PROPOZYCJE ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO
ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA KATOWICE
PO DRUGIM ETAPIE OCENY

ID zadania

Tytuł zadania

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Opis zadania

Lokalizacja zadania

formalnie merytorycznie Koszt zadania
(+/-)
(+/-)
po weryfikacji

Uwagi

WNIOSKI
OGÓLNOMIEJSKIE

ZM/01

ZM/02

Zielona Stawowa

Zakup tomografu
dźwiękowego do
bezinwazyjnego badania
drzew

Joanna Janiak

W ramach zadania na ul. Stawową (deptak) miałyby zostać
nasadzone drzewa, w miarę możliwości, w miejscach w których
pierwotnie rosły (głównie po stronie zachodniej). Zadanie zakłada
Ulica Stawowa na odcinku
nasadzenie dorodnych drzew wzdłuż całej ulicy (zgodnie z ich
pomiędzy ulicami 3-go Maja i
pierwotnym umiejscowieniem przed remontem ulicy w 2015r.).
Mickiewicza.
Drzewa powinny zostać zabezpieczone zarówno poprzez osłony
żeliwne poziome – kraty pod drzewa, jak i osłony pionowe pnia.
(zdjęcie poglądowe z załączniku).

+

-

Karol Janiak

Celem realizacji zadania jest zakup tomografu dźwiękowego w
celu przeprowadzania badań drzew na terenie miasta Katowice
przeznaczonych do ewentualnej wycinki ze względu na
domniemany zły stan fitosanitarny. Przeprowadzanie takich
badań we własnym zakresie przez Zakład Zieleni Miejskiej
umożliwi poznanie rzeczywistego stanu fitosanitarnego drzew
pozwoli na podjęcie słusznych decyzji oraz ich dokumentowanie i
uzasadnianie.
Tomograf dźwiękowy służy do bezinwazyjnego wykrywania
różnego stopnia rozkładu, ubytków wewnątrz drzew oraz
pęknięć. W przeciwieństwie do innych instrumentów służących
do wykrywania anomalii pnia, tomograf dźwiękowy nie wymaga do swego działania nawiercania i naruszenia bariery, jaką drzewo
tworzy, aby ograniczyć i spowolnić rozprzestrzenianie się
próchnicy. Tomograf działa na zasadzie prędkości rozchodzenia
się fali akustycznej w poprzek pnia, która zależy od gęstości i
elastyczności drewna. Uszkodzenia wewnętrzne powodują
zmniejszenie elastyczności i gęstości, co skutkuje zmniejszeniem
prędkości fali akustycznej w konkretnym miejscu. Metoda
zakłada, że w przypadku drewna w pełni zdrowego prędkość
przechodzenia fal dźwiękowych przez badany przekrój
poprzeczny drzewa wynosi 100%. W przypadku jakichkolwiek
zmian w strukturze drewna prędkość ta maleje.

+

+

Zakład Zieleni Miejskiej | Realizacja
zadania wymaga kompleksowej
przebudowy ulicy Stawowej z
przygotowaniem dokumentacji
technicznej dla zadania co przekracza
kwotę na zadania ogólnomiejskie oraz
nie jest możliwe do zrealizowania w
ciągu jednego roku.

102 581 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

ZM/03

Zazielenie ścian
oporowych przy ulicach
Słowackiego i Dworcowej

ZM/04

Rewitalizacja zieleni w
Dolinie Trzech Stawów w
Katowicach

ZM/05

ZM/06

Kwietna Łąka na Dolinie 3
Stawów

"Uwaga - zwierzęta na
drodze !!!!"

Adrian Kowalski

Adrian Kowalski

Agnieszka Jagła

Katarzyna Florjańska

Projekt zakłada zazielenienie ścian oporowych, które znajdują się
w centrum Katowic przy ulicach Słowackiego i Dworcowej. Po
wybudowaniu nowego dworca PKP w centrum miasta przy
ścianach oporowych przy wjazdach / wyjazdach z i do tunelu pod
dworcem pojawiły się donice, w których zasadzono rośliny. Te
działania spowodowały, że chociaż część niezbyt estetycznych,
szarych, betonowych ścian nieco się zazieleniła. Donic jest jednak
o wiele za mało (a przy ul. Słowackiego nie ma ich w ogóle).
Mimo upływu lat zieleń "nie rozlewa się" na kolejne fragmenty
ścian. Niniejszy projekt zakłada ustawienie nowych donic, w
których nasadzono
by zarówno tradycyjne rośliny (np. iglaste, aby cały rok były
zielone), a także pnącza, które to z biegiem lat sprawiłyby, że
ściany zamiast szare staną się zielone, a może i wielokolorowe gdyby udało się dokonać nasadzeń pnączy ozdobnych. Zadanie
zakłada więc zakup i ustawienie we wskazanej lokalizacji donic, w
których dokonałoby nasadzeń roślin.
Projekt zakłada rewitalizację zieleni, która znajduje się w
Katowicach przy ulicy Trzech Stawów (wraz z zabezpieczeniem
zieleni przed zniszczeniem). W ramach projektu dokonane
zostaną nasadzenia krzewów w miejscach, w których do
niedawna rosła jeszcze trawa, ale w ciągu ostatniego roku została
całkowicie zdewastowana przez samochody, które mimo znaków
zakazu parkowania dosłownie rozjechały wszystkie okoliczne
trawniki i całkowicie zniszczyły zieleń przy ulicy Trzech Stawów.
Przy krzewach ozdobnych zostanie także wysiana trawa.
Co ważne – należy albo dokonać nasadzeń krzewów możliwie
dużych rozmiarów albo (w przypadku nasadzeń krzewów o
mniejszym rozmiarze_ odpowiednio zabezpieczyć nowo
posadzoną zieleń do czasu, aż jej wielkość uniemożliwi
wyjechanie autem na teren zielony.
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.
Montaż profesjonalnych, odblaskowych znaków ostrzegających o
możliwości pojawienia się drobnych zwierząt na drodze w
miejscach przez nie odwiedzanych na terenie miasta Katowice
(szczególnie w rejonie Dąbrówki Małej, Zawodzia i Bogucic).

teren przy ulicach
Słowackiego i Dworcowej w
centrum Katowic

+

+

120 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to około 5 000
zł. Zwiększenie kwoty zadania wynika z
niedoszacowania przez Wnioskodawcę
kosztów donic.

ul. Trzech Stawów

+

+

50 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to około 5 000
zł. Zwiększenie kwoty zadania wynika z
niedoszacowania przez Wnioskodawcę
kosztów donic.

najbliższa ulica ul. Trzech
Stawów

+

+

99 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej| Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to około 5 000
zł

1.Dąbrówka Mała: ul. Pod
Młynem, Milowicka2.
Bogucice: Bohaterów Monte
Cassino, Leopolda3.Zawodzie
: ul. Marcinkowskiego

+

+

3 166 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Dysponentem
środków finansowych będzie Miejski
Zarząd Ulic i Mostów.

ZM/07

ZM/08

ZM/09

Bioróżnorodność! O co
chodzi? - cykl prelekcji i
warsztatów o tematyce
bioróżnorodności

Grażyna Prycza –
Kupny

"RZEKI I POTOKI MIASTA
KATOWICE - POWRÓT DO Katarzyna Florjańska
ŹRÓDEŁ"

Zazielenienie ulicy
Gliwickiej i
uporządkowanie miejsc
parkingowych

Co to jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność to Ty i wszystkie
formy życia, które Cię otaczają. Zadanie będzie poświęcone
przyrodzie, różnorodności biologicznej, o które dużo się mówi, a
jednak nie każdy rozumie o co chodzi. Dlatego też projekt
skierowany będzie do międzypokoleniowej grupy mieszkańców
Katowic, tak aby przybliżyć im pojęcie i ideę bioróżnorodności
oraz jak jest ważna dla życia nas i przyszłych pokoleń. Ponadto
projekt będzie miał na celu uświadomienie podejmowania
działań zmierzających do zapobiegania zubożenia
bioróżnorodności z naszego życia poprzez przedstawienie
skutków jej utraty w dalszej perspektywie. W szerszej
perspektywie projekt będzie wspierał szeroko pojętą ochronę
środowiska, a także integrował mieszkańców katowickich
dzielnic: Bogucice, Burowiec, Dąbrówka Mała, Szopienice,
Zawodzie. Projekt zakłada:
- cykl 4 prelekcji tematycznych (z przyrodnikiem z
współpracującym z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego
Śląska)
- cykl 4 warsztatów z tworzenia małych hotelików dla owadów,
do wykorzystania na własnym balkonie bądź w ogródku (np..
organizacja pozarządowa)
- a także kontynuację inicjatywy lokalnej „Człowiek przyjacielem
owadów – budujemy dom dla zapylaczy” poprzez renowację i
wymianę wsadu w hotelu dla owadów (warsztaty z budowania
domu dla zapylaczy „w terenie” - 1 warsztat).
Na terenie Katowic istniało wiele niewielkich rzeczek i potoków
ale pod wpływem wieloletniej działalności przemysłowej ich
nazwy i przebieg uległy zapomnieniu. Na co dzień też nie
zwracamy uwagi na te istniejące nadal - czasem traktujemy je po
macoszemu nie widząc w nich większej wartości. Dzisiaj
większość istniejących cieków została ukryta w rurach. Zniknęły
nam na zawsze z pola widzenia. Nie pamiętamy już skąd płyną ,
jak się nazywają, skąd pochodzi nazwa i czy nadal pełnią jakąś
rolę czy tylko są utrapieniem. O tym jak rozumieć rolę cieków
wodnych, jaką mają wartość w środowisku naturalnym, jaką
posiadają florę i faunę, jakie są zagrożenia dla potoków, co
możemy zrobić jako mieszkańcy i jak powinniśmy o nie dbać
dowiemy się na 3 weekendowych spacerach edukacyjnych
prowadzonych przez przyrodników i historyków, odkryjemy
źródła, dotrzemy do miejsc gdzie kończą swój bieg wpadając do
innej rzeki. Zadanie ponadto zakłada oznakowanie pionowe
katowickich rzeczek i potoków tablicą informacyjną w miejscach
ogólnodostępnych, gdzie będzie podana ich nazwa.
Podsumowanie projektu znajdzie się w cyklu kilku artykułów
sporządzonych przez znawców tematu w gazecie miejskiej "Nasze
Katowice". Zadanie, którego celem będzie też oznakowanie
nazwą istniejących rzeczek i potoków na terenie miasta: Rawy,
Kłodnicy, Potoku Leśnego, Ślepiotki, Ostudy, Potoku Kokociniec,
Rowu Murckowskiego, Malownika. Przypomnimy też ważną rzecz
związaną z historią uprzemysłowienia miasta Katowice, która
kryje się w symbolice herbu miasta - młocie kuźniczym
napędzanego ongiś wodą.

Miejski Dom Kultury
„Bogucice – Zawodzie” dział
„Zawodzie” (ul.
Marcinkowskiego 13) i
Bogucice (ul. Markiefki 44)
Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Katowicach (ul.
Strzelców Bytomskich 21)
Teren przy zbiorniku wodnym
ok. ulic Leopolda i Wietniczej

Rejony ulic: 1.Kijowska
(Ligota), 2. Panewnicka
3. Piotrowicka (Ligota,
Piotrowice), 4. 1 Maja

Zazielenienie ulicy Gliwickiej od placu Wolności do ulicy
Dąbrówki.
Posadzenie drzew i uregulowanie miejsc parkingowych w sposób
ulica Gliwicka od placu
oddzielający krawężnikiem od chodnika i terenem zielonym z
Wolności do ulicy Dąbrówki
Mariusz Czochrowski
drzewem. Miejsca parkingowe w poziomie ulicy i wyższy chodnik,
(Gliwicka od nr 1 do nr 19)
w ten sposób samochody nie będą parkować na chodniku, tylko
na wyprofilowanym miejscu postojowym, oddzielonym miejscem
zielonym z drzewem.

+

+

+

+

+

-

3 625 zł

Wydział Kształtowania Środowiska |
Zadanie realizowane z wyłączeniem
terenu MDK "Szopienice - Giszowiec"
dział Szopienice (ul. Hallera 28)

35 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania ok. 1000 zł.
Zadanie nie jest możliwe do realizacji w
lokalizacji dz. 36/2 km. 23 w ul.
Grundmanna – działka w dyspozycji
podmiotu zewnętrznego.

Zakład Zieleni Miejskiej |Projekt
zazielenienia i przebudowy chodników i
miejsca parkingowych nie jest możliwy
do uzgodnienia z infrastrukturą
podziemną i realizacji w ciągu jednego
roku.

ZM/10

ZM/11

ZM/12

Park Budnioka –
największa łąka miejska w Adrian Szymura
Katowicach!

Zadanie przewiduje założenie łąki kwiatowej na terenie Parku
Budnioka.

Park Budnioka – teren
pomiędzy ulicą Stęślickiego,
boiskiem Rapid i Śląską Izbą
Lekarską

Ścieżki dendrologiczne
Katowic + elektroniczny
atlas drzew i krzewów
Katowic

Adrian Szymura

Zakup i montaż 240 tabliczek z nazwami drzew i krzewów w
języku polskim oraz po łacinie + 8 tablic informacyjnych o ścieżce
i sposobie korzystania. Każda z tabliczek dodatkowo powinna być
opatrzona QR kodem, który po odczytaniu będzie nas przenosił
na stronę www pełniąca rolę elektronicznego atlasu drzew i
krzewów miasta Katowice. Strona www powinna być w kilku
wersjach językowych: polskim, niemieckim, angielskim,
ukraińskim + nazwy drzew i krzewów w każdej wersji językowej
podane również po łacinie. Na stronie powinny być informacje o
nazwie drzewa lub krzewu, opis, wymagania siedliskowe oraz
fotografie (najlepiej wykonana w Katowicach w jednej z
lokalizacji ) pędów bezlistnych, kory, liści i pokrój drzewa.

Plac Grunwaldzki (tereny
zielone), Plac Wolności
(tereny zielone), Plac Miarki
(tereny zielone), Plac
Andrzeja (tereny zielone),
Park Powstańców Śląskich
(cała lokalizacja), Skwer
Fojkisa (tereny zielone),
Skwer Przyjaciół Miszkolca
(tereny zielone), Rynek +
tereny sąsiadujące

Mirosław Rusecki

Cele zadania: upowszechnianie wiedzy biologicznej, wzrost
świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, pokazanie
różnorodności biologicznej w Katowicach
Forma realizacji: usytuowanie tablic informacyjnych przy
wybranych roślinach w mieście oraz przy ciekawych przyrodniczo
zakątkach.
Opis: Specjalne tablice informacyjne posadowione przy roślinie
będą podawać nazwę rośliny i ciekawostki z nią związane. To nie
tylko doskonała lekcja biologii dla osób w każdym wieku (ilu
mieszkańców Katowic wie jak wygląda jesion?), ale również
forma nawiązywania relacji z przyrodą. jeśli coś znamy,
zaczynamy to bardziej szanować, dlatego trudniej nam
przychodzi „złamać gałąź 80-letniego jesionu”, niż „złamać gałąź
drzewa”.
Tereny będące własnością
Tablice byłby ustawione w różnych dzielnicach miasta i
Miasta Katowice
pokazywałby nie tylko najciekawsze przyrodniczo okazy, ale
przedstawiałyby też najbardziej zwykłe rośliny i habitaty.
Słowo „tablice” należy rozumieć bardzo szeroko. Planowane jest
usytuowanie prostych tablic, ale także informacji, które byłby
jednocześnie małą architekturą: ławkami, koszami na śmieci,
kierunkowskazami itd.
Poprzez odpowiednie usytuowanie tablic, na przykład w pobliżu
ścieżek rowerowych możemy uzyskać ciekawy szlak miejski. Przy
tablicach można na przykład zainstalować skrzynki z pieczątką, co
będzie stanowiło dodatkową atrakcję i zachętę do poznawania
miasta.
Ważne, aby ten system informacji był spójny z systemem
identyfikacji wizualnej Katowic.

Wiem to, naturalnie

+

+

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Na podanym
terenie KIWK planuje budowę
podziemnych kolektorów deszczówki.

-

Wydział Promocji | Negatywna ocena
zgodnie z opinią Zakładu Zieleni
Miejskiej, który nie widzi zasadności dla
realizacji zadania w zaproponowanych
lokalizacjach.

-

Wydział Promocji | Negatywna ocena
wniosku w oparciu o wstępne wytyczne
Miejskiego Architekta dotyczące
kwestii wymagających uzgodnienia na
etapie realizacji zadania. Ze względu na
szeroki zakres tematyczny projektu
brak możliwości realizacji zadania w
ciągu 1 roku.

ZM/13

ZM/14

Koncepcja
zagospodarowania
Katowickiego Parku
Leśnego

Zielona PIĄTKA –
oddeptać Katowice

Michał Piątek

Marcin Zawadzki

Zasadniczym celem zadania jest opracowanie dokumentu w
formie koncepcji, określającej kierunki zagospodarowania
Katowickiego Parku Leśnego i będącej podstawą do dalszych
szczegółowych prac w tej tematyce. Koncepcja powinna składać
się z części opisowej, obejmującej zagadnienia takie jak: analiza
funkcjonalno - przestrzenna wraz ze zdefiniowaniem stref
użytkownika, wyznaczenie podstawowych kierunków
zagospodarowania, ustalenie granic administracyjnych i zarządu,
opracowanie projektu regulaminu korzystania z parku,
organizacja ruchu drogowego (w szczególności problematyka
dojazdu i parkowania), pozyskiwanie środków finansowych na
realizację celów wskazanych w koncepcji, zarządzanie i
administracja parkiem. Natomiast część graficzna
prezentowałaby treść oraz wnioski wynikające z części opisowej
w postaci map tematycznych (np. mapa granic parku, mapa
własnościowa, mapa stref użytkowania). Finalnie koncepcja
powinna odpowiadać na najważniejsze problematyki dotyczące
zagospodarowania i utrzymania Katowickiego Parku Leśnego w
rozpoczętej w 2020 r. dekadzie. Dodatkowo dokument ten
mógłby stanowić podstawę do dalszych prac nad kierunkami
zagospodarowania Katowickiego Parku Leśnego w randze
uchwały Rady Miasta.

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 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 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

ul. Francuska, ul. Trzech
Stawów

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. Róg ulic
Grażyńskiego/Misjonarzy
Oblatów – pas zieleni

+

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Proponowane
zadanie nie mieści się w katalogu zadań
Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

+

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to około 2 000
zł. Do wniosku należy dodać zakup
zabezpieczeń przed pojazdami. Z
wyłączeniem Parku Powstańców
Śląskich - planowana inwestycja ZZM.

60 000 zł

ZM/15

Zielony przystanek w
każdej dzielnicy - na
początek

ZM/16

Łąka kwietna w centrum
Katowic

ZM/17

Zielony Plac Sejmu
Śląskiego

Ewa Piskor

Grzegorz Żądło

Grzegorz Layer

Zielony przystanek jako element walki ze smogiem? Wygląda na
to, że tak. Coraz więcej miast wprowadza takie rozwiązania –
Białystok, Kraków, Wrocław, Siemiatycze. Oczywiście rozwiązania
są różne, wprowadza się zazielenienia istniejących wiat
przystankowych, lub projektuje całkowicie nowe. Takie wiaty
przystankowe pokazywane były podczas XVII Samorządowego
Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Przy takich
przystankach znajdziemy ozdobne trawy i krzewy wieloletnie. Na
dachach sukulenty, na ścianach pnącza. I od pnączy zacznijmy –
wybierzmy po jednym przystanku w dzielnicy, dostawmy tam
ZIELONY EKRAN, albo umieszczony w podłożu, albo w donicy.
Koszutka ma już takie ekrany , co prawda nie na przystankach, ale
mamy i widzimy jak się sprawdzają. 22 dzielnice, w każdej pojawi
się zielony ekran, pokrywa je najmocniejszy bluszcz Hedera Helix
Woerner. Nasadzeń można dokonywać w gruncie lub w donicach.
Donica 40 – 50 cm głębokości i 30 cm szerokości. Sposób
nasadzenia uzależniony od warunków.
Pomiędzy ulicami Gliwicką, Opolską, Dąbrówki i Grundmanna
znajduje się bardzo zaniedbany miejski teren. Po tym, jak wiele
lat temu zostały wyburzone znajdujące się na nim pustostany,
teren ten wykorzystywany jest jako dziki parking. To centrum
miasta i powinno wyglądać zupełnie inaczej. Działki nie mają
jeszcze swojego przeznaczenia. Mieszkańcy tej części śródmieścia
oraz pobliskiego Załęża chętnie widzieliby tu skwer czy ogólnie
zieleń. Świadczą o tym m.in. wnioski do programu wCOP drzewo,
których część została zrealizowana.
Żeby mogła tu powstać łąka kwietna, trzeba wywieźć ziemię (i
wszystko co się w niej znajduje) na głębokość około 20 cm.
Kolejnym krokiem będzie nawiezienie nowej żyznej ziemi, na
której będzie można posiać kwiaty. Projekt zakłada też
obsadzenie terenu drzewami, tak aby powstała dookoła niego
zielona “opaska” (część drzew w granicy działki już została
wsadzona).
Do czasu, kiedy z nasion wyrośnie łąka, konieczne też będzie
zabezpieczenie terenu przed samochodami (słupkami, barierkami
czy chociażby taśmą).
Place Sejmu Śląskiego to dziś betonowa pustynia, szczelnie
zastawiona parkującym samochodami, często nielegalnie. A
mógłby stać się zielonym placem dla wszystkich mieszkańców, z
trawnikami na których można posiedzieć, wysokimi drzewami
dającymi cień w słoneczne dni oraz łąkami pełnymi kwiatów. W
mieście pełnym zanieczyszczeń śródmiejskie place powinny być
przykładem dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych,
gdzie zieleń zachęca do spędzenia wolnego czasu - odpoczynku,
zabawy, nauki. Zielony Plac Sejmu to mniej hałasu, mniej
zanieczyszczeń, mniej korków. Więcej przyjaznej i zadbanej
przestrzeni z której skorzystają wszyscy mieszkańcy.

Po jednej lokalizacji w każdej
z dzielnic, lokalizacje, czyli
wybór miejsc ustalony po
konsultacjach z
przedstawicielami różnych
jednostek odpowiedzialnych
za przystanki.

Teren pomiędzy ulicami
Gliwicką, Opolską, Dąbrówki i
Grundmanna.

Plac Sejmu Śląskiego

+

+

+

+

220 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to około 22
000 zł.

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Projekt
oceniony negatywnie ze wzglądu na
dzierżawę terenu i planowane przyszłe
jego zagospodarowanie.

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Teren w tej
chwili stanowi miejsce parkingowe dla
mieszkańców i pracowników
okolicznych instytucji - miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

ZM/18

ZM/19

Zielona Szkoła edukujemy ekologicznie

Zabiegaj o zieleń Nikiszowiec, Dąbrówka
Mała, Janów, Szopienice

Projekt zakłada przeprowadzenie we wszystkich klasach 8
katowickich szkół zajęć z zakresu Zero Waste. Zajęcia te mają być
przeprowadzone przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych. Poza częścią teoretyczną mówiącą o znaczeniu
konsumpcjonizmu dla ekologii mają zawierać także rozbudowany
komponent praktyczny: tworzenie własnych środków czystości,
własnych środków higienicznych, toreb na zakupy itp. Szacowany
czas jednych zajęć to 2 godziny lekcyjne. Instytucja prowadząca
będzie miała obowiązek zaproponowania dokładnego scenariusza
zajęć oraz zakup potrzebnych na zajęcia środków. Scenariusz
zajęć musi być zatwierdzony przez katowicki wydział edukacji.
Poza przeprowadzeniem zajęć z uczniami organizacja prowadząca
projekt ma mieć za zadanie przeprowadzenie warsztatów z
nauczycielami, reprezentantami wszystkich katowickich szkół w
czasie których zostanie zaproponowany scenariusz zajęć z Zero
Waste do przeprowadzenia w szkole

+

+

63 250 zł

Wydział Edukacji i Sportu |
Dysponentem środków finansowych
będzie Centrum Usług Wspólnych.

Piotr Łączniak

Pójdźmy wspólnym krokiem w kierunku upiększania miasta
zielenią. Projekt ma na celu zazielenienie przestrzeni miejskiej
poprzez nasadzenie nowych drzew, krzewów, kwietników czy też
pasów zieleni w dzielnicy Nikiszowiec, Dąbrówka Mała, Janów
oraz Szopienice.

1. ul. Le Ronda (na odcinku
od Ronda Pawlika do ul.
Popiełuszki); 2. ul.
Oswobodzenia 59 (teren
obok Miejskiego Przedszkola
nr 62); 3. ul. Plac Wyzwolenia
(teren wokół Pomnika Józefa
Wieczorka w Katowicach); 4.
ul. Plac Wyzwolenia (teren
przy Szkole Podstawowej nr
53); 5. ul. Zamenhofa 18a/ul.
Ciesielska 11/13; 6. ul.
Ratuszowa; 7. ul. Bednorza

+

+

295 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt zadania to około 40 000 zł

Bożena Filas

Zadanie obejmuje zakup 60 podwójnych budek lęgowych z
trocinobetonu dla jerzyków i ich montaż w lokalizacjach
wskazanych przez mieszkańców Katowic na terenie miasta, na
budynkach administrowanych przez Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej. Wcześniej:
- założenie profilu zadania w mediach społecznościowych i
współpraca z Radami Jednostek Pomocniczych poszczególnych
dzielnic, w celu wyłonienia propozycji miejsc montażu budek
(działanie to nie ma udziału w kosztach zadania);
- weryfikacja wskazanych miejsc pod względem technicznym
przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Obszar Miasta Katowice budynki administrowane
przez Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej

+

+

10 800 zł

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej | Roczny koszt
utrzymania: 5 000 zł

Hetmańska-Stara KłodnicaKolejowa, Adwentowicza,
Wozaków-Wodospady,
Poetów, Nasypowa-OrkanaKościuszki

+

+

30 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Wita Stwosza, plac Miarki,
Mariacka, Tylna Mariacka,
Rynek, Rolna, Mikołowska i
wiele innych

Adam Skowron

ZM/20

Katowice - Miasto
wysokich lotów - budki
lęgowe dla jerzyków

ZM/21

Pielęgnacja - podcięcie
drzew i krzewów
rosnących w dolinie rzeki
Kłodnicy na odcinku ulicy
Hetmańska - Nasypowa
oraz wycinka chaszczy i
chwastów

Borys Pronobis

Podcięcie połamanych drzew i wycinka wyschniętych, usunięcie
bardzo wielu chaszczy i dzikich zarośli poprzez ich usunięcie,
regularne wywożenie zapełnionych koszy na śmieci.

ZM/22

Odtworzenie przywrócenie
drzewostanu w miejscach
Borys Pronobis
wyciętych drzew - na
chodnikach, deptakach i
skwerach

W naszym mieście (i nie tylko) idąc chodnikami możemy
zauważyć puste miejsca (chodnik wokół - ziemia w środku) po
wyciętych drzewach. W skali całego miasta to setki punktów, w
których to ponownie możemy posadzić drzewa - tak by mogły
cieszyć nas i wszystkich mieszkańców.

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Brak
możliwości weryfikacji, ponieważ
wniosek jedynie ogólnie wskazuje
potrzebę nasadzeń.

ZM/23

ZM/24

ZM/25

Zakup Budek Lęgowych
dla Ptaków - w mieście
Katowice

Zielony pomnik w sercu
miasta ogrodów

Beata Bala

Zakup i dostarczenie budek lęgowych dla ptaków dla
mieszkańców miasta Katowice. Ptaki odgrywają bardzo ważną
rolę w funkcjonowaniu ekosystemu miejskiego, jak choćby dzięki
efektywnemu ograniczeniu liczebności uciążliwych owadów.
Budki dla ptaków w miejskim środowisku mają pozytywne skutki
dla zachowania różnorodności przyrody w mieście. Obecnie
zwłaszcza w miastach, zmniejsza się ilość starych drzew, które
zawierają dziuple (naturalne miejsca lęgowe dla ptaków) co ma
negatywny wpływ na liczebność ptaków. Ptakom w środowisku
Obszar miasta Katowice
miejskim zazwyczaj pozbawionym starych drzew z dziuplami i z
(dzielnice)
coraz bardziej ograniczonymi możliwościami gnieżdżenia się w
ocieplanych budynkach, brakuje miejsc do zakładania gniazd, a to
powoduje, że zmuszone są korzystać z każdej możliwości, która
im stworzymy. W związku z powyższym wieszanie budek w
parkach, ogrodach naszych mieszkańców w dłuższym okresie
czasu, powinno przyczynić się do zahamowania spadku
liczebności ptaków i daje nadzieję na stworzenie warunków do
zachowania populacji ptasiej w miastach.

Łukasz Kądziołka

Projekt zakłada stworzenie wertykalnego ogrodu na pustym
cokole po zdemontowanym w 2014 roku pomniku. Dookoła
postumentu na całej jego powierzchni należy umieścić metalowe
podpory, które służyłyby jako kwietnik. W nich mogłyby zostać
posadzone rośliny przyciągające owady i pożyteczne w
Plac Wolności
gromadzeniu wody. Można by rozważyć zastosowanie
rozwiązania, dzięki któremu woda z roślin byłaby odprowadzana
dalej do ziemi, ponieważ wokół cokołu znajdują się niskie krzewy,
żywopłot.

Niewidzialna rura, światło
dla Doliny Trzech Stawów Michał Gomoła
i pszczele hotele

JP 1

ZL1/01

Dzień w dzień ciemna noc przedwcześnie spowija urodziwą
Dolinę Trzech Stawów, a od rana do wieczora wisi nad nią cień
niezbyt urodziwej stalowej rury. Możemy to razem zmienić!
Projekt "Niewidzialna rura i światło dla Doliny Trzech Stawów"
zakład: - oświetlenie traktu spacerowego wokół Stawu Łąka,
który szczególnie wczesną wiosną i jesienią bardzo szybko staje
się ciemny i niebezpieczny; - nasadzenie zieleni (żywopłoty i
drzewa) wzdłuż szpecącej tę okolicę ogromne rury tak by finalnie
stała się ona w możliwie największym stopniu ukryta; - montaż
nowych ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody; - montaż
budek lęgowych dla ptaków i hoteli dla owadów zapylających.

Rejon ulic Sikorskiego,
Pułaskiego i Alei
Murckowskiej

+

+

+

+

35 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Roczny koszt
utrzymania: 15 000 zł. Kwota wystarczy
na około 500 budek lęgowych.

-

Wydział Kształtowania Środowiska |
Planowane jest wszczęcie procesu
projektowego związanego z
przebudową pl. Wolności i możliwą
rozbiórką postumentu.

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Propozycja
zadania nie wpisuje się w założenia
Zielonego Budżetu - zadanie dotyczy
przede wszystkim montażu latarni.

ŚRÓDMIEŚCIE

Odtworzenie zniszczonej
zieleni i nowe donice z
roślinami na ul.
Piastowskiej

Adrian Kowalski

Projekt zakłada rewitalizację zieleni znajdującej się przy ul.
Piastowskiej w centrum Katowic. Niewielki fragment terenu przy
lokalu Pizza Hut jest całkowicie zniszczony. Zieleń w tym miejscu
wymaga właściwie odtworzenia od nowa. Projekt zakłada
odtworzenie w tym miejscu trawnika, a w centralnym punkcie
nasadzenia kilku dużych krzewów ozdobnych, takich jak np..
hortensje, migdałek trójklapowy czy innych, które w okresie
kwitnienia są bardzo kolorowe.
Projekt zakłada także ustawienie kilkunastu niewielkich donic z
roślinami wzdłuż chodnika/na chodniku przy ulicy Piastowskiej.
Donice nie tylko korzystnie wpłyną na wygląd ulicy, ale także
sprawią, że chodnik wreszcie będzie mógł służyć pieszym, a nie
samochodom, które każdego dnia zastawiają go i uniemożliwiają
poruszanie się po nim komukolwiek.

ulica Piastowska w centrum
Katowic

-

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice).

ZL1/02

Zazielenienie ulicy
Gliwickiej i
uporządkowanie miejsc
parkingowych

Zazielenienie ulicy Gliwickiej od placu Wolności do ulicy
Dąbrówki. Posadzenie drzew i uregulowanie miejsc parkingowych
w sposób oddzielający krawężnikiem od chodnika i terenem
ul. Gliwicka od placu
Mariusz Czochrowski zielonym z drzewem. Miejsca parkingowe w poziomie ulicy i
Wolności do ulicy Dąbrówki
wyższy chodnik, w ten sposób samochody nie będą parkowały na
chodniku, tylko na wyprofilowanym miejscu postojowym,
oddzielonym miejscem zielonym z drzewem.

ZL1/03

Śródmiejska Łąka

Maciej Biskup

Zadanie zakłada posianie kwietnej łąki oraz okalającej ją
żywopłotów

ul. Dąbrowskiego 20, 20a,
20b

Wnioskodawca złożył niekompletny
wniosek, którego braki nie pozwalają
na właściwą kwalifikację i dalszą ocenę.

-

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Wniosek nie
jest możliwy do realizacji z powodu
dzierżawy podanego terenu.

Wydział Promocji | Zadanie ocenione
negatywnie ze względu na
obowiązującą gwarancję na
nawierzchnię Rynku. Dodatkowo
Zakład Zieleni Miejskiej negatywnie
zaopiniował rozebranie części
nawierzchni placu zabaw.

KatoZiele - projekt
zazielenienia i
Michalina Lulekzadrzewienia rynku i placu Majka
zabaw

Projekt KatoZiele zakłada zdjęcie części nawierzchni w przestrzeni
rynku i nasadzenia tam ok. 15 dużych drzew oraz 5 drzew w
okolicach placu zabaw (który teraz jest przestrzenią zupełnie
pozbawioną cienia). Działania na rzecz "odbetonowania" podjęło
już szereg miast europejskich, przykładem dobrej praktyki w tym
zakresie jest Wiedeń: gdzie władze miasta wygospodarowały ma
ten cel 3700m2, zerwały asfalt z Trunnerstrabe. W miejsce ulic
pojawiają się drzewa (głównie klony, lipy i kasztanowce), trawa,
Rynek
krzewy zielone place zabaw. Zielone place zabaw to przestrzeń w
której dzieci mogą doświadczać natury w sposób bezpośredni.
Zielony plac zabaw to: zasadzenie drzew zacieniających
przestrzeń, nasadzenie krzewów oraz utworzenie na trawniku
sąsiadującym z placem zabaw wertykalnego ogród ziołowego,
który wraz z zamontowanymi tablicami informacyjnymi pełniłyby
funkcje edukacyjne.

+

-

Zielony skwer przed
Superjednostką

Grzegorz Żądło

Proponuję urządzenie zielonego skweru w pobliżu Ronda im.
Gen. Ziętka oraz Superjednostki. Obecnie ten teren jest mocno
zdegradowany i właściwie nie pełni żadnej funkcji. Żeby to
Rejon al. Korfantego, Ronda
zmienić, trzeba zrekultywować ziemię (usunąć pozostałości
im. Gen. Jerzego Ziętka, ul.
asfaltu i nawieźć nową ziemię), nasadzić około 20 drzew i około
Chorzowskiej i ul. Wincklera.
400 m kw. krzewów i bylin, wysiać bądź rozłożyć z rolki około 400
m kw. trawnika (zamiennie można wysiać łąkę kwietną). Do tego
dojdzie zakup ławek i koszy na śmieci.

+

+

ZL1/06

Zaprzyjaźnij się z
Kochanowskim!

Michał Centkowski

Teraz ulica Kochanowskiego, jak większość ulic w centrum
naszego Miasta, to przede wszystkim beton, dwa pasy ruchu i
parking dla samochodów. Warto, choć w części odzyskać tę
przestrzeń dla mieszkańców okolicznych kamienic i nadać jej
bardziej przyjazne oblicze. Zazieleńmy Kochanowskiego!
Więcej drzew to nie tylko poprawa estetyki zabetonowanej ulicy,
ulica Kochanowskiego
fajniejszy widok z okna i odrobina cienia w upalne dni, ale także
lepsze powietrze oraz mniej hałasu. Wokół nasadzonych drzew
umieśćmy niewielkie, proste, dobrze zaprojektowane siedziska,
przy których mieszkańcy oraz przechodnie, zwłaszcza starsi, będą
mogli przez chwilę odpocząć w cieniu, pokonując stromą ulicę.
Odzyskajmy Kochanowskiego!

+

-

ZL1/07

Zielone kwietniki przy
tramwaju

Adam Skowron

Stworzenie kwietnika - miejsca z zagospodarowaną zielenią na
skwerku trawnika przy torach tramwajowych przy ul. Kościuszki.

ul. Kościuszki na wysokości ul.
Fiołków

+

+

ZL1/08

Pachnący ogród na ul.
Strzeleckiej

Adam Skowron

Zasadzenie na ok 300 m2 terenu krzewów pachnących takich jak
bez, magnolie czy pachnące wieloletnie kwiaty. Aranżacja
istniejącej zieleni - przycięcie. Poza nasadzeniami projekt zakłada
postawienie 3 ławek i zagospodarowanie terenu wokół nich.

ul. Strzelecka powyżej
skrzyżowania z ul.
Adamskiego na wprost
przejścia z ul. Mikołowską

+

-

ZL1/04

ZL1/05

100 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Roczny koszt
utrzymania: 20 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej |
Uwarunkowania techniczne nie
pozwalają na usytuowanie drzew bez
ingerencji w infrastrukturę podziemną.

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Roczny koszt
utrzymania: 2 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Wyznaczony
teren nie należy do Miasta Katowice

ZL1/09

ZL1/10

Zielone otoczenia
Katowickiego Centrum
Onkologi cz. 1

Wyciszenie ulicy
Chorzowskiej i
Grundmanna

Michał Bedlicki

Bartosz Ciura

Działania: 1. Usunięcie starej ziemi 2. Nawiezienie nowej ziemi
3.Ustawienie donic i grządek 4. Zasadzenie zieleni 5.
Zamontowanie zbiorników na wodę.

Nasadzenie około 93 drzew, mające na celu stłumić hałas
emitowany przez pojazdy na ulicy Chorzowskiej i Grundmanna.

ul. Raciborska 31a - d

ul. Chorzowska (50,52),
Mickiewicza 59

+

-

Zgłoszona propozycja zadania jest
niekompletna - brak określenia
szacunkowych kosztów zadania.
Ponadto treść zgłoszenia nie wskazuje
skonkretyzowanego przedmiotu
wniosku co w połączeniu z brakiem
okreslenia szcunkowego kosztu zadania
uniemożliwia ocenę projektu.

Rewitalizacja pasa zielni
poniżej skarpy

Stefania Sztajnert

Zgodnie z możliwościami i pomysłem wykonawcy, dopasowując
do istniejącego stanu.

ul. Mikołowska i ul. ks.bpa. A.
Lisieckiego nr 13-15-17

-

ZL1/12

Nowe drzewo przy
skrzyżowaniu ul. M.
Skłodowskiej-Curie i ul.
Stalmacha

Marta ZwolińskaBudniok

Wnioskuję o posadzenie 1 drzewa (możliwie dużego) w wyrwie
chodnikowej (miejsce po starym drzewie) na rogu skrzyżowania
ul. Skłodowskiej-Curie z ul. Stalmacha.

Marii Skłodowskie-Curie,
powyżej kamienicy nr 23,
przy skrzyżowaniu z ul.
Stalmacha

+

ZL1/13

Zadrzewienie terenu przy
ul. Profesora Waleriana
Pańki w Katowicach

Grzegorz Zych

Proponuję, by w ramach zadania zostało posadzone 40 szt. drzew
ul. Profesora Waleriana Pańki
gatunku Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia) w pasie przy
w Katowicach
ul. Profesora Waleriana Pańki w Katowicach.

ZL1/14

Zadrzewienie terenu po
obu stronach przy ul.
Mikołaja Kopernika w
Katowicach

Grzegorz Zych

Proponuję, by w ramach zadania zostało posadzone 30 szt. drzew
gatunku Robinia Akacjowa (Robinia pseudoacacia) w pasie po
ul. Mikołaja Kopernika
obu stronach przy ul. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

ZL2/01

-

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice).

ZL1/11

JP 2

Zakład Zieleni Miejskiej | Wyznaczony
teren to współwłasność miasta i osób
fizycznych

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Pod
wyznaczonym terenem biegnie gęsta
sieć uzbrojenia technicznego.

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Istniejące
sieci infrastruktury podziemnej nie
pozwalają nasadzić w tym miejscu
drzew.

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Poprzez
wskazany pas zieleni przebiega sieć
infrastruktury technicznej. Nie ma
możliwości nasadzeń drzew.

+

+

+

ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA

Rewitalizacja Zielonego
Zakątka

Przemysław Pietrzyk

Wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i
wywiezieniem ziemi nieurodzajnej 700 m2 x 45zł m2
Przygotowanie terenu pod Skwer dla mieszkańców.

Skrzyżowanie ulic
Przekopowej i Załęskiej Hałdy

40 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 5 000 zł

ZL2/02

ZL2/03

Rewitalizacja zieleni
miejskiej przy ulicach W.
Adrian Kowalski
Pola, Dziewięciu z Wujka i
Ligockiej

Zazielenienie ogrodzenia
hali sportowej przy ul.
Mikołowskiej

Adrian Kowalski

Projekt zakłada rewitalizację zieleni przy drogach w dzielnicy
Brynów Zachodni. Trawniki, skwery i inna zieleń przy ulicach
Wincentego Pola, Ligockiej czy Dziewięciu z Wujka jest miejscami
zaniedbana. Realizacja tego projektu pozwoliłaby to zmienić.
Projekt można podzielić na 3 główne części składowe zakładające
różne działania:
1) odnowa zieleni przy ul. W. Pola na odcinku pomiędzy
skrzyżowaniami z ulicą Załęską i Dziewięciu z Wujka.
2) nasadzenia roślin wzdłuż ul. Dziewięciu z Wujka
Projekt zakłada kilkanaście nasadzeń ozdobnym roślin(tzw.
pnączy), które można by zasadzić przy chodniku znajdującym się
po południowej stronie ulicy.
3) rewitalizacja zieleni na skwerze znajdującym się na
skrzyżowaniu ulic Ligockiej i Dziewięciu z Wujka i przy ulicy
Ligockiej.
Projekt zakłada nasadzenia zieleni (roślin pnących) przy
ogrodzeniu hali sportowej znajdującej się przy ul. Mikołowskiej w
Katowicach - Brynowie.
Nowo wybudowana hala sportowa od jakiegoś czasu cieszy
dzieci, młodzież i dorosłych z niej korzystających. Wraz z nowym
budynkiem wokół niego powstało ogrodzenie. Ogrodzenie, które
zapewne jest konieczne, ale jednak w obecnej chwili - będące
wątpliwą "ozdobą" obiektu.
Projekt zakłada nasadzenia 2 rodzajów roślin pnących (w
konfiguracji naprzemiennej – tzn. sadzonki umieszczane z glebie
na zasadzie: roślina A, roślina B, roślina A, roślina B itd.), które
zostałyby umieszczone tuż przy ogrodzeniu. Rośliny pnące
obrosłyby ogrodzenie i znacząco polepszyły wygląd obiektu
jednocześnie tworząc zieloną ścianą pomiędzy halą sportową i
całym jej terem, a bardzo ruchliwą ulicą Mikołowską.

teren wzdłuż ulic W. Pola,
Ligockiej i Dziewięciu z Wujka
w Katowicach

Katowice, ul. Mikołowska 131
- teren przy ogrodzeniu przy
hali sportowej przy Zespole
Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 2 w
Katowicach

+

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Większość
podanego we wniosku terenu należy
do kopalni. Do miasta należy jedynie
mały skrawek.

-

Wydział Edukacji i Sportu | Dyrektor
placówki na terenie, której miałoby być
wykonane zadanie, nie wyraził zgody
na jego realizację ze względu na
obowiązującą gwarancję na
ogrodzenie.

ZL2/04

Rewitalizacja Skweru
Antoniego Węglarczyka

Przemysław Pietrzyk

Usuwanie odrostów drzew oraz samosiewów wraz z zebraniem i
wywiezieniem powstałych odpadów.
Pielęgnację zieleni wysokiej – przycięcie drzew celu utrzymania
skrajni wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów.
Usuwanie odrostów drzew oraz samosiewów wraz z zebraniem i
wywiezieniem powstałych odpadów.
Sadzenie drzew liściastych-ozdobnych 10szt.
Trawnik obsiewany m2- 20zł ok. 600m2

ZL2/05

Rewitalizacja Zielonego
Zakątka

Przemysław Pietrzyk

Wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i
wywiezieniem ziemi nieurodzajnej 700 m2 x 45zł m2.
Przygotowanie terenu pod Skwer dla mieszkańców.

Skrzyżowanie ulic
Przekopowej i Zaleskiej Hałdy

+

-

ZL2/06

Plac Bernarda Polokarewitalizacja

Przemysław Pietrzyk

- sadzenie drzew i krzewów liściastych ozdobnych,
- założenie kwietnika na Placu

Ulica Dobrego Urobku

+

+

Przemysław Pietrzyk

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.

ulice: Dobrego Urobku,
Zaleska Hałda, F.
Bocheńskiego .

ZL2/07

Pasieka na „Hołdzie”

Skrzyżowanie ulic F.
Bocheńskiego i Zaleskiej
Hałdy

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Teren podany
we wniosku jest przeznaczony pod
budowę drogi dojazdowej do nowego
stadionu miejskiego.

Zakład Zieleni Miejskiej |Zadanie
dublujące projekt ZL/01.

+

-

20 000 zł

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

Zakład Zieleni Miejskiej | Podane
tereny są ogólnodostępne, więc istnieje
ryzyko pokąszenia osób postronnych
przez pszczoły.

ZL2/08

Przekształcenie starego
Natalia Nowakboiska w oazę zieleni przy
Trojnar
ulicy Kossak- Szczuckiej.

Rewitalizacja i zazielenienie starego, nieużytkowanego boiska na
ulicy Kossak- Szczuckiej.
Rewitalizacja:
1)zerwanie wybrzuszonej korzeniami, starej nawierzchni
asfaltowej stanowiącej niegdyś taflę boiska
2)usunięcie starych, zardzewiałych słupków, służących
rozciągnięciu niegdyś siatki do gry w do siatkówkę oraz dwóch
bramek do piłki nożnej z podartą siatką
2) przygotowanie nawierzchni do zasiewu trawy i innych
zabiegów mających na celu przekształcenie terenu w teren
docelowo „zazieleniony”
Zazielenienie:
Zasianie trawy- trawnik obsiewany na całej powierzchni starego
boiska tj. 292,5 metrów kwadratowych (wymiary boiska to
22,5x13 m)
Nasadzenie drzew- 4 sztuki

ZL2/09

Wzbogacenie w zieleń
miejską Brynowa i Starej
Ligoty poprzez
kompleksowe utworzenie
Borys Pronobis
nowych skwerów i
skalniaków w nowymi
nasadzeniami drzew,
krzewów i kwiatów

W dzielnicy są miejsca, które mieszkańcy chcą i pragną by były
one bardziej zielone i zadbane ze względu na brak w okolicy
terenów zielonych. I tak po kolei. 1. Poetów - zielony skwer ok
800 m2 - nowe nasadzenia krzewów 2-3 drzewa. 2. WodospadyRolna - posadzenie dużej sosny w miejsce iglaka. 3. OrzeszkowejWodospady - posadzenie 3-4 drzew + krzewy ozdobne ok 300
m2. 4. Rolna obok MP 51 - skalniak z 2 sosnami ok 25m2 5.
Ligęzy-Nasypowa-róg - uporządkowanie zieleni, 2 sosny + krzewy
ozdobne 6. Rolna-Orkana-róg - krzewy ozdobne + 3 sosny 7.
Przyklinga-Orkana - krzewy ozdobne + 3 sosny 8. Brynowska koło
4a - krzewy ozdobne + 3 sosny.

JP 3

ZL3/01

Stare boisko znajdujące się
przy ulicy Kossak- Szczuckiej.

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Większość
prac wskazanych we wniosku polega na
robotach budowlanych i utylizacji
odpadów, co generuje znaczne koszty
przewyższające maksymalną wartość
pojedynczego zadania dla dzielnicy.

Poetów-Wodospady,
Wodospady-Rolna,
Orzeszkowej-Wodospady,
Rolna przy MP 51-koło, róg
Ligęzy-Nasypowa

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Wniosek
mocno nieprecyzyjny i dodatkowo
niedoszacowany

+

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

ZAWODZIE

Zaczarowany ogród

Sandra Gocel

W ramach zadania odbędzie się szereg działań edukacyjnowarsztatowych przeznaczonych dla mieszkańców Zawodzia. Od
marca do października 2021 planujemy zorganizować raz w
miesiącu spotkania na których zaproszeni goście najpierw w
ciekawy sposób przedstawią jedno z wybranych zagadnień, a
następnie uczestnicy wezmą udział w warsztatach, podczas
których samodzielnie posadzą rośliny, wykonają budki dla
ptaków, domki dla zapylaczy, przygotują sadzonki. Planujemy
między innymi następującą tematykę spotkań: - "Od nasionka do
roślinki" - o różnych rodzajach nasion, ich roli i rozwoju roślin, "Użyteczne rośliny" - o ziołach i roślinach jadalnych, - "Eko
kwietnik" - doniczki recyklingowe z sadzonkami, - "Rośliny i
ul. Marcinkowskiego 13A
zapylacze", - "Przydomowe łąki", - "Budki dla zapylaczy"/"Budki
lęgowe dla ptaków", -"Podkładamy bomby ... nasienne", - "Mój
pierwszy warzywnik"/"Warzywnik na parapecie". Warsztaty będą
odbywały się w Miejskim Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"
przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury czyli ogrodu jak i
zakupionemu dzięki projektowi wyposażeniu. Podczas wszystkich
spotkań uczestnicy otrzymają niezbędne materiały, narzędzia,
nasiona, sadzonki, pojemniki itp., a po warsztatach będą mogli
zabrać je do domu lub rozdać sąsiadom. Wyjątkiem będą domki
dla zapylaczy i ptaków, które zostaną zamontowane w
wytypowanych miejscach, gdzie będą dalej pełnić swoją funkcję
edukacyjną.

+

7 800 zł

ZL3/02

Rewitalizacja żywopłotów
Anna Kurzydło
przy ulicy 1 Maja

JP 4

ZL4/01

Zadanie ma na celu rewitalizację żywopłotu przy ul. 1 Maja na
wysokości ul. Murckowskiej w dzielnicy Zawodzie. W ramach
zadania zieleń powinna zostać uzupełniona w miejscach ubytków,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i
widoczności pojazdów poruszających się po ul. 1 Maja.
Planowane jest, aby nasadzenia składały się z forsycji (jak to
miało miejsce wcześniej). W miejscach gdzie byłoby to
niemożliwe np. ze względów bezpieczeństwa i konieczności
zachowania odpowiedniej widoczności proponuję, aby były to
niższe rośliny o małym przyroście np. krzewy płożące. Dodatkowo
pożądane byłoby zabezpieczenie roślinności przed działaniem
solanki, która jest posypywana na jezdnię w okresie zimowym, co
mogło być przyczyna przetrzebienia roślinności.

Katowice Zawodzie ul. 1 Maja
(2 strony) - parzyste od nr 52
do nr 88a, nieparzyste od nr
51 do wysokości ul. Piaskowej
nr 1

+

+

60 513 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
koszt utrzymania 10 000 zł

OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC

Nasadzenia drzew
ozdobnych na Osiedlu
Paderewskiego i
Muchowcu

Adrian Kowalski

ZL4/02

Żywopłot wzdłuż torów

Adam Południak

ZL4/03

Rewitalizacja zieleni
wzdłuż ul. Sikorskiego

Piotr Latusek

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)

Tematem zadania jest posadzenie żywopłotu wzdłuż torów
kolejowych przy ul. Równoległej. W chwili obecnej między drogą
a ogrodzeniem jest wąski pas, na którym niedawno wycięto
wszystkie drzewa.
Pozostała jedynie zaniedbana trawa i całość wygląda bardzo
nieestetycznie.
Spółka PKP PLK kilka lat temu obiecywała kapitalny remont trasy Katowice, ul. Równoległa
E30 na odcinku Katowice-Kraków. Jednak na terenie obok Osiedla
Paderewskiego ograniczono się jedynie do szlifowania szyn i
prowizorycznego ogrodzenia wykonanego z używanych i
zardzewiałych przęseł ogrodzeniowych.
Posadzenie w tym miejscu żywopłotu sprawi, że ta część Osiedla
stanie się estetyczna i przyjazna Mieszkańcom.
Zieleń wzdłuż ul. Sikorskiego.
Projekt dotyczy zieleni wzdłuż ul. Sikorskiego. Na odcinku między Na odcinku między ul.
ul. Graniczną a ul. Paderewskiego chodzi tylko o południową
Graniczną a ul.
stronę ulicy (między jezdnią a chodnikiem), na dalszym odcinku
Paderewskiego chodzi tylko o
na wschód od ul. Paderewskiego chodzi o obie strony ulicy (po
południową stronę ulicy
południowej stronie ulicy – między jezdnią a chodnikiem, a po
(między jezdnią a
północnej stronie ulicy na północ od chodnika i drogi dla
chodnikiem), na dalszym
rowerów). Zadanie polegałoby na rewitalizacji w/w zieleni. W
odcinku chodzi o obie strony
ramach zadania proponuje się: rewitalizację żywopłotu,
ulicy (po południowej stronie
trawników, nasadzenie dodatkowych drzew oraz pielęgnację tych ulicy – między jezdnią a
istniejących, założenie fragmentów łąki kwietnej lub kwietników, chodnikiem, a po północnej
oczyszczenie chodnika z trawnika
stronie ulicy na północ od
chodnika i drogi dla rowerów)

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice).

-

+

-

+

+

Zakład Zieleni Miejskiej | Podany teren
należy do PKP

61 705 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
koszt utrzymania 10 000 zł

ZL4/04

ZL4/05

Odtworzenie małej
retencji w Katowickim
Parku Leśnym

Kwitnąca "Zuzanna"

Małgorzata Żydek Piątek

Zadanie ma na celu odtworzenie istniejącego małego stawu
znajdującego się przy wejściu na drewnianą kładkę w Katowickim
Parku Leśnym. Jest to oczko wodne, które znajduje się na linii
potoku, który łączy się w dalszej części parku z Potokiem Leśnym.
Kiedyś był to urokliwy, mały staw z wodą i ładnymi roślinami
wodnymi, który zatrzymywał wodę oraz powiększał system
retencji, teraz jest zarośnięty i zamulony. Zadanie zakłada jego
oczyszczenie z mułu i liści oraz nasadzenia atrakcyjnych roślin
wodnych i nadwodnych (np. lilii wodnych, traw ozdobnych,
funkii)

ul. Trzech Stawów, przy
wejściu na drewnianą kładkę,
naprzeciwko koktajlbaru
"Witaminka"

+

+

40 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
koszt utrzymania to około 2 000 zł
rocznie

Małgorzata Żydek Piątek

Zadanie Kwitnąca "Zuzanna" ma na celu obsadzenie kwitnącymi
krzewami wzniesienia w Katowickim Parku Leśnym. Wzniesienie
pomiędzy ul. Trzech Stawów, a parkingiem przy szybie KWK
Staszic potocznie nazwane jest "Zuzanną". Obecnie skarpę
"Zuzanny" porastają drzewa oraz w zdecydowanej większości
trawa. Latem jest to miejsce wypoczynku, a zimą służy do jazdy
na sankach. Obsadzenie wzniesienia kwitnącymi krzewami w
znacznym stopniu uatrakcyjni tę część parku. Proponuje
posadzenie różnych odmian różaneczników, azalii oraz hortensji.
Są to rośliny, które w naturze rosną w Azji i najpiękniej wyglądają
pokrywając skarpy wzniesień. Nasz "Zuzanna" idealnie nadaje się
do uatrakcyjnienia tymi kwitnącymi krzewami. Proponuję, aby
krzewy posadzić w grupach, w ten sposób, aby umożliwić
dzieciom jazdę na sankach. Proponowany układ nasadzeń
zamieszczam w załączniku 1,2, i 3. Rośliny powinny zostać
posadzone w żyznej ziemi oraz Ściółkowane korą.

ul. Trzech Stawów, pomiędzy
rolkostradą a parkingiem przy
szybie KWK Staszic

+

+

61 705 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 10 000 zł

Zasadzenie drzew na trawnikach znajdujących się pomiędzy
parkingiem miejskim przy parafii pod wezwaniem św. Michała a
ulicą Gawronów, z uwzględnieniem pasa trawy pomiędzy
chodnikiem a ulicą Gawronów.

ul. Gawronów od 4 do 20

+

-

Rejon skrzyżowania ulic
Gawronów i Kawek

+

+

JP 5

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA

ZL5/01

Zadrzewienie pasu zieleni
pomiędzy parkingiem a
asfaltem wzdłuż ulicy
Gawronów

ZL5/02

Ogród deszczowy przeciwdziałanie skutkom
suszy poprzez budowę
Marek Wydrzyński
zielonej infrastruktury na
Osiedlu Zgrzebnioka

Wykonanie jednego ogrodu deszczowego, w którym będą
sadzone rośliny hydrofitowe. Prace będą prowadzone w zakresie
przygotowania do sadzenia roślin oraz samego sadzenia.

Łąka kwietna przy ul.
Krzemiennej

Proszę o wykonanie:
- łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi
nieurodzajnej;
- pielęgnacja zieleni wysokiej
Krzemienna, Ceglana
- cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew, w tym przy użyciu zwyżki,
w zakresie przewidzianym art. 87a ustawy o ochronie przyrody
- zebranie i wywiezienie powstałych odpadów dla 4 rosnących
kasztanowców.

ZL5/03

JP 6

Maciej Kowalczyk

Piotr Szuster

LIGOTA - PANEWNIKI

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Nasadzenie
drzew nie jest możliwe z powodu
infrastruktury podziemnej.

46 463 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 5 000 zł

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice).

ZL6/01

ZL6/02

ZL6/03

Zielona Panewnicka

Zielony zakątek

EKO Warsztaty

Paweł Niewiadomski

W ramach zadania proponuje się wykonanie kwietników oraz
zasadzenie krzewów (żywopłotów) w części ul. Panewnickiej.
Celem jest zwiększenie zazielenienia tej ulicy i tym samym
ul. Panewnicka, obszar
poprawa jej walorów estetycznych, a ponadto zwiększenie
pomiędzy ul. Mazurską oraz
widoczności przy niektórych przejściach dla pieszych. Przez
bazyliką
kwietniki w zadaniu rozumie się takie, jakie stosowane są m.in. w
centrum na ul. Powstańców czy przy ul. Ceglanej, na niedawno
wyremontowanym odcinku

Łukasz Grzegorzek

Projekt ma na celu poprawienie estetyki nasadzenie nowych
roślin oraz ochrona drobnej zieleni i drzew przed niszczeniem
przez nielegalnie parkujące samochody w tym rejonie

Aleksandra Weil

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych.
Warsztaty mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej
oraz kształtowanie dobrych nawyków wśród dorosłych, ich
rodzin, przyjaciół, znajomych. Cykl warsztatów będzie
obejmować zagadnienia takie jak: zasady recyklingu, metody
oszczędzania wody, wprowadzenie z życie zasady zero waste.
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału między
innym w warsztatach: - "Domowy ogródek" - znaczenie i rola ziół,
recykling plastiku i metalu na doniczki, sadzenie ziół we
własnoręcznie przetworzonych doniczkach. - "Ekologia w
gospodarstwie domowym" - temat oszczędzania wody w domu,
warsztaty np. tworzenie eko proszków do prania, płynów do
Miejski Dom Kultury "Ligota"
zmywania naczyń. - "Eko higiena" - rezygnacja z chemii w
ul. Franciszkańska 33
kosmetyce i jak dbać o higienę nie tworząc gór śmieci zużytego
Katowice
plastiku, chusteczek, gąbek itp - warsztaty np. tworzenie
własnych kosmetyków z resztek (np. peeling kawowy itp.). - "Eko
podróżnik" - jak się pakować i podróżować nie tworząc gór
śmieci. Warsztaty mini makramy, z której zrobić można
turystyczną siatkę na różne przybory i wyparcie tym samym
plastikowych reklamówek. -"Ptasia edukacja" - przygotowanie
własnoręcznie budek lęgowych dla ptaków, według wymagań
danego gatunku. - "Społeczna grządka" - zielone miejsce, które
wspólnie zorganizujemy i będziemy wspólnie uprawiać. Zajęcia
będą prowadzone w grupach, które umożliwią wszystkim
swobodną dyskusję z zadawaniem pytań i tworzeniem nowych
pomysłów na to, jak dbać o środowisko.

skrzyżowanie ulic
(Zielonogórska 36/ łącznik
ulic Zielonogórska Świdnicka)

+

-

+

+

+

+

Zakład Zieleni Miejskiej | Wniosek
negatywnie zweryfikowany z powodu
znacznych kosztów na bieżące
utrzymanie oraz wnioskodawca nie ujął
w projekcie kosztów projektu oraz
wymiany gleby. Koszt zadania
przekracza dostępną pulę środków dla
pojedynczego zadania w tej jednostce
pomocniczej.

15 000 zł

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej | Roczny koszt
utrzymania: 1 400 zł

12 000 zł

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

ZL6/04

ZL6/05

ZL6/06

ZL6/07

Sad sąsiedzki "Owoce
Ligoty"

Ptasi dom

Zielona aleja drzew na
Kokocincu

Kwitnące drzewa przy ul.
Wybickiego oraz ul.
Kruczej

Klaudia Kuraś

Nasadzenie 15 sztuk drzewek i 40 sztuk krzewów owocowych w
ramach ogólnodostępnego ogrodu – sadu. Nawiązanie tym
działaniem do początków terenów dzielnicy miasta Katowice i
powrót do jej początków sielsko- wiejskich, ogrodniczo –
rolniczych. W sadzie pojawią się drzewka gatunków i odmian
łatwych w uprawie a jednocześnie dobrze radzących sobie w
warunkach miejskich: jabłonie parchoodporne, grusze, mirabelki,
śliwy, wiśnie, czereśnie. Przewidziane też są krzewy owocowe
takie jak: agrest, dereń jadalny, porzeczka czerwona i czarna,
Zbieg trzech ulic ul.
aronia, bez czarny. Pośród drzew pojawi się kilka wygodnych
Wybickiego, ul. Wyzwolenia,
ławek, dla wygody mieszkańców oraz tabliczki informacyjne.
ul. Ogrodowa
Przewidziane w projekcie głazy narzutowe zabezpieczą teren
przed jego niszczeniem/rozjeżdżaniem przez samochody. Z
czasem, gdy sad będzie rozrośnięty, stanie się miejscem
przyjaznym różnym gatunkom ptaków i innych zwierząt. Możliwy
stanie się montaż budek lęgowych, karmników czy schronień dla
drobnych ssaków np. jeży.
Realizacja projektu nastąpi w przestrzeni ogólnodostępnej.
Będzie to miejsce dostępne dla wszystkich mieszkańców oraz
miłośników przyrody i sadownictwa.

+

+

15 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 2 000 zł.
Zadanie będzie realizowane tylko na
jednej działce. Druga działka należy do
osób prywatnych.

Klaudia Kuraś

Drzewa rosnące wzdłuż ulic
oraz parki i skwery (tereny
miejskie) w dzielnicy Ligota
Panewniki takie jak Skwer
W ramach projketu proponuję montaż 150 budek lęgowych dla
Winklera, Park Zadole, Skwer
małych ptaków miejskich (sikory, wróble, szpaki) w
nad Ślepiotką.
wymienionych w projekcie lokalizacjach na terenie dzielnicy
Jeśli wskazane we wniosku
Ligota-Panewnik. Wnioskuję, a by dokładne miejsce montażu
tereny nie będą spełniały
budek na drzewach wskazał ornitolog. Sposób montażu budek na
wymagań formalnych
drzewach nie powinien uszkodzić kory drzew.
dokładną lokalizację wskaże
wydział lub/i jednostka
Urzędu Miasta Katowice w
porozumieniu z ornitologiem.

+

+

20 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 5 000 zł.

Klaudia Kuraś

W ramach projektu zostaną wykonane nasadzenia: - 20 sztuk
drzew gatunków rodzimych (w tym roślin miododajnych) tj.
brzoza, lipa drobnolistna, głóg, kasztanowiec zwyczajny, dąb
szypułkowy; - 20 sztuk krzewów kwitnących (tj. dereń, czarny
bez, tawuła, pęcherznica); - 50 sztuk pnączy i bylin. Nasadzenia
Dzielnica Ligota Panewniki
zostaną zlokalizowane wzdłuż ciągu pieszego (po obu jego
osiedle Kokociniec rejon ulicy
stronach) między terenem szkoły podstawowej, a ulicami Płochy i Zielonej oraz ulicy Płochy
Kijowską. Granice alei ozdobią głazy narzutowe. Istniejący klomb
zostanie odnowiony oraz zaprojektowany pod nowe nasadzenia
złożone z krzewów i bylin. Dodatkowo zostanie tam umieszczony
domek/hotel dla owadów.

+

+

48 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 10 000 zł.
Ilość drzew jest uzależniona od
możliwości technicznych.

Klaudia Kuraś

Celem projektu jest utworzenie alei kwitnących drzewa i
krzewów w pasach zieleni znajdujących się wzdłuż ul. Wybickiego
oraz ul. Kruczej. Projekt zakłada zakup i nasadzenie: - 30 sztuk
drzew rodzimych gatunków (w tym kwitnących) takich jak: głóg w
odmianach, wiśnia piłkowana, śliwa, jarząb pospolity, klon, grab;
- 30 sztuk krzewów gatunków takich jak: pęcherznica w
ul. Krucza oraz ul. Wybickiego
odmianach, dereń zwyczajny, dereń jadalny, budleja Dawida, 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).

+

+

67 500 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 10 000 zł.

ZL6/08

Ligota - przywrócenie
zieleni wzdłuż chodników

Dominik Świętek

JP 7

ZL7/01

ZL7/02

ZL7/03

Posadzenie 2 drzew: jeden na roku ulicy Słupskiej i Koszalińskiej
22 - w miejscu niedawno wyciętej akacji oraz drugi od strony
Placu Miast Partnerskich - także w miejscu wyciętego drzewa.
Posadzenie 3 drzew na małej skarpie na Skwerze prof. W
Winklera (od siłowni do Świdnickiej). Posadzenie 10 niskich,
ozdobnych drzew - katalpa kulista - wzdłuż chodnika biegnącego
na ukos po Skwerze prof. Wilibalda Winklera, 5 od strony
wschodniej (blok Świdnicka 30-34) i 5 po zachodniej (od strony
Koszalińskiej 30-32).

Koszalińska 22: od strony
Słupskiej i Placu Miast
Partnerskich; Skwer
profesora Wilibalda Winklera:
mała skarpa od strony Placy
Miast Partnerskich oraz
chodnik przecinający skwer
na ukos

+

+

Cała długość ulicy Lisa po
prawej i lewej stronie od ul.
Gliwickiej do końca tj. do
torów kolejowych.

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Zadanie nie
jest możliwe do realizacji z powodu
podziemnej infrastruktury.

Zakład Zieleni Miejskiej | Zadanie nie
znajduje się w katalogu zadań dla
Zielonego Budżetu.

12 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 2 000 zł. W
zwązku ze stanowiskiem KZGM do
nasadzeń proponuje się głogi.

ZAŁĘŻE

Powrót drzew na ulicę
Lisa

Zielony skwer przy
Tokarskiej

Park Mościckiego –
naprzeciwko ul. Borysa i
Czoika

Patrycja Siepielska

W ramach zadania przewiduje się nasadzenie drzew i krzewów
wzdłuż całej ulicy Lisa w Katowicach Załężu, zarówno po prawej
jak i lewej stronie, w miejscach do tego przeznaczonych tj. w
pasie zieleni pomiędzy chodnikiem a jezdnią, który obecnie jest
całkowicie zniszczony przez parkujące samochody (zdjęcia 1-4 w
załączeniu).
Zadanie zakłada nasadzenie dorodnych drzew wzdłuż całej ulicy z
zachowaniem już znajdujących się drzew i krzewów.
Drzewa powinny zostać zabezpieczone poprzez osłony pionowe
pnia. (zdjęcie poglądowe z załączeniu).

Patrycja Siepielska

Zadanie ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie
zaniedbanego skweru przy ul.Tokarskiej. Rewitalizację terenu
zielonego poprzez stworzenie przestrzeni przyjaznej
mieszkańcom. Planuje się wykonanie m.in. następujących
działań:
- wykonanie projektu rewitalizacji,
Skwer przy ulicy Tokarskiej na
- uzupełnienie nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów, trawy,
wprost numeru 4
- wyrównanie terenu, usunięcie betonowych pozostałości, śmieci,
piachu itp.
- wytyczenie i wykonanie alejek
- montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci / psie
odchody

+

-

Maria Danielska

W ramach rewitalizacji zostaną przeprowadzone prace
przywracające terenowi walory estetyczne i rekreacyjnoużyteczne , co będzie miało ogromnie pozytywny wpływ nie tylko
dla tego fragmentu dzielnicy Załęże, ale dla całego otoczenia, tj.
Kolonii, leżącego w sąsiedztwie Tysiąclecia, DTŚ i centrum Załęża.
To właśnie ten teren od kilkudziesięciu lat jest codziennie
obserwowany nie tylko przez mieszkańców Kolonii, ale i z całych
Katowic oraz sąsiednich miast Metropolii GórnośląskoZagłębiowskiej, poruszających się komunikacją miejską
(tramwajowo-autobusową), samochodową i kolejową.
W ramach realizacji tego projektu przewiduje się wykonane
następujących zadań:
- przygotowanie rabat i skwerów o różnej wielkości, kształtach i
to wszystko skomponowane i dostosowane do istniejących
warunków gruntowo-terenowych tego obszaru; będą to skwery
roślinno-krzewowe (liściaste), w tym:
Ok. 60 szt. krzewów; kwitnących i rosnących od wiosny do jesieni;
- przygotowanie rabat kwiatowych kwitnących w okresie wiosna
– jesień – ok. 100 m2.

+

+

ul. Gliwicka, teren znajduje
się na terenie Kolonii
Mościckiego, między firmą
Kleofas Park a łąką w pobliżu
kładki komunikacyjnej do
Auchan, naprzeciwko
domków między ulicami
Borysa i Czoika

83 200 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 15 000 zł.

ZL7/04

ZL7/05

50 drzew dla Załęża

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

Karol Janiak

Celem zadania jest nasadzenie 50 sztuk drzew liściastych w
dzielnicy Załęże. W zależności od wybranego obszaru, będą
posadzone gatunki dobrze adoptujące się w warunkach miejskich
w mniejszych lub większych skupiskach bądź pojedynczo

Ewa Inn

Projekt zakłada głównie nasadzenia krzewów na trawnikach
wzdłuż ulicy Ondraszka, które zwiększą różnorodność roślinna 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 atutu, to: pigwowiec japoński i berberys
thunberga dla miejsc nasłonecznionych oraz mahonia pospolita w
miejscu zacienionym. Co istotne, są to gatunki krzewów odporne ul. Ondraszka 7, 10 i 17
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. Prócz
tego projekt zakłada odtworzenie zniszczonego trawnika przy
jednym z budynków, w miejscu którego praktycznie pozostało
klepisko. W projekcie musi znaleźć się również miejsce na
wycięcie trzech martwych drzew.

JP 8

ZL8/01

W ramach zadania przewiduje
się nasadzenie drzew w
Katowicach Załężu w
następujących lokalizacjach:
- zielony teren przy Gliwickiej 54
i 56
- róg Gliwickiej i Zamułkowej
(nasadzenia wzdłuż ulicy
Gliwickiej)
- pas gruntu przed budynkiem
przy Gliwickiej 225
- teren w sąsiedztwie ogródków
działkowych gdzie niedawno
odbyła się wycinka drzew przy
Pośpiecha 91/11 /10 i 2/6 /39
- teren przy stacji rowerowej na
rogu ulic Gliwicka/Bracka
- wzdłuż ulicy Bocheńskiego w
miejscu gdzie jeszcze kilka lat
temu rosły wielkie topole (mural
z wrakami aut)
- skwer przed Netto przy zbiegu
ulic Gliwickiej i Żelaznej
- wzdłuż ulicy Gliwickiej po
stronie parzystej na całej
długości działki nr 43 uzupełnienie już istniejącego
drzewostanu. Niektóre drzewa
sadzone kilkanaście lat temu
chorują i wymagają wymiany
oraz uzupełnienia.
- Gliwicka 121

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Planowane
jest nasadzenie drzew w podanych
lokalizacjach.

+

+

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 5 000 zł. W
wycenie uwzględniono instalację
słupków lub barierek ochraniających
rośliny przed rozjeżdżaniem przez
pojazdy.

+

-

+

40 000 zł

OSIEDLE WITOSA

Zielony zakątek, miodowa
łąka kwietna - Witamy na Robert Czerner
Witosa.

1. W ramach zadania obsianie ok 200 m2 łąką kwietną.
Zainstalowanie pasieki ogrodzonej ogrodzeniem panelowym 5x5
o wysokości 2.2m zapobiegająca zniszczeniom oraz zapewniająca
bezpieczeństwo osobom spacerującym.
2. Utworzenie dojścia kontynuując bieg od lat niedokończonego
chodnika wzdłuż ulicy Witosa łącząc go z istniejącą ulicą
Chodnikową wzdłuż naturalnie utworzonej ścieżki oraz
stworzenie 20 metrowej alejki (kierunek północ-południe) z
ławkami.

obszar pomiędzy ulica
Chodnikową a ulicą Witosa

Zakład Zieleni Miejskiej | Zakres
zadania nie jest zgodny z założeniami
Zielonego Budżetu

ZL8/02

ZL8/03

Rewitalizacja nasypu
kolejowego - zazielenienie Jolanta Książek
osiedla

Głównym działaniem zadania ma być odnowienie zniszczonego
terenu zielonego znajdującego się w miejscu dawnego nasypu
kolejowego. Zadaniem będzie zazielenienie przestrzeni, która
obecnie ma rozległe miejsca pozbawione trawy, drzew, krzewów
czy łąk. I tutaj: sadzenie drzew i krzewów liściastych oraz
żywopłotów; tworzenie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem i
wywiezieniem ziemi i zasadzenie trawy. Jednocześnie powinna
być przeprowadzona pielęgnacja starych drzew z wywiezieniem
starych odpadów. Dokładny przebieg prac. Przez wskazany teren
przebiega chodnik i ścieżka rowerowa. Tym samym teren leżący
tuż przy chodniku i ścieżce rowerowej będzie zazieleniony
trawnikiem obsiewnym (ok. 1500 m2). Również tworzenie łąki
kwietnej (ok. 270 m2) i pielęgnacja starych drzew z wywiezieniem
powstałych odpadów (ok. 10 drzew) oraz dosadzenie nowych
drzew i krzewów liściastych (ok. 25 sztuk). Tak będzie
zagospodarowana zieleń aż do wiaduktu (ul. W.Witosa).
Pozostała część terenu, która potrzebuje rewitalizacji dotyczy
przestrzeni zielonej, nasypu kolejowego od wiaduktu wzdłuż. Na
tym terenie zielonym potrzebne będzie zazielenienie trawnikiem
obsiewnym (1000m2) z pielęgnacją drzew starych i wywiezieniem
odpadów (ok. 20 drzew). Również dosadzenie nowych drzew i
krzewów liściastych (ok. 15 szt.)

Zadanie dotyczy osiedla
Witosa. Pierwsza część
terenu obejmuje ul. H.
Szwana (przejście dla
pieszych - chodnik ze ścieżką
rowerową) do terenu
zielonego pod wiaduktem
(przebiegający przez ul.
W.Witosa) i wzdłuż garaży
ustawionych przy ul. H.
Szwana. Druga część terenu
obejmuje przestrzeń zieleni
równolegle do ul.
W.Grabskiego aż do
prostopadłej ul. H.Dulęby

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Podany teren
nie należy do Miasta Katowice.

Rewitalizacja terenu
zielonego przy ogródkach
działkowych - osiedle
Witosa

Celem zadanie będzie odnowienie zniszczonego terenu zielonego
znajdującego się przy ogródkach działkowych, na osiedlu Witosa.
Zadanie to punktowe zazielenienie przestrzeni, która obecnie ma
rozległy teren i wzbogacenie miejsca o kolejne drzewa, krzewy i
łąki. I tutaj: sadzenie drzew i krzewów liściastych; tworzenie łąki
kwietnej wraz z nawiezieniem i wywiezieniem ziemi oraz
dosadzenie trawy. Jednocześnie powinna być przeprowadzona
pielęgnacja starych drzew z wywiezieniem starych odpadów.
Dokładny przebieg prac. Teren leży tuż przy ulicy i obejmuje
swoją powierzchnią od terenu działek. Punktowo będzie trzeba
zazielenić trawnikiem obsiewnym (ok. 300 m2) w miejscu
obecnego rowu (z wysypiskiem śmieci). Również tworzenie łąki
kwietnej na środkowej części terenu ( ok. 500 m2) i poza nim.
Dosadzenie nowych drzew i krzewów liściastych (ok. 40 sztuk) w
miejscach gdzie ich brak w miejscu obecnego w/w rowu.

Zadanie dotyczy osiedla
Witosa. Teren zielony jest
przyległy wzdłuż ul.
Kolońskiej (równolegle) i
rozciąga się po ogrodzony
teren ogródków działkowych.

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Na podanym
terenie planowana jest budowa
Komendy Miejskiej Policji

1. Skwer Tadeusza
Jasińskiego 2. W rejonie
Ronda Sławika 3 Wciągu ulicy
Piastów w rejonie stawu
Maroko 4. W rejonie Ronda
Wolnego

+

+

Jolanta Książek

JP 9

ZL9/01

OSIEDLE TYSIĄCLECIA

Łąki kwietne dla
Tysiąclecia

Jacek Pytel

Projekt zadania zakłada wykonanie łąk kwietnych wraz z
nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi nieurodzajnej na
osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w następujących lokalizacjach:
1. Skwer Tadeusza Jasińskiego na powierzchni ok 660 m² 2. W
rejonie Ronda Sławika na powierzchni ok. 240 m² 3. Wciągu ulicy
Piastów w rejonie stawu Maroko na powierzchni ok 648 m² 4. W
rejonie Ronda Wolnego na powierzchni ok 867 m² W wysianej
mieszance 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

92 444 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 20
000 zł

Projekt zadania zakłada wykonanie łąk kwietnych wraz z
nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi nieurodzajnej na
osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w następujących lokalizacjach:
3 łąki w rejonie pętli autobusowej przy ulicy Tysiąclecia 101 w
Katowicach o łącznej powierzchni 2578 m²

ZL9/02

Łąki kwietne dla
Tysiąclecia 2

ZL9/03

Uzupełnienie zieleni na
skwerze Piastów Śląskich
na Osiedlu Tysiąclecia

Jacek Pytel

Rejon pętli autobusowej w
W wysianej mieszance powinny pojawić się gatunki rodzimych
rejonie ulicy Tysiąclecia 101
wieloletnich roślin łąkowych takie jak: wyka ptasia • złocień
w Katowicach
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

+

+

92 444 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 20
000 zł

Tomasz Baron

W ramach zadania zostanie zasadzonych 12 wysoko rosnących
drzew oraz zostanie wysiana trawa w przy przystanku Park Śląski
Ogród Zoologiczny

Skwer Piastów Śląskich

+

-

Jacel Pytel

Projekt zadania zakłada wykonanie łąk kwietnych wraz z
nawiezieniem humusu i wywiezieniem ziemi nieurodzajnej na
osiedlu Tysiąclecia w Katowicach w następujących lokalizacjach:
1. Wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i
wywiezieniem ziemi nieurodzajnej na osiedlu Tysiąclecia w
Katowicach o powierzchni o powierzchni 2093 m² w ciągu ulicy
Mieszka I (rejon Skweru Oszka)
2. Wykonanie łąki kwietnej wraz z nawiezieniem humusu i
wywiezieniem ziemi nieurodzajnej na osiedlu Tysiąclecia w
Katowicach o powierzchni 613 m² w rejonie bloku przy ulicy
Mieszka I 5
W wysianej mieszance 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

Ciąg ulicy Mieszka I w
Katowicach w rejonie Skweru
Oszka oraz teren zielony
zlokalizowany w rejonie bloku
ulicy Mieszka I 5

+

+

92 444 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 20
000 zł

W ramach zadania zostanie zasadzonych do 9 drzew wzdłuż ulicy
Tysiąclecia.

ulica Tysiąclecia

+

+

6 435 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 1
000 zł

ZL9/04

Łąki kwietne dla
Tysiąclecia 3 wzdłuż ulicy
Mieszka I

ZL9/05

Uzupełnienie drzew na
terenie osiedla Tysiąclecia Tomasz Baron
w ciągu ulicy Tysiąclecia

ZL9/06

Uzupełnienie drzew na
terenie osiedla Tysiąclecia Tomasz Baron
w ciągu ulicy Piastów

W ramach zadania zostanie zasadzonych 41 drzew wzdłuż ulicy
Piastów.

ulica Piastów

ZL9/07

Uzupełnienie drzew na
terenie osiedla Tysiąclecia Tomasz Baron
w ciągu ulicy Mieszka I

W ramach zadania zostanie zasadzonych do 21 drzew wzdłuż
ulicy Mieszka I

ulica Mieszka I

ZL9/08

Drzewa na terenie osiedla
Tysiąclecia na Placu
Tomasz Baron
Ronalda Reagana

W ramach zadania zostanie zasadzonych do 7 drzew w rejonie
placu Ronalda Reagana.

Plac Ronalda Reagana

Zakład Zieleni Miejskiej | Zadanie nie
jest możliwe do realizacji ze względu na
podziemną infrastrukturę.

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Na podanym
terenie planowane są nasadzenie
zastępcze oraz nasadzenia w ramach
wCOP drzewo.

+

+

20 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 1
500 zł

+

+

5 005 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 1
000 zł

+

JP 10

ZL10/01

DĄB

Zazielenienie skweru
porucznika Henryka
Kalemby w dzielnicy Dąb

Grzegórz Łagódka

JP 11

ZL11/01

ZL11/02

ZL11/03

JP 12

W ramach zazielenienia przestrzeni publicznej na skwerze
porucznika Henryka Kalemby zlokalizowanym przy ulicy Dębowej
zostaną posadzone krzewy kwitnące sprzyjające ptakom np.
berberysy oraz byliny i nasadzona roślinność niska. Posadzenie
roślin, które nie wymagałyby częstego przycinania i pielęgnacji,
rosnące w swoim naturalnym pokroju zwiększą bioróżnorodność
otoczenia.

Skwer por. Henryka Kalemby
zlokalizowany jest w
Katowicach przy ul. Dębowej
1 bezpośrednio przy
przystankach tramwajowych i
autousowych "Katowice Dąb
Kościół". Zlokalizowany na
terenie Jednostki
Pomocniczej nr 10 Dąb

+

+

48 380 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 10
000 zł. Zadanie zostanie ograniczone
jedynie do części zielonej.

WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC

Budki lęgowe dla małych
ptaków na osiedlu
Józefowiec

Zielone płuca Słonecznej

Magnolia dla ulicy
Szczecińskiej

Piotr Szuster

Krzysztof Duda

Marek Świtała

Proszę o zakup gotowych budek lęgowych (typ: A1, A, B)
przeznaczonych dla mniejszych ptaków oraz o ich zawieszenie
przez ZZM na drzewach w okolicy 4 ulic osiedla Józefowiec
Działka 74/30 przy ul. Ściegiennego51/Słonecznej 49 obok
przychodni Medina to teren dawnego placu zabaw. Od wielu lat
teren ten jest nieużytkiem, który porastają jedynie chwasty.
Mieszkańcy (w tym ja) od wielu lat próbują rozsiać drzewa na tej
działce, jednak ze względu na koszenie wszystkiego kończy się to
niepowodzeniem.
W ramach zadania proszę o nasadzenie ok. 15 wysokich drzew
liściastych – dębów, buków, kasztanowców, ( a w miarę
możliwości także iglastych), na terenie między wymiennikownią
ciepła Tauron, a ogródkami działkowymi, aby stworzyć „zielone
płuca” dla tej części dzielnicy.
Odpowiednio rozłożone nasadzenia pozwolą stopniowo
rewitalizować ten teren.
W ramach zadania należy dokonać zakupu 1 okazu magnolii.
Proponuje się magnolię Loebnera typu Leonard Messel. Jeżeli w
ocenie Zespołu Opiniującego ten gatunek okaże się niezasadny
lub niemożliwy do posadzenia i utrzymania, proponuje się inny
okaz z rodziny magnoliowatych.
Przy zakupie należy wyważyć fakt trudnego znoszenia
przesadzania przez magnolie (czyli okaz nie może być „za stary”),
z próbą osiągnięcia efektu wizualnego jak najszybciej (czyli okaz
nie powinien być „za młody”, by już możliwie w
pierwszym/drugim sezonie mógł „cieszyć oko”) – zgodnie z
doświadczeniem i najlepszym przekonaniem co do wyboru okazu
przez podmiot realizujący zadanie.
W dalszej kolejności należy przygotować glebę, dokonać
posadzenia i zabezpieczenia magnolii (podlanie, ściółkowanie
itp.) zgodnie z techniką postępowania z tego typu gatunkami oraz
ogólnymi praktykami sadzenia drzew, które okażą się zasadne w
tym przypadku.
Należy pamiętać o pielęgnacji (podlewanie, ewentualne
nawożenie lub inne działania) magnolii w każdym sezonie – jak
wyżej, zgodnie z przyjętą ogólną praktyką pielęgnacji drzew i
ewentualną dodatkową, związaną z tym gatunkiem.
KOSZUTKA

ul. Prof. Jana Mikusińskiego,
Tomasza Kotlarza, Feliksa
Nowowiejskiego, Szczecińska

+

+

2 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 1
000 zł.

Działka 74/30 ul.
Ściegiennego51/Słonecznej
49 obok przychodni Medina
między wymiennikownią
ciepłą Tauron, a ogródkami

+

+

12 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania zadania to 1
000 zł.

ul. Szczecińska – teren zielony
przed budynkiem Szczecińska
16, na wysokości klatki
Szczecińska 16d

+

+

1 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Grażyńskiego na ZIELONO Marcin Zawadzki

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 :) Niestety z powodu ograniczeń
finansowych MZUiM przy wykonywanym remoncie, całkowicie
usunął z realizacji tzw. zieloną część projektu. Dzięki ZIELONEMU
Budżetowi chciałbym zrekompensować mieszkańcom ten brak
nasadzeń. Czekają na to wybudowane skwerki, zatoczki, kawałki
ziemi.

ZL12/02

Zielono na „Niebieskim
Deptaku”

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 i odpowiedniego zadbania o pas zieleni pomiędzy
Torowiskiem Tramwajowym, a chodnikiem, na odcinku od
ul. Chorzowska – Deptak
przystanku tramwajowego do przejścia podziemnego pod rondo.
Niebieskie Bloki - odcinek od
Chciałbym, aby po zaprojektowaniu zieleni przeprowadzić
Sokolskiej do Ronda
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.

ZL12/03

Koszutka dom dla
owadów

ZL12/01

Marcin Zawadzki

Adrian Szymura

Zakup i montaż 6 hoteli dla owadów na terenach wskazanych

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

Park Budnioka ( pod
jabłonkami), skwer im.
Gustawa Holoubka, pl.
Grunwaldzki, pl. Gwarków

+

+

+

-

+

+

58 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 20 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Zadanie nie
jest możliwe do wykonania z powodu
planowanych prac przy budowie rampy
rowerowej w bezpośrednim
sąsiedztwie.

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 500 zł

Zadanie zostało zgłoszone jako projekt
o charakterze lokalnym dla jednostki
pomocniczej nr 12 Koszutka, jednak
zlokalizowane jest również na terenie
jednostki pomocniczej nr 13 Bogucice
(§7 ust.1 zarządzenia nr 823/2020
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28
lutego 2020 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących wskazania
zadań do zielonego Budżetu miasta
Katowice).

ZL12/04

Zielona Katowicka w
zielonych Katowicach

Aleksandra Flis

W ramach zadania trzeba uzupełnić zieleń w pasie drogowym
ulicy Katowickiej po stronie północnej o krzewy wydzielające
chodnik od jezdni oraz nasadzenie drzew. Proponuję posadzenie
forsycji lub śnieguliczki oraz robini akacjowej na odcinku od ul.
Topolowej do Katowickiej 44.

ZL12/05

Skalniaki na Koszutce

Marta Kozłowska

1. Dosypanie ziemi, przygotowanie terenu 2. Zasadzenie roślin

okolice Broniewskiego 3, tuż
za garażami, teren koło
drewnianej huśtawki

+

+

1 500 zł

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej | Roczny koszt
utrzymania: 200 zł

ZL12/06

Taki ładny trawnik

Marta Kozłowska

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

Korfantego 62-64 od ulicy
Broniewskiego

+

+

19 360 zł

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej | Roczny koszt
utrzymania: 1 900 zł

ul. Katowicka 44 do
Katowickiej 62

-

ZL12/07

ZL12/08

Rewitalizacja trawnika
przy ul. G.Morcinka,
pomiędzy budynkiem
mieszkalnym Morcinka
19-31 a budynkiem
MOPS-u Morcinka 19

Trawy nigdy dość!

Małgorzata
Bosowska

Należy wykonać rewitalizację trawnika jak w tytule. Trawnik
należy wyplantować, rozłożyć nową ziemię, zasiać trawę i zasiać
nasiona łąki kwietnej. Należy odnowić stare płoty ograniczające
ten teren. Wzdłuż płotów posadzić niskie, kwitnące krzewy.

Dorota Blinda

Cel jest prosty - więcej zielni! Tej zwykłej, niskiej czyli po prostu
trawki :) Na wskazanym terenie trawa niby rośnie, jednak w
plackach… ani ładnie nie wygląda, ani nie jest przyjemna dla
czworonogów, dlatego chciałabym aby zasiano trawę,
pielęgnowano ją, aż sama poczuje się zakorzeniona i po prostu
sobie będzie rosła :) Projekt obejmuje 3 trawniki mnie więcej o
powierzchni 300 m2 (każdy około 100 m2).

JP 13

ul. Wyszyńskiego 17-20

+

+

+

+

20 500 zł

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej | Roczny koszt
utrzymania: 940 zł

7 400 zł

Komunalny Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej | Roczny koszt
utrzymania: 1 400 zł

BOGUCICE

ZL13/01

Zielona ul. Normy

ZL13/02

Żywopłoty na
Modrzewiowej

ZL13/03

ulica Morcinka 19-31

Bogucicka Pasieka poznaj życie pszczoły

Anna Malik

Zielona ul. Normy - ideą przewodnią jest nasadzenie zieleni w
pasie trawnika przy jezdni gdzie nie ma chodnika ani ruchu
pieszych. Nasadzenia dotyczą: drzew niskorosłych oraz krzewów
liściastych typu np. śnieguliczka. Głównym założeniem jest
ul. Normy
wykorzystanie niezagospodarowanego obecnie terenu pod zieleń
miejską. Takie zagospodarowanie wpisuje się w bieżący trend
zazielenienia terenów w mieście.

+

+

50 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 5 000 zł.
Zwiększona kwota wynika z
konieczność zabezpieczenia zieleni
przed pojazdami. Dobór gatunków
pozostaje w gestii projektanta.
Migdałowiec nie jest dobrym
pomysłem.

Anna Malik

Głównym działaniem zadania będzie nasadzenie żywopłotów
wzdłuż ul. Modrzewiowej w rejonie numerów 19 do 23.
Żywopłoty mają oddzielić teren zieleńca od pasa drogowego i
parkingu na ul. Modrzewiowej.

ul. Modrzewiowa
naprzeciwko budynków o
numerach 19 do 23

+

+

3 300 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 500 zł.

Aleksandra Nigbor

W ramach projektu powstanie pasieka, która zostanie
zlokalizowana na dachu Działu "Bogucice" MDK "Bogucice Zawodzie" a wokoło tego wydarzenia zostanie zrealizowany
szereg warsztatów dla mieszkańców, mających na celu
przybliżenie życia i znaczenia pszczół w przyrodzie. Miejskie
pasieki nabierają znaczenia. Zwiększa się świadomość
ekologiczna mieszkańców miast, ludzie dostrzegają potrzebę
tworzenia miejsc zielonych i rozsądnego gospodarowania nimi.
Jak się okazuje hodowla pszczół w miastach przynosi ciekawe
efekty, np. ze względu na to że w miastach nie uprawia się tzw.
monokultur w związku z tym przez cały okres wegetacji owady
mogą znaleźć kwitnące rośliny. To właśnie w miastach powstaje
miód z nieoczywistych roślin. Gatunki pszczół dobiera się w taki
sposób, żeby były one łagodne i niegroźne dla mieszkańców. W
ramach projektu pasieka z dwoma ulami. Projekt będzie niósł ze
sobą wielkie walory edukacyjne. Dla mieszkańców zostanie
zorganizowanych 5 warsztatów przedstawiających życie pszczół i
wykorzystanie rozmaitych produktów pochodzenia pszczelego.

ul. Markiefki 44a

+

+

40 700 zł

Wydział Promocji | Koszt utrzymania 1
000 zł rocznie

teren między budynkami
Wajdy 4 a Ludwika 5

+

+

15 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 5 000 zł.

+

+

10 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 500 zł.

ZL13/04

Zielona skarpa na ul.
Wajdy i Ludwika

Aleksandra Flis

W ramach zadania ma zostać obsadzona skarpa, która wyłapuje
deszczówkę z osiedla Wajdy spływająca na domy przy ul.
Ludwika. Na szczycie skarpy obok ciągu pieszego zostaną
nasadzone drzewa typu: dąb, klon, jarząb szwedzki, a na
pochyłości skarpy forsycja i jałowiec Wirginiana. Roślinność
zatrzyma deszczówkę spływającą po obecnym trawniku.

ZL13/05

Lasek na ul. Hoppego

Aleksandra Flis

W północnej części działki na zakręcie ul. Hoppego może powstać
powyżej wlotu na ul.
mini- las o pow. 400 m kw. Na obrzeżu (przy chodniku) wyrosną
Hoppego w ul. Wajdy
migdałowce trójklapkowe a w centralnej części dostojne platany.

W ramach zgłoszonego wniosku należy dokonać nasadzeń
odpornych na zanieczyszczenia powietrza, okresową susze i na
zasolenie podłoża, kolorowo wybarwiających się niskopiennych
krzewów na skarpie przy ulicy Lubuskiej (długość max. 150 m), na
terenie przy śmietnikach (powierzchnie - 54m2 i 30m2) oraz
uzupełnić nasadzenia wzdłuż chodnika przy ulicy Kurpiowskiej
(65m łącznie z rosnącymi tam krzewami). Miejsca te dotyczą
parkingu przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Istniejący pas
trawników przy ul. Lubuskiej proponuję zastąpić zadarniającymi,
niskimi krzewami o barwnych liściach - np. irgą szwedzką o
ciemnozielonych, nie opadających na zimę liściach
ul. Kurpiowska i ul. Lubuska
naprzemiennie z irgą purpurową - roślinami płożącymi,
wyrastającymi na ok. 0,5 m wysokości, a trawnik przy
śmietnikach i przy wjeździe na parking od strony prawej - np.
miniaturową kosodrzewiną. Wcześnie podłoże powinno zostać
gruntownie odchwaszczone by umożliwić rośliną swobodny,
bujny rozwój zachowując tym samym estetykę tych miejsc.
Wnioskowany teren tylko częściowo został wcześniej obsadzony
krzewami - przy wjeździe od ulicy Kurpiowskiej. Należy dokonać
dalszych nasadzeń (z zachowaniem istniejącej już tam roślinności)
by cały teren tworzył spójną estetyczną całość. Zrealizowanie
tego wniosku nie będzie generować dużych kosztów

+

+

50 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania to 20 000 zł.

+

+

7 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

ZL13/06

Uzupełnienie nasadzeń podniesienie walorów
estetycznych parkingu

ZL13/07

Nasadzenie drzew w ciągu
Piotr Reimann
ulicy Markiefki

Nasadzenie 5 drzew w linii chodnika przy ulicy Markiefki 67 do
71. Przygotowanie podłoża przez usuniecie asfaltu i nasadzenie
drzew liściastych, jak pokazano w dalszej treści.

ZL13/08

Częściowa rewitalizacja
skweru, polegająca na:
zainstalowaniu 4 ławek
Piotr Reimann
parkowych, wykonaniu
łąki kwietnej, stworzeniu
rabat z rośliń wieloletnich

Skwer posiada tylko trawnik, a chcemy unikać koszenia w związku
z tym proponuję dokonanie częściowych zmian polegających na
Skwer przy ulicy Katowickiej
stworzeniu łąki kwietnej w części centralnej, wymianie starych
między numerami 38 i 44
ławek na nowe i zwiększenie ich ilości. Stworzenie rabat z roślin
wieloletnich czy zastosowanie roślin płożących.

Urszula Koniecko

JP 14

chodnik przy ul. Markiefki 67
do 71

+

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Planowana
jest rewitalizacja skweru przez KZGM
jako zadanie własne.

DĄBRÓWKA MAŁA

ZL14/01

„W moim ogrodzie”

ZL14/02

"Zielona Dąbrówka nasadzenia żywopłotowe
w ciągu ulicy Le Ronda"

ZL14/03

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

Katarzyna Florjańska

Projekt przewiduje nasadzenia drzew owocowych, które staną się
uatrakcyjnieniem przestrzeni rekreacyjnej w Parku Zielony
Zakątek i i placu zabaw "Ranczo". Zakładamy posadzenie drzew
oraz krzewów kwitnących i owocujących oraz tworzących z
czasem małe skupiska zaroślowe.
Drzewa, których owoce i kwiaty stanowią pokarm dla ptaków i
dla owadów zapylających. Są to jarzębiny, rajskie jabłonki (m.in
Ola i inne różnokolorowe odmiany), wiśnie, czereśnie, tarnina,
dereń jadalny (różne odmiany), nieszpułka, aronia.

Park Zielony Zakątek (rejon
Biniszkiewicza, Styczniowej Le
Ronda)Plac Zabaw "Ranczo"
okolice ul. Grzegorzka i ul.
Pitery

+

+

12 500 zł

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

Katarzyna Florjańska

Zadanie miałoby polegać na uzupełnieniu niezrealizowanych
nasadzeń z roku 2015 wskazywanych przez Radę Jednostki
Pomocniczej kadencji 2015- 2019 oraz wskazywanych przez Radę
aktualnej kadencji, która zaproponowała nasadzenia zastępcze w
roku bieżącym.

Ul. Le Ronda - nasadzenia w
miejscach to umożliwiających
- wg uznania ZZM

+

+

40 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej | Szacunkowy
roczny koszt utrzymania 7 500 zł.

Eugeniusz Błonkała

Sadzenie drzew i krzewów liściastych w środkowej części skweru.
Sadzenie krzewów żywopłotowych w odległości ~10 m wzdłuż ul.
Siemianowickiej. Pielęgnację zieleni wysokiej - cięcie
pielęgnacyjne w koronie drzew, w tym przy użyciu zwyżki, starych
drzew samosiejek. Rewitalizacja centralnej , środkowej części
skweru.

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

+

-

Zakład Zieleni Miejskie | Brak
możliwości realizacji zadania - budowa
stacji benzynowej.

ZL14/04

Nowe drzewa przy
parkingu LeRonda 71
(Wiertnicza)

pomiędzy nowym parkingiem
Zadanie polega na nasadzeniu nowych drzew wysokich na terenie
a budynkiem Wiertnicza 2-8
należącym do Miasta znajdującym się pomiędzy nowym
(dawny adres Le Ronda 71),
Szymon Chrzanowski
parkingiem a budynkiem Wiertnicza 2-8 (Dawny adres Le Ronda
przy granicy działki ze WM
71).
Wiertnicza 2-8

JP 15

SZOPIENICE - BUROWIEC

JP 16

JANÓW - NIKISZOWIEC

ZL16/01

ZL16/02

ZL16/03

KĄCIK DYDAKTYCZNO PRZYRODNICZY DLA
DZIECI (ODKRYWCY
PRZYRODY)

Reprezentacyjna aleja
wjazdu do dzielnicy
Janów/Nikiszowiec

Renowacja trawnika na
psim wybiegu

Grzegorz Laska

Zadanie zakłada rewitalizację skweru Grupy Janowskiej, wycięcie
starych drzew (jeżeli są do wycięcia), ustawienie małych
ławeczek, domków dla ptaków różnego rodzaju, domków dla
owadów, zasadzenie krzew i bylin (z uwzględnieniem potrzeb
ptaków, owadów, kwiaty wabiące motyle). Ustawienie
elementów edukacyjnych, takich jak np. tablice edukacyjne
interaktywne gry przyrodnicze. Celem nawiązania do nazwy
skweru ustawienie stałych tablic do malowania w plenerze.

Jakub Trojnar

Przeprowadzenie nasadzeń na pasie zieleni na ulicy Lwowskiej w
Katowicach pomiędzy ulica Bagienna a Oswobodzenia.
Oryginalne nasadzenia dwóch szpalerów drzew nie przetrwały
próby czasu i w wielu miejscach brakuje drzew w jednym i
drugim szpalerze wedle oryginalnego projektu. Nasadzenia
proponuje by miały miejsce odstępach 2 – 3 metrowych, tak żeby
wpasować się w oryginalny projekt i go nie zaburzyć. Postuluje
nasadzenie drzew z gatunku dąb szypułkowaty. Dęby w
przeciwieństwie do oryginalnych nasadzeń (jarzębiny)
charakteryzują się wysokimi konarami, które pomogą w
mikroklimacie tego miejsca i będą gwarantowały cień
samochodom przejeżdżającym pod nimi (gdy osiągną
Ulica Lwoska miedzy ulica
odpowiednie rozmiary). Teren, którego dotyczy projekt w
Oswobodzenia a Bagienna
miesiącach letnich, przypomina pustynie ze względu na wysokie
temperatury i brak cienia, co powoduje ze miejsce to wygląda na
zaniedbane i nie przedstawia jakichkolwiek walorów wizualnych.
Oczekuje ze w 21 wieku w mieście które szczyci się mianem
miasta kultury główny wjazd do dzielnicy, gdzie jest duża zielona
przestrzeń do zagospodarowania będzie ładnie i efektownie się
prezentować. Dodatkowo, wnioskuje by miedzy szpalerami
drzew wykonać łąkę kwietna, która podniesie efekt wizualny tego
miejsca, a dodatkowo będzie służyła za pożywienie pszczołom.
Zarówno laki kwietne jak i pomoc pszczół wpisują się w walkę ze
zmianami klimatycznymi jak i promowaniem ekologii.

Piotr Żak

Renowacja trawnika na psim wybiegu. Trawa, która znajduje się
na terenie wybiegu nie jest dostosowana do wymagających
warunków użytkowania. Powierzchnia wybiegu wymaga
renowacji i dostosowania do swojego przeznaczenia.

JP 17

ZL17/01

Katowice- Skwer Artystów
Grupy Janowskiej, ul.
Zamkowa

ul. Szopienicka/ św. Anny/
Giszowiecka

+

-

+

+

+

+

Zakład Zieleni Miejskiej | Infrastruktura
podziemna nie pozwala na nasadzenia
drzew.

55 243 zł

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

-

Zakład Zieleni Miejskiej | | Koszt
zadania przekracza kwotę dla zadania z
dzielnicy. Dodatkowo teren
przeznaczony na nasadzenia zastępcze.

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Niecelowe
wydatkowanie środków publicznych ze
względu na brak możliwości
zagwarantowania, że nowy trawnik
przetrwa użytkowanie przez
czworonogi.

+

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

GISZOWIEC

Wzbogacenie pasa zieleni
przy Miejskim Przedszkolu Agnieszka Hachuła
nr 64 w Katowicach

Działanie będzie miało na celu wzbogacenie i urozmaicenie
roślinności wzdłuż chodnika znajdującego się na terenie
przedszkola oraz rozsypanie na niej kory ozdobnej. Chodnik
znajduje się obok placu zabaw z którego korzystają przedszkolaki
oraz lokalni mieszkańcy, ponieważ plac zabaw był wzbogacony w
urządzenia z funduszy pozyskanych w BO i Inicjatywach
Lokalnych. Uzyskane pieniądze pozwolą także odświeżyć i
wzbogacić nasz klomb. Naturalne okazy przyczynią się także do
wzbogacenia wiedzy dzieci, które będą miały okazję poznać
naturalny wygląd oraz sposób pielęgnacji roślin.

Plac Pod Lipami 2, ogród
wewnątrz Miejskiego
Przedszkola nr 64

+

6 700 zł

Zadanie będzie polegało na rewitalizacji miejsc przeznaczonych
na zieleń przy ul. Radosnej 35a, aby ta przestrzeń swoim
wyglądem była dopasowana do całości Giszowca, który nosi
miano "miasto-ogród". W tak ważnym historycznie miejscu
powinny powstać kwietne kompozycje, które również będą
spełniać rolę "stołówki" dla pszczół. 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. W
Gabriela Szymkowiak związku z mnogością zabrukowanego terenu i niedostatecznie
przygotowanego podłoża pod nasadzenia konieczne jest
wybranie warstwy ziemi i kamieni ze wszystkich miejsc jakie
zostały przedstawione 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 przykryta ściółką z kory sosnowej. Po założeniu
zieleni teren będzie wymagał regularnego podlewania i
odchwaszczania w miarę potrzeb.

ZL17/02

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

ZL17/03

Przyjemniej na Giszowcu ukwiecenie skweru
Joanna Król
Gawlika

ZL17/04

Rewitalizacja i
zagospodarowanie
terenów zielonych przy
ulicy Adama

ZL17/05

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

Radosna 35a

-

Projekt obejmuje uzupełnienie terenów trawiastych o nowa
trawę, dosypanie kory na klombie, stworzenie na jednym z
trawników kwietnika, dosadzenie roślin kwitnących w ramach
kwitnącej łąki oraz uzupełnienie żywopłotu w obrębie opisanego
miejsca.

Skwer Gawlika w Katowicach
Giszowcu

+

Maria Ryś

Na działce o numerze 2655/55 przy ul. Adama (wzdłuż numerów
14-20) w ramach zadania przewiduje się usunięcie zniszczonej
zieleni, rekultywację ziemi, wyrównanie terenu,
wypielęgnowanie zieleni wysokiej, 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. Projekt zakłada zachowanie
istniejącego drzewostanu. Na działce 3206/55 (wysepka) jeśli
stan własności terenu pozwoli utworzyć łąkę kwietną.

ul. Adama

Maria Ryś

Montaż poidełek w 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 SzkolnoPrzedszkolnego 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
zobaczyć na stronie internetowej
http://www.watersolution.pl/dystybutory.html

Miejski Dom Kultury
Szopienice-Giszowiec Filia nr
2 ul. Plac Pod Lipami 1, 3-3a,
Szkoła Podstawowa nr 54 ul.
Wojciecha 9 oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolnego nr 13
przy ul. Przyjaznej 7a.

Trawnik znajdujący się za
przystankiem "Murcki
Bielska" oraz na rogu ul.
Bielskiej i Solskiego

JP 18

ZL18/01

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice).

+

58 000 zł

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

-

Zakład Zieleni Miejskiej | Tylko
niewielka część działki należy do Miasta
Katowice

+

-

Wydział Promocji | W związku z obecną
sytuacją epidemiologiczną Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Katowicach odradza montaż i/lub
uruchomienie zdrojów ulicznych
(poidełek) ze względu na brak
możliwości stałego nadzoru tych
urządzeń.

+

+

+

MURCKI

Założenie kwietników przy
skrzyżowaniu ulic
Piotr Głąbek
Bielskiej, solskiego i
Baczyńskiego

W ramach zadania wykonane zostanie założenie kwietników na
terenie w pobliżu skrzyżowania ulic Bielskiej, Solskiego i
Baczyńskiego. 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
mijają tysiące mieszkańców Katowic. Szacunkowe koszty
wykonania zadania zostały opracowane na podstawie cennika
Zielonego Budżetu miasta Katowice na rok 2020.

31 680 zł

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

ZL18/02

ZL18/03

ZL18/04

Uporządkowanie trawnika
Tomasz Pelc
przy ul. Baczyńskiego

Na ulicy Baczyńskiego - działka 1571/88 (karta 19, obręb 0013)
przed sklepem Euro - znajduje się zaniedbany trawnik,
dodatkowo wydeptany przez osoby parkujące przy jezdni i
skracające sobie drogę do sklepu. Chciałbym zgłosić potrzebę
przeprowadzenia następujących prac: - przekopanie miejsc gdzie ul. Baczyńskiego
są "dzikie ścieżki", - zasianie w miejscach wyżej wymienionych, dosadzenie krzewów (ligustr?) od strony sklepu, - ustawienie
solidnego ogrodzenia np. z bali, które uniemożliwiałoby skracanie
sobie drogi

+

+

5 000 zł

Zakład Zieleni Miejskiej

Aleja wiśniowa przy ul.
Bogdanowicza

W ramach zadania planuje się nasadzenia drzew, które mogłyby
być aleją spacerową dla mieszkańców, z zachowaniem
dotychczasowych traktów pieszych. Drzewa wiśniowe, które
mieszkańcy naszej dzielnicy znają z Rynku są wspaniała ozdobą na rejon ul. Bogdanowicza, łąka
wiosnę. Dodatkowo planuje się posadzić kilka drzew
za budynkiem nr 2 w
zimozielonych. W cieniu drzew przewidziane są krzewy, byliny i
sąsiedztwie placu zabaw
rośliny okrywowe. Aleja wiśniowa byłaby miejscem odpoczynku i
relaksu dla mieszkańców. Sadzenie drzew ma wiele zalet: dają
cień w lecie, zatrzymują wodę w glebie, produkują tlen.

+

+

20 000 zł

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

Ogród przy bibliotece, na terenie Zespołu Szkół, byłby
urozmajceniem dla mieszkańców, poprawi estetykę otoczenia.
Latem mogą odbywać się na jego terenie zajęcia edukacyjne,
czytelnicze, teatrzyki dla dzieci. W ramach zadania proponowane
ul. Goetla 2, teren Zespołu
są nasadzenia ozdobnych traw, bylin, krzewów lub małych drzew.
Szkół nr 2
Nauczyciele Zespołu Szkół zapowiedzieli chęć uczestnictwa wraz z
uczniami podczas realizacji nasadzeń. Pracownicy biblioteki z
kolei wyrazili chęć opieki nad ogrodem podczas wakacji
szkolnych.

+

+

4 600 zł

Wydział Edukacji i Sportu |
Dysponentem środków na realizację
zadania będzie Zespół Szkół nr 2.

Monika Winkler

Ogród przy bibliotece na
zasadzie zielonej klasy, na
Monika Winkler
terenie Zespołu Szkół nr 2
ul. Goetla
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ZL19/01

ZL19/02

JP 20

PIOTROWICE - OCHOJEC

Otwarty Klub Przyrodnika
– cykl zajęć edukacyjnoprzyrodniczych w
Barbara Murek
Miejskim Domu Kultury
„Południe” w KatowicachPiotrowicach

Otwarty Klub Przyrodnika to cykl zajęć edukacyjnoprzyrodniczych dla wszystkich grup wiekowych ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz
seniorów, wzbogacający ofertę zajęć kulturalnych oraz
edukacyjnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury
„Południe” w Katowicach.
Działalność Klubu opierałaby się na comiesięcznych spotkaniach o
charakterze prelekcyjnym oraz warsztatowym. W ramach Klubu
zorganizowane zostałyby również tematyczne, piesze, wycieczki
po okolicznych terenach zielonych, tj. Dolina Ślepiotki, Rezerwat
Przyrody Ochojec (np. grzybobranie – rozpoznawanie grzybów,
rośliny i zioła wykorzystywane przez człowieka).
Zajęcia prowadzone będę przez wykształconą kadrę –
przyrodników, ekologów, biologów, animatorów kultury
Podczas zajęć warsztatowych szczególną uwagę zwrócimy na
aspekt ekologii oraz ochrony środowiska – recykling, ekologiczne
środki czyszczące, zdrowa żywność, ekologiczne sposoby
ogrzewania mieszkań.
Prelekcje oraz prezentacje multimedialne dotyczyć będą przyrody
Polski z naciskiem na przyrodę lokalną Piotrowic i Ochojca.

Miejski Dom Kultury
„Południe” w Katowicach,
Filia nr 1 w Piotrowicach
Ul. Gen. Jankego 136

+

+

13 200 zł

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

Jankego - zielona ulica
Katowic

Projekt zakłada posadzenie drzew wzdłuż ulicy Jankego
(począwszy od przejazdu kolejowego w Piotrowicach przy ul
Barcelońskiej do skrzyżowania z ulicą Kolejową). Rodzaj i ilość
drzew do ustalenia z ekspertami do spraw zieleni. Drzewa będą
posadzone do wysokości środków.

wzdłuż ulicy Gen. Jankego (od
przejazdu kolejowego w
Piotrowicach przy ul.
Barcelońskiej do
skrzyżowania z ulicą Kolejową

+

+

50 000 zł

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

Justyna Macioch

ZARZECZE

ZL20/01

ZL20/02

Pokazowy ogród
deszczowy na Zarzeczu

Zakup kwiatów oraz
kwietnika umieszczonych
na latarniach w Dzielnicy
Zarzecze

Agnieszka Sobol

Beata Bala

JP 21

ZL21/01

ZL21/02

Przedmiotem zadania jest wykonanie pokazowego ogrodu
deszczowego na terenie zielonym przy Miejskim Domu Kultury na
Zarzeczu. Wykonanie ogrodu zrealizowane będzie w formule
warsztatowej z czynnym udziałem mieszkańców. Projekt polega
na wykonaniu ogrodu deszczowego na terenie publicznym.
Jednak formuła warsztatowa umożliwi dyfuzję wiedzy. Zarzecze
jest bogate w prywatne tereny zielone. Na warsztatach
mieszkańcy zdobędą praktyczną wiedzę jak wykonać ogród
deszczowy na terenie swojego ogródka. Ponadto na warsztatach
mieszkańcy dowiedzą się w jaki sposób skutecznie
przechwytywać deszczówkę. Korzyści takiego działania są
zarówno dla środowiska, jak i ekonomiczne. Zamiast podlewać
ogród wodą z wodociągu można podlewać deszczówką.
Ekologicznie i taniej.

Zakup kwietników na lampy. Zakup kwiatów, ziemia. Montaż
kwietników na lampy

Teren ogrodu przy MDK
"Południe" w Katowicach filia
nr 3 Zarzecze ul. P. Stellera 4
Katowice

Dzielnica Podlesie Uniczowska

+

+

14 000 zł

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

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice). Dodatkowo,
zgłoszenie wpłynęło po terminie
wynikającym z Harmonogramu I edycji
zielonego Budżetu miasta Katowice
(Załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia).

-

KOSTUCHNA

Kostuchna Park - kwietna
łąka z ogrodem
deszczowym

Zielone centrum
Kostuchny

Dawid Kamiński

Kostuchna Park to zielony teren łąki, na którym w zeszłym roku w
głosowaniu na projektu w Budżecie Obywatelskim mieszkańcy
przegłosowali powstanie sąsiedzkiej strefy aktywności i
odpoczynku wśród zielonych terenów. Łąka jest bardzo duża i
Łąka koło osiedla Dobud i
przez jej część przebiegają kable wysokiego napięcia. Nie da się w
Murapol przy ulicy
tym miejscu wykonać żadnego projektu, a okoliczni mieszkańcy
Pustułek/Bażantów
od dawna zgłaszają postulat stworzenia w tym miejscu łąki
kwietnej oraz ogrodu deszczowego, który pozwoli na
wykorzystanie wody do podlewania roślin przy osiedlu również
przegłosowanych jako projektu w Budżecie Obywatelskim.

Dawid Kamiński

Zadanie polega na zadrzewieniu tzw. centrum Kostuchny, czyli
okolice Miejskiego Domu Kultury i przystanków autobusowych
przy ul. Boya Żeleńskiego. W okolicy tej należałoby posadzić 20
drzew, dzięki czemu te ważne i główne miejsca w tej części
Kostuchny znacząco by się zazieleniły.

ul. Boya Żeleńskiego od 72 h
do 83

+

+

+

-

30 000 zł

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

Zakład Zieleni Miejskiej | Na podanym
terenie znajduje się gęsta sieć
uzbrojenia technicznego, co
uniemożliwia realizacje zadania.

ZL21/03

Pielęgnacja i nasadzenie
żywopłotu - Dzielnica
Kostuchna

Beata Bala

Uporządkowanie tj. pielęgnacja oraz uzupełnienie żywopłotu
wzdłuż ulicy T.B. Żeleńskiego w dzielnicy Kostuchna we
wskazanym na zdjęciu i mapie obszarze.
- nasadzenie nowych sadzonek żywopłotu/uzupełnienie;
- przycięcie żywopłotu;
- pielęgnacja.

Nasadzenie żywopłotu np. tuja (Thuja) lub inne rośliny
spełniające rolę żywopłotu, które będą tworzyć barierę ochronna
przed hałasem, kurzem oraz spalinami powstającymi w wyniku
ul. Armii Krajowej - Dzielnica
ruchu samochodowego przy ulicy Armii Krajowej. - nasadzenie
Kostuchna
nowych sadzonek - Żywotnik, tuja (Thuja) - rodzina cyprystowate;
- przygotowanie terenu

ZL21/04

Nasadzenie żywopłotu
wysokiego oddzielającego
ul. Armii Krajowej od
Beata Bala
chodnika oraz ścieżki
rowerowej

ZL21/05

Urozmaicenie zieleni
miejskiej poprzez
nasadzenie nowych drzew
Posadzenie nowych drzew, wykonanie skalniaka z ozdobnymi
Małgorzata Pronobis
krzewami i kwiatami.
i ozdobnych krzewów,
pielegnacje trawnika oraz
stworzenie skalniaka
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ZL22/01

ul. Boya Żeleńskiego Dzielnica Kostuchna

-

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice).

-

Wnioskodawca nie jest mieszkańcem
jednostki pomocniczej, której dotyczy
zgłoszona propozycja zadania (§5 ust.3
zarządzenia nr 823/2020 Prezydenta
Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2020
r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących
wskazania zadań do zielonego Budżetu
miasta Katowice).

ulica Wantuły koło SP nr 38

+

+

18 000 zł

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

Dzielnica Podlesie Uniczowska

+

+

35 000 zł

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

PODLESIE
Zakup kwiatów oraz
kwietnika umieszczonych
na latarniach przy ulicy
Unicowskiej w Dzielnicy
Podlesie

Beata Bala

Zakup kwietników na lampy. Zakup kwiatów, ziemia. Montaż
kwietników na lampy

