska, Morcinka, Grażyńskiego
oraz Iłłakowiczówny - w obrębie pasa
drogowego

+

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

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.
BOGUCICE

Zakład Zieleni Miejskiej/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Przebudowa ronda miała miejsce 2 lata temu.
Kostka bazaltowa stanowi pas buforowy, wykorzystywany przez pojazdy o
większej długości np. autobusy.
6 200 zł

Wydział Kształtowania Środowiska

Zaplecze Korfantego 62 (od ulicy
Broniewskiego)

+

11 170 zł

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania to 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.

nie dotyczy

+

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

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.

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

+

10 000 zł

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

Anna Malik

"Zielona akupunktura osiedlowa" - to projekt mający na celu stworzenie mini
oazy zagospodarowanej zieleni wraz z postawieniem ławki dla osób chcących
odpocząć, spoglądając na uroki przyrody. W ramach projektu planowane jest
utworzenie tzw. Skalniaka, który nie będzie w przyszłości wymagał dużej
obsługi a jednocześnie będzie spełniał rolę ozdobną na osiedlu. Części
składowe: założenie kwietnika typu skalniak (1x), ławka (1x), kosz na śmieci
(1x).

ul. Modrzewiowa pomiędzy
budynkami nr 19 a 21 w Katowicach

+

17 000 zł

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

Zielona akupunktura na osiedlu Na
Anna Malik
Obrzeżu w Katowicach

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

+

50 000 zł

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

Realizacja zadania polega na dokonaniu nasadzeń w puste miejsce wzdłuż
chodnika przy ulicy Łużyckiej na Skwerze Koszyckim czterech drzew
Urszula Koniecko ozdobnych kwitnących. Najbardziej pożądane przez mieszkańców byłyby np.
jabłoń rajska Royalty, głóg dwuszyjkowy Rossa, klon czerwony, śliwa
wiśniowa ozdobna Pissardi czy pnące glicynie chińskie Blue Prolific.

Skwer Koszycki, ul.Łużycka (bliżej
ul.Kurpiowskiej), Osiedle im.
J.Kukuczki w Katowicach - Bogucicach

-

Parking przy ul. Bohaterów Monte
Cassino - teren przy wjeździe na
parking od ul. Lubuskiej 21, Osiedle
im. J.Kukuczki

+

Zielone? Nie parkuję! ZL13/01/II rewitalizacja rozjeżdżonych
zieleńców

ZL13/02/II Zielona akupunktura osiedlowa

ZL13/03/II

ZL13/04/II

Dosadzenie drzew na Skwerze
Koszyckim

Wnioskowany projekt zawiera w sobie dokonanie ciągu dalszego nasadzeń na
parkingu miejskim przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Strona lewa parkingu
(od ul. Kurpiowskiej )kilka lat wcześniej obsadzona została zielenią w ramach
projektu rewitalizacji katowickich terenów miejskich, koncepcja którego
obejmuje zagospodarowanie terenu parkingu zielenią. Strona prawa parkingu
ZL13/05/II Uzupełnienie nasadzeń na parkingu Urszula Koniecko (od ul. Lubuskiej 21) nie została objęta nasadzeniami. W związku z tym
wnioskowane jest dokonanie, symetrycznie ze stroną lewą parkingu,
nasadzeń przy wjeździe na parking - kolorowo wybarwiających się
niskopiennych krzewów (np. ciemnozielona irga szwedzka naprzemiennie z
irgą purpurową) oraz posadzenie np. winobluszczu pięciolistkowego wokół
przęseł ogrodzeniowych przy kontenerach na odpady.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie zweryfikowane negatywnie ze względu na stan własnościowy terenu
niezgodny z zapisami zarządzenia.

7 000 zł

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

ZL13/06/II Zazieleniamy Bogucice

ZL13/07/II

Aleksandra
Nigbor

Zielony skwer przy MDK "Bogucice- Aleksandra
Zawodzie"
Nigbor

W ostatnich latach rośnie świadomość ludzi w zakresie ekologii i jej wpływu
na życie i codzienne funkcjonowanie. Wiele osób umie już docenić tereny
zielone w mieście i zaczyna dbać o estetykę swojego najbliższego otoczenia.
Chcąc pomóc mieszkańcom Bogucic w realizacji ich działań planujemy
przeprowadzić całoroczny cykl edukacyjny budujący świadomość ekologiczną.
Począwszy od marca, chcemy zaproponować cykl spotkań, które będą
integrować mieszkańców, uczyć ich i ostatecznie wpływać na wygląd naszej
dzielnicy. W ramach spotkań zaproponujemy między innymi tematykę: jak
stworzyć ogród społeczny, rola owadów zapylających dla środowiska, własny
warzywnik, odmień swój balkon, warsztaty wikliniarskie, wspólne
majsterkowanie - tworzymy kwietniki, projektowanie zieleni itp.
Ponadto planujemy wymiany roślin między mieszkańcami. Chcemy żeby
każde spotkanie stanowiło dla mieszkańców rodzaj oczekiwanego
wydarzenia, na które wybierają się całymi rodzinami. Cykliczne spotkania
będą organizowane przynajmniej raz w miesiącu od marca do października.
Jeżeli tylko pogoda pozwoli, odbywać się one będą w plenerze (np. na
parkingu przy MDK, w Parku Boguckim). W przeciwnym razie po uzgodnieniu
z Dyrekcją, na Sali Widowiskowej MDK "Bogucice-Zawodzie". Łącznie
odbędzie się przynajmniej 8 warsztatów.
Ponadto dla zapewnienia ciekawej formuły i wysokiej jakości tych spotkań,
przewidujemy zakup wyposażenia niezbędnego do ich realizacji, tj. szklarni z
poliwęglanu oraz narzędzi do majsterkowania. W szklarni będą
przygotowywane i przechowywane rośliny a także przeprowadzona będzie
część zajęć edukacyjnych. Projekt przewiduje honoraria dla specjalistów
prowadzących zajęcia oraz zakup niezbędnych materiałów do warsztatów i
nasadzeń.

Projekt zakłada wykonanie zielonego zakątka przy Miejskim Domu Kultury
"Bogucice-Zawodzie" 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"

+

15 000 zł

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

ul. Markiefki 44a, MDK "BoguciceZawodzie"

+

64 000 zł

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

WERYFIKACJA NEGATYWNA

ZL13/08/II Mini ogród deszczowy

ZL13/09/II Przystankowy ogród

ZL13/10/II Zielony parasol

Piotr Reimann

Wykonanie ogrodu deszczowego o wymiarach 10m x 1,20m zasilanego wodą
opadową.

Piotr Reimann

Nasadzenie 2 drzew w strefie przystanku autobusowego. Nasadzenie
poprzedzone usunięciem kostki brukowej i przygotowaniem podłoża.
Zastosowanie gatunków drzew w zależności od możliwości technicznych
(podziemnych). Stworzenie kwietnika między drzewami poprzez usunięcie
kostki brukowej, przygotowanie podłoża o wymiarach 5m x 0,8. Nasadzenie z
roślin płożących.

Piotr Reimann

JP 14

ZL14/01/II Zielony Zakątek - wita zielenią

Nasadzenie 4 drzew w pasie chodnika przy ulicy Markiefki.

ul. Katowicka 44

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Z uwagi na generowaną przez ogrody deszczowe wilgoć oraz przesiąkanie
wody bezpośrednio do gruntu przyjmuje się zasadę, iż lokalizacja ogrodu
deszczowego winna być oddalona od ściany budynków na odległość min. 5
metrów. Ponieważ przedmiotowy wniosek zakłada wykonanie ogrodu w
odległości 0,5m od ściany budynku przy ul. Katowickiej 44 (który stanowi
własność Wpólnoty Mieszkaniowej) zasilanego w deszczówkę przez nią
spustową znajdującą się na budynku mieszkalnym, KZGM opiniuje wniosek
negatywnie. Realizacja wniosku wymaga wykonania prac na nieruchomości,
która znajduje się w zasobie nieruchomości zarządzanych przez tutejszy zakład,
m.in. przebudowy odpływu rury spustowej (wkopanej w ziemię),
zabezpieczenia ścian przez zawilgoceniem (izolacja wykopu folią). Dodatkowo z
uwagi na konieczność wykonania przelewu awaryjnego odprowadzającego
wodę (w przypadku przepełnienia ogrodu deszczowego), do kanalizacji
deszczowej, oczka wodnego, studzienki chłonnej lub odprowadzenia rury
drenawskiej na odległość 5m, realizacja zadania nie może zostać
przeprowadzona w ramach planowanych na ten cel środków finansowych.

-

WERYFIKACJA NEGATYWNA
ul. Katowicka 3

ul. Markiefki 53, 55, 59

-

+

Zakład Zieleni Miejskiej
Zadanie zweryfikowane negatywnie ze względu na stan własnościowy terenu
niezgodny z zapisami zarządzenia.

8 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 500 zł. Koszty zadanie zostały
zwiększone ze względu na konieczność odbudowania terenu i nawiezienia
rodnej gleby.

12 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 000 zł.
Koszty zadanie zostały zwiększone ze względu na konieczność wymiany gruntu
pod nasadzenia. Zadanie możliwe do realizacji na wskazanym terenie z
wyłączeniem fragmentu dzierżawionego przez podmiot zewnętrzny.

DĄBRÓWKA MAŁA

Katarzyna
Floriańska

Przywrócenie mu funkcji zadbanego, atrakcyjnego obszaru zielonego
stanowiącego część parku Zielony Zakątek.
Zadanie będzie polegało na założeniu klombów oraz obsadzeniu fragmentu
obszarów po obu stronach chodnika krzewami odpornymi na trudne warunki
glebowe w zależności od miejsca. Dzisiaj te obszary są ubite, nieatrakcyjne i
stanowią miejsce do wyprowadzania psów ze wszystkimi tego
konsekwencjami. Wprowadzenie na te miejsca roślin zadarniających w
postaci np. obwódkowej dla krzewów pozwoli stopniowo na rozrastanie się i
docelowo samoistne zadarnianie eliminujące stopniowo nawyki korzystania z
trawnika jako toalety dla zwierząt w tym miejscu. W projekcie docelowo
przewiduje się nasadzenia krzewów w sposób punktowy, niekoniecznie
uporządkowany oraz roślin zadarniających w tym obszarze z wykorzystaniem
nawiezionej gleby (można wykorzystać np. kompowit z MPGKiM jako
ulepszacz doglebowy). Opcjonalne wykorzystanie do tego celu roślin takich
jak pęcherznica kalinolistna, śnieguliczka, dereń, parzydło leśne, paprocie
(nerecznica samcza), konwalia majowa, barwinek pospolity, funkie, runianka
japońska, jasnota plamista, zawilce, cebulica syberyjska.

ul. Le Ronda - wejście do parku od
strony firmy Hadex, pasy zaniedbanej
zieleni po obu stronach chodnika

+

Więcej drzew blisko domów,
zagospodarowanie i
ZL14/02/II uporządkowanie terenu
wykorzystywanego obecnie przez
wyprowadzających psy

ZL14/03/II

Aleja drzew na ul. Styczniowej nasza wspólna sprawa

Eugeniusz
Błonkała

Katarzyna
Floriańska

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.
Projekt zakłada pielęgnację zieleni wysokiej - cięcie pielęgnacyjne w koronie
drzew tworzących aleję drzew mieszanych, w tym przy użyciu zwyżki, w
zakresie przewidzianym art. 87a ustawy o ochronie przyrody - zebranie i
wywiezienie powstałych odpadów. Wycena zgodna z podanym na stronie
cennikiem.
Montaż metalowych pegolii (12 szt.) połączonych w całość wzdłuż ścieżki
wysypanej żółtym żwirem. Montaż 4 ławek parkowych (spójnych z już
zamontowanymi na terenie "Zielonego Zakątka"), 4 kosze (spójne z
zamontowanymi). W celu utrzymania żwiru w alejce =- obłożenie go
czerwoną cegłą. Całość pergolii obsadzona bluszczem zimozielonym i
krzewami pachnących róż - naprzemiennie. Powyższe stworzy pachnący mini
ogród, gdzie w jego cieniu można odpocząć i zrelaksować się po dniu pracy.
Całość zamontowana na lekkim wzniesieniu.

ZL14/04/II Aleja Róż

Renata ReuterSobczak

ZL14/05/II Dzielnicowy Bank Drzew

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.
Tomasz Hawryluk 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.

Zielone przystanki - kwietniki z
roślinami zimozielonymi na
ZL14/06/II
Beata Badura
każdym przystanku autobusowym
w Dąbrówce Małej
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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.
SZOPIENICE - BUROWIEC

Okolica Ronda Księdza Jerzego
Pawlika, teren rekreacyjny między
ulicą Siemianowicką i ulicą Budowlaną

+

20 000 zł

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

Cała ulica Styczniowa

+

24 420 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

teren parku "Zielony Zakątek",
pomiędzy ul. Biniszkiewicza a ul. Le
Ronda

+

40 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.

nie dotyczy

+

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

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

+

30 000 zł

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

ZL15/01/II

Rodzina Ekologicznych w
Szopienickiej Bibliotece

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.

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

+

3 100 zł

Wydział Kultury
Dysponentem środków na realizację zadania będzie Miejska Biblioteka
Publiczna.

Skwer H. Krzysztofiaka

+

20 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

68 500 zł

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

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.

Ogród sensoryczny/deszczowy na
ZL15/02/II skarpie, przy murze starej huty teren wokół skate pointu

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
Małgorzata Norek
wyższe od 100 do 1000 razy w porównaniu ze stężeniem w innych roślinach!
Smagliczka, pochłania nikiel, kobalt i magnez, Berkheya purpurowa
(przedstawicielka astrowatych) – akumuluje nikiel, kadm, ołów i cynk –
akumuluje nikiel, kadm, ołów i cynk, Pałka szerokolistna – pochłania arsen,
kadm, chrom, kobalt, nikiel i mangan, Słonecznik zwyczajny – pochłania arsen,
kadm i nikiel, Orliczka – pochłania arsenRdest ptasi – pochłania rtęć
Złotokap pospolity – pochłania i stabilizuje ołów, Wierzbica wiciowa –
efektywnie usuwa i akumuluje w biomasie: rtęć, kadm,
ołów, chrom, miedź, nikiel, cynk, Gorczyca sarepska – pochłania chrom Babka
lancetowata – bardzo skutecznie oczyszcza gleby z ropy naftowej.

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.

ul. Przelotowa

+

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.
Małgorzata Norek 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.

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

+

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

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
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ZL16/01/II

JANÓW - NIKISZOWIEC

Łąka kwietna oraz domek dla
dzikich pszczół

ZL16/03/II Dzielnicowy Bank Drzew
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Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 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.

GISZOWIEC

Zakład Zieleni Miejskiej

Zakład Zieleni Miejskiej

Rewitalizacja terenów zielonych
ZL17/01/II wokół starej łaźni, pralni, magla w
Giszowcu, przy ul. Radosnej 35a

Wzbogacenie ogrodu
ZL17/02/II sensorycznego Miejskiego
Przedszkola nr 64 w Katowicach

Rewitalizacja i zagospodarowanie
ZL17/03/II terenów zielonych przy ulicy
Adama

Montaż poidełek z wodą pitną w
obiektach użyteczności publicznej
ZL17/04/II oraz placówkach oświatowych
zlokalizowanych w dzielnicy
Giszowiec

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

+

25 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania 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.

Agnieszka
Hachuła

Działanie będzie miało na celu zamontowanie Eko-Kuchni na terenie ogrodu
sensorycznego znajdującego się w Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach.
Urządzenie pozwala na swobodną zabawę dzieci, wykorzystując naturalne
okazy natury takie jak liście, kasztany, żołędzie, trawa, piasek, kamyki. Dzięki
dużym gabarytom dzieci mają szansę na interakcję z rówieśnikami,
jednocześnie ucząc się współpracy, podziału zadań i rozwiązywania
konfliktów. Roślinność rabatkowa dodatkowo uatrakcyjni teren naszego
ogrodu.

Plac pod Lipami 2

+

8 600 zł

Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Miejskie
Przedszkole nr 64.

Maria Ryś

Na działce o numerze 2655/55 przy ulicy Adama (wzdłuż numerów 14 - 20 ) w
ramach zadania przewiduje się:
- usunięcie odrostów drzew oraz samosiewów wraz z zebraniem i
wywiezieniem powstałych odpadów,
- rekultywację ziemi, wyrównanie terenu,
- wypielęgnowanie zieleni wysokiej – cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew,
- obsianie w/w działki nową trawą,
- usytuowaniem kwietników lub klombów,
- nasadzenie krzewów i roślin ogrodowych w tym bzu i jaśminu,
- umieszczenie dwóch domków dla ptaków,
- niewielki ogród deszczowy przy pasie drogowym, można ewentualnie
rozważyć w pojemniku. Jeśli w ogóle nie będzie możliwości zgoda na
rezygnację, alternatywnie nasadzenie krzewów lub innej roślinności.

ul. Adama

+

74 500 zł

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

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

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

Wydział Edukacji i Sportu / Wydział Kultury
Przedstawione założenia dla poidełek dotyczą urządzeń wewnątrz budynków i
za tę kwotę mogą być zrealizowane. Koszt realizacji zadania w publicznej
przestrzeni ogólnodostępnej to ok. 80 tys. zł w przypadku jednego urządzenia.
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Szkoła
Podstawowa nr 54, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 oraz Miejski Dom
Kultury "Szopienice-Giszowiec".

+

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.
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.
W ramach realizowanego zadania przy skrzyżowaniu ulic Przyjazna –
Przyjemna przewiduje się utworzenie klombu wraz z nasadzeniem
różnorodnych kwiatów ozdobnych.
MURCKI

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

+

61 000 zł

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

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

+

60 000 zł

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

ul. Przyjemna

+

8 500 zł

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

Piotr Głąbek

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

+

39 600 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

Pielęgnacja krzewów rosnących w
pobliżu parkingu miejskiego przy
ZL18/02/II
ul. Bielskiej 8 w Katowicach
Murckach

Piotr Głąbek

W ramach zadania zostaną zrewitalizowane i poddane pielęgnacji rośliny nasadzone
na terenie parkingu miejskiego przy ulicy Bielskiej 8 w Katowicach Murckach.
Powyższy teren porastają krzewy, które wymagają pilnych działań pielęgnacyjnych, w
tym także przycięcia szpaleru krzewów żywopłotowych rosnących na obrzeżu
parkingu (do wysokości ok. 1,5 m). W okresie zimowym rośliny, pod naporem śniegu,
niebezpiecznie przechylają się w stronę zaparkowanych samochodów, stwarzając
również zagrożenie dla osób poruszających się po chodniku, znajdującym się w
bezpośredniej ich bliskości. Realizacja zadania uczyniłaby naszą dzielnicę miejscem
bardziej przyjaznym i estetycznym. Teren znajduje się w eksponowanym miejscu,
które dziennie
mijane jest przez wielu mieszkańców Katowic. Szacunkowe koszty wykonania zadania
zostały opracowane na podstawie cennika Zielonego Budżetu miasta Katowice na rok
2021. Dodatkowym atutem proponowanego zadania jest bliskość wykonanego w
bieżącym roku zadania w ramach Zielonego Budżetu 2020, przez co przyjmą charakter
kompleksowych działań.

Parking miejski przy ul. Bielskiej 8

+

4 175 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Posadzenie łąki kwietnej
wieloletniej na Skwerze Polskich
ZL18/03/II
Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata

Monika Winkler

Posadzenie łąki kwietnej wieloletniej na Skwerze Polskich Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata

Skwer Polskich Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata

+

3 000 zł

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

Posadzenie krzewów na ul.
ZL18/04/II Mruczka na odcinku od piekarni
Kłos do Szpitala Miejskiego

Monika Winkler

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

ul. Mruczka na odcinku do Piekarni
Kłos do Szpitala Miejskiego

+

2 000 zł

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

Proponuję na terenie całej dzielnicy posadzić w klombach ziemnych oraz
murowanych byliny wieloletnie, miododajne. Zakres prac potraktować jako
kontynuację Zielonego Budżetu poprzedniej edycji.

Rynek, Plac Polskich Sprawiedliwych
Wśród Świata, klomby przy ul.
Mruczka, klomb przy ul.
Laskowskiego, klomby na terenie
Szkoły Podstawowej nr 48 oraz
Zespołu Szkół nr 2

15 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 2 000 zł.
Zadanie możliwe do zrealizowania na wskazanym terenie z wyłączeniem działki
178/160, ze względu na stan własnościowy terenu niezgodny z zapisami
zarządzenia.

ZL17/06/II

Ukwiecenie Giszowca historycznej "Dzielnicy Ogrodów"

Barbara Mańdok

Przyjemniej na Giszowcu
ukwiecenie skweru łącznika
ZL17/07/II
pomiędzy Placem Pod Lipami a
skwerem Gawlika

Joanna Król

ZL17/08/II Giszowiecki klomb

Maria Ryś

JP 18

ZL18/01/II

ZL18/05/II

Zielona rewitalizacja ul. Solskiego
w Katowicach Murckach cz. I

Założenie, na terenie dzielnicy,
Agnieszka
klombów bylinowych wieloletnich Orłowska

+

ZL18/07/II

Ukwiecenie ulicy Bielskiej w
Katowicach - Murckach

ZL18/08/II Dzielnicowy Bank Drzew

Piotr Głąbek

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.

ul. Bielska

+

22 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

Jarosław Urych

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

Zakład Zieleni Miejskiej
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PIOTROWICE - OCHOJEC
WERYFIKACJA NEGATYWNA

ZL19/01/II Eko serca

ZL19/02/II

Wilczewskiego zielona ulica
Katowic

Wydział Kształtowania Środowiska
Propozycja zadania jest niekompletna. Jako składowe części zadania wskazany
został projekt, zakup i montaż serc. Natomiast nie wskazano proponowanych
rozwiązań formalno-prawnych, w szczególności podmiotu odpowiedzialnego
za zgromadzone w koszach odpady, zasad ich przekazywania i dysponowania
uzyskanymi z ich sprzedaży środkami. Ponadto jest to zadanie o charakterze
charytatywnym, polegające na prowadzeniu działalności w zakresie
nieprofesjonalnego zbierania odpadów, które podlega pod przepisy ustawy o
odpadach.

Justyna ŻychońMacioch

Projekt "EKO SERCA" zakłada zakup i montaż 3 sztuk pojemników w kształcie
serca na plastikowe zakrętki. Serca zostaną zainstalowane w dzielnicy
Piotrowice-Ochojec według wskazań właściwego terenu przez UM. W
kolorystyce serc nawiążemy do logotypu Miasta Katowice. Projekt wspomoże
recykling w naszej dzielnicy,umożliwi mieszkańcom świadomy i prosty sposób
pozbycia się zbędnych nakrętek i jednocześnie pozwoli pomóc potrzebującym.

Piotrowice-Ochojec

-

Justyna ŻychońMacioch

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)

+

10 000 zł

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

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

+

92 900 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

Lawendowy Ogród Katowic, nowa
przestrzeń edukacyjnorekreacyjna w Katowicach ZL19/03/II doposażenie o dodatkowe
Monika Laksa
sadzonki lawendy i dodatkowe
elementy powstającego ogrodu z
Inicjatywy Lokalnej Mieszkańców

ZL19/04/II

Bajkowy Ogród w Miejskim
Przedszkolu nr 84 w Katowicach

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 hotelidomków dla owadów, zawieszonych na drewnianym płocie. Wejście do ogrodu to 2
pergole otoczone różami. Wzdłuż płotu posadzone zostaną Żywotniki zachodnie
Elżbieta Kańczuga
(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.

JP 20

ZL20/02/II Palma na Zarzeczu

ZL20/04/II

+

38 000 zł

Wydział Edukacji i Sportu
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Miejskie
Przedszkole nr 84.

ul. Pawła Stellera/Grota Roweckiego

+

27 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 3 000 zł.

ZARZECZE

Plac na Glanc w Zarzeczu - Zielona
ZL20/01/II renowacja skwerku w centrum
dzielnicy

ZL20/03/II

ul. Targowa 13

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.

Piotr Trząski

Głównym działaniem jest ustawienie palmy na okres wiosna-lato.
Proponowana wysokość pnia to 180 cm (razem z liśćmi to około 280 cm do
350 cm). Wielkość palmy musi być adekwatna do placu, na którym na zostać
postawiona, aby nie zasłaniała widoczności i nie stwarzała niebezpieczeństwa
dla pieszych jak również kierowców.

Sadzenie drzew na placu zabaw na
Piotr Trząski
ul. Kowalówki

Budki lęgowe i karmnik dla ptaków
Agnieszka Sobol
w Zarzeczu

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

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.

WERYFIKACJA NEGATYWNA
ul. Generała Stefana Grota
Roweckiego/ul. Stellera 1

-

Zakład Zieleni Miejskiej
Weryfikacja negatywna ze względu na brak możliwości przechowania palmy w
okresie zimy.

ul. Kowalówki

+

3 850 zł

Wydział Kultury
Dysponentem środków finansowych na realizację zadania będzie Miejski Dom
Kultury "Południe". Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 600 zł.
Zadanie jest bardzo podobne do zadania L20/12/VIII z katowickiego Budżetu
Obywatelskiego - wszystkie drzewa się nie zmieszczą.

cała dzielnica Zarzecze - tereny zieleni

+

20 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 1 tys. zł.

ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 83

+

5 000 zł

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

Wskazane informacje znajdują się na stronie - Jak wybrać odpowiednią budkę
lęgową: https://przyrodadlasosnowca.wordpress.com/2020/04/05/jakwybrac-odpowiednia-budke-legowa/
JP 21
ZL21/01/II Łąka na osiedlu

KOSTUCHNA
Marcel Wypiór

Wykonanie łąki kwietnej w miejscu trawnika na skarpie z lewej strony
budynku przy Boya Żeleńskiego 83 od strony chodnika i pod ścianą budynku
oraz wykonanie wąskiego chodniczka w miejscu dzikiego przejścia.

Uporządkowanie, pielęgnacja i
kosmetyczne podcięcia drzew i
ZL21/02/II
krzewów w zagajniku leśnoparkowym na ulicy Sezamkowej

ZL21/03/II Bliżej Natury

ZL21/04/II Zadrzewiona Kostuchna

ZL21/05/II Dzielnicowy Bank Drzew

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

Zakład Zieleni Miejskiej

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

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

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

+

35 000 zł

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

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

Zakład Zieleni Miejskiej

ul. Zapustna, teren zielony przy
Moście Zabytkowym

+

35 000 zł

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

JP 22

Ogród deszczowy -popularyzacja
ZL22/01/II wiedzy o zagospodarowaniu wód
opadowych w mieście

PODLESIE

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.

ZL22/02/II Łąka Kwietna

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

+

9 000 zł

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

