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Raport podsumowujący efekty pracy uczestników drugich warsztatów dla przedstawicieli zarządów
zieleni, które odbyły się 23.11.2017 r. w Warszawie, w ramach projektu Międzysektorowa współpraca
na rzecz zieleni w polskich miastach.
Celem warsztatów była wymiana doświadczeń dotyczących pielęgnacji i utrzymania zieleni istniejącej
w miastach oraz określania standardów dostępności zieleni dla mieszkańców. Celem dodatkowym
warsztatów było zacieśnienie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy zarządami zieleni poszczególnych
miast.
Program warsztatów obejmował dwa wyzwania, przed którymi stoją zarządy zieleni polskich miast
zidentyfikowane w trakcie wywiadów przeprowadzonych we wrześniu 2017 z przedstawicielami
zarządów zieleni miast partnerskich projektu (patrz raport z badania Zarządzanie oraz ochrona zieleni
w polskich miastach 1), jak również wynikających z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego po
pierwszych warsztatach.
W warsztatach wzięli udział urzędnicy z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Tychów, Warszawy i Wrocławia,
łącznie 18 osób, które reprezentowały takie jednostki jak: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Tyski Zakład Usług Komunalnych, Zarząd
Inwestycji Miejskich miasta Łodzi, Zarząd Zieleni Miasta Łodzi oraz Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
CZĘŚĆ 1. STANDARDY UTRZYMANIA I PIELĘGNACJI ZIELENI ISTNIEJĄCEJ W MIASTACH
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CZĘŚĆ 1. Standardy utrzymania i pielęgnacji zieleni istniejącej
w miastach
1.1 Pielęgnacja drzew młodych, w wieku średnim i weteranów oraz określenie
standardów drzew do nasadzeń
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją dr inż. Marzeny Suchockiej z SGGW w Warszawie dotyczącą
głównych wyzwań związanych z pielęgnacją.
W prezentacji ekspertka położyła nacisk na brak w dyskusji o pielęgnacji zróżnicowania podejścia do
drzew młodych, w średnim wieku oraz weteranów, które jest kluczowe dla ich właściwej ochrony.
Zaproponowała efektywne rozwiązanie pielęgnacji drzew programem cięć, trwającym 12 lat – jest to
długotrwałe, ale bardzo nisko kosztowe działanie, minimalizujące liczbę cięć, korzystnie wpływające
na stan drzew.
W temacie cięcia drzew weteranów pojawił się dobry przykład z Warszawy, która stworzyła program
objęcia specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów”,
stanowiący dużą szansę na edukację i partycypację – wykonywane są ekspertyzy tych drzew,
a informacje o nich publikowane.
Następnie dr Suchocka omówiła zagadnienia związane z rolą bioróżnorodności dla dobrego stanu
drzew (mulczowanie, zostawianie liści, naturalne dziuple itp.).
Kwestia standardów drzew do nasadzeń wzbudziła intensywną dyskusję. Zwracano uwagę, jak ważne
jest nie określanie górnej granicy obwodu, żeby nie zamykać możliwości nasadzeń drzew o większych
obwodach, np. 30 cm, przy przyjętym standardzie przykładowo 18-24 cm. Wskazano również na
problem ograniczenia gatunków – w standardach zapisane są gatunki odporne, które z jak
największym prawdopodobieństwem się przyjmą i w przyszłości nie będą wymagały zbyt dużej
pielęgnacji (jest to rozwiązanie w przypadku wykonawców, którym nie zależy na zieleni i traktują ją
po macoszemu). Tymczasem może to ograniczać bioróżnorodność. Pojawiło się pytanie czy
standardy powinny obowiązywać inwestorów na terenach publicznych czy tez na gruntach
prywatnych? Własność a bioróżnorodność – czy stosując standardy na terenach prywatnych nie
wchodzimy w strefę ograniczenia prawa własności?
Miasta, które posiadają już wypracowane standardy, zdają sobie sprawę, że wymagają one
poprawienia, żeby nie zamykać możliwości wprowadzania nowych rozwiązań (np. Wrocław). Tychy –
do tej pory nie posiadają żadnych regulacji i spisanych standardów. Podobnie Łódź – która wpisuje
standardy przy umowach z wykonawcą (OPZ – opisują każdorazowo sposób wykonania i odbioru
pracy – nasadzeń zastępczych).
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Warszawa obecnie opracowuje WSM (Warszawskie Standardy Mieszkaniowe), które będą stanowić
wytyczne dla deweloperów/osiedli i zawierać będą m.in. współczynniki dostępu do zieleni, które wg
uczestników warsztatów powinny być zawarte w ogólnych standardach dotyczących zieleni w danym
mieście. Ten dokument może być szansą do wprowadzenia innych standardów dotyczących
rozwiązań z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury.
Zwrócono uwagę również na kwestię dostępności standardów – rzeczowego i zrozumiałego dla
nieprofesjonalistów sposobu ich opisania, długości, wizualizacji najistotniejszych wytycznych. Przy
określaniu standardów bardzo ważne jest trzymanie się podstawowego celu – lepiej przedstawić
standardy skrótowo, w formie obrazków, ikon, schematów, żeby były łatwiejsze do komunikacji.
Ważne jest też zostawienie sobie ‘furtki’ – żeby była możliwość odejścia od standardów
w szczególnych przypadkach, żeby urzędnicy mieli możliwość indywidualnego podejścia
i rozstrzygnięcia danej sytuacji.
Podkreślono wagę budowania kultury eksperymentowania, przyzwolenia na pojawienie się błędów
przy rozwiązaniach nowych i innowacyjnych realizowanych w mieście.

1.2 Jakie największe wyzwania dotyczące pielęgnacji i utrzymania zieleni występują
w miastach?
Po prezentacji wprowadzającej uczestnicy warsztatów w grupach dyskutowali na temat
najistotniejszych wyzwań z zakresu pielęgnacji zieleni z jakimi borykają się w codziennej pracy
zarządów zieleni. Zidentyfikowano następujące problemy:
1. Sadzenie drzew na mediach
2. Niegrabienie liści pod drzewami
3. Utrzymywanie skrajni przy pasach z jednej strony
4. Zamiana drzew na krzewy w nasadzeniach zastępczych
5. Pielęgnacja młodych drzew w trakcie inwestycji
6. Komunikacja standardów wewnątrz firm-wykonawców
7. Niedoszacowanie nakładów finansowych na pielęgnację
8. Nadzór na etapie inwestycji i nad późniejszą pielęgnacją
9. Skrajne oczekiwania mieszkańców, jeżeli chodzi o pielęgnację
10. Brak poparcia „dowodami” naukowymi i uzasadnienia konkretnych rozwiązań
11. Egzekwowanie zasad pielęgnacji versus gwarancja dla drzew młodych
12. Wysiłek wyegzekwowania standardów przy odbiorze
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13. Utrzymanie bezpieczeństwa i właściwa diagnostyka drzew starszych
14. Niszczenie systemów korzeniowych prze remoncie dróg – nie można za dużo zrobić, bo
modernizacja wymaga pozwolenia na budowę
15. Kwalifikacje inspektorów
16. Pielęgnacja drzew w parkach, a niszczenie alejek, ścieżek rowerowych (o zbyt niskiej
nośności)
Następnie przeprowadzono priorytetyzację i wybrano najistotniejsze wyzwania:
•

Pielęgnacja drzew w parkach, a niszczenie alejek, ścieżek rowerowych (o zbyt niskiej
nośności);

•

Sadzenie drzew na mediach;

•

Skrajne oczekiwania mieszkańców, jeżeli chodzi o pielęgnację;

•

Pielęgnacja drzew młodych w trakcie inwestycji i w trakcie gwarancji.

Jakie kroki można podjąć by lepiej radzić sobie z ww. wyzwaniami? Uczestnicy w czterech grupach
wypracowali propozycje, które zostały poddane dyskusji na forum, przy wsparciu dr inż. Marzeny
Suchockiej. Efekty tej dyskusji przedstawiamy poniżej.
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1.2.1 Jak rozwiązać problem niszczenia alejek w parkach podczas pielęgnacji drzew?
Trasa technologiczna – w każdym parku powinna być co najmniej jedna trasa technologiczna,
z wykorzystaniem takich miejsc w parku jak kawiarnie, fontanna – tylko na tych trasach powinien być
dopuszczany cięższy sprzęt.
Stosowanie tymczasowych dróg (z geokrat, tanich i łatwych do demontażu, stosowanych do
utrzymania skarp, w związku z czym stanowiących bardzo wytrzymały materiał na obciążenia)
w trakcie prowadzonych robót pielęgnacyjnych; ujęcie takiego wymogu w postępowaniach
przetargowych.
Stosowanie powierzchni łatwo naprawialnych – problem ze stosowaniem ścieżek ecoway, które
pękają. Dobrym przykładem jest wykorzystanie nawierzchni typu hansegrand, hauseria, których
koszt jest niewielki (40 zł/m2 – 8 cm warstwa) lub nawierzchni gliniano-żwirowych (stosowane np.
w Łodzi).
Stosowanie opon trawnikowych – standard, który został wprowadzony w Krakowie i się sprawdza –
do przetargów ZZM w Krakowie zaczął wpisywać konieczność stosowania opon trawnikowych,
minimalizujących uszkodzenia zieleni i zagęszczanie ziemi.
Wykorzystywanie podnośników i metod alpinistycznych przy pielęgnacji zieleni wysokiej – prace
alpinistyczne są bezkolizyjne i nie niszczą zieleni, są jednak znacznie droższe – ważne jest
stosowanie obydwu metod – tam gdzie jest to możliwe i w jak największym stopniu należałoby
stosować nieinwazyjne metody alpinistyczne (szczególnie do zabiegów wykonywanych wewnątrz
drzew, na zewnątrz można stosować podnośniki). Ciężko jest przystosować i wymagać bardzo
podniesionych standardów dotyczących podnośników, ze względu na ich zbyt małą liczbę przy tak
wielu inwestycjach prowadzonych w mieście (problem m.in. Wrocławia) – bardzo często wykonawcy
czekają na podnośniki w kolejce – przez co występuje możliwość nie spełnienia terminów wykonania
usługi. Jednak wg Krakowa przy kontraktach wieloletnich warto wpisać wysokie standardy
techniczne podnośników w warunkach zamówienia.
Wprowadzenie karty użytkowej dla dróg i ścieżek z tonażem
Każde wkroczenia w teren powinno być wykonywane pod okiem inspektora
Przy okazji dyskusji został podniesiony problem z naprawami nawierzchni tradycyjnych,
uszkodzonych przez wybrzuszone korzenie. Uznano, że nie może być zgody na korytowanie (można
stosować podbudowę na korzenie), istnieje potrzeba podniesienia wiedzy w ZDM, z zakresu
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możliwych do stosowania rozwiązań, które nie uszkadzają korzeni drzew przy naprawach ciągów
pieszo-rowerowych.
1.2.2. Jak można sadzić drzewa na mediach?
Rozwiązaniem występujących problemów z wykonywaniem nasadzeń na sieciach jest stworzenie
wytycznych dla gestorów sieci. Wytyczne te powinny być spisane bardzo dokładnie, z zachowaniem
wysokich standardów dotyczących jakości sadzonych drzew, metod ich ochrony podczas awarii sieci
oraz pielęgnacji i utrzymania. Powinny stanowić dokument obowiązujący, a nie jak dotychczas
w formie zalecenia. Uznano, że należy zmienić podejście do zarządzania pasami drogowymi, które
są własnością zarządcy a nie gestora sieci. W takiej sytuacji gestorzy sieci nie muszą brać udziału
w negocjacjach warunków sadzenia drzew, tylko muszą dostosować się do rozporządzeń i wymogów
zarządcy. Aby to było możliwe konieczne jest podnoszenie świadomości po każdej stronie (zarówno
gestorów, jak i władz miasta).
Przekonanie, że sadzenie drzew na sieciach jest kolizją, stanowi jeden z powszechnie panujących
mitów, który skutecznie udało się zwalczyć m.in. w Łodzi. Miasto ma dobre doświadczenia
z sadzeniem drzew na sieciach w pasach drogowych z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń a
bez uzgadniania z gestorami.
1.2.3. Jak radzić sobie ze skrajnymi oczekiwaniami mieszkańców względem pielęgnacji
drzew?
Wprowadzenie systemu informacji wizualnej – proste ikony, przekaz graficzny, łatwy sposób
przekazywania informacji, pozytywny przekaz - czego miasto oczekuje od mieszkańców i dlaczego.
Mapowanie zgłoszeń problemów od mieszkańców – zgłaszanie na stronie www wraz z lokalizacją
nieprawidłowości wraz z umieszczeniem informacji zwrotnej o sposobie rozpatrzenia/załatwienia
sprawy. Przy mapowaniu ważne jest pozostawienie w widoczny sposób dla innych mieszkańców
zgłoszonej uwagi oraz informacji zwrotnej z miasta o niej, tak żeby mieszkańcy nie powielali tych
samych zgłoszeń. Ryzykiem tego rozwiązania jest widoczność liczby niezałatwionych spraw
(negatywny odbiór mieszkańców).
Mapa zieleni – pokazująca w prosty sposób czym miasto dysponuje, gdzie ile i jakiej jakości zieleń
jest dostępna w mieście.
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Kampania informacyjna o korzyściach wypływających z występowania drzew w mieście, o ich
wartości i pozytywnym oddziaływaniu na człowieka. Ważne, aby przekaz był jasny, żeby
przekazywane informacje były proste i obrazowe – np. ile drzewo daje tlenu, dlaczego miasto nie
będzie podejmować wycinki danego drzewa lub zbyt dużego przycinania itp.
Edukowanie różnych branż – częsty problem mówienia ‘do siebie’ w trakcie konferencji i innych
wydarzeń branżowych, z pominięciem innych, niespokrewnionych branż, które też mogą mieć wpływ
na pielęgnacje i utrzymanie zieleni w mieście (przykład Krakowa, który zorganizował szkolenia
z pielęgnacji drzew dla szerokiego grona odbiorców).
Spotkania z mieszkańcami – konsultacje z mieszkańcami danego terenu, jego zagospodarowania,
podczas których mieszkańcy widzą swoje sprzeczne wymagania i oczekiwania wobec miasta, których
nie da się spełnić. Zwrócenie w trakcie tych debat uwagi na dobro publiczne i na głos „nieobecnych”.
Wychodzenie z informacją do mediów – przede wszystkim z kontrowersyjnymi tematami, zanim
pojawi się konflikt i bezpodstawna ‘burza medialna’ – unikanie tworzenia negatywnego wizerunku
miasta. Komunikowanie błędów jak tylko się pojawią i wyjaśnianie zaistniałej sytuacji pozwala na
uniknięcie wielu niepotrzebnych konfliktów z mieszkańcami.
Stały kontakt ze środowiskiem naukowym – ważna jest możliwość udzielenia fachowej
odpowiedzi, popartej naukowo podczas konfliktu mieszkańcy-urzędnicy.
Potrzeba wyczerpującego komunikatu i przekazania informacji zwrotnej mieszkańcom – ważne
jest, żeby urzędnicy ‘pierwszego kontaktu’ byli przeszkoleni, zarówno pod względem
merytorycznym, ale i z komunikacji i radzenia sobie ze stresem (unikanie tworzenia negatywnego
wizerunku niekompetentnego i niemiłego urzędnika).
Szkolenie dzieci powinno stanowić stałe działanie zarządcy zieleni w mieście.
1.2.4. Jak zapewnić właściwą pielęgnację drzew młodych w trakcie inwestycji i w okresie
gwarancji?
Opracowanie bardzo szczegółowych wytycznych dotyczących pielęgnacji zieleni istniejącej
(zarówno drzew, jak i krzewów, łącznie z informacjami dotyczącymi temperatur i ilości
zapotrzebowania roślin na wodę w danych warunkach atmosferycznych itp.) – ujęcie w OPZ.

7

Przy nowych inwestycjach (ze względów na możliwości technologiczne) – zakładanie nawodnienia
nowo nasadzonych roślin do momentu ich przyjęcia – w okresie ochronnym.
Potrzeba wewnętrznych nadzorów inwestorskich – powinny być osoby oddelegowane tylko do
nadzoru nad roślinami, osoby kompetentne z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.
Propozycja wprowadzania drzew o dużych obwodach – 30 cm (o wysokości 7-8 m) – jako drzew,
które wymagają mniej zabiegów pielęgnacyjnych i nadają się na skraje dróg. Młode drzewa wymagają
znacznie większego nadzoru i nakładów finansowych na pielęgnację w pierwszym okresie po
nasadzeniu, dopóki się nie przyjmą w nowym środowisku (przez co generują ogólnie więcej
kosztów). Stosowanie większych drzew jest również korzystne ze względu na mniejsze obciążenie
pracą inspektorów kontrolujących nowe nasadzenia, których w miastach jest zdecydowanie za mało.
Egzekwowanie pielęgnacji i zapisy w OPZ – istotne jest, aby w OPZ zawierać bardzo szczegółowe
zapisy dotyczące pielęgnacji drzew i innej zieleni po nasadzeniach. Propozycją jest dodać do umów
z wykonawcami konkretne i bardzo szczegółowe zapisy dotyczące kar związanych z uszkodzeniami
zieleni w trakcie prac. Ważnym zapisem jest też wymóg przedstawienia programu naprawczego przez
wykonawcę w przypadku uszkodzenia zieleni przez wykonawcę.
Metoda wyceny wartości drzew oparta na kosztach odtworzenia jako narzędzie dla wyceny szkody
częściowej i całkowitej dla pnia, korzeni i korony. Wycena wartości nowo posadzonej zieleni
umożliwi rozliczanie się z wykonawcą, w tamach kary umownej za szkody wyrządzone zieleni podczas
inwestycji. W każdym z SIWZ powinna być uwzględniana i wpisywana kwestia uszkodzenia drzew
i sposobu określenia szkody częściowej i całkowitej oraz wyliczenia jej wartości. Dopisanie do umowy
z wykonawcą paragrafów dotyczących kar za szkody wyrządzone zamykają jakiekolwiek dywagacje
i późniejsze problemy z ich naprawą oraz motywują firmy do rzetelnego stosowania zabiegów
ochronnych. Warto jest również w słowniku w umowie wpisać jasno definicję szkody trwałej
i nietrwałej dotyczącej drzew.
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CZĘŚĆ 2. Standardy dostępności do terenów zieleni
Druga część warsztatów rozpoczęła się prezentacją prof. Jakuba Kronenberga z Uniwersytetu
Łódzkiego, która stanowiła punkt wyjścia do dyskusji.

2.1 STAN OBECNY: Czy w polskich miastach występują standardy dostępności do terenów
zieleni?
W Krakowie standardy dostępności zostały ujęte w „Kierunkach Rozwoju i Zarządzania Terenami
Zieleni w Krakowie na lata 2017– 2030”, jednak jest problem z ich uchwaleniem, przez co nie
wiadomo czy będą stanowić rekomendacje czy będą obligatoryjne.
W Warszawie opracowywane są „Warszawskie Standardy Mieszkaniowe”, które zawierać będą
standardy dostępności zieleni na terenach mieszkaniowych, standardy te uwzględniają również
pełnioną przez dany teren funkcję, mają pokazać, że dostępność terenów zieleni jest ważna
w kontekście budowania tkanki nowych osiedli mieszkaniowych.
We Wrocławiu przy procedowanym nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, w nowej strategii rozwoju miasta 2030, jak i przy aplikowania miasta do zielonej
stolicy Europy, został ustalony wskaźnik dostępności do terenów zieleni (300 metrów). Dla miasta
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ważne jest znalezienie ujednoliconego wskaźnika, który pozwoli na porównywanie się z innymi
miastami. Wrocław chce wdrożyć również inne wskaźniki, które pozwolą wprowadzać korekty i lepiej
monitorować poprawę standardów zieleni w mieście. We Wrocławiu, dzięki wskaźnikowi dostępu po
ulicach (300 m), do terenów zielni (dostępnej publicznie, bez względu na własność i status prawny),
istnieje mapa z obszarami, gdzie ludzie mają najłatwiejszy dostęp do terenów zieleni. Mapa pokazuje
również ‘białe plamy”, które stanowią sygnał dla miasta, w których miejscach należy poprawić jakość
życia mieszkańców. W miejscach tych jednostki miejskie są zobowiązane do intensyfikowania swoich
działań. Jednym z przykładów jest Wrocławski Budżet Obywatelski, którego projekty realizowane na
terenach obejmujących ‘białe plamy’ są dodatkowo punktowane.
Nowe studium uwarunkowań w Łodzi również wprowadza propozycję standardów dostępności do
terenów zieleni w mieście.

2.2 Dlaczego w miastach potrzebne są standardy dostępności?
•

Potrzeba obiektywnego i ujednolicania porównywania się z innymi miastami (ważne jest
zunifikowanie wskaźników, żeby nimi nie manipulować, żeby dawały realny i rzeczywisty
ogląd rzeczywistości np. ranking miast pod względem dostępności do zieleni).

•

Potrzeba obiektywnego stwierdzenia, w których miejscach występują w mieście braki i deficyt
zieleni.

•

Żeby mieszkańcy mogli kontrolować miasto (kontrola społeczna – mieszkańcy powinni
wiedzieć jakie są standardy, czego powinni oczekiwać od miasta).

•

Standardy stanowią obiektywne narzędzie do wyznaczania terenów inwestycji.

•

Standardy w oparciu o dokumenty strategiczne pozwalają na świadomy rozwój miasta pod
kątem zieleni.

•

Wynikiem wprowadzania standardów dostępności jest oczekiwanie łączenia terenów zieleni,
tworzenia całości, systemów i korytarzy zieleni w mieście.

2.3 Jakie standardy warto stosować?
•

Wielkość terenu (dla różnych miast wielkość może być różna, w zależności od charakteru
miasta).

•

Czas dojścia i odległość terenu – wątpliwości budzi jak mierzyć czas dojścia (różnice
dostępności dla seniorów, osób młodszych, niepełnosprawnych etc.). Jakiego terenu –
publicznego? Ogólnodostępnego? Potrzeba zdefiniowania czy teren powinien być
urządzony/nieurządzony, o jakim charakterze – spełniający jakie funkcje rekreacyjne?
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•

Wskaźnik pokrycia koronami drzew (z powodzeniem stosowany w Londynie).

•

Wskaźnik liczby drzew na kilometr drogi.

•

Powierzchnia terenów zieleni w stosunku do liczby ludności (% zieleni, który przypada na
mieszkańca, żeby powierzchnia zieleni zwiększała się wraz ze wzrostem liczby ludności).

•

Jakość terenów zieleni (określenie gatunków roślin jakie zastosujemy w celu określenia
jakości terenu).

•

Łączność terenów zieleni.

•

Znaczenie informacji o terenach zieleni.

•

Dostępność do terenów zieleni w zależności od grup wiekowych.

•

Czas dojazdu rowerem lub/i dojścia pieszo.

•

Komunikacja publiczna przy wejściach na tereny zieleni jako wskaźnik dostępności.

•

Procent osób z dostępem 300 m do terenu zieleni (wskaźniki dojścia do terenu są różne
w zależności od powierzchni i rodzaju terenu, do którego prowadzą – skwer, park, las).

•

Dostępność do jakiego rodzaju terenu, jakiej jakości (zieleń młoda czy nie? Czy występuje
duża różnorodność, zagęszczenie zieleni, atrakcyjność, mała infrastruktura, mała
architektura czy występuje woda).

Podsumowując tę część dyskusji zwrócono uwagę na istotne aspekty dotyczące jakości zieleni
i dostępności do niej, takie jak:
•

Dostęp do informacji o terenie zieleni – mieszkańcy często nie wiedzą, że jakiś teren istnieje
– z punktu widzenia Krakowa ważne jest informowanie mieszkańców o takich terenach,
organizowanie czasu, animowanie terenów zieleni, zachęcając mieszkańców do spędzania
tam czasu wolnego.

•

Brak przestrzeni w miastach dla młodzieży.

•

Brak systemu informacji wizualnej – rola pokazywania oferty, które mają tereny zieleni.

•

Widok na zieleń – jako forma wskaźnika podnoszącego jakość życia w mieście.

•

Kumulowanie wskaźników – bufory, nie tylko odległość, ale też procent zieleni w buforze.

•

Rola bezpieczeństwa – w drodze do terenu zieleni, jak i na miejscu.

•

Ważne jest wykonywanie analiz pod kątem różnych grup społecznych, różnych grup
użytkowników.
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2.4 Źródła danych
Rola źródeł danych do określania wskaźników dostępności – trzeba pamiętać o wyborze
odpowiedniego źródła danych do danego wskaźnika, żeby pokazywał rzeczywisty obraz dostępności
do zieleni. Kwestie różnych danych możliwych do wykorzystania zostały szczegółowo omówione
w trakcie pierwszego warsztatu projektowego i ujęte w raporcie z tego spotkania.

2.5 Trzy poziomy dostępności
Wyróżnia się trzy poziomy dostępności, aby określić każdy z nich trzeba brać pod uwagę inne źródła
danych.

Prezentacja „Standardy dostępności terenów zieleni” Jakub Kronenberg, Magdalena Biernacka, Karolina Maliszewska

Poziom 1 – Istnienie terenu zieleni: Co to jest? Czy jest to zielony punkt? Jak do tego miejsca dojść
– korzystanie z mapy, ze zdjęć satelitarnych. Trzeba pamiętać, że nie każdy korzysta z aplikacji,
nowych technologii etc. Można wykorzystać ortofotomapy do analizy istnienia.
Poziom 2 – Dostępność terenu zieleni: Ortofotomapa, można angażować mieszkańców do pomocy
w zaznaczaniu dostępności do danych terenów zieleni. Można zbierać informacje o barierach – drogi,
przejścia dla pieszych itd. Ważne branie pod uwagę tymczasowych i trwałych terenów zieleni.
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Poziom 3 – Atrakcyjność terenu zieleni: Atrakcyjność i animacja; tereny do zabawy; dopasowanie
infrastruktury do różnych grup wiekowych np. „Parkowóz” w Krakowie – organizowanie autobusu,
który wozi mieszkańców po mieście do różnych terenów zieleni, zwiększając ich wiedzę na temat
różnych dostępnych terenów do rekreacji.
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