NUMER

TYTUŁ ZADANIA

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

OPIS ZADANIA

DOKŁADNY ADRES

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA
MERYTORYCZNIE

OCENA
MERYTORYCZNA

Koszt zadania po
weryfikacji

UWAGI/UZASADNIENIE NEGATYWNEJ
OCENY

100 000 zł

Wniosek zaopiniowany negatywnie ze
względu na to, iż w bieżącym roku w
ramach Budżetu Obywatelskiego
zostanie wykonany zakres prac
związany z uporządkowaniem zieleni w
ciągu ul. Żwirki i Wigury. Szacunkowy
roczny koszt utrzymania ok. 10 000 zł.
Zarówno dach garażu jak i cały obiekt
jest w złym stanie technicznym w
związku z powyższym wykonanie na
jego powierzchni zielonego budżetu
jest wykluczone. Postawienie ciężkich
pojemników z roślinnością stwarzałoby
zagrożenie dla konstrukcji budynku.

ŚRÓDMIEŚCIE

ZL1/01/III

ZL1/02/III

ZL1/03/III

ZL1/04/III

Zazielenienie ul. Żwirki Wigury - dawnej ul.Zielonej

Ogródek Społeczny na dachu garażu podziemnego przy
ul. Francuskiej 51

Zadrzewiona Konopa (II Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w
Katowicach)

Zielono mi BibliotEKO

Maciej
Wcisło

Marcin
Kelm

Tomasz
Kelm

Monika
Skowron

Przeprowadzenie nasadzeń drzew na północnej stronie ulicy Żwirki i Wigury. Poprzednie nazwy tej ulicy to
Zielona i Grünestrasse co odzwierciedlało jej charakter. Drzewa rosły na całej długości ulicy jeszcze do lat
90-tych. Wykonanie dodatkowych nasadzeń przy zachowaniu kilku jeszcze pozostałych drzew
zlikwidowałoby również problem samochodów parkujących na objętym zakazem parkowanie chodniku.
Zgłoszenie spełnia warunki projektu, a wcześniejsze próby zainteresowania tym tematem Zakładu Zieleni
Miejskiej w 2021 w ramach programu WCOP drzewo pozostają bez odpowiedzi.

W wyniku realizacji zadania na obszarze 435 m2 powstanie nowa przestrzeń ekospołeczna w formie miniogrodów, która będzie zarówno przestrzenią zieloną, harmonizującą obecny krajobraz podwórza w
przedmiotowej lokalizacji, jak i miejscem spotkań sąsiedzkich.

Wycięcie starych, zagrażających bezpieczeństwu drzew (np. pochylonych, częściowo uschniętych), wzdłuż
ogrodzenia oraz na terenie II Liceum Ogólnokształcącego - przy ulicach Kilińskiego, Jordana, Głowackiego
oraz na podwórzach szkoły. Nasadzenie młodych drzew.
Proponujemy następujące gatunki: jabłoń ozdobną, jabłoń rajską, perełkowiec japoński miododajny,
akację żółtą syberyjską, złotokap, paulownię puszystą, śliwę tarninę, 2 orzechy włoskie. Są to drzewa
ozdobne, gęste w większości miododajne, mogące stanowić schronienie i pokarm dla zwierząt.

W ramach projektu "Zielono mi BibliotEKO" chciałabym zorganizować panele edukacyjne w mojej sąsiedzkiej
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Myślę o wydarzeniach, spotkaniach z ekspertami przyrodniczymi. Wszystko
połączone klamrą warsztatową. Chciałabym, aby zakres tematów był na tyle szeroki, aby wiedza uczestników paneli
stała się wiedzą szczegółową, przekrojową, ekologicznie zorientowaną.

ul. Żwirki i Wigury

ZL1/05/III

ZL1/06/III

ZL1/07/III

Marek
Kropidło

Nowa zieleń w Śródmieściu

Anna
Matera

W ramach zadania planuje się rewitalizację zieleni na jednych z najważniejszych placów na terenie
Śródmieścia: Placu Miarki (wraz z pasem zieleni na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Kościuszki) oraz Placu
Jana Pawła II. Oba miejsca stanowią reprezentacyjne miejsca nie tylko dla Centrum Miasta, ale także
całych Katowic. W ramach projektu powinno się odnowić i wykonać nową zieleń we wskazanych
miejscach.

Kwiecista oaza w Śródmieściu

Mariusz
Grabowski

Utworzenie dużego kilkudziesięciometrowego osiedlowego kwietnika w sąsiedztwie budynków mieszkalnych
wielorodzinnych.

Zieleń izolacyjna przy ROD im. T. Kościuszki

-

ul. Francuska 51 (obszar w
kwartale ulic Reymonta,
Powstańców Śl., Francuskiej)

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

-

98 600 zł

ulice Kilińskiego, Głowackiego
i Jordana (odcinek pomiędzy
ulicami Głowackiego
a Kilińskiego)

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

60 000 zł

ul. Rybnicka 11, 40-038 Katowice

WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
środków finansowych: Miejska
Biblioteka Publiczna

+

15 000 zł

Pas zieleni na nasypie
autostrady A4 - mapka z
lokalizacją w załączeniu

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

80 000 zł

Wniosek zaopiniowany negatywnie ze
względu na planowaną wymianę
gazociągu. Szacunkowy roczny koszt
utrzymania ok. 5 000 zł.

Zadanie możliwe do realizacji na części
wskazanej lokalizacji - poza samym
Placem Miarki, który jest przewidziany
do całkowitej realizacji wraz z
targowiskiem. Szacunkowy roczny
koszt utrzymania ok. 5 000 zł.

Miejscem spotkań i działań eko z Zielonego Budżetu będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia 30,
dzielnica Śródmieście. Każde wydarzenie zakłada część wykładową, która w żywy i interesujący sposób wprowadzi
w temat, aby potem przystąpić z uczestnikami do zajęć manualnych.

Projekt zakłada stworzenie pasa zieleni izolacyjnej, wzdłuż autostrady A4, na terenie miejskim, położonym
pomiędzy ogródkami działkowymi ROD im. T. Kościuszki, a ciągiem pieszym łączącym
ul. Kościuszki i ul. Barbary (asfaltowa ścieżka na nasypie autostrady). Projekt zakłada wykonanie pasa
zieleni o długości 50 m (od ogrodzenia Galop Gastro - dawny Dom Służewca do zatoczki parkingowej przy
ul. Barbary) oraz szerokości 5 m. Z uwagi na fakt, iż teren jest użytkowany przez mieszkańców zarówno od
strony autostrady, jak i od strony ogródków działkowych, aby zachować estetykę tego miejsca zakłada się
wykonanie nasadzeń w trzech rzędach: zieleń niska - zieleń wysoka - zieleń niska. Dobór nasadzonych
roślin ma zwiększyć wyciszenie hałasu generowanego przez ruch samochodowy oraz stworzyć nową,
przyjazną dla mieszkańców zieloną przestrzeń.
Projekt zakłada wymianę podłoża oraz sadzenie 50 szt. krzewów wysokich oraz 250 szt. krzewów i bylin
niskich.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ/
Dysponent środków
finansowych: MZUiM

Plac Jana Pawła II, Plac Karola
Miarki, skrzyżowanie ul.
Kopernika i Kościuszki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

105 000 zł

ul. Lisieckiego 29

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ /
Dysponent środków
finansowych: Zakład Zieleni
Miejksiej

+

18 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok.
800 zł

ZL1/08/III

ZL1/09/III

Zielony skwer w centrum Katowic

Przywracamy drzewa: nowe nasadzenia w miejscu
obumarłych lub usuniętych drzew

Grzegorz
Żądło

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

ul. Kilińskiego przy
skrzyżowaniu z ul. Jordana.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

104 700 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 10 000 zł

Natalia
Hołowińska

Zadanie zakłada usunięcie 10 obumarłych lub ściętych pni drzew pozostawionych w gruncie
z korzeniami, oraz wykonanie w tych miejscach nowych nasadzeń drzew, celem kompensacji za straconą
zieleń.
Dla uzyskania zamierzonego efektu wydajnie i w możliwie krótkim czasie, zadanie zakłada wykorzystanie
sadzonek dużych - okazałych i jak najstarszych, o obwodzie pnia np. 15-20 cm i większych.
W zadaniu w większości wskazano rodzime gatunki drzew, często występujące w przestrzeni Śródmieścia
Katowic, możliwie odporne na miejskie warunki, starając się jednocześnie nawiązać do nasadzeń
występujących w pobliżu wskazanych lokalizacji. Preferuje się odmiany o klasycznym pokroju (nie kuliste
czy kolumnowe).

Śródmieście - południe, ulice
Ligonia, Żwirki i Wigury,
Stalmacha, Kilińskiego,
Jordana, Dąbrowskiego,
Lompy

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

16 100 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 000 zł.

ul. Mikołowska odcinek od
skrzyżowania z ul. Żwirki
i Wigury do skrzyżowania
z ul. Jordana.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ /
Dysponent środków
finansowych: MZUiM

+

103 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok.
10 000 zł.

Róg ul. Mikołowskiej
i Strzeleckiej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

50 000 zł

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

ZL1/10/III

Zielona Mikołowska

Elżbieta
Skowron

Zadnie polega na dosadzeniu 9 drzew i 5 zespołów krzewów na ul. Mikołowskiej. Rośliny mają pojawić się po
wschodniej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania
z ul. Jordana.
Lokalizacje: 4 drzewa przed Pałacem Młodzieży, 5 drzew między ul. Jordana a ul. Stalmacha. Posadzenie zespołów
krzewów: na rogu ul. Żwirki i Wigury i Mikołowskiej, na chodniku przy wjeździe do bramy do Pałacu Młodzieży, na
skrzyżowaniu ul. Stalmacha i Mikołowskiej, 2 zespoły przy wjeździe do kościoła
św. Piotra i Pawła, po południowej stronie skrzyżowania ul. Jordana i Mikołowskiej. Krzewy i drzewa mają poza
walorem ekologicznym pomóc w walce z nielegalnym parkowaniem.

ZL1/11/III

Remont skweru na rogu ul. Mikołowskiej i Strzeleckiej

Norbert
Strama

Róg ulic Mikołowskiej i Strzeleckiej jest aktualnie zaniedbany. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń
krzewów i pnączy, założenie rabaty bylinowej i montaż ławek oraz koszy na śmieci.

ZL1/12/III

Bank drzew w Śródmieściu

Elżbieta
Skowron

Zadanie polega na zakupie 50 drzew, które mają być wkopane na terenie Śródmieścia. Miejsca wkopania
będą konsultowane przez Zakład Zieleni Miejskiej z mieszkańcami dzielnicy. Konsultacje odbędą się
w czasie przeprowadzonych warsztatów.

Teren dzielnicy Śródmieścia

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

75 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Podobne zadanie
realizowane jest przez Miasto
Katowice w ramach programu
wCOPdrzewo.
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5 000 zł.

ZL1/13/III

Aleja lipowa - deptak Poniatowskiego

Wioleta
Niziołek-Żądło

Przedmiotem zadania jest posadzenie krzewów ozdobnych i bylin przy alei spacerowej prowadzącej do
zabytkowego Parku im. T. Kościuszki oraz postawienie nowych ławek parkowych w istniejących zakątkach
do odpoczynku.

Wzdłuż ul. Kościuszki od ulicy
Poniatowskiego do
ul. Ceglanej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

74 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 7 000 zł.

ul. Reymonta, na południe
od ul. Powstańców

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

75 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 2 500 zł.

ZL1/14/III

Zagospodarowanie spacerowej części ulicy Reymonta

Katarzyna
Piątek

Zagospodarowanie zieleni i stworzenie ścieżki edukacyjnej (o ptakach w mieście) w spacerowej części
ulicy Reymonta. W ramach zadań do wykonania przewiduję:
1. Zaprojektowanie i stworzenie atrakcyjnych nasadzeń na wąskich pasach trawników przy granicy
z Domem Dziecka
2. Stworzenie muralu na ścianie garażu Domu Dziecka, która jest bezpośrednio przy ulicy Reymonta.
3. Stworzenie ścieżki edukacyjnej o ptakach w miastach - jakie to są gatunki, jak je rozpoznać, jak dbać
o nie latem i zimą
4. Zawieszenie budek lęgowych i karmników
5. Zaprojektowanie nasadzeń na dalszych pasach zieleni (już nie przy domu dziecka), gdzie możnaby
umieścić rownież ławki dla spacerujących osób, które chciałyby poobserwować ptaki.
6. Zmiana betonowych pachołków blokujących parkowanie na betonowe donice z kwiatkami, które
również będą blokowały parkowanie, ale przy okazji będą zielone.

ZL1/15/III

Doszło do tego, że siedzę pod drzewem...

Łucja
WróblewskaKurzac

ZL2/01/III

Systemowa opieka dla drzew i krzewów na całej długości
ul. Rolnej na terenach będących własnością miasta

Iwona
Kańtoch

Przedmiotem projektu jest nasadzenie zieleni miejskiej, w tym ewentualnych drzew (lub jednego
specjalnego drzewa) obok Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego
w Katowicach w stopniu, w którym pozwalają na to warunki techniczne i prawne oraz
istniejąca infrastruktura podziemna.
Głównym działaniem jest opracowanie planu odbrukowania części parkingowej oraz nasadzenia;
a następnie jego realizacja. Plan powinien uwzględniać charakter terenu nasadzenia (walory estetyczne)
oraz rodzaj gatunku drzew (określone cechy - rozmiar, gęstość listowia, odporność). Realizacja to
przygotowanie według planu miejsc pod nasadzenie drzew, ich posadzenie i zabezpieczenie.
Projekt zakłada możliwość zamiany nasadzeń drzew na krzewy, w przypadku braku wystarczającej ilości
miejsca na posadzenie drzew (ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną) oraz wybór konkretnych
/ wybranych działek spośród zaproponowanych przez wnioskodawcę projektu

ul. Raciborska 3

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

25 000 zł

ul. Rolna (na całej długości)

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

69 000 zł

Zadanie ocenione negatywnie ze
względu na uwarunkowania
techniczne, brak możlwiości
zachowania minimalnych szerokości
jezdni oraz chodnika.

ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA

ZL2/02/III

ZL2/03/III

ZL2/04/III

Rewitalizacja zieleni przy ulicy W. Pola

Rewitalizacja zieleni przy ul. Gallusa

Plac zabaw, wybieg dla psów i skwer z ławkami

Adrian
Kowalski

Adrian
Kowalski

Marcin
Krupczyński

Pielęgnacja drzew i krzewów (prześwietlanie koron drzew, przycinanie krzewów).

Rewitalizacja zieleni przy ulicy W. Pola - odtworzenie zieleni w miejscach, gdzie została ona zniszczona
przez parkujące samochody. Nasadzenia nowych roślin - krzewów, dosianie trawników. Postawienie donic
z roślinami przy skrzyżowaniu z Dziewięciu z Wujka - tak, żeby oprócz zazielenienia także zabezpieczyć ten
obszar przed samochodami blokującymi chodniki.

Rewitalizacja zieleni przy ul. Gallusa - odtworzenie zniszczonej i zaniedbanej zieleni przy ulicy Gallusa
w Katowicach. Przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej w miejscach, gdzie została ona zniszczona.
Warto dodać, że w ostatnim czasie, na terenie, który obejmuje wniosek, wycięto jedno drzewo (przy
skrzyżowaniu z Ligocką/Mikołowską).
Wniosek zakłada poprawę estetyki dzielnicy poprzez nowe nasadzenia krzewów ozdobnych oraz dosianie
trawy. Zadanie zakłada nasadzenie niskich krzewów ozdobnych. Pomiędzy nimi zostanie dosiana trawa.
Krzewy - tam, gdzie mowa o obszarze znajdującym się pomiędzy chodnikiem, a parkingiem mogłoby być
nasadzone w odstępach od siebie, żeby osoby wychodzące z samochodów parkujących wzdłuż drogi mogły
swobodnie dostać się na chodnik. Tam, gdzie krzewy byłyby nasadzone w miejscu pomiędzy chodnikiem,
a jezdnią - nasadzenia mogą być prowadzone w gęstych grupach.
Zadanie zakłada, że nasadzono by około 35 krzewów ozdobnych. Proponowane gatunki krzewów to np.
krzewuszka cudowna (weigela florida 'Alexandra'), bądź też inne gatunki ozdobnych, niskich krzewów.

Zagospodarowanie terenu na łące przy ulicy Woźniczki, stworzenie skweru z ławkami, nasadzeniami
i placem zabaw dla dzieci oraz wybiegu dla psów wraz z pojemnikami na psie odchody.

ZL2/08/III

Zazielenienie placów i skwerów w dzielnicy Brynów Stara Ligota

Borys
Pronobis

Chcemy dodatkowo zazielenić naszą dzielnicę poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów w miejscach
gdzie ich brakuje: 1 ulica Adwentowicza - zacienić plac zabaw od strony zachodniej paroma większymi
drzewami tak by dzieci i ich opiekunowie w słoneczne dni mogli na placu zabaw mieć odrobinę cienia.
W tej chwili, często i gęsto w upalne dni muszą z niego "uciekać" ze względu na całkowity brak cienia;
2 . róg ulicy Rolna - Wodospady - prosimy o nasadzenie dużego iglaka (parę metrów 3-4) np. sosny na
skwerze by w okresie świątecznym można zapalić tam lampki; 3 . okolice Kossak - Szczuckiej 43a - Rolna
20c,d - w wolnej przestrzeni bez drzew i krzewów z widokiem na szpetne garaże prosimy o nasadzenie
drzew i krzewów (paru drzew).

ZL2/09/III

Zazielenienie ścian niskiego budynku na osiedlu przy
ulicach Gallusa/Ligockiej

Adrian
Kowalski

Zadanie zakłada nasadzenia roślin pnących tuż przy niskim budynku położonym przy parkingu na osiedlu
przy ulicach Gallusa/Ligockiej. Budynek jest regularnie niszczony przez graficiarzy. "Obsadzenie go"
zielenią wyeliminuje problem powstania graffiti. Zakładam, że obsadzić można dwie ściany budynku - tę
od strony ul. Dziewięciu z Wujka i od strony bloku o adresie Ligocka 7b (przy tych ścianach przy budynku
jest trawnik).

ul. W. Pola - odcinek
pomiędzy skrzyżowaniem
z ul. Dziewięciu z Wujka
i z ul. Załęską

ul. Gallusa - na wysokości
numerów o 6 do 10

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

-

22 000 zł

Zadanie niezgodne z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice, po
realizacji generowałyby koszty
niewspółmiernie wysokie w stosunku
do wartości proponowanego zadania.
Ponadto rewitalizacja zieleni bez
odpowiedniego wydzielenia nie
rozwiąże problemu "dzikiego"
parkowania.

50 000 zł

Zadanie po realizacji generowałoby
koszty niewspółmiernie wysokie w
stosunku do wartości proponowanego
zadania. Żywopłoty ulegałyby
notorycznemu niszczeniu z uwagi na
sąsiedztwo parkingu.

ul. Woźniczki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

120 000 zł

Zadanie nie znajduje się w katalogu
projektów możliwych do realizacji
w ramach Zielonego Budżetu miasta
Katowice - ma charakter czysto
infrastrukturalny a zieleń jest tylko
dodatkiem. Niezgodność z MPZP zapis
w planie - 8 U.

1. ul. Adwentowicza 17 - od
zach. strony placu zabaw,
2. ul. Wodospady 54 - z tyłu
bloku na skwerze,
3. ul. Kossak - Szczuckiej 43a ul. Rolna 20 c,d - pomiędzy
nimi - koło schodów

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

22 000 zł

Zadanie możliwe do realizacji na części
ze wskazanych lokalizacji.
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 000 zł.

ul. Ligocka - najbliższy adres
to ul. Ligocka 7b (blok
mieszkalny na przeciwko
budynku, o którym mowa we
wniosku)

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

-

5 000 zł

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

ZL2/10/III

Pierwsza łąka kwietna w dzielnicy

Genowefa
Smolka

ZL3/01/III

Rawa to nasza sprawa! - dosadzamy drzewa i krzewy na
bulwarach

Grażyna
Prycza-Kupny

ZL3/02/III

Ogród dla owadów na Marcinkowskiego

Grażyna
Prycza-Kupny

ZL3/03/III

ZL3/04/III

ZL3/05/III

Labirynt tajemnic

II etap - Zazielenienie przestrzeni publicznej dokoła placu
zabaw.

Polana przy drodze dobrych myśli - wykorzystajmy
potencjał zieleni

Krystian
Kubiak

Paweł
Kostyra

Grażyna
Prycza-Kupny

Zielony labirynt

Krystian
Kubiak

ZL3/07/III

To wiele znaczy dla zapylaczy!

Sandra
Gocel

ZL3/08/III

Liceum pod palmami

Barbara
Sonek

ZL3/06/III

Koło biblioteki miejskiej na środku osiedla chcielibyśmy mieć łąke kwietną, przed i za największym
blokiem w dzielnicy tzw. jamnikowcem. Nasz jamnikowiec wypełnia tak naszą przestrzeń betonem, że im
więcej zieleni tym lepiej. Dziękujemy!
ZAWODZIE

ul. Grzyśki 19a - ul.
Wodospady 58 (Wozaków)

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 000 zł.

Zadanie będzie polegało na nasadzeniach drzew parkowych oraz krzewów wzdłuż bulwarów Rawy w
rejonie ulic: Saint Etienne, Bohaterów Monte Cassino, Bagiennej.

ul. Saint Etienne,
ul. Bohaterów Monte Cassino,
ul. Bagienna

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

15 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 500 zł.

Projekt zakłada ogrodzenie wskazanego terenu oraz dokonanie nasadzeń kolorowych roślin miododajnych
oraz mini domku dla owadów zapylających.

trawnik pomiędzy chodnikami
przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 6,
ul. Marcinkowskiego 17

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

4 100 zł

Wniosek zaopiniowany negatywnie ze
względu na planowaną budowę sieci
wodociągowej

9 870 zł

Wniosek zaopiniowany negatywnie ze
względu na wysokie koszty utrzymania
w stosunku do wartosci projektu poza
tym wykonanie wnioskowanego
zakresu prac na działce wskazanej we
wniosku stwarzać będzie duże
zagrożenie dla poruszających się
pieszych

Zielony labirynt z żywopłotu, ze "skarbem" w postaci donicy z kwiatami.

Zazielenienie przestrzeni publicznej, na której znajduje się plac zabaw. Teren pomiędzy Marcinkowskiego
11, a stacją energetyczną. Zgodnie projektem powstałym w pierwszej fazie projektu z 2021 roku. Czyli
wcześniejsze usunięcie starych topol (w celu poprawy zdrowia i bezpieczeństwa) przez Zarząd Zieleni
Miejskiej i posadzenie nowych krzewów i drzew wg projektu.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące czynności:
- uprzątniecie terenu z zalegających odpadów,
- wytyczenie naturalnych dróg do polany oraz alejek spacerowych,
- przygotowanie w kilku miejscach siedzisk z pni drzew,
- nasadzenia drzew i krzewów parkowych dostosowanych gatunkowo do już obecnych,
- rozproszone dosadzenie polnych roślin miododajnych na obecnej już łące (np. w formie kul nasiennych).

ul. 1 maja 152

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

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

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

60 230 zł

Nie uwzględniono kosztów pielęgnacji i
wycinki istniejących drzew.Teren
objęty wnioskowanym zadaniem jest
przeznaczony na inny cel ale zadanie
możliwe do realizacji w organicznym
zakresie z uwagi na ograniczenia
formalno-prawne np. konieczność
uzyskania decyzji
o wycince i towarzyszące inwestycje:
ciepłociąg oraz ewentualna realizacja
muzycznego placu zabaw
z BO

teren zielony pomiędzy ulicą 1
Maja, ciągiem pieszorowerowym prowadzącym w
stronę dzielnic
Nikiszowiec/Szopienice
a Centrum Przesiadkowym
Zawodzie

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

50 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 10 000 zł.

Zakres rzeczowy zadania jest objęty
innym zadaniem planowanym do
realizacji przez Miasto w roku
bieżącym,przyszłym lub latach
następnych i uniemożliwia jego
realizację. Obszar jest objęty
planowanym działem Miasta Katowice
oraz UŚ, UE, Politechniką Śląską i GZM
w ramach Zielonej Strefy Nauki
(Sprawiedliwa Transformacja). Z uwagi
na powyższe realizacja zadania może
mieć czasowy charakter

ul. Czecha 6a

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

8 000 zł

W ramach zadania planujemy organizację cyklu 2 warsztatów o tematyce ekologicznej, związanej z ochroną
zapylaczy, dbaniem o florę i faunę, czy tworzeniem małych, zielonych form ogrodowych (donic balkonowych /
kwietników, itp.). W czasie tego cyklu około 50 uczestników będzie miało okazję poznać teorię - w ramach
edukacyjnej prelekcji, po której odbędzie się część praktyczna: manualne wysadzanie łąki kwietnej na balkon,
tworzenie własnej skrzyni stanowiącej przestrzeń dla zapylaczy. Warsztaty odbędą się w kwietniu i maju w ogrodzie
MDK, co zostało już potwierdzone u dyrekcji instytucji.

ul. Marcinkowskiego 13A

WYDZIAŁ KULTURY
/Dysponentem środków: Miejski
Dom Kultury Bogucice –
Zawodzie

+

8 000 zł

W ramach zadania zakupionych zostanie 10 dużych roślin, które zostaną rozlokowane na terenie X Liceum
Ogólnokształcącego w Katowicach. Ustawienie roślin upiększy przestrzeń szkoły oraz zwiększy utlenienie
na przestrzeniach wspólnych. Dzięki temu młodzież szkolna będzie mogła się zrelaksować pomiędzy
zajęciami lekcyjnymi.

X Liceum Ogólnokształcące
im. I.J. Paderewskiego
Akademickie w Katowicach,
ul. Miarki 6

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

7 200 zł

Labirynt z żywopłotu na wzór makiety Śródmieścia przy NOSPR

ZL3/09/III

ZL3/10/III

ZL3/11/III

Zakup metalowego kosza na plastikowe nakrętki

Monika
Sekuła

Zakup kosza metalowego na plastikowe nakrętki oraz jego montaż przy Zespole Szkół nr 1 w Katowicach.

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

2 500 zł

Nasz piękny ogród

Irena
Chaluch

Celem zadania jest upiększenie i pielęgnacja ogrodu środowiskowego w Zespole Szkół nr 1, który
utworzony został ze środków Budżetu Obywatelskiego 2018 r. Chcemy wymienić zdewastowaną barierkę
trawnikową na terenie przed szkołą, chcemy zakupić stelaż do formowania zieleni wraz z roślinami oraz
Ul. Staszica 2, ul. Piaskowa 8a WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU
rzeźbę kwiatową. Instalacja rzeźby i stelaża będzie połączona z warsztatami dla młodzieży kształcącej się w
zawodzie ogrodnik i technik architektury krajobrazu.

+

17 000 zł

Zadanie możliwe do realizacji tylko na
części wskazanej lokalizacji - teren
Zespołu Szkół Nr 1.

Anna
Kurzydło

Zadanie ma na celu dokonanie nasadzeń bylin gatunkowo pasujących do już zasadzonych wcześniej. W
2021 roku obok przystanku tramwajowego Zakład Zieleni Miejskiej dokonał nasadzenia zieleni przyulicznej
w ramach pierwszego Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Chciałabym, aby posadzić rośliny w tych
samych gatunkach na drugim końcu przystanku, aby dodatkowo upiększyć to reprezentacyjne miejsce
dzielnicy Zawodzie. Dodatkowo nasadzenia zostały by wykonane na wąskim pasie zieleni przed kościołem
pw. Opatrzności Bożej wzdłuż chodnika, które obecnie jest zaniedbane.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

60 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 3 000 zł.

Warto trochę dotlenić okolice ul. Sowinskiego 5A. Okolice pawilonu pod tym adresem są obszarem mocno
wybetonowanym, brakuje tu drzew i cienia. Miłym wyjątkiem jest pasmo zieleni pomiędzy blokami ul.
Sowińskiego 11 a 5, przy domkach na ul. Pilotów. Pasmo kontynuowane jest z boku pawilonu i aż do końca
obszaru domków jednorodzinnych. Przy końcu tego obszaru brakuje jednak pomysłu na jego
ul. Gen. Józefa Longina
zagospodarowanie i przez większość czasu rośnie tam po prostu wysoka trwa. Projekt ma na celu
Sowińskiego 5A za pawilonem
urozmaicenie go poprzez nasadzenie 3 drzew czereśniowych. Odpowiednio rozsadzone z czasem dadzą
i piekarnią
cień na chodniku, dostarczą więcej tlenu oraz pięknie przozdobią okolicę kwiatami na wiosnę, a następnie
owocami, dzięki czemu uzyskamy mały osiedlowy sad. Kiedyś sadzenie drzew owocowych na osiedlach
było bardzo popularne, warto ożywić tę tradycję.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

3 300 zł

Nieruchomość miasta przeznaczona do
zbycia

Budleja Dawida (łac. Buddleja davidii) – czyli „Motyli krzew”.
To ozdobna, szybkorosnąca roślina, kwitnąca od czerwca do października. Kwiaty tej niezwykle pięknego
krzewu, w zależności od odmiany, występują w kolorach białym, bladoniebieskim, fioletowym,
karmazynowym i fioletowo-purpurowym. Pachnące kwiaty zebrane w długie, wąskie, wiechowate
kwiatostany, pojawiają się na wierzchołkach tegorocznych pędów i przyciągają do siebie motyle. Owady te
bardzo licznie przylatują w okresie jej kwitnienia.
Planowane jest nasadzenie obok siebie różnokolorowych krzewów Budleja Dawida (ilość -10-15 szt.).

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

21 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 3 000 zł.

5 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania
środkówpublicznych.Opadłe owoce
z drzew zanieczyszczają teren, nasilają
ryzyko użądlenia przez osy, szerszenie,
a bliskość ruchliwych ulic powoduje
kumulowanie w owocach substancji
szkodliwych w spożyciu.

5 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Opadłe owoce z drzew
zanieczyszczają teren, nasilają ryzyko
użądlenia przez osy, szerszenie, a
bliskość ruchliwych ulic powoduje
kumulowanie w owocach substancji
szkodliwych w spożyciu. Dodatkowo
duża ilość uzbrojenia na wskazanych
terenach.

Zazieleniona ulica 1 Maja

Ul. Staszica 2

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

OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC

ZL4/01/III

ZL4/02/III

ZL4/03/III

ZL4/04/III

Cień, tlen i sad - nowe drzewa w dzielnicy

Motyle krzewy (Budleja Dawida) na Dolinie 3 Stawów

Owocowa Paderewa 1

Owocowa Paderewa 2

Agnieszka
Uciakiewicz

Agnieszka
Jagła

Adam
Południak

Adam
Południak

Na terenie Osiedla Paderewskiego znajdowały się kiedyś ogródki działkowe. Dzisiaj jedyną pozostałością
po nich są pojedyncze drzewa owocowe. Niestety w ostatnich latach wiele tych drzew zostało
zniszczonych na potrzeby budowy dróg i budynków. Spróbujmy przywrócić drzewa owocowe na naszym
Osiedlu! Miło jest widzieć drzewa, które na wiosnę są obsypane kwiatami, a w lecie rodzą pyszne owoce.

Na terenie Osiedla Paderewskiego znajdowały się kiedyś ogródki działkowe. Dzisiaj jedyną pozostałością
po nich są pojedyncze drzewa owocowe. Niestety w ostatnich latach wiele tych drzew zostało
zniszczonych na potrzeby budowy dróg i budynków. Spróbujmy przywrócić drzewa owocowe na naszym
Osiedlu! Miło jest widzieć drzewa, które na wiosnę są obsypane kwiatami, a w lecie rodzą pyszne owoce.

Najbliższa ulica Pułaskiego

ul. Sikorskiego/Graniczna,
ul. Szeptyckiego/Graniczna

Ul. Pułaskiego

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

-

ZL4/05/III

Owocowa Paderewa 3

Adam
Południak

Na terenie Osiedla Paderewskiego znajdowały się kiedyś ogródki działkowe. Dzisiaj jedyną pozostałością
po nich są pojedyncze drzewa owocowe. Niestety w ostatnich latach wiele tych drzew zostało
zniszczonych na potrzeby budowy dróg i budynków. Spróbujmy przywrócić drzewa owocowe na naszym
Osiedlu! Miło jest widzieć drzewa, które na wiosnę są obsypane kwiatami, a w lecie rodzą pyszne owoce.

Ul. Sowińskiego 11

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

10 000 zł

Zadanie możliwe do realizacji na cześci
wskazanego terenu. z uwagi na dużą
uciążliwość postawienia opadłych
owoców, wniosek zaakceptowano pod
warunkiem wyboru gatunków drzew
owocowych nie zawiązujących owoców
lub wydających niewielką ilość
owoców np. wiśnia Kanzan, śliwa
wiśniowa, grusza 'Chanticleer', jabłonie
ozdobne. Przy drodze owoce maja
dużo zanieczyszczeń i niewskazane jest
ich spożywanie

Michał
Piątek

Obecnie przy zalewisku na terenie Katowickiego Parku Leśnego znajduje się tablica informacyjna o
szkodach górniczych. W ramach niniejszego zadania obecnie istniejącą tablice zastąpiłyby dwie nowe
tablice o charakterze edukacyjnym. Dotyczyłyby one nadal kwestii szkód górniczych jednak treść
rozszerzona byłaby o proces tworzenia się pokładów węgla oraz cyklu węglowego i jego oddziaływania na
klimat ziemski. Całość składałaby się z 2 tablic, na których zaprezentowano by: cześć I - powstawanie
pokładu węgla + tematyka szkód górniczych, na drugiej cykl węglowy + gospodarcze wykorzystanie węgla i
wpływ na klimat ziemski. Tworzące się zalewisko na terenie KPL wskutek eksploatacji górniczej jest
idealnym miejscem do zobrazowania procesu powstawania węgla. Natomiast park, jest idealnym
miejscem w kontekście zmian klimatycznych i miejskich wysp ciepła, jako miejsce o charakterystycznym
mikroklimacie i dającym ochronę przed upałem. Z uwagi na zakres materiału i złożoność, trudne jest
przedstawienie we wniosku projektu tablic inforamcyjno-edukacyjnych. Istnieje możliwość opracowania
treści tablicy informacyjnej przez wnioskodawcę bez wynagrodzenia, w uzgodnieniu z przedstawicielami
Miasta. Wówczas kwota wpisana na projekt mogłaby zostać przeznaczona na inne zadania.

Katowicki Park Leśny

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

10 000 zł

Projektant tablicy będzie musiał ustalić
treść i miejsce z Lasami Państwowymi
Nadleśnictwa Katowice i ZZM.
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.

Uporządkowanie zaniedbanej zieleni miejskiej przy ul.
Generała Kazimierza Pułaskiego

Krzysztof
Gargula

W projekcie planuje się wykonać:
- usunięcie na stałe chwastów (tych wielkich, które zarastają całą przestrzeń),
- uporządkowanie terenu m.in. ze śmieci czy głazów,
- pozostawianie zieleni tzw. bezproblemowej tj. drzewa, krzewy itp.,
- zasianie trawy lub innej roślinności, która zablokuje ponowny rozrost niechcianych chwastów (wielkich),
- wyznaczenie i utwardzenie ścieżki (np. poprzez wyłożeniem jej kamieniami) łączącej wejście na Osiedle
mieszkaniowe Rekreacyjna Dolina z ścieżką spacerową ul. Generała Kazimierza Pułaskiego.

Zieleń miejska przy ścieżce
spacerowej w pobliżu
ul. Generała Kazimierza
Pułaskiego 32, 26

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

60 000 zł

Zadanie możliwe do realizacji na części
wskazanego terenu.
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 7 000 zł.

ZL4/08/III

Zielony Skwer Feliksa Netza

Michał
Piątek

Odszczelninie nawierzchni poprzez rozbiórkę szczelnej nawierzchni asfaltowej (około 320 m2), wykonanie
nowej nawierzchni z warstwy przepuszczalnej - utwardzonej o szerokości 2,0 m (50 mb), wykonanie
nasadzeń krzewów (około 100 mb), wykonanie łąki kwietnej (50 m2), wykonanie nasadzeń drzew (około 2
sztuk), wykonanie trawnika z obsiewu (40 m2), ustawienie ławek (3 sztuki) lub jednej ławki
wieloosobowej, ustawienie kosza na śmieci (1 sztuka), wykonanie dokumentacji projektowej.

Skwer Feliksa Netza,
ul. Damrota

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

62 600 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5 000 zł.

ZL4/09/III

Zakrzewienie trawnika

Zuzanna
Słabiak

Nasadzenia niskich krzewów wzdłuż ul. Granicznej od ronda Zenktelera do punktu sprzedaży zapiekanek
Kris, od strony ul. Sowińskiego.

Trawnik wzdłuż ul. Granicznej
od ronda Zenktelera do
punktu sprzedaży zapiekanek
Kris, po stronie od
ul. Sowińskiego.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

25 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5 000 zł.

ZL4/10/III

Ustawienie figury kwiatowej w okolicach przedszkoli
numer 77 oraz 87

Zuzanna
Słabiak

Ustawienie figury kwiat.owej w kształcie misia na rondzie przy przedszkolach numer 77 i 87 przy ul.
Granicznej 44

20 500 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych - mały efekt przyrodniczy,
duże koszta utrzymania.

ZL4/06/III

ZL4/07/III

Poznaj Katowice - węgiel, a klimat

ul. Graniczna 44

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

ZL4/11/III

Ekologiczny Ogródek Doświadczeń - Za pan brat z
zapylaczami

Helena
Wieczorek

Zaproponowane działania zakładają poszerzenie wiedzy z zakresu roli zapylaczy w naszym ekosystemie
oraz promowanie działań ekologicznych. Nasze działania zakładają:
1. Akcję edukacyjną dla uczniów ZSiP1 Katowice oraz okolicznych placówek (ZSiP1 Katowice jako baza
dydaktyczna/szkoleniowa). Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dot. zapylaczy, zakładania uli i
ich pielęgnowania. Warsztaty zostaną poprowadzone przez doświadczonego pszczelarza.
2. Pszczelarz podczas zajęć z uczniami ZSiP1 Katowice pokaże założenie ula. Na terenie ZSiP1 Katowice
powstanie ul, wg specyfikacji:
* 1 domek drewniany z daszkiem, malowany;
* podstawowe materiały do wypełnienia;
* zestaw probówek szklanych do obserwacji owadów;
* instrukcja postępowania z domkami oraz lista materiałów do znalezienia w lesie/parku;
* warsztaty ze stawiania domków dla dzikich zapylaczy z ostatecznym montażem i wypełnieniem wnętrza
domków (wypełniania domków materiałami, które dostarczymy plus innymi zebranymi przez uczestników
w lesie/parku.);
* wiosenne zasiedlenie pszczołami;
* 3 inspekcje w kolejnym roku z dokumentacją fotograficzną.
3. Założenie w miejscu docelowym ula łąki kwietnej 5mx5m.
4. W celu nawodnienia ogródka, zakładamy zakup i montaż 2 pojemników na deszczówkę po 210l.
5. W celu monitorowania warunków atmosferycznych w tej części zostanie również zamontowany
ogródek meteorologiczny, w którym będzie również czujnik zanieczyszczeń.
6. Przy wejściu do szkoły w miejscu starego kwietnika, powstanie nowy – zrewitalizowany z wieloletnimi
nasadzeniami.
Mamy nadzieje, ze nasze działania staną się przyczynkiem do ochrony zapylaczy, wdrożeniem
ekologicznych rozwiązań w swoich mieszkaniach, domach itp.

ul. Paderewskiego 46

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

-

55 605 zł

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek
nr 1 nie wyraża zgody na realizację
zadania na terenie szkoły ze względu
na bezpieczeństwo uczniów.

10 000 zł

Zakres rzeczowy zadania jest objęty
innym zadaniem planowanym do
realizacji przez Miasto w roku
bieżącym,przyszłym lub latach
następnych i uniemożliwia jego
realizację. Na przedmiotowym terenie
realizowana jest inwestycja budowy
zbiornika retencyjnego przez KI S.A.

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA

ZL5/01/III

Łąka

Łukasz
Mróz

Obsianie terenu łąką kwitną.

ZL5/02/III

Dosadzenie drzew przy ul. Zgrzebnioka i Meteorologów

Maciej
Kowalczyk

Na ulicy Zgrzebnioka, od ul. Kormoranów w kierunku ul. Meteorologów, po prawej stronie jest pas zieleni,
na którym można dosadzić drzewa. Drzewa nie wpłyną na bezpieczeństwo, gdyż jest tam wystarczająco
dużo miejsca. Dodatkowo obok stomatologa jest pas zieleni, na którym rosną pojedyncze brzozy. W
ramach zadania proponuję dosadzić na tym obszarze więcej drzew.

ZL5/03/III

Zasadzenie drzew i krzewów na Skweru Franciszka
Szymkowiaka

Maciej
Kowalczyk

Zadanie polega na zasadzeniu drzew i krzewów na Skwerze Franciszka i uatrakcyjnienie go dla
mieszkańców.

Budki lęgowe na Brynowie

Radosław
Pietuch

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

ZL5/04/III

ul. Drozdów

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

Skrzyżowanie ul. Zgrzebnioka
i Metereologów

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

20 000 zł

Skwer Franciszka
Szymkowiaka, róg ul.
Kościuszki
z ul. Zgrzebnioka

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

20 000 zł

cała dzielnica Brynów część
wschodnia - Os. Zgrzebnioka tereny zieleni

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

-

10 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia wymogu
celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania środków
publicznych.Z uwagi na
uwarunkowania techniczne
(uzbrojenie) brak możliwości
wykonania nasadzeń, niejednoznaczny
opis zadania.
Stan własnościowy terenu, na którym
zlokalizowano zadanie, jest niezgodny
z zasadami Zielonego Budżetu miasta
Katowice.

Zadanie niezgodne z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice, po
realizacji generowałyby koszty
niewspółmiernie wysokie w stosunku
do wartości proponowanego zadania

ZL5/05/III

Dzielnicowy Bank Drzew i Krzewów

Radosław
Pietuch

Dzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej
kwoty 15 000 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów, które będą rozdysponowane wśród mieszkańców
dzielnicy. Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa i krzewy posadzić w określonych miejscach w
dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował budżetem 15 000 zł na zakup roślin do
wydania w danej dzielnicy. Zakład Zieleni Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa i krzewy mieszkańcami
określi rodzaj i wielkość wkopywanych roślin oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUiM miejsce ich wkopania.

ZL5/06/III

Klomb kwiatowy w starej fontannie

Radosław
Pietuch

Zadanie zakłada wykorzystanie istniejącej, nieczynnej fontanny na klomb kwiatowy, bez konieczności
ingerencji w infrastrukturę i otaczającą zieleń.

Nie dotyczy

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

15 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Podobne zadanie
realizowane jest przez Miasto
Katowice w ramach programu
wCOPdrzewo.

Skwer Szymkowiaka, na styku
z ul. Łabędzia

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

40 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 000 zł.

Teren dzielnicy LigotaPanewniki

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

+

4 150 zł

teren dzielnicy LigotaPanewniki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

18 000 zł

Cały obszar zielony należy do dwóch
właścicieli - Miasta Katowice i osób
prywatnych, brak możliwości spójnego
zagospodarowania terenu

ul. Panewnicka od początku
muru osiedla 184-190 do
przystanku autobusowego
Panewniki Wietnamska N/Ż

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

30 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 7 000 zł.

Teren dzielnicy LigotaPanewniki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

15 000 zł

teren dzielnicy LigotaPanewniki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

30 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5 000 zł.

ul. Wczasowa

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

40 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.

LIGOTA - PANEWNIKI

ZL6/01/III

Drzewo Roku dzielnicy Ligota-Panewniki

Adam
Łęski

Konkurs na "Drzewo Roku dzielnicy Ligota-Panewniki" to projekt edukacyjny z zakresu ochrony przyrody,
skierowany do wszystkich mieszkańców. Podczas jego realizacji, mieszkańcy będą mogli zgłosić drzewa
kandydujące do konkursu, poprzez przesłanie ich zdjęć na specjalnie utworzony w tym celu profil
Facebookowy, w odpowiednim terminie. Zgłoszone mogą być tylko te drzewa, które znajdują się na
terenach należących do Miasta Katowice. Następnie, po głosowaniu, zwycięskie drzewo zostanie poddane
gruntowemu badaniu m.in. tomografem oraz otrzyma ekspercką opinię. Odbędzie się też sesja zdjęciowa,
a przed zwycięzcą zostanie umieszczona tabliczka z tytułem. Mieszkańcy będą też mogli zaproponować
imię dla wybranego drzewa. Celem projektu jest poszerzenie fachowej wiedzy wśród mieszkańców na
temat badań i ochrony drzew w przestrzeni miasta. Po przeprowadzonych badaniach nastąpi ich
ekspercka prezentacja online lub na spotkaniu z mieszkańcami. Koordynatorami tego projektu, oprócz
wnioskodawcy, mogą być: przedstawiciel RJP nr 6, ZZM Katowice oraz członkowie grupy FB Drzewo
pięknego dnia, którzy są mieszkańcami Ligoty i Panewnik. Wśród tych, którzy prześlą zdjęcia drzewkandydatów do konkursu rozdane zostaną sadzonki drzew i krzewów, pochodzące z zasobów ZZM
Katowice.

ZL6/02/III

Nowy żywopłot na skwerze przy ul. Piotrowickiej 68

Adam
Łęski

Posadzenie nowego żywopłotu na skwerze przy ul. Piotrowickiej 68

ZL6/03/III

Zielona Panewnicka przyjazna ptakom i mieszkańcom

Krzysztof
Duda

ZL6/04/III

Pielęgnacja starych drzew przy ul. Wielkopolskiej

Adam
Łęski

ZL6/05/III

Nasadzenie nowych skupin krzewów wraz z położeniem
agrowłókniny i ściółki w wybranych miejscach ul.
Wielkopolskiej

Adam
Łęski

ZL6/06/III

Zazielenienie wjazdu do Parku Zadole

Marek
Werner

Ulica Panewnicka na odcinku za Szkołą Podstawową nr 9 staje się smutną ulicą pobazgranych przez
huliganów murów podmiejskich osiedli. Realizacja zadania ma na celu:
- poprawę estetyki tej części ulicy,
- zmniejszenie ilości hałasu dobiegającego do domów z ruchu ulicznego,
- utrudnienie działań huliganów związanych z rywalizującymi ze sobą klubami sportowymi.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie nasadzeń krzewów wzdłuż południowej części ulicy na
odcinku od nr Panewnicka 182 do przystanku autobusowego. Wybrane krzewy to gatunki kwitnące,
mieszanka gatunków pozwoli zapewnić kwitnienie w różnych tygodniach oraz różnobarwność liści. Przede
wszystkim jednak wybrano gatunki sprzyjające małym ptakom, takim jak wróble, zarówno poprzez
zapewnienie schronienia, jak i pokarmu.
Nasadzane rośliny powinny być pomieszane, aby zapewnić docelowo różnorodność struktury krzewów.
Miejsce nasadzeń zaznaczono w załączniku - jest to przestrzeń po środku obecnego pasa zieleni, która
pozwoli utrudnić dostęp do murów osiedla i pozostawi część łąki od strony ulicy. Jednocześnie nasadzenie
nie powinno być przy samym murze ze względu na kanał telekomunikacyjny (aby uniknąć późniejszych
uszkodzeń krzewów przez firmy telekomunikacyjne).

Zadanie polega na cięciach pielęgnacyjnych w koronach starych, potrzebujących tego drzew.

Nasadzenie nowych skupin krzewów wraz z położeniem agrowłókniny i ściółki, w sumie w 6 miejscach po
ok. 8 metrów 2, w pobliżu przecięcia się ulicy Wielkopolskiej ze Śląską, Huculską, Małopolską i Poleską.
Można rozważyć nasadzenie niewysokich krzewów takimi jak: tawułka ‘Little Princess’, pięciornik
krzewiasty ‘Sommerflor’, berberys kolumnowy np. ‘Red Pillar’.
Przy wjeździe do Parku Zadole na ul. Wczasowej notorycznie parkują pojazdy i niszczą trawnik oraz
okolice drzew tam rosnących niszcząc też system korzeniowy. Można zapobiec temu incydentowi, dlatego
proponuje postawienie 8 sztuk lub więcej w zależności od wymiarów - kwietników gabionowych np. o
wymiarze 450 x 30 x 50, uzupełnienie ich kamieniami oraz obsadzenie roślinnością typu trawy oraz iglaki,
a także zazielenienie tego skrawka poprzez obsianie trawnika na pozostałej zniszczonej powierzchni tego
miejsca.

ZL6/07/III

Odtworzenie roślinności wzdłuż ul. Kruczej

Klaudia
Kuraś

Zadanie dotyczy nasadzeń drzew oraz odtworzenia roślinności niskiej przy ul. Kruczej w Katowicach.
Projekt zakłada posadzenie 10 sztuk drzew gatunków przystosowanych do warunków miejskich (w tym
kwitnących) takich jak: wiśnia piłkowana, lipa drobnolistna, klon, kasztanowiec czerwony, miłorząb
dwuklapowy oraz 46 m.b. krzewów gatunków takich jak przykładowo: perukowiec podolski, forsycja,
pęcherznica w odmianach, dereń zwyczajny, dereń jadalny, budleja Dawida, bez czarny, tawuła w
odmianach, śnieguliczka, róża w odmianach, ligustr. Docelowo krzewy mają utworzyć zwartą barierę
chroniącą pieszych, a zwłaszcza małe dzieci przed szkodliwym działaniem spalin samochodowych
jeżdżących ul. Kruczą. W ramach założenia zostanie też wykonane zabezpieczenie roślin przez
zastosowanie niewielkich płotków (wiklina, drewno, inne), tak aby młode rośliny nie uległy dewastacji.
W ramach projektu przewidziana też jest pielęgnacja roślin po posadzeniu (jeden sezon wegetacyjny).
Projekt zakłada możliwość zamiany nasadzeń drzew na krzewy, w przypadku braku wystarczającej ilości
miejsca na posadzenie drzew (ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną) oraz wybór konkretnych
/ wybranych działek spośród wszystkich zaproponowanych przez wnioskodawcę projektu.

ul. Krucza

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

35 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5 000 zł.

ul. Panewnicka – zakres
działek od skrzyżowania
z ul. Kruczą do ronda przy
dworcu PKP w Ligocie / plac
księdza Rafała Grządziela

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

85 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok.4 000 zł.

1. Zakręt budynku ul. Gdańska
14 za chodnikiem
2. Zakręt przy budynku
ul. Zadole 44 przy stacji
wypożyczania rowerów.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

54 000 zł

Stan własnościowy terenu, na którym
zlokalizowano zadanie, jest niezgodny
z zasadami Zielonego Budżetu miasta
Katowice.

ul. Mała oraz ul. Zielona

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

35 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 2.500 zł.

ZL6/08/III

Ulica Panewnicka – zielona oś dzielnicy Ligota-Panewniki etap II kontynuacja

Klaudia
Kuraś

Przedmiotem tego projektu jest nasadzenie zieleni miejskiej przy ulicy Panewnickiej w Katowicach w stopniu, w którym pozwalają na to warunki techniczne i prawne oraz istniejąca infrastruktura
podziemna. Jest to etap drugi a zarazem kontynuacja pierwszej części projektu zgłoszonego i przyjętego
do realizacji w roku poprzednim 2021. W ramach tegorocznego projektu planowane jest:
1- zakup oraz posadzenie 25 sztuk drzew gatunków przystosowanych pod względem wymagań życiowych
do środowiska miejskiego np. wiśnia piłkowana, lipa srebrzysta, klon polny, robinia akacjowa, brzoza
pożyteczna, jarząb mączny, jarząb szwedzki, kasztanowiec czerwony
2 - zakup oraz posadzenie 100 sztuk (można przyjąć miarę metr bieżący) krzewów odpowiednich do
trudnych warunków miejskich np. dereń jadalny, perukowiec podolski, rokitnik zwyczajny, ligustr
pospolity, forsycja, róża pomarszczona, bez czarny, tawuła w odmianach
W ramach założenia zostanie też wykonane przygotowanie terenu, zabezpieczenie roślin oraz
zastosowanie podłoża kierunkowego pod rośliny. Przewidziana też jest pielęgnacja roślin po posadzeniu
(jeden sezon wegetacyjny).
Projekt zakłada możliwość zamiany nasadzeń drzew na krzewy, w przypadku braku wystarczającej ilości
miejsca na posadzenie drzew (ze względu na istniejącą infrastrukturę podziemną) oraz wybór konkretnych
/ wybranych działek spośród wszystkich zaproponowanych przez wnioskodawcę projektu.

ZL6/09/III

Łąki kwietne + donice gabionowe przy budynkach ul.
Gdańskiej 14 oraz ul. Zadole 44

Józef
Sołtysik

Wykonanie łąk kwietnych oraz posadowienie donic na zewnętrznych obrzeżach obszaru, gdzie zostały
zasiane łąki kwietne, tak aby poprawić estetykę miejsca oraz zapobiec parkowaniu samochodów.
Ogromne głazy, które były tam położone nie spełniły swojej funkcji ponieważ łatwo je było przesunąć.
Zmotywowanie właścicieli sąsiednich nieruchomości do podobnych działań.

Klaudia
Kuraś

Celem projektu jest utworzenie alei kwitnących drzew i krzewów w pasach zieleni znajdujących się wzdłuż
ul. Małej oraz ul. Zielonej. W ramach projektu zakłada się zakup i nasadzenie:
- 10 sztuk drzew gatunków (w tym kwitnących) takich jak: złotokap pospolity, wiśnia piłkowana, lipa
drobnolistna, klon, kasztanowiec zwyczajny, kasztanowiec czerwony, tulipanowiec amerykański, magnolia,
- 40 m.b. krzewów gatunków takich jak: perukowiec podolski, forsycja, pęcherznica w odmianach, dereń
zwyczajny, dereń jadalny, budleja Dawida, bez czarny, tawuła w odmianach, śnieguliczka, róża w
odmianach,
- wykonanie niewielkiej łąki kwietnej pokazowo-edukacyjnej o powierzchni około 30m2 wraz z tabliczkami
informacyjnymi.
W ramach założenia zostanie też wykonane zabezpieczenie roślin. Przewidziana jest pielęgnacja roślin po
posadzeniu (jeden sezon wegetacyjny).
Projekt zakłada możliwość zamiany nasadzeń drzew na krzewy, w przypadku braku wystarczającej ilości
miejsca na posadzenie drzew (ze względu np. na istniejącą infrastrukturę podziemną) oraz wybór
konkretnych / wybranych działek spośród wszystkich zaproponowanych przez wnioskodawcę projektu.

ZL6/10/III

„Zielono Nam i kolorowo” - piękne rośliny przy ul. Małej

ZL6/11/III

Owady zapylające w sadzie i ogrodzie.

Klaudia
Kuraś

ZL6/12/III

Aleja kwiatowa w naszej dzielnicy.

Sylwia
Bacia

ZL6/13/III

Szkolny ogródek

Kornelia
Magiera

ZL6/14/III

ZL6/15/III

Odkrywamy dolinę potoku Kokociniec

Dorota
Żywica

Alejka kwiatowych ławeczek na osiedlu Kokociniec

Dorota
Żywica

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane 3 rzeźby wielkogabarytowe przedstawiające owady
zapylające oraz 3 ozdobne drewniane barcie /ule ozdobne/. Zostanie też wykonana naturalna łąka
kwietna o powierzchni około 100m2. Pojawią się tabliczki edukacyjne, dzięki którym będzie można
dowiedzieć się jak pożyteczne dla człowieka i poważnie zagrożone są owady zapylające. Bardzo istotną
kwestią tego założenia jest fakt, iż ma ono powstać w przestrzeni, gdzie dwa lata temu w ramach
Zielonego Budżetu został zrealizowany Sad Sąsiedzki „ Owoce Ligoty”, a więc ma być niejako jego
uzupełnieniem i stanowić integralną tematyczną całość. Planowana łąka kwietna w ramach tego założenia
to nie tylko urozmaicenie florystyczne lecz przede wszystkim zamierzone i celowe wzbogacenie bazy
pokarmowej lokalnej populacji owadów zapylających.
Realizacja projektu nastąpi w przestrzeni ogólnodostępnej. Będzie to miejsce dostępne dla wszystkich
mieszkańców bez względu na wiek, przyrodników oraz miłośników obcowania z naturą.
Aleja kwiatowa jest na naszej trasie do domu, szkoły, pracy w naszej przestrzeni. Jest blisko nas, to nasze
miejsce odpoczynku, chwili relaksu czy spaceru. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nasadzeń
ozdobnych roślin, krzewów i kwiatów.
Ogród szkolny zostanie poddany gruntownej rewitalizacji. Planowane jest wykonanie grządek warzywno –
zielnych, łąki kwietnej, kącika krzewów owocowych (maliny, jeżyny).
W ramach projektu przewidziano rozmieszczanie domków dla jeży, poidełka dla ptaków, hotelu dla
owadów. Miejsce pod drzewami zagospodarowane zostanie drewnianymi ławostołami i ławeczkami
umożliwiającymi prowadzenie w ogrodzie lekcji. Wszystkie planowane nasadzenia i wysiewy wymagają
nawiezienia odpowiedniej ziemi pod uprawę.
Celem zadania jest przeprowadzenie pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie należącym do
miasta Katowice, w dzielnicy Ligota Panewniki, w sąsiedztwie ul. Stanisława Hadyny, w pobliżu Doliny
Potoku Kokociniec. Zadanie ma na celu usunięcie połamanych drzew i gałęzi, likwidację chaszczy oraz
kosmetyczne podcięcia drzew i krzewów na terenie działek miejskich (31/2 oraz 30/2 - karta mapy 25, nr
obrębu 0003). Dodatkowo w ramach zadnia proponuję zamontować kilkanaście budek lęgowych, by w ten
sposób wesprzeć nasze środowisko i dbać o bioróżnorodność biologiczną.

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

ul. Kijowska

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

87 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5 000 zł.

Aleja między ul. Ludową
i ul. Kokociniec

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

50 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 10 000 zł.

ul. Zielonogórska 23

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

29 750 zł

Tereny zielone w sąsiedztwie
z ul. Stanisława Hadyny.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

70 000 zł

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

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

65 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1 000 zł.

10 000

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Podobne zadanie
realizowane jest przez Miasto
Katowice w ramach programu
wCOPdrzewo.

41 800 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok.10.000 zł.
Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania
środkówpublicznych. zadanie po
realizacji generowałyby koszty
niewspółmiernie wysokie w stosunku
do wartości proponowanego zadania.
Dodatkowo z uwagi na bardzo bliską
lokalizację ruchliwej drogi,
niebezpieczne będzie wykonywanie
prac pielęgnacyjnych. Duże zasolenie
spowoduje zamieranie roślin.

ZAŁĘŻE

ZL7/01/III

ZL7/02/III

Dzielnicowy Bank Drzew

Krzewy na Bocheńskiego

Joanna
Janiak

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

Karol
Janiak

Zadanie ma na celu dokonanie nasadzeń krzewów, które będą kontynuacją nasadzeń z wniosku do
ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone Załęże i 100 drzew dla Witosa”
Przy Bocheńskiego 40 w 3 rzędach na odcinku 9mb.
Przy Bocheńskiego 42-50 w 3 rzędach na odcinku 105mb.
Przy Bocheńskiego 52 w 2 rzędach na odcinku 30mb.
Przy Bocheńskiego 52 w kierunku do ulicy Pośpiecha 1 rząd na odcinku 23mb.
Proponowane krzewy:
- Forsycja Pośrednia
- Śnieguliczka Biała
- Berberys Thunberga ‘Red Carpet’
- Berberys Thunberga ‘Aurea’

Teren dzielnicy Załęże

ul. Bocheńskiego 40-52

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

-

ZL7/03/III

Chrońmy kasztanowce

Patrycja
Siepielska

Zadanie ma na celu ochronę załęskich kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem poprzez
zastosowanie pułapek feromonowych oraz iniekcji do pnia (endoterapia).

Obszar całej dzielnicy
w miejscach gdzie rosną
kasztanowce białe (m.in
ul. Gliwicka 85, 128, 153, 156,
177, 183, 196, ul. Bracka 28,
ul. Zarębskiego 4, Park
Załęski).

ZL7/04/III

Zazielenienie donic na Bocheńskiego

Patrycja
Siepielska

Zadanie ma na celu obsadzenie ozdobnymi roślinami zwisającymi lub pnączami nieużywanych od lat donic
znajdujących się na ekranach akustycznych w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Bocheńskiego.

ul. Bocheńskiego 51A

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

12 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 2.000 zł.

ZL7/05/III

Worki nawadniające dla młodych załęskich drzew

Joanna
Janiak

Zadanie ma na celu zakup worków nawadniających o pojemności około 75-85 litrów (tzw. hydrobuforów)
w celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia młodym drzewom w okresie suszy i upałów.

Cały obszar dzielnicy Załęże
(młode drzewa sadzone
w przeciągu ostatnich 2 lat)

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

15 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5.000 zł.

ZL7/06/III

Łąka kwietna dla Załęża

Karol
Janiak

Zadanie ma na celu powstanie łąki kwietnej pomiędzy torowiskiem tramwajowym, a drogą dla rowerów w
pobliżu głównego skrzyżowania w dzielnicy.

Róg ulic Gliwickiej i Brackiej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

30 000 zł

Kolonia Mościckiego,
ul. Gliwicka, między Kleofas
Parkiem a "dzikim boiskiem"

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

30 000 zł

Zadanie dotyczy dwóch niewielkich klombów przy wejściu na plac szkolny, ogólnodostępny dla
mieszkańców dzielnicy plac zabaw. W tej chwili praktycznie (prócz kęp trawy) nic tam nie rośnie. Jest tam
udeptana ziemia. Zadanie zakłada posadzenie w tym miejscu niskich, ozdobnych krzewów (np. tawuły
japońskie, berberysy, trzmieliny itp.).

Róg ulic Zarębskiego
i Gliwickiej, plac zabaw
należący do Szkoły
Podstawowej przy
ul. Zarębskiego 2

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU:

+

5 000 zł

Lokalizacja zadania:Szkoła Podstawowa
nr 20 w Zespół Szkół
i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2
40-854 Katowice.

Przedmiotem zadania jest uzupełnienie, dosadzenie brakujących roślin na Pl. ks. Józefa Londzina w
Katowicach przy ul.Gliwickiej

ul. Gliwicka pomiędzy
numerami 130 a 140

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

42 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.000 zł.

ul. Ondraszka 17, ul. Wolnego
8, odcinek na ul. Pośpiecha
(między ul. Janasa a ul.
Gminną), odcinek między ul.
Janasa 3a a ul. Gminną

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

+

6 800 zł

Teren między blokiem
mieszkalnym Janasa 3a, a ulicą
Gminną.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ
/Dysponent środków
finansowych: Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej

+

30 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna Filia
WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
3 Katowice ul. Gliwicka 93
środków finansowych: Miejska
(uzgodnione z Kierownikiem
Biblioteka Publiczna
placówki)

+

8 000 zł

-

4 800 zł

Kontynuacja rewitalizacji Parku na Kolonii Mościckiego. Obecny etap będzie polegał na pielęgnacji i
zadbaniu starodrzewu, który znajduje się między "dzikim boiskiem" a Kleofas Parkiem. Będą to nw.
działania:
1/ pielęgnacja zieleni wysokiej, cięcie drzew, w tym usunięcie oraz wywiezienie odpadów w ilości 100 m2.
2/ usuwanie odrostów drzew wraz z zebraniem i wywiezieniem powstałych odpadów.

ZL7/07/III

Park na 100-lecie Kolonii Mościckiego

Maria
Danielska

ZL7/08/III

Klomby z krzewami przed placem zabaw SP 20

Ewa
Inn

ZL7/09/III

Uzupełnienie, dosadzenie krzewów i bylin na terenie
placu ks. Józefa Londzina w Katowicach

Justyna
Czałpińska

ZL7/10/III

Karmniki dla ptaków dokarmianych przez mieszkańców
Załęża

Ewa
Inn

Obszerne, solidne karmniki stojące, zamontowane we wskazanych 4 miejscach dzielnicy (ul. Gminna, ul.
Wolnego, ul. Pośpiecha i ul. Ondraszka), gdzie co roku zimą mieszkańcy intensywnie i systematycznie
dokarmiają ptaki. W miarę możliwości na karmnikach powinny znaleźć się tabliczki ze zwięzłą informacją
czym należy karmić ptaki, a jakie produkty są szkodliwe dla ptaków.

ZL7/11/III

Klomb przy osiedlu Janasa - Ondraszka

Ewa
Inn

Stworzenie na osiedlowym trawniku klombu z kolorowymi krzewami ozdobnymi i drzewkami.

Ewa
Inn

Zadanie przewiduje warsztaty dla mieszkańców Załęża, w czasie których odbędzie się prelekcja na temat owadów
zapylających żyjących w przestrzeni miejskiej, ich roli w ekosystemie oraz sposobach wspomagania ich przez
człowieka. Po części teoretycznej nastąpi część praktyczna warsztatów, czyli budowanie domków dla owadów
zapylających - każdy uczestnik warsztatów wykona samodzielnie, przy fachowym wsparciu instruktora, domek dla
zapylaczy, który potem będzie mógł wziąć ze sobą, aby zamontować w miejscu zamieszkania, w przydomowym
ogródku itp. Ilość uczestników: 10 - 30 (można
w dwóch turach przeprowadzić warsztaty), w zależności od wyceny za jedną osobę biorącą udział w warsztatach.

ZL7/12/III

Zadbajmy o zapylacze - warsztaty teoretyczno-praktyczne dla
mieszkańców Załęża

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

53 000 zł

Osiągnięcie celu zadania będzie
możliwe tylko w przypadku
wprowadzenia kompleksowych
zabiegów np. pułapki feromonowe,
wygrabianie porażonych liści wraz
z ich utylizacją.

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5.000 zł.

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok.
1.000 zł.

OSIEDLE WITOSA
ZL8/01/III

Owocowy TBS

Katarzyna
Latusek

Nasadzenie na terenie osiedla w dogodnych miejscach, np. za blokami, przy ogrodzeniach, w okolicach
boiska, placu zabaw krzewów owocowych.

ul. Walerego Sławka, osiedle
TBS

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

Stan własnościowy terenu, na którym
zlokalizowano zadanie, jest niezgodny
z zasadami Zielonego Budżetu miasta
Katowice.

ZL8/02/III

„Zielona 13-stka”- edukacja ekologiczna poprzez
działanie. Zajęcia edukacyjne dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 13 w Katowicach połączone z aktywnym
uczestnictwem w tworzeniu i utrzymaniu zieleni w
ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach.

Iwona
Rzeszut

„Zielona 13-stka” jest zadaniem skierowanym na kształtowanie wśród dzieci uczęszczających do
Miejskiego Przedszkola nr 13 w Katowicach, a będących mieszkańcami osiedla Witosa, aktywnej postawy
wobec otaczającej przyrody. W ramach zadania planuje się:
1. Zajęcia edukacyjne o tematyce związanej z ekologią (min. „Mieszkańcy naszego ogrodu”, „Nasze
grządki - hodowla warzyw i owoców w przedszkolu”, „Tajemnice kochłowickiego lasu”, „Ekologia w domu
i przedszkolu” ). Planowane warsztaty będą uzupełnieniem realizowanego od 4 lat w przedszkolu „EKO
tygodnia” oraz wspomogą działania edukacyjne zmierzające do szanowania otaczającej nas przyrody
w myśl przysłowia „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”.
2. Pielęgnacja zieleni na terenie ogrodu przedszkolnego. Działania mają poprawić estetykę ogrodu, jego
bezpieczeństwo, a także pozwolić na zdrowy rozwój drzewostanu.
3. Nasadzenie krzewów żywopłotowych wzdłuż ogrodzenia przedszkola w celu utrzymania odpowiedniego
dla dzieci mikroklimatu, utworzenie naturalnego filtra powietrza.
4. Gry i zabawki edukacyjne - zakup gier terenowych (np. Skoki, „Światowid”, „Leśne Memo”) oraz
doposażenie przedszkola w gry i zabawki edukacyjne wspierające rozwijanie ciekawości poznawczej
skierowanej na przyrodę.

ZL8/03/III

Krzewy ozdobne na Skwerze Inki

Michał
Bonk

Nasadzenie ozdobnych krzewów stanowiących naturalny, nie przycinany żywopłot wzdłuż poręczy traktu
pieszego, po jego północnej stronie.

ZL8/04/III

Eko rok w przedszkolu

Joanna
Łukasiewicz

ZL8/05/III

Wiosna na Witosa - Łąka Krokusów

Robert
Czerner

Warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska
W ramach projektu w obszarze -warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony
środowiska chcemy stworzyć w Miejskim Przedszkolu nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w
Katowicach na Oś. Witosa „ EKO-ROK”, w którym podczas całego roku szkolnego będziemy dzieciom
stwarzać optymalne warunki do rozbudzania w nich postaw ekologicznych. Dbanie przez dzieci o
zasoby przyrody oraz zaangażowanie się u podstaw w edukację ekologiczną prowadzoną przez
specjalistów w tym obszarze może przyczynić się do rozbudzenia u dzieci wartości, której chcą bronić
i którą chcą realizować od najmłodszych lat jaką jest postawa ekologiczna.
W ramach projektu proponujemy realizację przyrodniczych warsztatów dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola Integracyjnego nr 50 w Katowicach na osiedlu Witosa. Warsztaty byłyby prowadzone
przez edukatorki z wykształceniem przyrodniczym oraz wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu
grup.
Proponujemy dwa rodzaje warsztatów – terenowe oraz stacjonarne.
Przyrodnicze warsztaty terenowe obejmowałyby cykl 3 spotkań (wiosną, latem i jesienią), podczas
których dzieci wychodziłyby poza budynek przedszkola, żeby poobserwować zmiany w okolicznej
przyrodzie.
Warsztaty stacjonarne odbywałyby się na terenie MP nr 50 i byłyby skierowane do wszystkich dzieci.

Ul. Witosa 16A

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

30 500 zł

Chodnik łączący sklepy ABC
przy ul. Mościckiego i szkołę
nr 33

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

3 000 zł

ul. Mościckiego 2, Miejskie
Przedszkole nr 50 z
Oddziałami Integracyjnymi

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

15 760 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

35 000 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

90 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 6.000 zł.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.000 zł.

Plac św. Herberta – osiedle
W ramach zadania nasadzenie 140 m2 kwiatów (szafran/Krokus Wiosenny) w mieszanych kolorach – żółty,
Witosa w Katowicach. Trawnik
fioletowy, biały (mix) lub odrębnych kolorów, w formie napisu zgodnie z przedstawionym szkicem lub w
pomiędzy ulicą Barlickiego, a
innej uzgodnionej formie, na górnej części centralnego placu Herberta na osiedlu Witosa.
placem zabaw.

Stan własnościowy terenu, na którym
zlokalizowano zadanie, jest niezgodny
z zasadami Zielonego Budżetu miasta
Katowice.

OSIEDLE TYSIĄCLECIA

ZL9/01/III

ZL9/02/III

Poidełka wody pitnej na Osiedlu Tysiąclecia

Uzupełnienie zieleni wokół skweru Piastów Śląskich

Tomasz
Baron

W ramach zadania zamontowane zostaną 2 poidełka z wodą pitną. Dodatkowym elementem poidełek
może być misa dla zwierząt.

Skwer im. Józefa Kidonia,
Staw Maroko

Tomasz
Baron

W ramach projektu zasadzone zostaną krzewy Berberys Thunberga "Green Carpet" oraz umieszczone 2
głazy około 50cm x 50cm (lokalizacje zaznaczone granatowymi symbolami X na mapie w załączniku), które
ul. Księcia Henryka Brodatego,
uniemożliwią nielegalne parkowanie samochodów. Zadanie to jest uzupełnieniem zadania "Poprawa
teren przy skwerze Piastów
estetyki zieleni przy skwerze Piastów Śląskich" z 2021 r., które z powodu wzrostu kosztów musiało zostać
Śląskich
ograniczone (krzewy Berberys Thunberga "Green Carpet" zostały wybrane do realizacji tego zadania).
Krzewy zostaną posadzone przy jezdni. Obecnie na tym terenie nielegalnie parkują samochody, niszcząc
trawniki.

ZL9/03/III

ZL9/04/III

ZL9/05/III

Zielona wizytówka Tysiąclecia

Budki lęgowe i edukacja

Karmimy ptaki i inne zwierzaki

Sławosz
Marcisz

Stworzenie zielonej wizytówki Osiedla Tysiąclecie. Posadzenie nowych drzew wraz z pielęgnacją
dotychczasowych drzew i stworzenie tym samym niewielkiego lasku oraz zapewnienie symetrii tła dla
napisu. Postawione budek lęgowych oraz poidełek dla ptaków. Zasadzenie krzewów przy belkach
stanowiących podstawę napisu. Utworzenie kwietnika. Wypełnienie trawą niewypełnionych dotychczas
przestrzeni.

Sławosz
Marcisz

1.Utworzenie budek lęgowych i poidełek dla ptaków;
2. Wykonanie nowych nasadzeń krzewów ozdobnych i kwietników;
3. Przygotowanie ścieżki edukacyjnej (tablice opisujące nowe oraz już istniejące zasadzenia oraz
zwierzęta).

Sławosz
Marcisz

Postawienie karmników dla ptaków umożliwiających pobranie karmy przez mieszkańca oraz nakarmienie
ptaków zamieszkujących obszar zadania (np. kaczek). Przygotowanie tablic edukacyjnych poświęconych
m. in. zasadom karmienia zwierząt.

Zielony teren na rondzie z
napisem os. Tysiąclecia

teren pomiędzy ul. B.
Chrobrego i Al. Ks. Henryka
Pobożnego / Skwer Józefa
Kidonia

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

+

82 500 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5.000 zł.

50 000 zł

Z realizacji zadania wyłączono
utworzenie budek lęgowych ze
względu na bardzo wysokie koszty
utrzymania.
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 6.000 zł.

Teren pomiędzy B. Chrobrego
i Al. Ks. Henryka Pobożnego /
Skwer Józefa Kidonia

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

-

20 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Brak możliwości kontroli
wykorzystania karmy zgodnie z jej
przeznaczeniem, tj. dokarmiania dziko
żyjących zwierząt. Doświadczenie z
kaczkomatem w Dolinie Trzech
Stawów pokazuje, że w przeważającej
większości karma (którą można pobrać
za darmo) jest zabierana przez
mieszkańców do domu. Ponadto,
obszar jest stosunkowo niewielki,
posadowienie w takim miejscu kilku
karmników może spowodować
nienaturalny wzrost liczebności
osobników gatunków synantropijnych
w stosunku do możliwości
ekologicznych tego terenu.

Skwer Augustyna Pająka

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

20 000 zł

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

DĄB

ZL10/01/III

Uzupełnienie roślinności na skwerze Augustyna Pająka

Grzegorz
Łagódka

Dosadzenie krzewów ozdobnych w ilości ok. 150 szt.

ZL10/02/III

Uzupełnienie i dosadzenie roślin krzewów na skarpie
skweru porucznika Henryka Kalemby

Grzegorz
Łagódka

Skwer Kalemby i dojście do przejścia podziemnego. Uzupełnienie i dosadzenie roślin krzewów na skarpie
gatunek irga oraz posadzenie ładnie kwitnących drzew np. 8 szt. z gatunku wiśnia ozdobna, śliwa ozdobna,
jarzębina. Wyściółkowanie korą w miejscach gdzie jej brakuje ok. 200 m2. Usadowienie czterech nowych
ławek wraz z koszami na śmieci.

Skwer porucznika Henryka
Kalemby przy ul. Dębowej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

45 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5.000 zł.

ZL10/03/III

Posadzenie drzewa na skwerze przy ul. Jabłoniowej

Grzegorz
Łagódka

Posadzenie drzewa Dąb Kolumnowy Warea Kindred Spirit (łac. Quercus ×warei Kindred Spirit)
Wysokość drzewa 3-4 metra. Zagospodarowanie terenu przy drzewie, ogrodzenie drzewa płotkiem
ochronnym, aby nie uszkodziły przebywające tam zwierzęta.

Skwer przy ul. Jabłoniowej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

7 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.
Dokładne miejsce po uzgodnieniu z
MDK (własność terenu)

ZL10/04/III

Nasadzenie dwóch drzew jarzębu pospolitego oraz
usunięcie pnia akacji i rdestowca ostrokończystego
wyrastającego z tego pnia

Justyna
Łagódka

Nasadzenie dwóch drzew jarzębu pospolitego (2 metrowa) oraz usunięcie pnia akacji i rdestowca
ostrokończystego wyrastającego z tego pnia.

ul. Sportowa 30

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

5 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.

ZL10/05/III

Nasadzenie trzech drzew na terenie przy ulicy Dębowej 34

Justyna
Łagódka

Nasadzenie trzech drzew - jarząb pospolity o wysokości 2-3 metra oraz zabezpieczenie ich przed
wygięciem oraz osłonięcie ich płotkiem ochronnym.
WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC

Teren położony przy
ul. Dębowej 34

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

6 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.

ZL11/01/III

Krzewy ozdobne przy ulicy Ściegiennego

Piotr
Kornasiewicz

Celem zadania jest nasadzenie krzewów ozdobnych w sposób uniemożliwiający rozjeżdżanie trawnika
przez samochody. Przykładowo może to być Mahonia Pospolita lub inny krzew, który wytrzyma w cieniu
drzew.

ul. Ściegiennego 51A

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

-

11 000 zł

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

ZL11/02/III

Pas zieleni na ulicy Ściegiennego

Piotr
Kornasiewicz

Celem zadania jest zazielenienie wyłączonego z ruchu obszaru znajdującego się na ulicy Ściegiennego
pośrodku, pomiędzy pasami ruchu. Obecnie obszar ten jest wylany betonem.

Ul. Ściegiennego 51A

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I
MOSTÓW

+

14 700 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 2.000 zł.
Realizacja zadania jest możlwa na
części wskazanej lokalizacji.

ZL11/03/III

Rewitalizacja Lasku Alfreda - utwardzona ścieżka
spacerowa

Ewa
Szanecka

Proponuje wykonanie ścieżki spacerowej z piasku i żwirku długości okolo 200 metrow, szerokości 1,5
metra, na miejscu istniejacej zarośniętej wiosną i latem i błotnistej podczas deszczy, trasy przebiegającej w
kształcie półkola przez Lasek Alfreda od wschodniego końca posesji ul. Daszynskiego 32 do zachodniego
końca posesji ul. Daszynskiego 20b.

ZL11/04/III

Ścieżka edukacyjna - ekologia, botanika, zoologia - na
Skwerze Walentego Fojkisa

Ewa
Szanecka

Drewniana ścieżka edukacyjna ok. 5 elementów (typu obrotowe memeory i in.) o tematyce ekologicznej
dendrologicznej, botanicznej i zoologicznej.

ZL11/05/III

Mniej hałasu i spalin więcej zieleni wokół placu zabaw na
Skwerze Fojkisa

Ewa
Szanecka

1. Ściana zieleni oddzielająca plac zabaw od przystanku tramwajowego (na trawniku po prawej stronie od
wejścia na plac zabaw umiejscowionego na przeciw przystanku tramwajowego ) - trejaż/konstrukcja ze
stali ocynkowanej o wys. 2,2 m, długość 4m. Z zamocowaną wiklinową matą pokrywającą konstrukcję
ułatwiająca wzrost pnączy - bluszcz pospolity, clematisy, winobluszcz trójklapowy, rdest Auberta.
2. Żywopłot wzdłuż wschodniej części ogrodzenia placu zabaw - np. mahonia pospolita.
3. Lilaki pospolite wzdłuż stacji rowerowej ul. Gnieźnieńska.

Nasadzenia krzewów-kwitnących i zimozielonych o długości 100 metrów - rododendrony, azalie,
laurowiśnia, budleja Dawida, forsycja, kosodrzewina, hortensja drzewiasta, ligustr, bambus.

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowicetrwały zarząd część terenu objęty
umowami dzierżaw

Katowice Lasek ALfreda na
wysokosci posesji ul.
Daszynskiego 20 b i ul.
Daszynskiego 36

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

25 000 zł

Plac zabaw na Skwerze
Walentego Fojkisa (w
zachodniej czesci, obecnie
trawnik miedzy huśtawkami )

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

25 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.000 zł.

Skwer Fojkisa ul.
Gnieźnieńska Katowice
otoczenie placu zabaw

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5.000 zł.

Teren trawiasty między linią
tramwajową, a ścieżka
rowerową wzdłuz ul.
Korfantego od ul.
Gnieźnienskiej do ul.
Konduktorskiej.

ZL11/06/III

Żywopłot wzdłuż ulicy Korfantego

Ewa
Szanecka

ZL11/07/III

Poidełka dla ptaków na Wełnowcu - Józefowcu

Piotr
Szuster

Proszę o zakup, montaż i sezonowe czyszczenie czterech mrozoodpornych (wykonanych z kamienia,
Skwer Walentego Fojkisa,
betonu lub cementu) kolumnowych poidełek dla ptaków. Poidełka powinny być szerokie, umiarkowanie
Park Wełnowiecki, ul.
głębokie o płaskim dnie (średnica misy 20-60 cm, głębokość 5-15 cm), z którego ptaki nie tylko będą mogły Nowowiejskiego teren zielony
się napić, ale też wykorzystać jako wanienkę do kąpieli. Proszę by motyw ozdób na kolumnie był
przy Dog Parku, Skwer Księdza
minimalistyczny.
Bolesława Kałuży

ZL11/08/III

Zielony parking na ul. Kotlarza

Piotr
Szuster

Celem zadania jest rewitalizacja 3 zabezpieczonych słupkami parkingowymi "skwerków" na górnym
odcinku ul. Kotlarza i urządzenie w ich miejscu kwietników z roślinami jedno i wielorocznymi. W tym celu
należy usunąć starą ziemię, nawieźć nową oraz nasadzić kwiaty i rośliny. Najlepiej spiszą się rośliny lubiące
słońce i półcień - skwerki są częściowo pod drzewami lub w ich okolicy. Proszę o nasadzenie roślin
parterowych - nie wyższych niż 1 metr, ze względu na bezpieczeństwo pieszych.

ZL11/09/III

Uratujmy najwyższe drzewo w okolicy

Piotr
Szuster

ZL11/10/III

Bank krzewów i roślin wieloletnich dla mieszkańców
Wełnowca - Józefowca

Piotr
Szuster

ZL11/11/III

Kwiaty na latarniach wzdłuż ulicy Józefowskiej reaktywacja

Piotr
Szuster

ZL11/12/III

Kwietnik przy starym pniu

Piotr
Szuster

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Ścieżka rowerowa na
gwarancji , konieczność wymiany
gruntu pod ewentualne nasadzennia

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

16 500 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

2 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 400 zł.

ul. Kotlarza

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I
MOSTÓW

+

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.500 zł.

ul. Mikusińskiego 20

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

-

600 zł

Ogólnodostępne tereny
dzielnicy wybrane przez
mieszkańców po konsultacji
z ZZM

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

6 000 zł

W ramach kontynuacji zadania z zielonego budżetu (ZL11/05/II) proszę o zakup kolejnych kwietników w
ilości na jakie pozwoli kwota oraz: ziemi, kwiatów i ich montaż wzdłuż ulicy Józefowskiej na jej środkowym
i górnym odcinku. Dodatkowo w ramach zadania proszę o ponowne wykorzystanie 12 kwietników z
poprzedniego projektu - które będą rozwieszone w 2022 roku.

ul. Józefowska

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

10 000 zł

Utworzenie kwietnika wokół dużego pnia topoli, która została ścięta kilka lat temu. Choć czas płynie
drzewo nie poddaje się i wypuściło nowe odrosty - które chciałbym zachować. W ramach zadania proszę o
uzupełnienie ziemi wokół pnia, wykoszenie wysokiej trawy oraz o nasadzenie kwitnących kwiatów
jednorocznych oraz wieloletnich, by kwietnik cieszył mieszkańców nie tylko przez jeden rok.

ul. Kotlarza - deptak

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

+

5 000 zł

+

20 000 zł

Pielęgnacja zieleni wysokiej – cięcie pielęgnacyjne w koronie drzew, w tym przy użyciu zwyżki, w zakresie
przewidzianym art. 87a ustawy o ochronie przyrody - zebranie i wywiezienie powstałych odpadów.
Dodatkowo w miarę możliwości proszę o usunięcie nadmiaru jemioły, która w ostatnich latach bardzo
rozrosła się na drzewie co pogorszyło jego stan.
Bank krzewów i roślin wieloletnich to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu Zieleni
Miejskiej kwoty 6 000 zł na zakup sadzonek krzewów i roślin wieloletnich (takich jak róże, funkie,
trzmieliny, różaneczniki, jaśmin czy magnolie...), które będą rozdysponowane wśród mieszkańców
dzielnicy. Dlatego Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował kwotą 6 000 zł na zakup krzewów i roślin do
wydania po uprzedniej informacji przez mieszkańca o miejscu planowanego nasadzenia. To Zakład Zieleni
Miejskiej ze względu na najwyższe kompetencje określi rodzaj krzewów i roślin wieloletnich jakie będą do
wydania.

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.000 zł.

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 800 zł.

KOSZUTKA

ZL12/01/III

Nowa zieleń na deptaku Niebieskie Bloki

Adrian
Szymura

Projekt zakłada wymianę i dosadzenie roślin na zieleńcu (rozdzielający chodnik od drogi dla rowerów), na
ulicy Chorzowskiej 5-9 (tzw. deptak Niebieskie Bloki).

ul. Chorzowska 5-9

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

Z uwagi na brak możliwości
dokładnego określania ilości roślin do
uzupełnienia, realizacja będzie do
kwoty zaplanowanej.

ZL12/02/III

Zielona ulica na Koszutce - Morcinka

Adrian
Szymura

Projekt zakłada założenie/odtworzenie zieleńca przy ulicy Morcinka 25-31. W ramach zadania zakłada się zdarcie
darni, posadzenie cienionośnych gatunków bylin, krzewów, niskich drzew oraz roślin cebulowych. Następnie
korowanie. Dodatkowo w ramach projektu zakłada się montaż dwóch pojemników na śmieci oraz trzech stojaków
(u-kształtne) na rowery.

ul. Wyszyńskiego 16-18
(przejście pomiędzy
budynkami)

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

-

8 200 zł

ul. Misjonarzy Oblatów 4-8
(podwórko), ul.
Broniewskiego 7-9.

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

+

7 000 zł

ul. Morcinka 19A

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
/Dysponentem środków będzie
MOPS

+

40 000 zł

ZL12/03/III

Tulipanowe pole na ul. Wyszyńskiego 16-18

Adrian
Szymura

Zadanie zakłada zagospodarowanie trawnika o powierzchni ok 90 m2 w pole tulipanów. [Przyjęte warunki:
posadzenie 60 szt. tulipanów na 1 m2 - łącznie 5400 szt. Przyjmując wagę 10 szt. cebul = 30 dkg,
wymagany jest zakup 162 kg cebul tulipanów]. Po przekwitnięciu w miejscu tulipanów zostanie wysiana
łąka kwietna. Posadzenie cebul oraz wysiew łąki przewidziany jest w ramach zasobów ludzkich KZGM,
współpracy lokalnych wolontariuszy oraz Rady Dzielnicy Koszutka.

ZL12/04/III

Uzupełnienie nasadzeń przy ul.
Broniewskiego/Misjonarzy Oblatów

Adrian
Szymura

Projekt zakłada dosadzenie krzewów (różaneczniki, głogowniki, cisy) oraz roślin cebulowych na podwórku
w rejonie ulicy Misjonarzy Oblatów 4-8, Broniewskiego 7-9. Dosadzenie odbędzie się w ramach zasobów
ludzkich KZGM, współpracy z wolontariuszami/Radą Dzielnicy Koszutka.

Adrian
Szymura

Zadanie zakłada rewitalizację część ogrodu przylegającego do budynku przy ul. Morcinka 19A. Ogród w tej chwili
jest terenem ogólnodostępnym, z którego w znacznym stopniu korzysta zlokalizowana w budynku Fundacja
"Gniazdo". Na wskazanym terenie prowadzone są również warsztaty przy współudziale Fundacji, Rady Dzielnicy
oraz lokalnych mieszkańców. W ramach projektu zakłada się wymianę tarasu o powierzchni 16 m2, wymianę 20
skrzyń w których hodowane są rośliny, wymiana dwóch ławo-stołów, dosadzenie roślin użytkowych (krzewy
owocowe) do gruntu oraz skrzyń, korowanie roślin w skrzyniach, budowa drewnianego kompostownika.

ZL12/05/III

ZL12/06/III

Ogród na Morcinka

Słonimskiego 6 - katowicka green street. (Część I)

Adrian
Szymura

ZL12/07/III

Słonimskiego 12 - katowicka green street. (Część II)

Adrian
Szymura

ZL12/08/III

Zielony dach przy ul. Chorzowska 1

Renata
Fortuna

Projekt zakłada zagospodarowanie zieleńcy przed wejściem do budynku na ul. Słonimskiego 6 oraz w
okolicy wiaty śmietnikowej. W ramach projektu przewiduje się dosadzenie bylin (funkie, paprocie,
serduszka), krzewów (hortensje, cisy), niskich drzew ozdobnych wiśnia "Kanzan"

Projekt zakłada zagospodarowanie zieleńca przy ul. Słonimskiego 12 (od strony ulicy Wyszyńskiego) oraz
w okolicy wiaty śmietnikowej. W ramach projektu przewiduje się dosadzenie bylin (funkie, paprocie,
serduszka), krzewów (hortensje, cisy), niskich drzew ozdobnych wiśnia "Kanzan"

Projekt zakłada stworzenie zielonego dachu ekstensywnego na powierzchni około 51m² garażu przy ul.
Chorzowskiej 1 z maty rozchodnikowej z wszystkimi wymaganymi elementami konstrukcji (warstwy
izolacyjne, warstwy ochronno-drenażowe itp.)

ul. Morcinka 25-31

ul. Słonimskiego 6

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I
MOSTÓW /Dysponentem
środków finansowych Zakład
Zieleni Miejskiej

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

+

-

45 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 3 000 zł.
Realizacja zadanie generowałaby
koszty niewspółmiernie wysokie
w stosunku do wartości
proponowanego zadania z powodu
corocznych prac związanych
z przekopywaniem cebul oraz
ponownym sadzeniem. Brak miejsca
na ich przechowywanie.

18 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Realizacja zadanie
generowałaby koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku do wartości
proponowanego zadania. Teren,
którego dotyczy zadanie jest już mocno
zagospodarowany.

ul. Słonimskiego 12

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

-

14 000 zł

Wnioskodawca wytypował dwa
miejsca na realizacje zadania. Jedno z
nich mieści się przy windzie dla
niepełnosprawnych (malutki teren z
rosnącym ogromnym klonem pośrodku
- około 11 m2), nie nadaje się na nowe
nasadzenia wytypowanymi roślinami z
uwagi na duży przerost bryły
korzeniowej, brak możliwości
przekopania ziemi i jej spulchnienia
bez szkody dla drzewa. Drugi teren
(także niewielki -20 m2) znajduje się
przy wiacie śmietnikowej, na której
rośnie zadbany trawnik.
Realizacja zadanie generowałaby
koszty niewspółmiernie wysokie w
stosunku do wartości proponowanego
zadania.

ul. Chorzowska 1

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

+

34 000 zł

Projektant musi opracować opinię
statyczno-wytrzymałościową stropu
garażu i tak dobrać obciążenie stałe,
aby nie przekroczyć obciążeń
granicznych.

ZL12/09/III

Zielony bufor na Sokolskiej

Tomasz
Jurys

"Zielony bufor na Sokolskiej" to pomysł,m aby po obu stronach ulicy Sokolskiej tj. Sokolska 43 -57 oraz
Sokolska 50-62 utworzyć z żywopłotu strefę buforową, która miałaby zmniejszać hałas ruchu
samochodowego, zmniejszać temperaturę chodnika, a także zmniejszać poziom zanieczyszczeń
pochodzących z ruchu drogowego. Strefa buforowa stworzona z linii nasadzonych roślin (żywopłotu)
znalazłaby się pomiędzy chodnikiem, a budynkami mieszkalnymi oraz pomiędzy chodnikiem, a jezdnią
(łącznie 4 linie nasadzeń - 2 dla Sokolskiej 43-57, 2 dla Sokolskiej 50-62). Na jednym z wymienionych
odcinków tj. Sokolska 50-62 już znajdują się nasadzenia lecz część z nich obumarła lub została wycięta.
Natomiast na odcinku Sokolska 43-47 takich nasadzeń jest niewiele.
W ramach tego zadania należy:
- usunąć obumarłe krzewy i nasadzić w ich miejsce nowe,
- uzupełnić "luki" w już istniejących liniach krzewów (głównie ul. Sokolska 50-62),
- nasadzić liniowo krzewy w miejscach, w których ich nie ma (głównie ul. Sokolska 43-57).

ZL12/10/III

Zimozielono na Morcinka

Tomasz
Jurys

Nasadzenia drzew zimozielonych na terenach pomiędzy jezdnią, a budynkami na ulicy Morcinka 29-31.

ZL12/11/III

Wybieg dla psów

Sylwia
Resler

ZL12/12/III

Poprawa estetyki zieleń w rejonie skrzyżowania ulic:
Misjonarzy Oblatów oraz Sokolskiej

Adrian
Szymura

ZL13/01/III

Zielona akupunktura osiedlowa

Anna
Malik

Wybieg dla psów.

Zadanie zakłada posadzenie we wskazanych miejscach traw ozdobnych (m.in. kostrzewa sina, ostnica,
kosmatka, mietelnik), bylin (krwawnik, rozchodnikowiec okazały, mikołajek) oraz wymianę 3 obumarłych
drzew na nowe. Następnie położenie włókniny i obsypanie żwirem.
BOGUCICE
„Zielona akupunktura osiedlowa" - to projekt mający na celu stworzenie mini oazy zagospodarowanej
zieleni wraz z postawieniem ławki dla osób chcących odpocząć, spoglądając na uroki przyrody. W ramach
projektu planowane jest utworzenie skwerku z zielenią np. skalniaka lub inny, który nie będzie w
przyszłości wymagał dużej obsługi, a jednocześnie będzie spełniał rolę ozdobną na osiedlu.
Części składowe zadania: 1 x założenie mini skwerku z zielenią np. skalniaka lub inny ; 1 x ławka; 1 x kosz
na śmieci.

ul. Sokolska 43-57 oraz 50-62

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

19 000 zł

Właśność terenu, na którym
Wnioskodawca chce zlokalizowac
zadanie, jest niezgodna z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

ul. Morcinka 29-31

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I
MOSTÓW

-

2 100 zł

Właśność terenu, na którym
Wnioskodawca chce zlokalizowac
zadanie, jest niezgodna z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Miejsce to jest usytuowane
między ul. Topolowa, a ul.
Klonową

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

-

-

skrzyżowanie (rondo) ulic
Misjonarzy Oblatów
i Sokolskiej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

26 000 zł

ul. Modrzewiowa, pomiędzy
budynkami nr 19 a 21

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5.000 zł.
Realizacja zadania jest możlwa na
części wskazanej lokalizacji.

Realizacja zadania spełnia wymogi
celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Zadanie po realizacji
generowałyby koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku do wartości
proponowanego zadania, transport
wody generowałby problemy i koszty.
Zaproponowany zbiornik nie wpisuje w
ramy ZBO

Projekt zakłada doposażenie powstałego w 2021 roku na Skwerze Koszyckim, ogrodu społecznego pn.
„Ogród Koszycki”, w zbiornik na wodę typu mauser o pojemności 1000 litrów, który w znacznym stopniu
ułatwiłby podlewanie roślin znajdujących się w ogrodzie.
ZL13/02/III

Ogród Koszycki - woda dla naszego ogrodu społecznego

Arkadiusz
Pawlik

ZL13/03/III

Przywracamy kolory na muzealnej Skarpie

Aleksandra
Karandys

Oprócz samego zbiornika przewiduje się jeszcze odpowiednie posadowienie oraz drewnianą obudowę,
która pełniłaby dwie funkcje. Pierwsza to zabezpieczenie zaworu przed dostępem dla osób, które
chciałyby wodę wykorzystać w sposób inny niż do podlewania roślin, a drugi to podniesienie walorów
wizualnych zbiornika, tak aby pasował do reszty elementów w ogrodzie.

Zaprojektowanie sektorów z bylinami kwitnącymi wraz z różami okrywowym, które przywrócą kolor
skarpie przy Muzeum Śląskim. Zdania przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności, poprawi estetykę
miejsca. Korzystnie wpłynie na mikroklimat. Kwitnące byliny i róże będą wabić zapylacze, czyli również
będzie pełnił funkcje ekologiczną.

Zadanie nie znajduje się w katalogu
projektów możliwych do realizacji
w ramach Zielonego Budżetu miasta
Katowice. Ponadto znane
uwarunkowania techniczne
uniemożliwiają realizację zadania wskazana działka jest zbyt blisko okien
budynków mieszkalnych. Powierzchnia
wybiegu dla psa musi wynosić co
najmniej 15 m2. Wybieg powinien być
w całości ogrodzony siatką. Nie można
zagrodzić terenu zieleni z którego
korzystają okoliczni mieszkańcy i
przeznaczyć go na wybieg dla psów.

Osiedle Kukuczki, Skwer
Koszycki, ul. Łużycka

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

6 000 zł

Al. Roździeńskiego

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

68 700 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok.1 000 zł.

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 3.000 zł.

ZL13/04/III

ZL13/05/III

Park kieszonkowy u zbiegu ulic Piotra i Markiefki

Poczuj klimat - piknik ekologiczny przy Korczaku

Piotr
Reimann

Zadanie przewiduje nasadzenie roślin oraz zabudowanie ławki z miejscem obok niej na wózek inwalidzki
(kwestia poruszana z osobami niepełnosprawnymi, które wskazują taką potrzebę) bądź dziecięcy.
Dodatkowo obok zabudowanie przysiadaka/podpieracza, o który zabiegają osoby starsze i schorowane.

Igor
Olszewski

Zadanie polega na zorganizowaniu rodzinnych warsztatów przyrodniczych i edukacyjnych z konkursami i nagrodami
przy Uczelni Korczaka we współpracy z Uczelnią Korczaka. Teren zostanie podzielony na strefy z zadaniami i
konkursami dla cały rodzin, ponadto odbędą się warsztaty z zdobienia ekologicznych toreb, powstanie stanowisko z
odbiorem baterii i drobnych elektrośmieci. Dla wszystkich będzie dostępna naturalna lemoniada podana w
ekologicznym opakowaniu, a dla osób, które przyniosą własne kubki wielokrotnego użytku zostaną przewidziane
nagrody. W innej strefie stworzymy stanowisko malowania buziek z elementami przyrodniczymi. Wszystkim
uczestnikom biorących udział w warsztatach i konkursach chcielibyśmy wręczyć roślinę lub zioła do posadzenia.

Zbieg ul. Piotra i ul. Markiefki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

60 000 zł

ul. Katowicka 27

WYDZIAŁ KULTURY
Dysponentem środków: Dom
Kultury Zawodzie

+

19 350 zł

+

40 000 zł

+

10 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 10.000 zł.

DĄBRÓWKA MAŁA

ZL14/01/III

Zielone ogrodzenie cmentarza

ZL14/02/III

Kwietny okrąg

Obsadzenie wzdłuż ogrodzenia cmentarza tujami Brabant o wysokości 1m. 50 sztuk przęseł - po 3 tuje na
przęsło, wszystko od strony osiedla, wzdłuż ciągu pieszego i parkingu. Zabezpieczy to w przyszłości
Renata
odgrodzenie miejsca pochówku bliskich od mieszkańców dzielnicy, utworzy poczucie odgrodzenia od
Reuter-Sobczak
ruchu pieszego, od spacerowiczów z psami i od osiedla mieszkaniowego przy ul.Techników
Obsadzanie powinno się zacząć od ul. Le Ronda.
Na terenie Parku Zielony Zakątek, przy schodach, obsadzenie kolorowymi krzewami miejsca ,które jest do
Renata
tego przygotowane. Dodatkowo obsadzenie wysokimi krzewami boiska znajdującego się na Zielonym
Reuter-Sobczak
Zakątku, od strony powstałej drogi przy ul.Biniszkiewicza.

ZL14/03/III

Dzielnicowy Bank Drzew

Tomasz
Hawryluk

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

ZL14/04/III

Likwidacja miejskich wysp ciepła - donice w Dąbrówce
Małej

Tomasz
Hawryluk

Zieleń w mieście wpisuje się w najnowsze trendy urbanistyczne, mieszkańcy oczekują obecnie w
przestrzeni jak najwięcej zieleni, która poza walorami estetycznymi pozytywnie wpływa na samopoczucie.
Zadanie ma na celu zakup przenośnych donic miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami. Dzięki nim
uatrakcyjnimy i zazielenimy przestrzeń miejską tam gdzie nie ma możliwości posadzenia drzew postawimy donice. Zadanie będzie uwzględniało wybór donic dopasowanych do charakteru dzielnicy.

Cmentarz przy ul.Le Ronda, od
ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ
strony osiedla przy
Dysponentem środków KZGM
ul.Wietniczej

Park Zielony Zakątek w
Dąbrówka Mała

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

Dąbrówka Mała

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

10 000 zł

Wzdłuż ul. Le Ronda

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

30 000 zł

ul. Wiosny Ludów 38

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

68 845 zł

ul. Szabelniana

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

50 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 5.000 zł.

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Podobne zadanie
realizowane jest przez Miasto
Katowice w ramach programu
wCOPdrzewo.

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 2 000 zł.

SZOPIENICE - BUROWIEC

ZL15/01/III

Zielona Oaza - Skwer Hutniczy Szopienice

Piotr
Łączniak

ZL15/02/III

Szabelniana wśród zieleni

Piotr
Łączniak

Warto tworzyć coraz więcej zielonych miejsc do odpoczynku i relaksu. Jednym z takich miejsc będzie
Zielona Oaza - Skwer Hutniczy znajdujący się w okolicy przystanku Szopienice Dwór. Będzie to miejsce z
nową zielenią, które będziemy mogli podziwiać spacerując po Skwerze. Zmieniajmy wspólnie Szopienice!

W ramach projektu "Szabelniana wśród zieleni" zostaną dokonane nowe nasadzenia krzewów i drzew oraz
zostaną stworzone kwietniki. Dzięki tej realizacji wschodnia część dzielnicy Szopienice-Burowiec będzie
piękniejsza i zazieleniona.

Zadanie możliwe do realizacji jedynie
na części wskazanego terenu.

W ramach zadania Akademia Recyklingu w Szopienickiej Bibliotece dzieci i młodzież, rodzice, ale i grupy przyjaciół
w każdym wieku, będą mogły spędzić czas razem, zdobywając wiedzę na temat śmieci jak również roślin i zwierząt.
Wokół Biblioteki powstanie ecogrupa, która wspólnie planować będzie przedsięwzięcia i warsztaty.
AKADEMIA RECYKLINGU - warsztaty tworzenia NASZYJNIKÓW ze starych t-shirtów, tworzenie obrazów w technice
string art, metalowych doniczek lub przyborników na długopisy z puszek po żywności oraz ozdabianie przedmiotów
techniką dequpage. Dbając o ograniczenie użycia sztucznych substancji i chemikaliów w Akademii Recyklingu
nauczymy jak tworzyć przyjazne dla środowiska i skóry kosmetyki naturalnego pochodzenia. Na warsztaty
uczestnicy przynoszą niektóre przedmioty do recyklingu z własnego domu, aby tym rzeczom nadać drugie życie.

ZL15/03/III

Rodzina ekologicznych w szopienickiej bibliotece

Łucja
Górny

ZL15/04/III

Zielony Uthemann

Izabela
Czerwińska

ZL15/05/III

Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne

Piotr
Łączniak

Mistrz ekologicznych działań - konkurs ogłoszony w sąsiednich przedszkolach, będzie odbywał się długofalowo.
Stopniowo będą ogłaszane kolejne proekologiczne zadania do wykonania. Forma konkursu pozwoli dodatkowo
wzbudzić rywalizację między przedszkolami czy poszczególnymi grupami. Dzieci będą zdobywały punkty za
wykonanie kolejnych zadań, aby ostatecznie wyłonić zwycięzcę. Nagrodą dla całej grupy lub przedszkola będą
rzeczy sprzyjające dalszemu rozwijaniu działań wspomagających ochronę naszej planety. Po ustaleniu z
dyrektorami placówek mogą to być na przykład mini warzywniki, którymi będą się opiekowały dzieci, książki
ekologiczne czy zabawki wykonane z ekologicznych lub recyklingowych materiałów.
Biblioteczna dżunga - chcemy aby nasza Biblioteka wprowadzała harmonię i spokój wśród osób, które nas
odwiedzają, aby była miejscem, w którym każdy czuje się dobrze. Dżungla książek jaką oferujemy naszym
Czytelnikom może zostać wzbogacona o dżungle zieleni, która zapewne poprawi samopoczucie każdemu. Zielone
nasadzenia roślinności doniczkowej pozwolą poczuć kojące działania natury na ludzki organizm, a może zainspiruje
także do spędzania czasu poza miejską dżunglą i docenienia znaczenia zielonych przestrzeni wokół nas. Jeśli
zrozumiemy jak bardzo są one ważne dla człowieka to zaczniemy o nie dbać i zapobiegać niszczycielskiej
działalności ludzi.

Zadanie polega na dowozie i rozplantowaniu 40 m3 zrębek drzewnych przeznaczonych do stosowania na
terenie placów zabaw oraz na uzupełnieniu żywopłotu otaczającego plac zabaw. Należy przygotować
teren pod obsadzenia, posadzić około 60 mb (około 150 szt) Pęcherznicy kalinolistnej 'Diabolo", założyć na
przedmiotowym terenie agrowłókninę oraz przykryć warstwą zrębek. Zadanie obejmuje również
pielęgnację terenu (m. in. podlewanie roślin, odchwaszczanie) przez okres 1 roku.

"Szopienicki ekosystem - warsztaty edukacyjne". Celem zadania jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w
zakresie dbania o lokalny ekosystem, wzbogacenie wiedzy na temat ekologii oraz podniesienia
świadomości w temacie ochrony przyrody znajdującej się na terenie dzielnicy Szopienice-Burowiec.
Planowana jest realizacja zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych, które pozytywnie wpłyną na
lokalny ekosystem Szopienic.

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

WYDZIAŁ KULTURy
/Dysponentem środków Miejska
Biblioteka Publiczna

+

4 600 zł

ul. Wiosny Ludów - Park A.
Uthemanna

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

35 000 zł

Teren dzielnicy nr 15
Szopienice-Burowiec

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

8 800 zł

Skwer H. Krzysztofiaka 10,

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

68 500 zł

Zadanie ma na celu oddzielenie od ruchliwych ulic gen. J. Hallera oraz Obr. Westerplatte skweru H.
Krzysztofiaka. Jest to centralny skwer zielony w dzielnicy, a zarazem miejsce przesiadkowe pomiędzy
liniami autobusowymi i tramwajowymi. W miejscu rozpadających się murków, przy wiatach
przystankowych ma powstać całoroczny żywopłot wraz z elementami ozdobnymi np. kamieniami z
piaskowca, drewnianymi siedziskami, a jeśli jest to możliwe ławkami. Aktualnie murki nie pełnią żadnej
funkcji, ani ozdobnej, ani nie nadają się jako siedziska gdyż się rozpadają. W ramach projektu ma również
zostać rozbudowany społeczny ogród deszczowy o nasadzenia z roślin usuwających metale ciężkie z gleby,
z elementami poidełek dla owadów. Jeśli wystarczy środków, wokół już istniejącego placu zabaw ma być
posadzona nowa roślinność i uzupełnione zrębki drzewne, a na terenie za skate pointem wzdłuż płotu
oddzielającego skwer od dawnej huty skarpa mają zostać wysypane zrębki i można posadzić np. bluszcz,
by zakryć płot z niecenzuralnymi wpisami.
ZL15/06/III

Całoroczny ogród deszczowy wraz z oddzieleniem skweru
od ulicy żywopłotem trawami ozdobnymi i krzewami

Małgorzata
Norek

Należy usunąć wierzchnią warstwę ziemi, nawieść kompost, nową ziemię, piasek, keramzyt i stworzyć
nowy większy ogród deszczowy, tam gdzie będzie to możliwe, nasadzić cieniolubne rośliny radzące sobie z
trudnymi warunkami np. tawlina jarzębolistna, cis (taxus baccata). Istnieją rośliny – hiperakumulatory,
pochłaniające niezwykle duże ilości metali ciężkich. W efekcie stężenie metali ciężkich w ich tkankach
może być wyższe od 100 do 1000 razy w porównaniu ze stężeniem w innych roślinach np. Smagliczka,
pochłania nikiel, kobalt i magnez, Berkheya purpurowa (przedstawicielka astrowatych) – akumuluje
nikiel, kadm, ołów i cynk – akumuluje nikiel, kadm, ołów i cynk, Pałka szerokolistna – pochłania arsen,
kadm, chrom, kobalt, nikiel i mangan, Słonecznik zwyczajny – pochłania arsen, kadm i nikiel, Orliczka –
pochłania arsen, Rdest ptasi – pochłania rtęć. Złotokap pospolity – pochłania i stabilizuje ołów, Wierzbica
wiciowa – efektywnie usuwa i akumuluje w biomasie: rtęć, kadm, ołów, chrom, miedź, nikiel, cynk,
Gorczyca sarepska – pochłania chrom Babka lancetowata – bardzo skutecznie oczyszcza gleby z ropy
naftowej.

lokalizacja zadania:
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy
Kantorówny w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 12 ul. Wiosny Ludów
22
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii
Curie-Skłodowskiej ul. Morawa 86
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela
Makuszyńskiego ul. Korczaka 11

ZL15/07/III

Zielony mini skwerek przy ul. Gen J. Hallera 8, 10,12 i ul.
Wandy

Małgorzata
Norek

Zazielenienie roślinami całorocznymi mini skwerku wraz z wymianą skażonej ziemi, nasadzenie roślin,
które pozwolą oddzielić skwerek od ruchliwych ulic i będą stanowiły wyciszenie od hałasu. Usuniecie
przestarzałej donicy i w ramach możliwości finansowych/projektowych wymiana peerelowskich ławek.

Mini skwerek przy ul. gen.
J.Hallera 8 , 10, 12, a ul.
Wandy

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

60 000 zł

ul. Leśnego Potoku

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

-

27 500 zł

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

ul.Plac Wyzwolenia 9

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

56 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 3.000 zł. Lokalizacja zadania: rynek
na Nikiszowcu

Plac Wyzwolenia

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

36 000 zł

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Park Bolina, ul. Leśnego
Potoku

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

200 000 zł

Wniosek zaopiniowany negatywnie ze
względu na przekroczony koszt dla
dzielnicy.

Plac Wyzwolenia - naprzeciw
Byfyj

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

50 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.000 zł.

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Podobne zadanie
realizowane jest przez Miasto
Katowice w ramach programu
wCOPdrzewo.

JANÓW - NIKISZOWIEC

ZL16/01/III

Domki i kaczkomat na Bolinie

Olaf
Marek

ZL16/02/III

Zielony zakątek na rynku

Przemysław
Jendroska

ZL16/03/III

Donice z drzewami na rynku

Przemysław
Jendroska

ZL16/04/III

Potok na Bolinie

Olaf
Marek

ZL16/05/III

Donice na rynku nikiszowieckim

Katarzyna
Stróż

Projekt zakłada wykonanie domku bądź domków pływających na stawie Bolina.
Domki zapewnią spokój ptakom oraz w znaczny sposób pomogą ptakom w okresie lęgowym.
Niestety, ale ludzie nadal karmią kaczki pieczywem, dlatego oprócz domków projekt zakłada postawienie
maszyny wydającej pokarm dla kaczek za symboliczną opłatą.
Stworzenie na rynku w Nikiszowcu zielonego zakątka. Niewielkiej zielonej przestrzeni z donicami z
zróżnicowaną roślinnością, od małych roślin po ozdobne niewielkie drzewo, ławkami do siedzenia oraz
miejscem do zaparkowania roweru. Popularnie takie miejsce nazywane jest parkletem. Kompozycja donic
różnej wielkości obsadzonych kwiatami, krzewami oraz niewielkim drzewem lub kilkoma drzewkami,
uzupełnione o ławki do siedzenie oraz miejsca do zaparkowania roweru - wykonane będą ze stali
kortenowskiej, aby pasowały już do ustawionych donic na placu Wyzwolenia oraz nie ingerowały w
historyczną zabudowę miejsca.
Zrobimy to w okolicy byłego zakładu fotograficznego (Plac Wyzwolenia 9) terenu obecnie służącego za
dziki parking blokujący ruch kołowy w okolicy. Stworzenie zakątka odbędzie się w konsultacji z zarządem
dróg - tak aby upłynnić ruch kołowy w okolicy.

Ustawienie na rynku dużych donic wykonanych ze stali kortenowskiej z posadzonym ozdobnymi
niewielkimi drzewami. Donice z ewentualnym przymocowanym miejscem do siedzenia i opcjonalnie
możliwością zaparkowania roweru.

Projekt dotyczy przywrócenia naturalnego wyglądu potoku, który przepływa przez środek parku Bolina.
W pierwszej kolejności usunięte zostałyby płyty betonowe, którymi wyłożony jest brzeg.
Koryto rzeki proponuje wykonać z bardziej naturalnych i przyjemniejszych dla oka materiałów:
otoczaki/żwir rzeczny. Jeśli to możliwe - dokonałbym nasadzeń roślin wodnych oraz wykonał małą
retencję wody.
Zieleń w mieście wpisuje się w najnowsze trendy urbanistyczne, mieszkańcy oczekują obecnie w
przestrzeni jak najwięcej zieleni, która poza walorami estetycznymi pozytywnie wpływa na nasze
samopoczucie. Zadanie ma na celu zakup przenośnych donic miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami.
Dzięki temu uatrakcyjnimy i zazielenimy przestrzeń miejską tam, gdzie nie ma możliwości posadzenia
drzew - postawimy donice. Donice z małymi drzewami pomogą zlikwidować miejskie wyspy ciepła, które
są uporczywe w upalne dni. Ponadto roślinność zwiększą wilgotność powietrza i pozwola zachować część
deszczówki. Donice z krzewami pozwolą wizualnie odgrodzić niektóre przestrzenie, dodać im walorów
estetycznych i zacienić.
Zadanie ma na celu wybór donic dopasowanych do historycznego - przemysłowego charakteru dzielnicy.

ZL16/06/III

Dzielnicowy Bank Drzew

Katarzyna
Stróż

ZL17/01/III

„Ekologicznie i estetycznie dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.” rewitalizacja obszaru zielonego otaczającego Warsztat
Terapii Zajęciowej w Giszowcu

Małgorzata
Liebig

ZL17/02/III

Realizacja projektu "Ziemia w naszych rękach"

Katarzyna
Dej

Dzielnicowy Bank Drzew to projekt mający na celu zabezpieczenie w budżecie Zakładu Zieleni Miejskiej
kwoty 10 000 zł na zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane wśród mieszkańców dzielnicy.
Mieszkańcy dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa posadzić w określonych miejscach w dzielnicy. Dlatego
Zakład Zieleni Miejskiej będzie dysponował budżetem 10 000 zł na zakup drzew do wydania w danej
dzielnicy. Zakład Zieleni Miejskiej wraz z wnioskującymi o drzewa mieszkańcami określi rodzaj
i wielkość wkopywanych drzew oraz zaopiniuje po konsultacji z MZUiM miejsce wkopania drzewa.
GISZOWIEC
Budynek żłobka i mieszczącego się w nim Warsztat Terapii Zajęciowej jest po termomodernizacji. Zielony
teren wokół nie komponuje się z wyremontowanym budynkiem, nową nawierzchnią drogi dojazdowej
oraz zadbaną architekturą otaczającego osiedla. W związku z powyższym teren wokół WTZ wymaga
rewitalizacji.
W ramach zadania należy użyźnić wyjałowioną ziemię przez nawiezienie jej humusem, posiać trawę,
założyć kwietną łąkę, wyplewić chwasty i podsypać klomb korą, w celu zapobiegania zarastaniu. W ramach
założonych zadań jest stworzenie kwietników w donicach oraz ekologicznej uprawy (ziół, warzyw,
owoców) na podnoszonych grządkach z desek. Posadzenie krzewów ozdobnych. Zrewitalizowany teren
zielony będzie odpowiednim miejscem na postawienie altany ogrodowej, przeznaczonej do wypoczynku
na powietrzu.
Realizacja projektu zakłada wycieczki, konkursy i warsztaty dla dzieci. Budżet przeznaczony zostanie na transport
dzieci, bilet wstępu i ceny warsztatów.

Nikiszowiec

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

10 000 zł

ul. Wojciecha 23A

WYDZIAŁ POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Dysponentem środków
Żłobek Miejski

+

20 500 zł

ul. Plac Pod Lipami 2

WYDZIAŁ KULTURY

+

12 500 zł

Zrezygnowano z pozycji nr 2
z kosztorysu Wnioskodawcy

ZL17/03/III

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy
ulicy Adama

Maria
Ryś

ZL17/04/III

Ukwiecenie terenu przy skrzyżowaniu ulic Przyjazna –
Przyjemna

Maria
Ryś

ZL17/05/III

ZL17/06/III

Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Mysłowickiej

Razem dla ekologii - warsztaty i spotkania edukacyjne dla
mieszkańców Giszowca

Grzegorz
Augustyn

Maria
Ryś

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

ul. Adama

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

74 000 zł

W ramach realizacji zadania przy skrzyżowaniu ulic Przyjazna – Przyjemna przewiduje się
nasadzenie niewysokich krzewów kwitnących.

ul. Przyjemna

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

10 000 zł

W ramach realizacji zadania, prace polegać będą obejmować wycinkę drzew i krzewów. Wskazana
roślinność to samosiejki, które na przełomie ostatnich lat znacznie rozrosły się w pasie zieleni
przylegającym do drogi i ciągu pieszego zlokalizowanego wzdłuż garaży na wysokości budynków przy ul.
Mysłowickiej 39-45 . Obecna roślinność znacząco ogranicza widoczność oraz zasłania dostęp oświetlenia
ulicznego w czasie nocnym, co wpływa na bezpieczeństwo osób poruszających się w porze wieczornonocnej. W zamian usuniętych krzewów i drzew w ramach zadania, planowane jest założenie kwietnika
(dywanu kwiecistego) i innej niskiej roślinności w różnych odcieniach zieleni, brązu, żółci, która z
kwietnikiem będzie tworzyła spójną całość rewitalizowanego terenu. Teren ten jest wielokrotnie
zaśmiecany przez przechodniów i osoby spożywające napoje alkoholowe. Nasadzenie nowej niskiej
roślinności poprawi estetykę i przejrzystość otoczenia. Teren ten wymaga ciągłego sprzątania, co generuje
dodatkowe koszty dla ZZM Katowice.

ul. Mysłowicka

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

70 000 zł

ul. Plac Pod Lipami 1

WYDZIAŁ KULTURY
Dysponentem środków MDK
Szopienice - Giszowiec

+

26 000 zł

Działania związane z realizacją zadania to:
- promocja zadania,
- warsztaty ekologiczne z Pracownią Edukacji Żywej,
- warsztaty wernikompostowania,
- warsztaty barwienia roślinami,
- warsztaty wykorzystywania chwastów w kuchni i codziennym użytku,
- leśne spacery dźwiękowe,
- warsztaty uprawy permakulturowej,
- warsztaty ekologicznej pielęgnacji ogrodniczej,
- spotkania o tematyce zero waste ze Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty,
- edukacyjne prelekcje ekologiczne (prowadzone m.in. przez Śląski Ruch Klimatyczny).
Nad koordynacją zadania, kontaktem z wykonawcami, promocją oraz rozliczeniem projektu będzie czuwała
wnioskodawczyni wraz z osobami zaangażowanymi w działalność ogrodu społecznego Flanca, a także pracownicy
MDK w Giszowcu, którzy wyrazili chęć wsparcia organizacyjnego.

MURCKI

ZL18/01/III

ZL18/02/III

Zielona rewitalizacja zieleńca w okolicy parkingu w
Murckach

Instalacja profesjonalnego ogrodzenia oraz pielęgnacja
roślin na skwerze w Murckach

Piotr
Głąbek

W ramach zadania zostaną założone kwietniki przy ulicy parkingu miejskim, przy Bielskiej w Katowicach.
Na powyższym terenie znajdują się trawniki, na których mogłyby zostać posadzone rośliny oraz
wypielęgnowane rosnące obecnie, które uczyniłyby naszą dzielnicę miejscem bardziej przyjaznym i
estetycznym. Teren znajduje się w eksponowanym miejscu, które dziennie mijane jest przez wielu
mieszkańców Katowic. Szacunkowe koszty wykonania zadania zostały opracowane na podstawie cennika
Zielonego Budżetu Miasta Katowice na rok 2022. Dodatkowym atutem proponowanego zadania jest
bliskość wykonanych zadań w ramach Zielonego Budżetu 2020-2021, przez co działania przyjmą charakter
kompleksowego zazielenienia przestrzeni publicznej.

ul. Bielska 8

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

20 000 zł

Piotr
Głąbek

Projekt zakłada instalację estetycznego i profesjonalnego ogrodzenia skweru wykonanego w ramach
Zielonego Budżetu Miasta Katowice 2020 - w okolicach przystanku autobusowego przy miejskim parkingu
w Katowicach-Murckach. Dzięki podjętym działaniom zostanie uzupełnione, wykonane w ubiegłym roku zadanie w ramach edycji Zielonego Budżetu. Ewentualne dodatkowe środki zostaną przeznaczone na
pielęgnację nasadzonych tam roślin. Realizacja projektu uczyniłaby dzielnicę Katowic miejscem bardziej
przyjaznym i estetycznym. Teren znajduje się w eksponowanym miejscu, które dziennie mijane jest przez
wielu mieszkańców Katowic. Dodatkowym atutem proponowanego zadania jest bliskość innych miejskich
projektów zazieleniających i poprawiających estetykę Miasta, przez co działania przyjmą charakter
kompleksowego zazielenienia przestrzeni publicznej.

ul. Bielska, przystanek
autobusowy przy parkingu
miejskim w KatowicachMurckach

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

20 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.000 zł. Wniosek zaopiniownay
negatywnie ze względu na niezgodność
stanu własnościowego terenu z
zasadami Zielonego Budżetu miasta
Katowice.

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.

ZL18/03/III

ZL18/04/III

ZL18/05/III

ZL18/06/III

ZL18/07/III

ZL19/02/III

Miejska Biblioteka Publiczna w
Katowicach, Filia nr 26,
ul. Goetla 2.

WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
środków finansowych: Miejska
Biblioteka Publiczna

+

2 800 zł

Projekt przewiduje przeprowadzenie spotkań edukacyjno - informacyjnych , praktycznych i teoretycznych z
dziedziny szeroko pojętej hortiterapii. Tematy będą poświęcone uprawie roślin ogrodowych i doniczkowych,
projektowaniu ogrodów różnej skali, również przestrzeni mieszkalnej z aneksem zieleni, ziołolecznictwu i zajęciom
ekorękodzieła. Planowana jest też giełda roślin "Przygarnij mnie" - wiosenna i jesienna wymiana sadzonek roślin
ogrodowych i doniczkowych z poradnictwem. Jednym z elementów będzie cykl spotkań z kuchnią wegetariańską i
wegańską bazującą na plonach z ogrodów.

Miejski Dom Kultury "Południe",
ul. P. Kołodzieja 42

WYDZIAŁ KULTURY / dysponent
środków finansowych: Miejski
Dom Kultury Południe

+

20 000 zł

Tomasz
Pelc

Poprawa retencji wód opadowych przy skwerze Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz na
fragmencie ulicy Samsonowicza poprzez wyprofilowanie chodników tak, aby wody spływały na trawniki
przy chodnikach, co poprawi nawodnienie okolicznych gruntów.

Skwer Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata oraz ul.
Samsonowicza (od
skrzyżowania z ul. Goetla
do skrzyżowania z ul.
Laskowskiego)

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I
MOSTÓW

Jarosław
Urych

Katowicki bank drzew to projekt mający na celu zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane
wśród mieszkańców. Mieszkańcy dzielnic współpracując z Radami dzielnic wiedzą najlepiej jakie drzewa
posadzić w dzielnicach. Dlatego najefektywniejszym rozwiązaniem będzie doposażenie budżetu Rady
Dzielnicy o kwotę 20.000 PLN które zostaną przeznaczone na zakup sadzonek, bądź rozwiniętych już drzew.

ul. Kołodzieja 42

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

20 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Podobne zadanie
realizowane jest przez Miasto
Katowice w ramach programu
wCOPdrzewo.

Jarosław
Urych

Zieleń w mieście wpisuje się w najnowsze trendy urbanistyczne, mieszkańcy oczekują obecnie w
przestrzeni jak najwięcej zieleni. Zieleni która poza walorami estetycznymi pozytywnie wpływa na nasze
samopoczucie.
Zadanie ma na celu zakup przenośnych donic miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami.
Dzięki temu chcemy uatrakcyjnić i zazielenić przestrzeń miejską tam gdzie nie ma możliwości posadzenia
drzew, postawimy donice. Donice z małymi drzewami pomogą zlikwidować miejskie wyspy ciepła, które
są uporczywe w upalne dni. Zwiększą wilgotność powietrza i pozwolą zachować część deszczówki.
Donice z krzewami pozwolą wizualnie odgrodzić niektóre przestrzenie, dodać im walorów estetycznych
i zacienić

ul. Bożka Arki 9

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

40 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 2.000 zł.

ul. Barcelońska

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

36 000 zł

Wniosek zweryfikowany negatywnie w obszarze kolejowym jest zakaz
sadzenia drzew

Wiosna z EkoBiblioteką

Joanna
Jarczyńska

Hortiterapia - zdrowie z ogródka

Irena
Chrobok

Poprawa retencji wód opadowych na terenie Murcek

Dzielnicowy bank drzew 2

Donice na rynku Murckowskim

Nasadzenia zieleni izolacyjnej - będących barierą
akustyczną dla linii kolejowej

Zadanie będzie poświęcone przyrodzie i jej różnych aspektom. Projekt będzie miał na celu upowszechnienie
tematyki proekologicznych zachowań poprzez cykl zajęć edukacyjno-przyrodniczych, które ponadto będą
integrowały społeczność dzielnicy Murcki. Zajęcia będą miały również charakter otwarty, więc mieszkańcy innych
dzielnic będą mogli uczestniczyć w zaproponowanych wydarzeniach.
Projekt zakłada:
- 2 warsztaty tematyczne;
- Eko Planszogranie - wieczór z grami planszowymi o tematyce eko;
- Zielony Piknik - ekologiczna impreza w ogrodzie botaniczno-sensorycznym przy ul. Goetla 2. W trakcie imprezy
przewidziano przedstawienie dla dzieci promujące ekologiczne postawy w życiu codziennym, konkursy o tematyce
ekologicznej, warsztaty plastyczne w duchu zero waste, podwórkowe zabawy;
- rozbudowę księgozbioru o zakup książek o tematyce przyrodniczej i zero waste;
- zakup gier planszowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej do wypożyczalni planszówek działającej w
bibliotece.

Joanna
Jelonek

PIOTROWICE - OCHOJEC
Zadanie polegałoby na wykonaniu wzdłuż linii kolejowej pasm nasadzeń drzew i krzewów: im wyższe,
szersze i bardziej zwarte - tym lepsze, powinny mieć szerokość około 5 m i wysokość minimum 7 m.
Najlepiej, jeśli są to drzewa o bujnych koronach (posadzone tak, aby się stykały tworząc gęsty masyw)
podsadzone krzewami wypełniającymi szczelnie przestrzenie wokół pni;

+

19 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.
Realizacja zadania jest możlwa na
części wskazanej lokalizacji.

ZL19/03/III

Kwiatowa ostoja - Ogród Społeczny

Sabina
Pućka Wyciślik

ZL19/04/III

Zielone Piotrowice

Justyna
Żychoń

ZL19/05/III

Ogród terapeutyczny dla pacjentów szpitala w Ochojcu
oraz mieszkańców Katowic

Jacek
Durmała

ZL19/06/III

Zielony zakątek – warsztaty i działania edukacyjne w
zakresie ekologii i ochrony przyrody w MP nr 93 w
Katowicach

Aleksandra
Wójcik

ZL19/07/III

Naturalny park nad rzeką Mleczną

Witold
Rodak

Utworzenie Ogrodu Społecznego na terenie TPPS Łętowskiego
Ogród powstanie na terenie MOPS Katowice przy ul. Łętowskiego 6A.
Ogród posiada duży potencjał, jest miejscem dość często odwiedzanym zarówno przez beneficjentów MOPSu i
Poradni, jak również mieszkańców Osiedla Odrodzenia. Głównym założeniem jest utworzenie miejsca relaksu dla
mieszkańców Osiedla, mieszkańców mieszkań chronionych oraz pracowników i beneficjentów MOPSu i Poradni.
Główne atrakcje ogrodu to:
Fontanna ogrodowa otoczona ławkami, przy której każdy będzie mógł odetchnąć, otoczona rabatami kwiatowymi
oraz aromatycznymi ziołami.
Ścieżka sensoryczna – atrakcja dla dzieci usytuowana pomiędzy rabatami, będąca świetną alternatywą do zabawy
dla małych i dużych.
Ścieżka zdrowia urządzenie współgrające ze ścieżką sensoryczną zachęcające do aktywności fizycznej zwłaszcza z
myślą o mieszkańcach mieszkań chronionych.
Domki dla owadów, jeży oraz karmnik dla ptaków będą pożyteczne dla fauny naszego ogrodu.
Dodatkowe nasadzenia dekoracyjnych drzew oraz krzewów urozmaicą charakter tego miejsca i będą doskonałym
dopełnieniem do całości.
Ekologiczne donice z ziołami dla zaopiekowania się przez mieszkańców mieszkań chronionych.

Projekt "Zielone Piotrowice" zakłada nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicy Piotrowice-Ochojec.
Rodzaje drzew i krzewów oraz odpowiednie miejsca nasadzenia do ustalenia według opinii specjalisty do
spraw zieleni. Ilość drzew i krzewów do wysokości środków zadania.
Przekształcenie terenu przyległego do szpitala w ogród terapeutyczny, z którego będą korzystać pacjenci,
odwiedzający oraz mieszkańcy Katowic. W ramach prac powstanie m.in. nowa aranżacja zieleni przy
przystanku wraz z dostosowaniem przejścia z przystanku na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych.
Redukcja efektu wyspy ciepła, poprawa mikroklimatu. Wykorzystanie dobrze zaprojektowanej zieleni na
potrzeby klimatu i zgodnie z biopsychospołecznym (holistycznym) modelem współczesnej medycyny.
Organizacja warsztatów dla mieszkańców Katowic (zwłaszcza dzielnicy Ochojec i Piotrowice) promujących
adekwatne do wieku modele aktywności, dostosowane do ich stanu zdrowia. W ramach warsztatów
udostępniane będą najprostsze przybory do ćwiczeń lub do monitorowania aktywności.
Część edukacyjna ogrodu obejmuje m.in. kolekcję roślin na rabatach czterech pór roku, które umożliwią
zapoznanie dzieci z zależnościami zjawisk przyrody od poszczególnych pór roku.
Zaplanowano umiejscowienie ścieżki sensorycznej składającej się z dwunastu kwater w kształcie
kwadratu, które przeznaczone będą na prezentowanie różnego typu nawierzchni. W pobliżu rabat,
postanowiono założyć kompleks doświadczeń i prac ogrodniczych zawierający ogródek warzywny,
ogródek ziołowy, mikro szklarnię, ogródek meteorologiczny oraz dostosowany do potrzeb dzieci i
dorosłych stół ogrodniczy. Niewielka szklarnia umożliwi wysiew nasion wczesną wiosną.
Aby umożliwić dzieciom odbywanie większej liczby zajęć na zewnątrz, zaplanowana została "zielona sala" ,
w formie zadaszonej wiaty, z ławkami i stolikami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci. W trakcie
roku szkolnego w wiacie będzie można organizować zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu, plenery
plastyczne, zabawy lub też warsztaty o tematyce przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci i dorosłych.
Również w okresie jesiennym i zimowym wiata będzie pełniła funkcję ochronną przed niską temperaturą
lub deszczem, umożliwiając dzieciom bezpieczny pobyt na powietrzu.
W pobliżu szklarni zaproponowano zgromadzenie łatwych w obsłudze urządzeń do pomiarów
meteorologicznych, jak deszczomierz, wiatromierz, termometr ogrodowy i prostej konstrukcji gnomon.
W celu zachęcenia dzieci do aktywnych zabaw na świeżym powietrzu przewiduje się również budowę tzw.
„błotnej kuchni”, która pobudza wyobraźnię, rozbudza zmysł współpracy, zwiększa zaangażowanie w
zabawę, co wydłuża czas jej trwania do trzech razy w porównaniu z tradycyjnym placem zabaw.
W trakcie warsztatów dla dzieci i rodziców „4 pory roku z Zielonym Zakątkiem” przeprowadzone zostaną
warsztaty z elementami hortiterapii, w trakcie których uczestnicy będą mogli pozbyć się napięcia i stresu
poprzez bliski kontakt z naturą.
Dla dzieci i dorosłych zostały przewidziane dodatkowo dwa warsztaty „Mikro producenci żywności”
podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z możliwościami hodowli wybranych warzyw i owoców w
warunkach domowych.
Strefa zabaw swobodnych i z wykorzystaniem urządzeń do zabaw ruchowych dla dzieci, obejmuje
pozostałą część ogrodu.
Obszar objęty zadaniem stanowi wspaniały, acz niedoinwestowany, zielony obszar, którym każdego dnia
przemieszczają się setki mieszkańców Piotrowic-Ochojca, jak również Kostuchny, a w okresie świąt i
wzmożonego ruchu na cmentarzu, tysiące mieszkańców wszystkich dzielnic Katowic. Aby podnieść ich
komfort, jak i zagospodarować wspomniany teren, proponuje się wykonanie nasadzeń oraz zakup i
montaż ławek i tarasów (miejsc spotkań i odpoczynku) oraz koszy na śmieci i kosza na psie odchody. Dzięki
podjęciu takich działań podkreślony zostanie wyjątkowy charakter tego cichego i zielonego miejsca
wypoczynku i zadumy umiejscowionego pomiędzy zabudową jednorodzinną i cmentarzem, w niedalekiej
odległości od wielopiętrowych osiedli mieszkaniowych. W obszarze tym nie ma innego zielonego miejsca,
w którym mieszkańcy mogliby spędzić swój czas w spokoju, na łonie natury, a jednocześnie istotność tej
lokalizacji dla pieszych i rowerowych ciągów komunikacyjnych, jak i osób wyprowadzających psy, a także
odwiedzających cmentarz, sprawia że dodatkowe miejsce do odpoczynku na tym obszarze jest bardzo
istotne dla lokalnej społeczności.

Terenowy Punkt Pomocy
Społecznej nr 8 w Katowicach,
Mieszkania Chronione TPPS,
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2,
ul. Łętowskiego 6A.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
/Dysponentem środków MOPS

+

36 700 zł

Piotrowice-Ochojec

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

55 000 zł

ul. Ziołowa okolice nr 45
i 47

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

85 350 zł

ul. Łętowskiego 24

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

39 149 zł

Działka umiejscowiona
pomiędzy ul. Honorowych
Dawców Krwi, ul. Kalinową i
ul. Bażantów, a cmentarzem
przy ul. Armii Krajowej.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

150 000 zł

Zadanie możliwe do realizacji jedynie
na części wskazanego terenu.

Wniosek zaopiniowany negatywnie ze
względu na przekroczony koszt dla
dzielnicy. Poza tym, teren wskazany
we wniosku jest przeznacziny pod
inwestycję, któą będzie realizowało
Miasto Katowice.

ZL19/08/III

Mój sąsiad jerzyk

Sabina
Pućka Wyciślik

ZL19/09/III

Odbetonowanie terenu - Zazielenienie Skweru w
Piotrowicach Jankego - skrzyżowanie

Piotr
Buyko

ZL19/10/III

Domki dla jeży

Sabina
Pućka Wyciślik

Prelekcje na temat jerzyków, zaznajomienie się z ich życiem.
Przekazanie budek lęgowych w ilości 100 dla mieszkańców oraz instytucji znajdujących się na terenie
Osiedla Odrodzenia do samodzielnego montażu.

Zdjęcie nawierzchni kostki brukowej, wyrównanie terenu, nasadzenie roślin bylin wieloletnich.

Zakup domków dla jeży oraz tabliczek informacyjnych w ilości 30 sztuk do rozlokowania na terenach
zielonych Dzielnicy Piotrowice Ochojec po konsultacjach nadleśnictwem Ochojec.

ul. Łętowskiego

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

-

8 000 zł

ul. Jankego 181

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I
MOSTÓW /Dysponentem
środków finansowych Zakład
Zieleni Miejskiej

+

15 000 zł

ul. Łętowskiego

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

+

5 550 zł

Miejski Dom Kultury „Południe”
w Katowicach, Filia nr 3 w
Zarzeczu, ul. Stellera 4

WYDZIAŁ KULTURY
/Dysponentem środków MDK
Południe

+

13 600 zł

Miejski Dom Kultury "Południe",
ul. Stellera 4

WYDZIAŁ KULTURY
/Dysponentem środków MDK
Południe

+

13 500 zł

Zadanie niezgodne z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice, po
realizacji generowałyby koszty
niewspółmiernie wysokie w stosunku
do wartości proponowanego zadania.

ZARZECZE

ZL20/01/III

Bądźmy eko! Cykl warsztatów dla mieszkańców Zarzecza

Elżbieta
Krusz

Zadanie „Bądźmy eko” przewiduje przeprowadzenie cyklu warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla
mieszkańców Zarzecza. Projekt uwzględnia wszystkie grupy wiekowe, a przede wszystkim dzieci i młodzież oraz
seniorów, wzbogacając ofertę zajęć kulturalnych oraz edukacyjnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury
„Południe” w Katowicach.
W ramach zadania odbywałyby się prelekcje, warsztaty, wycieczki w plener (do pobliskiego lasu) oraz 2
ekofestiwale (na terenie ogrodu MDK „Południe” w Katowicach-Zarzeczu).

Zielone Zarzecze - warsztaty ekologiczno-kreatywne dla
mieszkańców dzielnicy.

Czesława
Żórkowska

Zielone Zarzecze – warsztaty ekologiczno-kreatywne – bezpłatne i ogólnodostępne warsztaty dla mieszkańców
dzielnicy. Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom i dorosłym ideologii działań ekologicznych, wzbogacenie
kreatywność i zdolności manualnych oraz mobilizacja do wspólnego spędzania czasu poprzez zabawę i własną
twórczość. Zakładana jest różnorodność zajęć np.: florystyczne, malarskie, wiosenne, decoupage, z igłą i nitką,
mydlarskie, świąteczne, wakacyjne itp. Uczestnicy na każdych zajęciach spróbują wyczarować „coś z niczego”
wykorzystując materiały z recyklingu. Prace wykonane przez uczestników będą stanowiły ich własność.

ZL20/03/III

Budujemy domki dla pszczół murarek - warsztaty edukacyjne

Anna
Sowinska

Cel: Edukacja ekologiczna dorosłych i dzieci oraz ochrona populacji pszczół.
Grupa docelowa: dzieci - szkoła podstawowa; dorośli - bez ograniczeń.
Założenia: Warsztaty prowadzone przez profesjonalnych pszczelarzy, instruktaż budowy hoteliku dla pszczół oraz
ich zasiedlenia w hotelikach. Do budowy hotelików używane będą naturalne materiały takie jak drewienka, szyszki,
słoma, trzciny, suszone rośliny.

Dom Kultury Zarzecze,
ul. Stellera 4

WYDZIAŁ KULTURY
/Dysponentem środków MDK
Południe

+

10 000 zł

ZL20/04/III

Dosadzenie drzew na placu zabaw przy MDK "Południe" od
strony ul. Kowalówki oraz na terenie placu zabaw

Krzysztof
Nowak

Kontynuacja nasadzeń drzew liściastych na terenie Miejskiego Domu Kultury "Południe". Nasadzenia mają na celu
poprawę komfortu zabawy i nauki na terenie ośrodka poprzez zwiększenie zacienienia placu zabaw.

ul. Kowalówki - teren Miejskiego
Domu Kultury "Południe"

WYDZIAŁ KULTURY
/Dysponentem środków MDK
Południe

+

12 800 zł

Marcel
Wypiór

Projekt przewiduje prelekcje multimedialne i spotkania w temacie hodowli ryb, zarówno domowej hodowli
akwarystycznej, jak i zasad i przepisów obowiązujących na łowiskach oraz korzyści wynikających z tych działań.
Spotkanie plenerowe będzie prowadzone przez wędkarzy z PZW Koło Zimorodek, na łowisku leśnym Osadniki w
Kostuchnie. Będzie miało charakter informacyjno-poradniczy, wzbogacony o pokaz sprzętu wędkarskiego, konkurs
łowienia ryb dla młodych, poczęstunek grillowy oraz plastyczny konkurs "Złotej Rybki" dla najmłodszych. Działania
nakierowane na powstanie szkółki młodych wędkarzy.

Miejski Dom Kultury "Południe",
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83

WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
środków finansowych: Miejski
Dom Kultury Południe

+

5 500 zł

ZL20/02/III

KOSTUCHNA

ZL21/01/III

ZL21/02/III

ZL21/03/III

Naturze się przysłużę dbając o rybki małe i duże

Alejka klonowa

Śmietniczki na psie odchody

Klaudia
Kubacka

Jolanta
Czycz

Nasadzenie szczepionych klonów kulistych wraz z opalikowaniem w wybrakowanych miejscach w pasie
drogowym wzdłuż ulicy Boya-Żeleńskiego.

Chciałabym aby postawiono chociaż dwa śmietniczki na psie odchody.

ul. Boya-Żeleńskiego

ul. Kściuczyka

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

-

10 000 zł

1 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania:
ok. 200 zł.
Dokładne miejsca zostaną uzgodnione
z MZUiM i wnioskodawcą po analizie
uzbrojenia terenu.
Konieczność zmiany klonu kulistego na
klon o pokroju naturalnym zgodnie z
charakterem nasadzeń całej ulicy oraz
trendem sadzenia drzew
o pokroju naturalnym, które lepiej
zacieniają ulicę
Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.
Zadanie nie znajduje się w katalogu
projektów możliwych do realizacji
w ramach Zielonego Budżetu miasta
Katowice

ZL21/04/III

Szczęście na czterech łapach plus ogon

Marcel
Wypiór

ZL21/05/III

Łąka kwietna dla społeczności dzielnicy, m.in. przy SP nr
38

Paweł
Pronobis

ZL21/06/III

EKOteatrzyki - cykl przedstawień teatralnych z ekologicznym
przesłaniem dla najmłodszych

Ewa
Bajor

ZL21/07/III

Nasadzenie roślin kwitnących - skwer Kostuchna
"Kochamy Kwiaty"

Aleksandra
Marzec

ZL21/08/III

Zielony, ale bezpieczny wyjazd z ulicy Koraszewskiego

Dawid
Kamiński

ZL21/09/III

Zadrzewiamy łąkę na Kostuchnie!

Dawid
Kamiński

Przeprowadzenie warsztatów informacyjnych na temat opieki i żywienia naszych czworonogów prowadzone przez
lekarzy weterynarii, akcja sterylizacji kotów oraz prezentacja metod dogoterapii.

Dwie łąki kwietne w dzielnicy - 1. bezpośrednio przy SP nr 38, pomiędzy szkołą a głównym deptakiem
pieszym w dzielnicy (droga do szkoły, kościoła, przystanków czy przedszkola); 2 . koło zagajnika leśnego od
strony zachodniej na ulicy Sezamkowej

W ramach zadania odbędą się 4 przedstawienia dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Kostuchna. Spektakle będą
dotyczyć tematyki ekologii, dbania o środowisko i naszą planetę oraz recyklingu. Interaktywny charakter
przedstawień sprawi, że dzieci utrwalą sobie poznane wiadomości dotyczące zachowań proekologicznych, takich
jak segregowanie śmieci, oszczędzanie wody i inne.

Miejski Dom Kultury "Południe",
ul. Boya-Żeleńskiego 83

WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
środków finansowych: Miejski
Dom Kultury Południe

+

8 000 zł

ul. Wantuły, ul. Sezamkowa

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

50 000 zł

Miejski Dom Kultury "Południe",
ul. Boya-Żeleńskiego 83

WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
środków finansowych: Miejski
Dom Kultury Południe

+

10 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 10 tys. zł.
ZZM zamierza po wyłonieniu
wykonawcy przystąpić do budowy
Parku przy ul. Wantuły. Wskazany
przez wnioskodawcę teren będzie
w przyszłym roku wykorzystany jako
zaplecze budowy parku. W związku
z tym nie można zakładać łąki kwietnej
przed realizacją parku.

ul. Boya-Żeleńskiego 76a

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

9 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 1.000 zł.
Realizacja zadania możliwa tylko na
działce nr 119, ze względu na cele
budowlane działki nr 1153/78

W ramach zadania mają zostać usunięte krzaczki kosztem posadzenia pięknych i ładnych drzew wzdłuż
ulicy Boya-Żeleńskiego przy wyjeździe z ulicy Koraszewskiego. Taka wymiana pozwoli przede wszystkim
podnieść względy bezpieczeństwa, a zachowa, a nawet ulepszy walory zielono ekologiczne na ruchliwej
ulicy jaka jest ulica Boya-Żeleńskiego. Krzaki notorycznie zasłaniają wyjazd z ulicy Koraszewskiego. To
bardzo niebezpieczne miejsce na mapie Kostuchny. Łączymy bezpieczne (polepszenie widoczności przy
wyjeździe) z pożytecznym (nowe drzewa w dzielnicy).

wyjazd z ul. Koraszewskiego
w ul. Boya-Żeleńskiego

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

15 000 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.

Zadanie ma na celu posadzenie 10 drzew na dużej łące miejskiej przy osiedlach Dombud oraz Murapol
oraz instalację jednego "domku" dla owadów.

łąka przy ul. Bażantów oraz
ul. Pustułek, między osiedlami
Dombud oraz Murapol

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

11 200 zł

Szacunkowy roczny koszt utrzymania
ok. 500 zł.

ul. Mieczyków 60

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

-

2 500 zł

Wniosek zaopiniownay negatywnie ze
względu na niezgodność stanu
własnościowego terenu
z zasadami Zielonego Budżetu miasta
Katowice

WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
środków finansowych: Miejski
Dom Kultury Południe

+

9 000 zł

WYDZIAŁ KULTURY /Dysponent
środków finansowych: Miejski
Dom Kultury Południe

+

15 000 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

15 000 zł

Nasadzenie roślin, bylin kwitnących wieloletnich.
Przyciąć istniejące krzewy, nawieźć ziemię, posadzić rośliny, byliny kwitnące.

PODLESIE
Celem warsztatów będzie budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci. Leśne warsztaty
przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną firmę zewnętrzną m. in. prawdziwego leśnika.
Przewidywana liczba uczestniczących to 60 dzieci.

ZL22/01/III

Warsztaty Ekologiczne Dla Dzieci - Leśne Warsztaty

Karol
Jackiewicz

Program:
- poznanie świata zwierząt w oparciu o realistyczne sylwetki gatunków i ich odgłosy
- jak zachowywać się w lesie (wykład w zakresie ekologii i ochrony przyrody)
- poznanie świata grzybów – które można zbierać, a których nie? Które gatunki są trujące, a które

ZL22/02/III

EKO z naturą w Podlesiu.

Agnieszka
Zielosko

ZL22/03/III

Ekologiczne Podlesie – warsztaty kreatywno-ekologiczne dla
mieszkańców dzielnicy

Joanna
Sobczyk

ZL22/04/III

Nasadzenia roślin bylin i krzewów kwitnących
wieloletnich - Kolorowy skwer Podlesie

Beata
BALA

Eko z naturą w Podlesiu to cykl warsztatów mających podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców
i zachęcić do prawidłowych postaw proekologicznych. Warsztaty edukacyjne w zakresie ochrony przyrody będą
prowadzone w ramach wielopokoleniowych integracyjnych spotkań w dzielnicy Podlesie
w Miejskim Domu Kultury Południe, a odbywać się będą raz w miesiącu. Spotkania będą trwały 2 godziny z przerwą
na poczęstunek i składały się z dwóch części. W pierwszej części zaplanowana będzie prelekcja prowadzona przez
Miejski Dom Kultury Południe ul.
przedstawicieli związanych ze szeroko rozumianym środowiskiem (leśnicy, pszczelarze, ornitolodzy, przyrodnicy,
Sołtysia 25
itp.) warsztaty poświęcone zostaną tematyce:
- właściwej opieki i odżywianiu zwierząt goszczących w przydomowych ogródkach
- dokarmiania ptaków podczas zimy
- prawidłowego dokarmianie i zadbania o właściwe warunki dla jeży
- stwarzania warunków w ogrodzie dla pożytecznych owadów i roli pszczół
„Ekologiczne Podlesie” to cykl różnorodnych ekologicznych warsztatów tematycznych np. florystyczne,
z igłą i nitką, świątecznych itp., które poprzez dobrą zabawę i własną twórczość mają zintegrować środowisko,
szczególnie najmłodszych mieszkańców dzielnicy wraz z rodzicami, seniorów oraz dorosłych zainteresowanych
Miejski Dom Kultury „Południe”,
tematyką ekologiczną. Zajęcia mają na celu pokazanie jak można kreatywnie wspólnie spędzić czas w oderwaniu od
ul. Sołtysia 25,
komputera czy telewizji, jednocześnie ucząc jak wykorzystać do tworzenia rzeczy z recyklingu. Na warsztatach
zostaną wykorzystane rzeczy przeznaczone do wyrzucenia takie jak: rolki po papierze toaletowym, puszki,
plastikowe opakowania czy płyty CD. Używanie takich materiałów poszerzy wiedzę dotyczącą segregowania śmieci

Zakup i nasadzenie roślin bylin wieloletnich i krzewów kwitnących na skwerze przy ulicy Zaopusta
w Dzielnicy Podlesie.
OGÓLNOMIEJSKIE

ul. Zaopusta 3

Szacunkowy roczny koszt utrzymania:
ok. 500 zł

ZM/01/III

ZM/02/III

Zadrzewione Katowice

Zwierzoodporne kosze na śmieci

Piotr
Łączniak

Jacek
Godyń

Zadrzewione Katowice to projekt, dzięki któremu katowickie dzielnice zostaną wzbogacone o nowe
nasadzenia drzew oraz przyczynią się do zazielenienia Katowic.
Proponowane dzielnice: Szopienice, Nikiszowiec, Śródmieście, Brynów - cz. wschodnia - Osiedle
Zgrzebnioka oraz Murcki.

Notorycznie odpadki z koszy na śmieci są wygrzebywane na Muchowcu oraz Parku Kościuszki.
Śmieci później są roznoszone przez zwierzęta i rozwiewane przez wiatr po całym parku.
Głównymi sprawcami są dziki oraz sroki i kruki.
Celem zadania jest wymiana koszy na śmieci na wyższe (m.in. 1mb), cięższe lub kotwione (aby się ich nie
dało przewrócić) oraz zamykane klapą lub otworem z boku i daszkiem (ochrona przed ptakami).

Projekt zakłada nasadzenia niewielkich drzew ozdobnych, takich jak np. magnolie w kilku
lokalizacjach na terenie Muchowca i Osiedla Paderewskiego.
Lokalizacje:
ZM/04/III

Nasadzenia drzew ozdobnych w okolicach Doliny Trzech
Stawów

Adrian
Kowalski

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 Damrota
(dokładne lokalizacje przedstawiono na zdjęciach, które umieszczono w załączniku numer 1)

ZM/05/III

Zazielenienie ekranów akustycznych w Dolinie Trzech
Stawów

Adrian
Kowalski

ZM/06/III

Zielona Stawowa

Karol
Janiak

ZM/07/III

Nasadzenia pnączy na ekranach akustycznych w obrębie
miasta

Joanna
Jelonek

ZM/08/III

ZM/09/III

Zazielenienie ścian oporowych i ekranów akustycznych
DTŚ - ulicy Chorzowskiej

Drzewa wzdłuż ulicy Chorzowskiej

Adrian
Kowalski

Ewa
Szanecka

Lokalizacja nr 1:
ul. Szabelniana;
Lokalizacja nr 2: ul. Ociepki;
Lokalizacja nr 3:
ul. Grundmanna/ul. Gliwicka;
Lokalizacja nr 4:
ul. Grundmanna;
Lokalizacja nr 5:
ul. Mikołowska/ul.
Brynowska; Lokalizacja nr 6:
ul. Kołodzieja

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

350 600 zł

Wniosek zweryfikowano negatywnie
ze względu na brak możliwości jego
realizacji na wskazanym terenie - część
działek jest przeznaczona na inny cel,
część jest w użyczeniu innych
podmiotów.

Muchowiec, Park Kościuszki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

62 000 zł

Zadanie nie spełnia wymogu
celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Zadanie nie wpisuje się w
katalog projektów możliwych do
realizacji w ramach Zielonego Budżetu
miasta Katowice - zadanie zakłada
jedynie wymianę koszy i brak jest
powiązania z działaniami edukacyjnymi.

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)

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

20 000 zł

Na części terenu obowiązuje umowa
dzierżawy - możliwość realizacji
wniosku tylko poza zakresem
dzierżawy.

Działki, na których usytuowane są
ekrany, znajdują się na terenie
będącym własnością Skarbu Państwa w
zarządzie GDKKiA. Stan własnościowy
terenu jest niezgodny z zasadami
Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Zadanie polegałoby na dosadzeniu bluszczu przy ekranach akustycznych przy autostradzie A4 w Dolinie
Trzech Stawów.
Katowice, ul. Lotnisko 80 (przy
Dodatkowe nasadzenia (dodatkowe, bo przy ekranach częściowo rośnie już bluszcz) zostałyby wykonane
Al. Górnośląskiej)
od strony Pomnika Trudu Górniczego, a także od strony parkingu i baru WODA po drugiej stronie drogi
i gen. Pułaskiego (za
szybkiego ruchu. Zadanie ma na celu zazielenienie ekranów na możliwie dużym obszarze. Zielone ekrany
akustyczne będę wyglądały o wiele ładniej i umożliwią osobom wypoczywającym w parku zapomnienie, że Pomnikiem Trudu Górniczego)
tuż obok znajduje się wielkie miasto i ruchliwa autostrada. Zieleń zasłoni też znajdujące się w wielu
miejscach graffiti.
W ramach zadania na ul. Stawową (deptak) miałyby zostać nasadzone drzewa, w miejscach w których
pierwotnie rosły (głównie po stronie zachodniej).
ul. Stawowa na odcinku
Zadanie zakłada nasadzenie dorodnych drzew wzdłuż całej ulicy (zgodnie z ich pierwotnym
pomiędzy ulicami 3-go Maja
umiejscowieniem przed remontem ulicy w 2015r.).
i Mickiewicza.
Drzewa powinny zostać zabezpieczone zarówno poprzez osłony żeliwne poziome – kraty pod drzewa, jak i
osłony pionowe pnia.
Lokalizacja nasadzeń
Zadanie polegałoby na sporządzeniu projektu oraz wykonaniu nasadzeń roślin pnących, gęstych, najlepiej
wskazana w projekcie po
zimozielonych, na ekranach akustycznych na terenie całych Katowic. Projekt zawierałby nie tylko sposób
wykonaniu analizy, gdzie
nasadzania, ale również lokalizację ekranów, na których takie nasadzenia byłyby najbardziej korzystne dla
nasadzenia byłyby najbardziej
mieszkańców Katowic.
korzystne
Projekt zakłada: zazielenienie ścian oporowych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na jej śródmiejskim
odcinku - przy ulicy Chorzowskiej. W miejscu, w którym miało by być realizowane zadanie są duże donice,
w których nasadzono rośliny. Umieszczono tam także stelaże pod bluszcz. Donic nie ma jednak za wiele,
stelaże są ustawione względem siebie z dużym przesunięciem. Projekt zakłada uzupełnienie nasadzeń
bluszczu przy ścianach oporowych na odcinku ulicy Chorzowskiej na wysokości budynku Chorzowska 50.
Dodatkowe nasadzenia bluszczu są także planowane przy ekranach akustycznych przy ul. Chorzowskiej przy torowisku tramwajowym.

ul. Chorzowska 50-52

Proponuję posadzenie 100 drzew - klony, lipy na pasie trawy wzdłuż linii tramwajowej przebiegającej na
ulicy Chorzowskiej od skrzyżowania Chorzowska/Sokolska do skrzyżowania Chorzowska/Stęślickiego.

Pas trawy wzdłuż linii
tramwajowej przebiegającej
na ulicy Chorzowskiej od
skrzyżowania Chorzowska/
Sokolska do skrzyżowania
Chorzowska/Stęślickiego

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

9 000 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

140 000 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

220 000 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

20 000 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

75 000 zł

Dokładna lokalizacja do uzgodnienia z
wnioskodawcą
i MZUiM.

Teren objęty wnioskowanym zadaniem
jest przeznaczony na inny cel - do
obsługi linii tramwajowej. Brak
możliwości realizacji z uwagi na
konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu tramwajowego.

ZM/10/III

ZM/11/III

ZM/12/III

ZM/13/III

ZM/14/III

ZM/15/III

Łapmy deszczówkę w Katowicach

Open streets - otwórzmy ulice w Katowicach

Donice z drzewami na przystankach

Kwiaty na Rondzie Generała Ziętka

Adrian
Szymura

Projekt przewiduje zakup 50 szt. pojemników na wodę wraz z montażem na terenach podległych KZGM
Katowice oraz innych jednostek miejskich (miejskie domy kultury, miejska biblioteka publiczna, miejski
ośrodek pomocy społecznej). Dysponentem beczek z założenia powinien być KZGM Katowice, który po
zgłoszeniu mieszkańców lub wcześniej wspomnianych jednostek montowałby beczki.

Adrian
Szymura

Projekt opiera się na zamyśle nowojorskiego programu Open Streets. Gdzie lokalni przedsiębiorcy mogą
zgłaszać fragmenty ulic lub całe ulice do częściowego lub zupełnego zamknięcia (określonego czasem). Na
wyłączonych ulicach odbywa się działalność handlowo-usługowa (działają m.in. ogródki kawiarniane).
n/d - lokalizacje w pierwszej
Zgłoszony przeze mnie projekt należy podzielić na dwie części. Pierwsza faza to wyznaczanie przez miasto
fazie powinny zostać
potencjalnych fragmentów ulic, które zostaną okresowo zamknięte. Na tych terenach pojawią się
wytypowane przez miasto.
okresowo: krzesła, stoliki oraz zieleń w donicach. Dzięki temu zabiegowi miasto może obserwować
Jako autor sugeruję plac
zachowanie pieszych oraz rozkład ruchu samochodowego, co w dalszym etapie pozwoli przygotować
Rostka, fragment placu
miejsca, które w przyszłości mogą zostać całkowicie wyłączone z ruchu i przerobione na deptaki. W
Wolności, ulicę Teatralną,
kolejnych latach program powinien z fazy eksperymentalnej ewoluować w program bliźniaczo podobny do ulicę Mickiewicza (fragment),
nowojorskiego Open Streets, czy oprzeć się o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz
ulicę Markiefki (fragment).
mieszkańcami, którzy sami będą zgłaszać miejsca do zamknięcia. Projekt przewiduje zakup: 50 szt.
składanych stolików, 100 szt. składanych krzesełek, 20 pojemników (donice lub metalowe beczki) o

Ewa
Szanecka

Skrzyżowanie ul. Sokolskiej
i ul. Chorzowskiej. Przystanki
tramwajowe w obie strony
ruchu.

Ewa
Szanecka

Donice z drzewami na przystankach tramwajowych ul. Sokolska T1 i T2. Po trzy donice z drzewami
poprawiające estetykę miejsca i zapewniające trochę cienia oczekującym na tramwaj w upalne dni.

Proponuję zastąpić powierzchnie trawiaste na terenie Ronda Ziętka w kobierce kwietne - róże, liliowce,
trawy ozdobne, skalniaki, tulipany, lawendy, juki o różnych kolorach kwiatów - część z tych roślin będzie
atrakcyjna nie tylko wiosną i latem, ale również zimą.

EKOkulturalni!

Karolina
Pawlak

EKOkulturalni! to projekt edukacyjny składający się z szeregu form zajęciowych mających na celu podnoszenie
świadomości ekologicznej odbiorców. Warsztaty i imprezy edukacyjne będą się odbywały na terenie południowych
dzielnic Katowic w filiach Miejskiego Domu Kultury "Południe": Piotrowice, Murcki, Zarzecze, Podlesie i Kostuchna.
Rodzaje zajęć:
Prelekcje tematyczne z zakresu ochrony środowiska i wiedzy o przyrodzie, spacery przyrodnicze promujące
przyrodę lokalną, wycieczki przyrodnicze promujące przyrodę Górnego Śląska, warsztaty Zero Waste podczas
których zostanie omówiona problematyka niekorzystnego wpływu działalności człowieka na przyrodę i
konieczności gospodarowania odpadami z omówieniem poszczególnych grup odpadów oraz możliwości ich
recyclingu, konkursy promujące ideę recyklingu i ochrony środowiska. Akcje sprzątania śmieci. Wystawy artystów

Zielone Katowice

Justyna
Żychoń

Projekt "Zielone Katowice" zakłada nasadzenia drzew i krzewów w Katowicach. Odpowiednie miejsca
nasadzenia w każdej dzielnicy, rodzaj drzew i krzewów do ustalenia według opinii specjalisty do spraw
zieleni. Ilość drzew i krzewów do wysokości środków zadania.

n/d (zadanie nie jest
powiązane z lokalizacją beczki mają być montowane
po uprzednim zgłoszeniu)

KOMUNALNY ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ

+

20 000 zł

MIEJSKI ZARZĄD ULIC
I MOSTÓW/ Dysponent
środków finansowych: Zakład
Zieleni Miejskiej

+

51 900 zł

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

Zbieranie wody deszczowej to bardzo
ekologiczne rozwiązanie. Zasoby wody
zdatnej do podlewania roślin są coraz
mniejsze, a deszczówka idealnie
spełnia się w tej roli. Wybierając to
źródło do podlewania gmina uzyskuje
oszczędności na rachunkach za wodę
oraz zyskuje możliwość jej
magazynowanie
w okresie suszy. Jest również
doskonałym sposobem na eliminację
podtopień i kałuż powstających
w obrębie działki w trakcie ulewnych
deszczów. Instalacja beczek na
deszczówkę na być na terenach
podległych KZGM Katowice.

20 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia wymogu
celowości, gospodarności
i racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Zadanie po realizacji
generowałyby koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku do wartości
proponowanego zadania.

Rondo Generała Ziętka

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

10 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia wymogu
celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Zadanie po realizacji
generowałyby koszty niewspółmiernie
wysokie w stosunku do wartości
proponowanego zadania. Szacunkowe
koszty utrzymania 10 tys. zł.

Piotrowice, Kostuchna, Murcki,
Podlesie, Zarzecza

WYDZIAŁ KULTURY/ Dysponent
środków finansowych: MDK
Południe

+

48 000 zł

Lokalizacja zadania - tereny Miejskiego
Domu Kultury Południe
w Katowicach w dzielnicach: Murcki,
Kostuchna, Piotrowice-Ochojec, Podlesie,
Zarzecze.

150 000 zł

Brak konkretnej lokalizacji nasadzeń
drzew i krzewów, trudno przewidzieć
ilość proponowanych nasadzeń,
zadanie polegałoby na poszukiwaniu
miejsc, a następnie ich uzgadnianiu.

Katowice

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

Projekt "EkoKATO-warsztaty edukacyjne" zakłada przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców
Katowic z zakresu edukacji ekologicznej. Projekt zakłada realizację między innymi następujących warsztatów:

ZM/16/III

EkoKATO- warsztaty edukacyjne

Justyna
Żychoń

- warsztaty budowy domków dla owadów - podczas warsztatów poznamy różne gatunki owadów zapylających i ich
zwyczaje, dowiemy się w jakich miejscach bytują i jak można “zaprosić” je do swojego otoczenia oraz samodzielnie
wybudujemy dla nich domki.

Miejski Dom Kultury "Ligota",
ul. Franciszkańska 33

- warsztaty zielarskie - głównym celem warsztatów jest przedstawienie możliwości wykorzystywania przez ludzi
naturalnych roślin leczniczych, ziołolecznictwa oraz naturalnych kosmetyków.

ZM/17/III

ZM/18/III

Poznaję zielone Katowice - wiedza podstawą dbałości o
przyrodę w mieście.

Garść zieleni i kwiecia dla harcerzy z Tysiąclecia

Sławomir
Hordejuk

Agnieszka
Idczak

ZM/19/III

Edukacja poprzez zieleń - promowanie gospodarki obiegu
zamkniętego w Katowicach

Justyna
Pluta

ZM/20/III

Kwiecista łąka drogowa w naszym mieście

Piotr
Działa

ZM/21/III

ZM/22/III

ZM/23/III

Katowicki Bank Drzew 2

Wzbogacenie gleb na terenie Katowic

Ptasie południe

Jarosław
Urych

Anna
Lachowska

Adam
Lejman-Gąska

- warsztaty przyrodnicze - celem warsztatów jest uświadomienie uczestnikom negatywnych zmian zachodzących w
otoczeniu w wyniku ingerencji człowieka, poznamy skutki wypalania traw, poznamy także różnorodności i
Projekt zakłada działania edukacyjne - cykl spacerów przyrodniczych, podczas których uczestniczy zapoznawać się
będą z otaczającą nas w mieście fauną i florą, poznawać jej bogactwo i znaczenie. Uzupełnieniem spacerów będą
spotkania autorskie i warsztaty z autorami zaangażowanymi w ochronę przyrody, społecznikami i aktywistami
miejskimi, zwracającymi w swoich książkach i działaniach uwagę na otaczającą nas w miastach przyrodę i
podpowiadającymi jak o nią dbać i na co zwracać uwagę. Spacery odbędą się w dzielnicach: Koszutka, Os.
Tysiąclecia, Os. Witosa, Wełnowiec-Józefowiec. Miejscem spotkań i zbiórek dla chętnych do udziału w spacerach
będą filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach: 11, 12, 14, 6.

Rewitalizacja zieleni na terenie Harcerskiej Stanicy Wodnej "Maroko" na Osiedlu Tysiąclecia. Ośrodek jest
drugim domem dla harcerzy z 32 Harcerskiej Drużyny Wodnej, a także dla wędkarzy skupionych
w PZW Koło nr 27 Kleofas, kajakarzy z UKS "Kanu" oraz seniorów z Tysiąclecia i Załęża. Wspólnymi siłami
od 3 lat remontujemy budynki i przywracamy świetność temu miejscu. Teraz przyszedł czas na zieleń.
W ramach zadania chcemy: posadzić żywopłot, który oddzieli zielony teren rekreacyjny od parkingu,
wyrównać trawniki, wymienić podłoże na naszym placu apelowym i od nowa założyć tam trawnik typu
murawa, wysiać łąkę kwiatową, zagospodarować zieleń na skarpach wokół naszego tarasu, usunąć
betonowe kostki z nieużywanego parkingu i zamienić ten teren na trawę.
Zadanie ma charakter pilotażowy - jego celem jest edukacja mieszkańców w zakresie działań
proekologicznych, w tym w szczególności dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. Podstawowym
elementem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych we
wszystkich dzielnicach miasta z udziałem Rad Dzielnic oraz Radnych Miejskich.
Kluczowym elementem zadania będzie zakup rębaka do drewna dla Zakładu Zieleni Miejskiej, który będzie
wykorzystywał go w celu tworzenia własnych zrębków z drewna pozyskanego w trakcie ich codziennych
prac, które będą następnie wykorzystywane w miejskich kwietnikach, skwerach czy zieleńcach. Pokazanie
pracy urządzenia wraz z przedstawieniem jego korzyści stanowiłby integralny element warsztatów.
Inwestycja będzie polegała na utworzeniu pokrytej kwiatami dużej widocznej łąki na
niezagospodarowanym obszarze terenu znajdującego się wzdłuż jednej z dwóch głównych arterii
drogowych prowadzących na południe Katowic z centrum miasta.
Katowicki Bank drzew to projekt mający na celu zakup sadzonek drzew, które będą rozdysponowane
wśród mieszkańców. Na początek projekt ma zakładać 100 sadzonek, po które będą się mogli zgłaszać
mieszkańcy Katowic, za pośrednictwem Zakładu Zieleni Miejskiej.
Sadzonki zostaną zakupione przez Zakład Zieleni Miejskiej i będą przechowywane w Centrum Edukacji
Ekologicznej w Katowicach Murckach. Mieszkańcy po uzyskaniu sadzonki będą wkopywali ją w ziemię po
konsultacji z Zakładem Zieleni Miejskiej.
W ramach zadania planuje się zakup rębaka do drewna na rzecz Miasta Katowice, a w szczególności
Zakładu Zieleni Miejskiej, w celu zainicjowania procesu wzbogacania gleby w mieście poprzez
zastosowanie zrębków własnej produkcji, które byłby naturalnym subproduktem codziennych prac
zieleniarskich na terenie miasta. Wytworzone zrębki były zastosowane jako naturalne ściółkowanie
w miejskich kwietnikach i zieleńcach.

Zadanie polega na zakupie i montażu 500 budek dla ptaków na terenie dzielnicy Ligota-Panewniki,
Piotrowice-Ochojec, Podlesie, Kostuchna, Zarzecze. Budki powinny być zamontowane zgodnie
z wytycznymi osób posiadających wiedzę związaną z okresem lęgowym poszczególnych gatunków. Gdyby
budki zostały zakupione w jednym z ośrodków dla niepełnosprawnych znajdujących się na terenie miasta
uzyskano by dodatkowy efekt w postaci wsparcia podopiecznych danej placówki. Budki powinny być
zainstalowane zarówno w skupiskach drzew (parki) jak i na drzewach rosnących indywidulanie
znajdujących się na terenie zgodnym z regulaminem. Ze względu na charakter ogólny i dostosowanie do
możliwości wynikających z specyfiki terenu nie zostaje podana dokładna lokalizacja a jedynie zakres
poszczególnych dzielnic. Montaż realizowany przez służby miejskie więc koszt obejmuje jedynie materiały
i koszty transportu.

WYDZIAŁ KULTURY/
Dysponent środków
finansowych: MDK Ligota

Filia nr 14 MBP, ul. Piastów 20,
WYDZIAŁ KULTURY/
Filia nr 11 MB, ul. Grażyńskiego
Dysponent środków
47, Filia nr 12 MBP, ul. Witosa 18
finansowych: Miejska Biblioteka
B, Filia nr 6 MBP,
Publiczna
ul. Bytomska 8 A

+

14 000 zł

+

11 500 zł

Harcerska Stanica Wodna
"Maroko" ul. Piastów 17

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

+

230 000 zł

ul. Kościuszki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

249 000 zł

teren położony wzdłuż
ul. Brynowskiej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

150 000 zł

Wykonanie zadania wymaga
uwzględnienia zakresu udostępnienia
jednej z działek na cele budowlane.
Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Podobne zadanie
realizowane jest przez Miasto
Katowice w ramach programu
wCOPdrzewo.

ul. Kościuszki 138,
ul. Goetla 2

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

200 000 zł

ul. Kościuszki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

185 000 zł

Ligota-Panewniki, PiotrowiceOchojec, Podlesie, Kostuchna,
Zarzecze

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

-

42 645 zł

Realizacja zadania wymaga uzgodnień
z dzierżawcą części terenu.

Przedmiotowe zadanie będzie
w przyszłości generować znaczne
koszty. Wieszanie budek powinno być
poprzedzone badaniami
ornitologicznymi, które miałyby na celu
wytypowanie konkretnych typów
budek, dostosowanych do danych
siedlisk i związanych z nimi gatunków.

ZM/25/III

ZM/26/III

ZM/27/III

Zielona Jagiellońska

Renowacja stawu w Parku Kościuszki

„Rośliny w Wielkim mieście” cykl edukacyjnych spacerów
botaniczno - przyrodniczych

Michał
Piątek

Zasadnicze prace dotyczyć będą istniejący drzew rosnących wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Obecnie ich stan oraz
perspektywa nie rokują najlepiej, ale istnieje potencjał do poprawy warunków siedliskowych.
W szczególności interwencji wymagają wszystkie robinie akacjowe rosnące naprzeciw gmachu Sejmu
Śląskiego. Dla poprawy warunków zalecane są cięcia pielęgnacyjne oraz prace w obrębie bryły
korzeniowej polegające w szczególności na rozebraniu fragmentów kostki brukowej, tak aby uzyskać
więcej powierzchni biologicznie czynnej oraz wzmocnić system korzeniowy (dostęp wody i tlenu). Kolejną
kwestią jest pielęgnacja rosnących lip, jesionów i akacji. Są one usytuowane w wyniesionym na poziom
chodnika obrukowaniu, jednak jest ono niewystarczające w stosunku do wielkości drzew i systemu
korzeniowego. W tym przypadku w szczególności winno się ocenić zakres cieć pielęgnacyjnych oraz prace
w obrębie systemu korzeniowej (powiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz wzmocnienie
systemu korzeniowego poprzez stosowne zabiegi). Ocenie należałoby poddać dalsze utrzymanie
nasadzonych miłorzębów oraz rozważenie zastąpienia ich innym gatunkiem drzew (np. lipa, platan), tak

Eliza
Borek

Istniejący w Parku Kościuszki staw (nieopodal ulicy Pięknej) znajduje się w bardzo zaniedbanym stanie.
Jest to piękne miejsce do wypoczynku, które zniechęca swoim wyglądem. Należy oczyścić cały staw,
wymienić istniejące ławki, być może dostawić nowe i utworzyć strefę podobną do Sztauwajerów z
punktem gastronomicznym, np. food truckiem

Klaudia
Kuraś

Projekt „Rośliny w Wielkim mieście” cykl edukacyjnych spacerów botaniczno – przyrodniczych, to cykl
siedmiu rodzinnych spacerów. Będą to spotkania plenerowe (kwiecień – do październik 2023r), podczas
których doświadczony botanik lub/i dendrolog opowie uczestnikom o miejskich krzewach i drzewach,
roślinach miododajnych, roślinach tzw. runa, dzikich roślinach jadalnych, o tym jak je rozpoznawać
i chronić. Adresatami spacerów są mieszkańcy Katowic w wieku od 0 do 100 lat. Spacery będą
zrealizowane na zielonych terenach Katowic, przede wszystkim w parkach i skwerach miejskich.
Proponowane lokalizacje spotkań to: Park Kościuszki, Dolina Trzech Stawów, Park Zadole, Park
w Giszowcu, Katowicki Park Leśny, Park Bogucki, Park Wełnowiecki.
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek, zainteresowani florą miejską,
środowiskiem naturalnym oraz warunkami wegetacji roślin w środowisku zurbanizowanym.

ul. Jagiellońska

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ/
Dysponent środków
finansowych: Miejski Zarząd
Ulic i Mostów

+

100 000 zł

Planowane prace należy przewidzieć
do wykonania bez zawężania ciągów
pieszych oraz likwidacji miejsc
parkingowych.

Ze względu na to, że teren wpisany jest
do rejestru zabytków, brak jest
możliwości realizacji zadania
w trakcie jednego roku budżetowego niezgodność z zasadami Zielonego
Budżetu miasta Katowice.

Park Kościuszki, na przeciwko
ul. Pięknej

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

100 000 zł

Park Kościuszki, Dolina Trzech
Stawów, Park Zadole, Park na
Giszowcu, Katowicki Park
Leśny, Park Bogucki, Park
Wełnowiecki.

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

+

16 000 zł

Do prowadzenia spacerów byliby zaproszeni specjaliści z zakresu: botaniki, geobotaniki, fitosocjologii
i ekologii roślin czy dendrologii. Każdy spacer będzie trwał około 2 godzin. Ilość uczestników na każdym

ZM/28/III

ZM/29/III

Donice na ulice

Aleje Średnicowe

Jarosław
Urych

Wojciech
Lesiak

Zieleń w mieście wpisuje się w najnowsze trendy urbanistyczne, mieszkańcy oczekują obecnie
w przestrzeni jak najwięcej zieleni. Zieleń, która poza walorami estetycznymi, pozytywnie wpływa na
nasze samopoczucie.
Zadanie ma na celu zakup przenośnych donic miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami.
Dzięki temu chcemy uatrakcyjnić i zazielenić przestrzeń miejską, tam gdzie nie ma możliwości posadzenia
drzew, postawimy donice. Donice z małymi drzewami pomogą zlikwidować miejskie wyspy ciepła, które są
uporczywe w upalne dni. Zwiększą wilgotność powietrza i pozwolą zachować część deszczówki.
Donice z krzewami pozwolą wizualnie odgrodzić niektóre przestrzenie, dodać im walorów estetycznych
i zacienić.

Codziennie wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej przemieszczają się setki pieszych i rowerzystów. Aby
podnieść ich komfort proponuje się nasadzenia 200 drzew (lip drobnolistnych) w pasach zieleni wzdłuż
DTŚ, na odcinku między Rondem im. gen. Jerzego Ziętka, a ulicą Ściegiennego. Drzewa ograniczą
zanieczyszczenie hałasem i spalinami oraz wizualnie oddzielą ruch samochodowy od tramwajowego
i pieszego. Ponadto drzewa będą redukować zjawisko wyspy ciepła i wpłyną pozytywnie na retencję.

Pomnik żołnierza przy
ul. Granicznej Rynek na
Murckach Rynek na
Nikiszowcu Plac pod
Spodkiem Rynek Katowice

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

100 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Wskazane tereny (pod
Spodkiem, płyta przy pomniku
Żołnierza, Rynek w Katowicach) to
miejsca na których odbywają się
imprezy okolicznościowe, festyny,
jarmarki, defilady, gdzie potrzebna jest
otwarta przestrzeń. Jeśli zastawimy
donicami te obszary będzie to
stanowiło poważne utrudnienie
w przeprowadzeniu imprez
państwowych i miejskich.

ul. Uniwersytecka 12

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

250 000 zł

Zadanie możliwe do realizacji na części
wskazanej lokalizacji. Zadanie
podwójnie zgłoszone (również
ZM/30/III)

ul. Bocheńskiego

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

90 000 zł

Ze względu na uzbrojenie terenu w
infrastrukturę techniczną ilość
nasadzanych drzew może ulec zmianie.

Możliwe jest posadzenie drzew w taki sposób, aby nie ograniczały bezpieczeństwa ruchu oraz widoczności
w sąsiedztwie skrzyżowań.

ZM/31/III

Zazielenienie ulicy Bocheńskiego - nasadzenie szpalerów
dębowych

Wojciech
Lesiak

Ulica Bocheńskiego jest jedną z najważniejszych ulic Katowic. Dodanie po obydwu jej stronach szpalerów
drzew nada jej charakteru miejskiej alei. Projekt zakłada nasadzenie 60 sztuk dębu szypułkowego po
obydwu stronach ulicy na odcinku pomiędzy wiaduktem kolejowym, a skrzyżowaniem
z ulicą Gliwicką. Drzewa usytuowane będą w równych 6-metrowych odległościach.

ZM/32/III

Od gałązki do zrębek

Małgorzata
Żydek-Piątek

Celem zadania jest zakup i wykorzystywanie profesjonalnego rębaka do drewna. Pozwoli to na
przetwarzanie nieprzydatnych gałęzi pochodzących z wycinek, pielęgnacji lub złamanych drzew i konarów
na zrębki drzewne. Wykorzystanie zrębek jest bardzo szerokie. Są one doskonałym materiałem, który
można wykorzystać jako ekologiczną nawierzchnię. Natomiast przekompostowane zrębki stanowią bardzo
dobry materiał do ściółkowania nasadzeń roślinnych.

Katowicki Park Leśny

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

185 000 zł

Plac Grunwaldzki w
Katowicach.

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

52 000 zł

Dolina Trzech Stawów,
ul. Pułaskiego/Graniczna

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

95 000 zł

Dzięki wykorzystaniu rębaka materiał jakim jest drewno, zostanie ono przetworzone i zagospodarowane w
myśl gospodarki obiegu zamkniętego

ZM/33/III

ZM/34/III

Pergole z pnaczmi na Placu Grunwaldzkim

Ewa
Piskor

To co rozjężdżone, niech będzie zazielenione

Małgorzata
Żydek-Piątek

Na placu Grunwaldzkim pomiędzy Spodkiem, a kinem Kosmos znajduje się Galeria Artystyczna. Idąc jedną
z alejek można podziwiać popiersia twórców związanych z Katowicami. No właśnie, można podziwiać
spacerując, ale nie można przysiąść i porozmyślać. A gdyby tak postawić
w tej alejce w miejscach, tam gdzie teren umożliwia, pergole z pnączami i ławki. Przynajmniej 2.
W ramach zadania zostaną posadzone rośliny, które uniemożliwią dalsze rozjeżdżanie trawnika przy
wejściu na Dolinę Trzech Stawów od ul. Pułaskiego/Granicznej.
Bardzo często kierowcy przejeżdżają przez chodnik przy pasach na ul. Pułaskiego i wjeżdżają na teren
parku nielegalnie parkując przy skateparku. Wzywanie służb miejskich na dłuższą metę nie przynosi
rezultatu. Nasadzenia drzew czy krzewów można uzupełnić o dodatkowe rozwiązania np. duże głazy czy
słupki.

ZM/35/III

„Kosisz trawę? zrób to z głową!” kampania społeczna na
rzecz ograniczenia koszenia trawników w przestrzeni
Katowic

Klaudia
Kuraś

Projekt zakłada zrealizowanie kampanii społecznej zmieniającej dotychczasowe schematy i zasady
koszenia trawników w miejscach publicznie dostępnych dla mieszkańców Katowic. Adresatem kampanii są
w szczególności zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, prywatni właściciele
nieruchomości oraz inni mieszkańcy Katowic.
Kampania społeczna ma obejmować promocję wytworzonych treści na nośnikach zewnętrznych oraz
poprzez media lokalne - radio i prasę oraz w Internecie /portalach branżowych, mediach
społecznościowych, forach tematycznych/ oraz kampanię mailingową.
Podstawowe treści i wartości kampanii społecznej powinny skupiać się na osiągnięciu celu jakim jest
promowanie ograniczenia koszenia trawników, tak aby zachować różnorodność gatunkową roślinności
miejskiej oraz umożliwić przetrwanie różnych grup owadów, a w szczególności owadów zapylających.
Treść kampanii powinna oscylować w takim pokazywaniu tematu, aby był on odbierany pozytywnie przez
odbiorców kampanii.
Kampania w swej treści może stosować analogię do strajku klimatycznego, który zachęca społeczeństwo
do dbania o środowisko naturalne i promuje wartości ekologiczne. Przekaz powinien być na tyle
uniwersalny, żeby docierał do odbiorców w rożnych grupach wiekowych i społecznych z każdym
poziomem wykształcenia - osób, które mają rzeczywisty wpływ na zmianę częstotliwości, terminu i formy
koszenia trawników.

ZM/36/III

Ochrona dźwiękowa Parku Kościuszki

Adam
Skowron

W ramach zadania zostanie zagęszczona roślinność w Parku Kościuszki przy krawędzi wzdłuż autostrady
A4 na 150m odcinku od wejścia przy ul. Kościuszki. Nasadzone rośliny będą stanowiły barierę akustyczną i
antysmogową w parku.

ZM/37/III

Drzewa wracają na ul. Stawową

Adam
Skowron

Projekt zakłada posadzenie 7 kasztanowców na ul. Stawowej, na której dawniej rosły drzewa.

ZM/38/III

ZM/39/III

Wytchnienie w cieniu - na wodnym placu zabaw w
Dolinie 3 Stawów

Natalia
Hołowińska

Pielęgnacja drzewostanu w mieście Katowice

Beata
Bala

Zadanie zakłada wykonanie nasadzeń 7 drzew dających cień na terenie wodnego placu zabaw w Dolinie
Trzech Stawów, celem zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa
dzieci i opiekunów licznie korzystających z obiektu w upalne dni. W chwili obecnej praktycznie cały teren
wodnego placu zabaw pozostaje nieosłonięty od słońca, dając znikome możliwości schronienia się przed
silnym promieniowaniem UV. Drzewa sąsiadujące z jego terenem dają niewiele cienia, głównie w
godzinach wieczornych, a wiec wtedy gdy narażenie na oparzenia lub udar słoneczny są najmniejsze i wtedy nieliczne zacienione miejsca zajmowane są jako pierwsze. Realizacja zadania pozwoli na
zwiększenie wygody korzystania z wodnego placu w upalne dni, a nasadzone drzewa pozwolą na
Cięcia pielęgnacyjne są podstawowym zabiegiem pielęgnowania drzewostanów oraz poprawiania jakości i
wartości drzew. Należą tu zabiegi pielęgnacyjne połączone z usuwaniem części drzew
z drzewostanu bądź z odpowiednim ich formowaniem przez przycinanie lub podkrzesywanie. Sens tych
zabiegów polega na profesjonalnym usunięciu suchych gałęzi i poprawę jakości drzew. Zmiany te mogą
sprzyjać lub przeszkadzać prawidłowemu wzrostowi i rozwojowi pozostałych drzew.

projekt nie inwestycyjny

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA
ŚRODOWISKA

-

290 000 zł

Park Kościuszki ul. Kościuszki

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

130 000 zł

ul. Stawowa

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

140 000 zł

ul. Pułaskiego 71, Wodny plac
zabaw w Dolinie 3 Stawów

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

10 000 zł

Obszar miasta, dzielnice
południowe Katowic

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

+

150 000 zł

Realizacja zadania nie spełnia
wymogów celowości, gospodarności i
racjonalności wydatkowania środków
publicznych. Zadanie możliwe do
realizacji w sposób efektywny przy
mniejszych nakładach, poprzez
bezpośredni przekaz skierowany do
konkretnych odbiorców, wspomagany
przez nośniki informacyjne miasta (np.
gazeta, media społecznościowe).
Proponowany koszt i zakres akcji jest
niewspółmierny do możliwości
przyjęcia informacji przez określonego
odbiorcę i przekonania go do
pożądanych działań. Przedmiot zadania
wpisuje się w ramy przygotowywanego
programu pn. Standardy kształtowania
zieleni w Katowicach, które zawierają
ogólne wytyczne dotyczące utrzymania
zieleni.

Lokalizacja zadania na obrzeżach Parku
Kościuszki, poza terenem będącym pod
ochroną konserwatorską.

ZM/40/III

Instalacja rzeźba kwiatowa

Angelika
Jaglińska

Stworzenie instalacji kwiatowej o określonym kształcie zwierzęcia lub przedmiotu w dzielnicy Śródmieście.
Rzeźba kwiatowa będzie całoroczna, wybrane gatunki roślin będą samoistnie się rozrastać. Pod uwagę
wybrane bluszcze i inne rośliny, które rozrastając się z upływem czasu będą tworzyć zarastającą formę.
Rzeźba ma za zadanie stać się ikoną i atrakcją miasta Katowice.
Rzeźba wymaga stworzenia metalowej instalacji, w którą zostaną przymocowane rośliny. Wysokość tej
instalacji jest planowana do 9m2.

Rynek 1

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ

-

36 200 zł

Znane uwarunkowania przestrzenne
uniemożliwiają realizację zadania.
Instalacja może okazać się przeszkodą
w organizacji różnych wydarzeń na
katowickim Rynku

