Zapraszamy do skorzystania z oferty
projektu Międzysektorowa współpraca
na rzecz zieleni w polskich miastach
Jak dobrze i skutecznie zarządzać zielenią miejską? Jak efektywnie walczyć
z pogarszającymi jakość życia zmianami klimatu, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury? Na ile miasta potrafią wykorzystać możliwości, które daje nam obowiązujące prawo do poprawy jakości zieleni?
Na powyższe pytania odpowiadamy w trakcie realizacji projektu Międzysektorowa
współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach. W ramach projektu zapraszamy do
udziału w bezpłatnych wydarzeniach i do korzystania z przygotowanych publikacji,
dzięki którym mogą Państwo poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zielenią oraz wymienić doświadczenia w tym zakresie, z praktykami z innych miast.

Oferujemy następujące wydarzenia otwarte:
Szkolenie z zakresu wykorzystania zamówień
publicznych jako narzędzia ochrony zieleni
w mieście (Warszawa, 11.05.2018 r.)
Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z metodami wprowadzania kryteriów środowiskowych do zamówień dot. utrzymania i rozwoju zieleni, w szczególności z wykorzystaniem standardów pielęgnacji
zieleni oraz ochrony przyrody w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Szkolenie będzie miało charakter interaktywny i poprowadzą je eksperci
zielonych zamówień publicznych i praktycy wypracowujący ww. standardy dla wiodących zarządów zieleni z polskich miast.

Szkolenie e-learningowe dotyczące wykorzystania
zamówień publicznych jako narzędzia ochrony
zieleni w miastach (dostępne online od września
2018 r. do końca 2019 r.)
Program szkolenia obejmie zagadnienia dot.: wprowadzania kryteriów
środowiskowych do zamówień publicznych prowadzonych przez zarządy
zieleni miejskiej; certyfikatów ekologicznych na typowe produkty
i usługi zamawiane przez ww. jednostki oraz wytycznych Komisji
Europejskiej w tym zakresie; standardów utrzymania i pielęgnacji
zieleni oraz wytycznych w zakresie ochrony zieleni w trakcie prac
budowlanych.

O tych i innych działaniach na
bieżąco informujemy w naszym
NEWSLETTERZE,
który można subskrybować na stronie
https://uslugiekosystemow.pl/newsletter/
i na profilu projektu na facebooku:
https://www.facebook.com/WiecejZieleni

Dwuetapowe szkolenia e-learningowe
(1,5 miesiąca) i stacjonarne (5 dni)
pt. Międzysektorowe zarządzanie zielenią miejską
(wrzesień–listopad 2018 r.)
Kompleksowy program realizowany w sposób warsztatowy, z dużym
naciskiem na praktycznie umiejętności, skierowany do osób z różnych
sektorów zaangażowanych w zarządzanie zielenią miejską. Tematyka
szkolenia obejmie: zagadnienia związane z usługami ekosystemów
oraz retencją krajobrazową w kontekście adaptacji miast do zmian
klimatu; różne aspekty prowadzenia inwestycji z poszanowaniem
przyrody, uczestnicy poznają konkretne rozwiązania proceduralne,
standardy i dobre praktyki z zakresu wykorzystania błękitno-zielonej
infrastruktury wprowadzane przez polskie miasta; konkretne rozwiązania (standardy i procedury wypracowane przez miasta biorące udział
w projekcie) wraz z wyjaśnieniem powodów ich stosowania i podaniem
korzystnych dla zieleni interpretacji prawnych; alternatywne formy
finansowania zieleni i możliwe formy zaangażowania interesariuszy
w rozwój zieleni na terenach miast.

Publikacja Międzysektorowa współpraca na rzecz
zieleni w mieście z serii Zrównoważony Rozwój –
Zastosowania nr 6 (grudzień 2018 r.)
Wypracowane w ramach projektu rozwiązania oraz przykłady dobrych
praktyk dotyczących zarządzania zielenią w mieście zostaną przedstawione w formie poradnikowej publikacji książkowej, wzbogacone
o przykłady podobnych rozwiązań stosowanych w innych krajach,
a także najlepsze praktyki wybrane spośród miast polskich. Publikacja,
tak jak wszystkie publikacje Fundacji Sendzimira, będzie dostępna
bezpłatnie do wyczerpania nakładu i online.

Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt
Warszawa, marzec 2019 r.

O czym warto pomyśleć kształtując przestrzeń miasta?
Jak możemy poprawiać jakość życia mieszkańców?
Zachęcamy do skorzystania z publikacji.
Zrównoważone zarządzenie miastami,
to również dbanie o jakość zieleni
Zmiany klimatu i zanieczyszczenie powietrza, z którymi miasta muszą walczyć,
powodują, że dbałość o zieleń
miejską staje się coraz bardziej
priorytetowa. To miejska przyroda
w bardzo dużym stopniu może niwelować efekt wyspy ciepła i pozytywnie
wpływać na jakość życia mieszkańców.
Dlatego też, ważne jest dobre planowanie
i ochrona drzew w miastach, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury czy pozyskiwanie
środków na zieleń z różnych źródeł.
Więcej informacji na temat przyrody w mieście znajdziecie Państwo
w publikacji Fundacji Sendzimira Przyroda w mieście. Rozwiązania w serii
Zrównoważony rozwój – Zastosowania nr 4.

Zrównoważone gospodarowanie
wodami ma wpływ na jakość życia
w mieście
Coraz bardziej powszechny i wyższy poziom edukacji mieszkańców
miasta zwiększa ich oczekiwania
co do jakości życia, która zależy od
jakości miejskiego środowiska, bliskości terenów zieleni i zbiorników wodnych
w mieście. Zrównoważone gospodarowanie
wodami może zapewnić szereg usług ekosystemów i prowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania miasta. Błękitno-zielone rozwiązania
niosą też coraz wyżej cenione wartości estetyczne
i kulturowe dla mieszkańców.
Więcej informacji na temat wody w mieście znajdziecie Państwo w publikacji Fundacji Sendzimira Woda w mieście w serii Zrównoważony rozwój
– Zastosowania nr 5.

Publikacje dostępne są bezpłatnie na stronie Fundacji Sendzimira www.sendzimir.org.pl/publikacje_Fundacji

Zarządzanie i ochrona zieleni w polskich miastach

Analiza obowiązującego prawa

Jak wygląda struktura zarządzania zielenią
w polskich miastach? Jakie rozwiązania wprowadzają miasta na rzecz ochrony zieleni? Raport
pn. Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich
miastach opisuje obecną strukturę zarządzania
zielenią w miastach, stosowane procedury oraz
rozwiązania dotyczące ochrony zieleni miejskiej.
W raporcie zostały również zidentyfikowane najważniejsze w odczuciu urzędników bariery, utrudniające stosowanie poszczególnych korzystnych
dla zieleni rozwiązań, jak również tematy i aspekty zarządzania zielenią
istotne dla lepszego funkcjonowania tych miast. Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego w formie wywiadów swobodnych
z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem oraz utrzymaniem zieleni
miejskiej w 5 miastach partnerskich projektu, tj. Jaworznie, Krakowie,
Łodzi, Warszawie oraz we Wrocławiu.

Jakie akty prawne regulują zasady dotyczące
ochrony drzew w mieście? Jak nowelizacja
ustawy o Ochronie Przyrody ogranicza możliwości ochrony zieleni? Opracowanie stanowi analizę
obowiązującego prawa, po nowelizacji ustawy
o Ochronie Przyrody z maja 2017 r. Opisuje zakres
ochrony zieleni miejskiej, możliwości i obowiązki
zarządców terenu i inwestorów. Raport przybliża
akty prawne i ustawy mające znaczenie w zarządzaniu zielenią miejską. Porusza zagadnienia
związane z wydawaniem decyzji o usuwaniu drzew, odpowiada na problematyczne zagadnienia zgłaszane przez miasta.

https://uslugiekosystemow.pl/2017/09/25/
zarzadzanie-oraz-ochrona-zieleni-w-polskich-miastach-raport/

Mapa miejsc sprzyjających retencji
Jakie rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury już funkcjonują w polskich miastach? Na mapie miejsc sprzyjających retencji mogą zobaczyć
Państwo gdzie w najbliższym otoczeniu znaleźć ogród deszczowy, nieckę
retencyjną, czy inny element systemu zrównoważonej gospodarki wodą
opadową. Znają Państwo taką dobrą praktykę, która nie jest zaznaczona
na mapie? Z chęcią ją tam umieścimy!
http://www.sendzimir.org.pl/
Mapa_miejsc_sprzyjajacych_retencji

https://uslugiekosystemow.pl/2017/09/26/analiza-prawna-przepisow-i-ustaw-w-kontekscie-ochrony-drzew-w-miescie/

Dobre praktyki błękitno-zielonej infrastruktury
Ogrody deszczowe w gruncie i pojemniku
Ogrodem deszczowym określa się nasadzenia
roślin w gruncie bądź pojemniku, które usuwają zanieczyszczenia z przepływającej wody
deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, placów i dachów. Chociaż ogród deszczowy przypomina zwykły ogród, sadzone są w nim szczególnie rośliny hydrofitowe. Ich korzenie bądź
kłącza zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej
przez siebie wody. Ogrody deszczowe można
tworzyć przy budynkach, a ich wykonanie nie
wymaga specjalistycznej wiedzy ani sprzętu.

W zależności od terenu jakim gospodarujemy
można wykonać ogród deszczowy w pojemniku,
do którego woda odprowadzana jest bezpośrednio z rynny, izolowany ogród deszczowy w gruncie, gdy posiadamy większy teren zieleni lub
ogród deszczowy infiltrujący wodę do gruntu.
Jak stworzyć taki ogród można dowiedzieć
się z broszur oraz filmów na stronie Fundacji
Sendzimira http://www.sendzimir.org.pl/
publikacje/ogrody-deszczowe

Stawy retencyjne
Stawy retencyjne mają podobne funkcje do
niecek – oczyszczają wodę pochodzącą ze
spływu powierzchniowego. Stawy retencyjne są bardzo zróżnicowane pod względem
wielkości i kształtów: może to być zarówno
niewielki zbiornik ogrodowy, jak wielkoprzestrzenny obiekt inżynierii wodnej. Im większy
obiekt, tym bardziej skomplikowana budowa

i zaawansowana wiedza. Jednak stworzenie
niewielkiego, przydomowego stawu jest dość
proste i przypomina budowę tradycyjnego
stawu ogrodowego. W stawie retencyjnym
możliwa jest hodowla ryb oraz obsadzenie go
roślinami wodnymi i przywodnymi. Może znacząco uatrakcyjnić teren osiedla i zapewnić
przyjazne miejsce wypoczynku w upalne dni.

Rozszczelnianie powierzchni i podłoża strukturalne
Usunięcie starego asfaltu czy płyt chodnikowych, przywrócenie przepuszczalności zbitej (zagęszczonej), rozjechanej przez samochody glebie daje często spektakularny efekt
zwiększenia jakości przestrzeni publicznej
na podwórkach. Zdegradowaną przestrzeń
można zamienić w teren zieleni, który będzie
korzystnie wpływał na mikroklimat i atrakcyjność podwórka. Rozszczelnianie pozwala też

uratować cenne dla mieszkańców drzewa, których korzenie cierpią z powodu braku dostępu
do wody i natlenienia. Wykorzystanie podłoży strukturalnych w miejsce zdegradowanej gleby, jako podbudowy ciągów pieszych,
jezdnych i parkingów może znacząco poprawić
żywotność drzew. Podłoża strukturalne pełnią
ponadto rolę okresowych zbiorników wodnych
pod powierzchnią terenu.

Studzienki chłonne
Studzienki chłonne to urządzenia podziemne,
które stosuje się w celu zatrzymania wody
w krajobrazie lub gromadzenia jej do podlewania roślin, jeżeli nie mamy możliwości
gromadzenia jej w zbiornikach wodnych.
Lokalizujemy je minimum 6 metrów od
budynku. Studzienki chłonne nie mają zdolności oczyszczania wody deszczowej. Dlatego,
jeżeli chcemy, by deszczówka doprowadzona

do studni zawierała mniejszą ilość zanieczyszczeń, należy ją wstępnie oczyścić. Stosujemy
w tym celu studzienki osadowe lub niecki
retencyjne z roślinami, których korzenie
posiadają umiejętność pochłaniania zanieczyszczeń. Studzienka chłonna w ogrodzie
może być całkowicie niewidocznym elementem, schowanym pomiędzy nasadzeniami
roślin ozdobnych.

Sadzenie drzew i krzewów, tworzenie terenów zieleni
Każda forma zagospodarowania przestrzeni
przyczyniająca się do zachowania lub przywrócenia powierzchni biologicznie czynnej ma
pozytywny wpływ na retencję krajobrazową.
Jednak żeby zapewnić szerokie spektrum usług
ekosystemów, warto pomyśleć o wprowadzaniu
zbiorowisk rodzimych, przystosowanych do
warunków miejskich, w szczególności drzew

i krzewów. Drzewa działają jak nawilżacze
powietrza, jedno może wyparować nawet
500 litrów wody dziennie. Informacje o tym jak
i jakie drzewa i krzewy należy sadzić, można
znaleźć w standardach dotyczących kształtowania zieleni w miastach, stanowiących oddzielny
dokument jednostki zarządzającej zielenią lub
załącznik do programów ochrony środowiska.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk znajdą Państwo w naszych broszurach i publikacjach,
które znajdują się na stronie www.sendzimir.org.pl/publikacje_Fundacji

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach to projekt
Fundacji Sendzimira, którego celem jest zainicjowanie i rozwój trwałej, międzysektorowej, partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i zarządzanie zielenią miejską oraz innymi
interesariuszami. Projekt odpowiada na występujące w miastach problemy
związane ze skuteczną ochroną i rozwojem terenów zieleni, potrzebę opracowywania modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania zielenią czy włączania
inwestorów w ochronę zieleni w procesach inwestycyjnych.
Poprzez działania w projekcie chcemy poprawić jakość komunikacji dotyczącej zarządzaniem zielenią między samorządami a innymi interesariuszami,
wypracować modelowe rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej o zieleni, zapewnić bieżący dostęp do wiedzy i dobrych praktyk z zakresu
zarządzania zielenią oraz możliwości finansowania jej rozwoju.
W projekcie stawiamy na wspólną pracę interesariuszy związanych z zielenią
w grupach roboczych oraz podczas warsztatów problemowych. Projekt realizowany jest z 5 miastami partnerskimi, tj. Krakowem, Wrocławiem, Łodzią,
Jaworznem oraz Warszawą. Do czynnego udziału w projekcie zapraszane są
również inne miasta i samorządy.
Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

Doﬁnansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji na temat projektu oraz efektów
realizowanych wydarzeń znajdą Państwo na stronie projektu
www.uslugiekosystemow.pl oraz na Facebooku Licz na Zieleń
(https://www.facebook.com/WiecejZieleni).

O Fundacji Sendzimira:
Fundacja Sendzimira inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne
mające na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
Fundacja Sendzimira współpracuje z lokalnymi społecznościami, wspierając je w partycypacyjnym planowaniu zrównoważonego
rozwoju. W szczególności w zakresie: prowadzenia partycypacyjnych procesów podejmowania decyzji, badania nastawienia ludności
do wypracowanych rozwiązań lokalnych problemów, wypracowywaniu i realizacji programów dotyczących zielono-błękitnej infrastruktury, działań edukacyjnych z zakresu
zazieleniania miasta i zwiększania retencji
krajobrazowej skierowanych do różnych grup
odbiorców, sporządzania planów, programów oraz innych dokumentów charakterze
strategicznym.
Zapraszamy do współpracy!
KONTAKT
office@sendzimir.org.pl | tel. 22 350 67 68
www.sendzimir.org.pl
www.uslugiekosystemow.pl
BIURO FUNDACJI
ul. Chocimska 12/4 | 00-791 Warszawa
SIEDZIBA FUNDACJI
ul. Wiarusa 11/3 | 32-087 Zielonki

