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WSTĘP 
Głównym celem warsztatów była analiza funkcjonowania terenów zieleni w Tychach oraz 
identyfikacja potrzeb i możliwych działań do podjęcia, aby w przyszłości tereny te 
funkcjonowały w sposób zrównoważony. Warsztat opierał się na metodzie piramidy VISIS 
(więcej informacji na temat zastosowanej metody można znaleźć na stronie Fundacji 
Sendzimira). W   trakcie warsztatu uczestnicy analizowali wyzwania związane z 
zarządzeniem zielenią miejską, konstruowali wskaźniki, umożliwiające przeprowadzenie 
analizy systemowej oraz opracowanie założeń do dokumentu opisującego strategiczne 
zarządzanie zielenią, przygotowywanego przez miasto Tychy.  W warsztacie udział wzięli 
uczestnicy tygodniowego szkolenia Zarządzanie Zielenią Miejską – eksperci i  praktycy 
zarządzania zielenią – oraz przedstawiciele jednostek miejskich i zainteresowani 
mieszkańcy Tychów.  

Zdjęcie 2. Piramida VISIS – narzędzie wspomagające planowanie strategiczne w formie warsztatowej. 

  

Źródło: Fundacja Sendzimira 

Warsztat przeprowadzono z wykorzystaniem Piramidy VISIS – metody opartej na pracy 
zespołowej i  pozwalającej na uwzględnienie kluczowych aspektów i perspektyw 
dotyczących omawianego zagadnienia. Pracując w czterech grupach uczestnicy 
zastanawiali się kolejno nad:  

● wyzwaniami zarządzania zielenią  w Tychach, 

● obszarami interwencji, w których warto wprowadzić zmiany, 

● innowacjami, które mogą usprawnić proces zarządzania zielenią miejską. 

Pierwsza grupa, miała za zadanie analizę ww. zagadnień z perspektywy przyrodniczej /N/
ZIELONI. Druga grupa zwracała uwagę na gospodarkę /E/NIEBIESCY. Trzecia grupa skupiała 
się na aspektach dotyczących społeczeństwa /S/ŻÓŁCI. Natomiast czwarta grupa 
zajmowała się szeroko rozumianą perspektywą jakości życia jednostki /W/BIALI.  

CZĘŚĆ PIERWSZA 
Pierwsze zadanie grupowe miało na celu zdefiniowanie problemów i wyzwań, z jakimi 
borykają się zarządcy zieleni w Tychach. Każda grupa analizowała problemy z innej 
perspektywy (N/E/S/W), aby uwzględnić interesy i potrzeby różnych użytkowników 
przestrzeni miejskiej. Poniżej zaprezentowane zostały zidentyfikowane wyzwania. 

GOSPODARKA (E) 

1. Brak partycypacji sektora prywatnego we współfinansowaniu rozwoju terenów 
zieleni. Finansowanie przez partnerów prywatnych uznane zostało za ogromną 
szansę na włączenie biznesu w  proces tworzenia miasta. Warto zastanowić się 
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również, dlaczego dotychczas nie zastosowano tego rozwiązania. Zespół 
warsztatowy jednoznacznie ocenił, iż partnerzy prywatni czekają na inicjatywę i 
krok ze strony gminy.  

2. Brak wytycznych dla inwestorów, którzy nie są zobowiązani konkretnymi 
przepisami do utrzymania jednolitych standardów nasadzeń zastępczych.  

3. Duże rozdrobnienie kompetencyjne w zakresie zarządzania zielenią, brak 
jednorodnych standardów rozwoju zieleni, ułatwiających przedsiębiorcom podjęcie 
działań zgodnych z wizją rozwoju zieleni w mieście. Dotychczasowe rozdrobnienie 
blokuje przedsiębiorcom drogę do podjęcia dialogu z jednostkami miejskimi. 

4. Niewykorzystany potencjał zespołu ds. estetyzacji i ogrodnika miejskiego, 
komórki organizacyjnej o ogromnym potencjale rozwojowym, która powinna być 
rozwijana i doinwestowywana. Dodatkowo, rozdrobnienie kompetencyjne pomiędzy 
wieloma jednostkami uniemożliwia samodzielne i zintegrowane prowadzenia prac. 

5. Niewykorzystane możliwości finansowania procesu zazieleniania z dostępnych 
środków zewnętrznych, np. ze środków Unii Europejskiej. 

6. Tereny zieleni zapewniają retencję krajobrazową – woda opadowa zatrzymuje się w 
gruncie i roślinach. Obniża to koszty związane z odprowadzaniem wód, a także 
obniża ryzyko lokalnych podtopień. Brak stosowania rozwiązań NBS (ang. Nature-
based solutions, rozwiązań opartych na przyrodzie), które mogłyby zostać wdrożone 
dla zagospodarowania wody opadowej; takich jak ogrody deszczowe. 

7. Brak zieleni wysokiej przy budynkach, co zwiększa koszty utrzymania tych 
budynków, domy, którym nie towarzyszy zieleń wysoka muszą być ocieplane i 
klimatyzowane, podczas gdy zieleń sama może pełnić funkcję izolatora od 
warunków zewnętrznych.  

PRZYRODA (N) 

1. Brak inwentaryzacji zieleni – kluczowym problemem jest brak identyfikacji 
wszystkich zasobów, jakie posiada gmina (np. lasów, skwerów, terenów 
podmokłych), co znacząco utrudnia zarządzanie zasobem. 

2. Brak przejrzystej informacji, którymi obszarami zieleni zarządzają władze 
miasta – obecnie brak jest kompleksowego podejścia do zieleni z jasnym podziałem 
kompetencji.  

3. Presja urbanizacyjna na tereny zieleni osiedlowej. W Tychach jest niewiele 
zieleni wysokiej, to bardzo ograniczona przestrzeń niezurbanizowana, która często 
staje się parkingiem. Brak systemu zabezpieczeń sprawia, że coraz częściej staje 
się to zjawisko społecznie akceptowalne. 

4. Obszary zieleni zlokalizowane przy terenach przemysłowych i placówkach 
publicznych pozbawione są zieleni wysokiej. To drugie negatywnie wpływa na 
rozwój dzieci i młodzieży,  pozbawionych przez większość dnia kontaktu z przyrodą.  

5. Brak arboretum, w którym młodzież mogłaby o drzewach się uczyć, zarażać 
miłością do przyrody. Potrzeba stworzenia arboretum pojawiała się od dawna, lecz 
nie ma w okolicy starodrzewu czy rodzimych siedlisk.  

6. Brak pomników przyrody. W Tychach jest ich bardzo mało, tym bardziej 
należałoby zatroszczyć się o objęcie ochroną drzew, które mogłyby być pomnikami, 
bo są okazałe. 

7. Brak równomiernego inwestowania w tereny zieleni. Paprocany są 
przeinwestowane, co wpływa np. na zwiększone zaśmiecenie tego cennego 
przyrodniczo terenu, generowanie większej ilości zanieczyszczeń np. rozwoju sinic.  
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SPOŁECZEŃSTWO (S) 

1. Brak badań potrzeb społecznych. Miasto nie prowadzi analiz na temat tego czy 
planowane lub wprowadzone rozwiązania mają sens z punktu widzenia społeczności 
lokalnej – np. czy społeczność widzi potrzebę tworzenia parku kieszonkowego. 
Brakuje dobrze przeprowadzonej diagnozy potrzeb i oczekiwań społecznych, a to 
zwykle prowadzi do sytuacji, w których pojawia się sprzeciw mieszkańców lub brak 
poczucia odpowiedzialności za nową przestrzeń. Mieszkańcy, czyli główni 
użytkownicy tyskich terenów zieleni, często nie są gotowi lub nie rozumieją 
wprowadzanych rozwiązań, właśnie ze względu na brak włączania ich w proces 
planowania i projektowania wspólnych przestrzeni oraz niewystarczającą 
komunikację ze strony jednostek miejskich. 

2. Brak konsultacji społecznych, które pozwalałyby na dostosowanie projektów do 
zróżnicowanych potrzeb społecznych, a przez to minimalizowały konflikty. 

3. Niska świadomość i aktywność mieszkańców. Zdaniem uczestników warsztatów w 
Tychach brakuje akcji edukacyjnych czy informacyjnych kierowanych do ogółu 
mieszkańców, a nie tylko do szkół. Poziom świadomości mieszkańców oraz ich 
zaangażowanie w tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej są 
niewystarczające. 

4. Brak strategii przyrodniczej – co przejawia się w losowo przeprowadzanych 
działaniach w mieście. Działania nie są uporządkowane, nie stanowią procesu, są 
przypadkowo podejmowanymi aktywnościami.  

5. Brak kompleksowego spojrzenia na zieleń i jej potencjał, jako na element o 
potencjale rozwiązywania problemów z innej grupy – np. problemów społecznych.  

JAKOŚĆ ŻYCIA (W) 

1. Problem walki ze smogiem – jest to zagadnienie pomijane przez jednostki 
miejskie. Należy nagłaśniać i wdrażać programy likwidowania źródeł problemu. 

2. Problem z zaśmiecaniem miasta, a także wandalizmu na terenach zieleni 
urządzonej. 

3. Brak projektowania uniwersalnego na terenach zielonych – brak ławek 
funkcjonalnych – mała architektura nie zawiera oparć, siedziska są za wysokie dla 
seniorów. Brak dostosowania infrastruktury do potrzeb różnych grup społecznych.  

4. Brak edukacji w zakresie ochrony przyrody i jej promocji. Bardzo mało jest zajęć 
praktycznych, które byłyby ukierunkowane na wspieranie postaw społecznych, 
obywatelskich, dbanie o dobro wspólne. Brakuje akcji społecznych skierowanych 
bezpośrednio do konkretnych grup np. dla seniorów i dzieci. Nie ma długofalowych 
programów edukacyjnych (prócz „sprzątania świata”).  

5. Nierównomierne zagospodarowanie terenów zieleni, rekreacyjnych – 
przeinwestowanie jednej lokalizacji skutkuje kumulacją mieszkańców w jednym 
miejscu, co z kolei generuje negatywne konsekwencje dla środowiska. Jeśli 
mieszkańcy mieliby alternatywę spędzania czasu wolnego bliżej swojego miejsca 
zamieszkania, to nie musieliby tłoczyć się na Paprocanach.   

6. Zanika niedokończona zielona oś miasta Tychy w efekcie presji inwestycyjnej. 
Warto podjąć starania w celu przywrócenia tego dziedzictwa.  

CZĘŚĆ DRUGA 
Druga część spotkania miała na celu wyznaczenie obszarów interwencji, czyli takich 
obszarów funkcjonowania miasta, w których warto wprowadzić zmiany/innowacje. Każdy z 
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zespołów zdefiniował obszary interwencji, a następnie wybrał trzy priorytetowe, w 
odniesieniu do których w kolejnej części spotkania rozmawiano o innowacjach i działaniach 
do podjęcia. 

SPOŁECZEŃSTWO 

Grupa skupiająca się na aspektach społecznych zauważyła, że w procesie 
współdecydowania o  przestrzeni miejskiej kluczowa jest edukacja przestrzenna, która 
może przeciwdziałać negatywnym procesom związanym z zagospodarowaniem 
przestrzennym i wspierać działania w zakresie ochrony terenów zieleni i ich rozwoju.  

W trakcie dyskusji grupa zauważyła, że społeczeństwo jest mało obywatelskie, mało ze 
sobą współpracuje. Wynika to z braku wiedzy o możliwych sposobach prowadzenia 
działalności społecznej oraz ograniczonych zasobach (takich jak przestrzeń do działania, 
środki finansowe), które pozwalają tę działalność prowadzić. Konieczne jest stworzenie 
systemu udostępniania narzędzi wspierających działania społeczne.  

Uczestnicy zauważyli, że duże rozdrobnienie jednostek zaciera cel działania – po co to 
robimy i dla kogo. Za bardzo skupiamy się na wykonaniu pojedynczego zadania. Należy 
zatem dążyć do centralizacji zadań związanych z zielenią, w kompetencjach jednej 
jednostki.  

Istotnym obszarem działania miasta powinno być zapobieganie konfliktom społecznym i 
dążenie do jak najszerszej komunikacji działań podejmowanych przez miejskie 
jednostki, np. poprzez organizację wydarzeń takich jak happeningi, eventy tematyczne, 
pikniki sąsiedzkie, wydarzenia w szkołach.  

Należy wykorzystać potencjał tworzenia przedszkoli leśnych – zaszczepienie idei dbania o 
przyrodę od najmłodszych lat, przyniesie wymierne skutki w przyszłości. Warto skupić się 
także na inicjowaniu interakcji z jednostkami, które zajmują się aktywizacją 
mieszkańców czy NGO – działanie synergiczne, może skutkować nawiązaniem stałej i 
owocnej współpracy. 

Trzy priorytetowe obszary interwencji: edukacja, komunikacja społeczna, współpraca 
międzysektorowa. 

PRZYRODA  

Uczestnicy dyskutowali na temat braku wystarczających środków finansowych 
przeznaczonych na zarządzanie zielenią, co ich zdaniem wynika z faktu, że zieleń nie 
została ujęta w Strategii Rozwoju Miasta. Wszystko co stanowi element majątku jednostki 
i jest dla niej cenne, powinno być w  budżecie uwzględnione. Inwentaryzacja zieleni 
pozwoliłaby na zidentyfikowanie obszarów cennych przyrodniczo, a to umożliwiłoby 
włączenie niezbędnych kosztów ich utrzymania do miejskiego budżetu. 

Ważnym obszarem wpływającym na funkcjonowanie terenów zieleni w Tychach jest, 
według uczestników, planowanie przestrzenne. Brak zapisów o ochronie pomników 
przyrody i brak ustanowionych użytków ekologicznych, które powinny zostać uregulowane 
prawnie. Brak zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących rozwoju terenów zieleni, także w zakresie rozwoju systemu obszarów 
chronionych. W przypadku Paprocan wyzwaniem jest też wypracowanie porozumienia 
z gminami ościennymi, wyznaczenie obszarów funkcjonalnych albo ustanowienie związków 
międzygminnych na potrzeby współpracy w obszarze utrzymania tego zasobu.  

Wdrażanie planów zagospodarowania przekłada się na jakość życia na terenach, które 
obejmują. Ważne, aby w wytycznych szczegółowych przewidzieć sadzenie konkretnych 
gatunków drzew, które pochłaniają zanieczyszczenia i poprawiają jakość środowiska. 

Trzy priorytetowe obszary interwencji: zieleń wysoka, zrównoważona mobilność, 
Paprocany. 
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JAKOŚĆ ŻYCIA 

Podczas pracy w grupie uczestnicy uznali, że ważnym aspektem związanym z jakością życia 
jest edukacja i wprowadzanie takich rozwiązań, które sprzyjają rozumieniu przyrody i 
zwiększają zainteresowanie jej rolą. 

Bardzo istotne, zdaniem uczestników, jest równomierne rozdzielanie środków finansowych. 
Mieszkańcy chcą przebywać w przestrzeniach przyjaznych i dobrze zagospodarowanych, 
wybierają więc Paprocany, nie dlatego, że mają do nich najbliżej, lecz z powodu braku 
równie atrakcyjnej alternatywy.  

O atrakcyjności danego miejsca, świadczy także szereg zachęt skłaniających mieszkańców 
do wyboru danego miejsca. Polityka miasta promująca Paprocany jako miejsce do 
spędzania wolnego czasu to chociażby darmowa komunikacja miasta latem do Paprocanów. 
Gdyby inne tereny były dobrze wyposażone w infrastrukturę towarzyszącą, to mieszkańcy 
mieliby większy wybór. 

Istotna jest także współpraca z nadleśnictwem w kwestii sprzątania terenu np. w pasach 
znajdujących się na granicy miasto i las, które mogłyby stanowić idealne miejsce 
przeznaczone do użytku mieszkańców, obecnie mamy do czynienia z dużym zaniedbaniem 
przez co tereny te stają się nieatrakcyjne i mieszkańcy przestają z nich korzystać.  

Konieczna jest edukacja mieszkańców, poprzez praktykę, np. budżet partycypacyjny i 
wspieranie inicjatyw lokalnych, które włączałyby ich w procesy miastotwórcze. 

Trzy priorytetowe obszary interwencji: edukacja, planowanie przestrzenne, 
rewitalizacja. 

GOSPODARKA 

Zbyt duże rozdrobnienie jednostek zarządzających zielenią w Tychach to problem 
wywołujący wiele kolejnych. Zarządzanie zielenią w takich warunkach jest trudne i 
wymagające. 

W związku z tym konieczne jest uregulowanie własności, uregulowanie stanu prawnego 
działek, przyporządkowanie ich do jednostek i rozliczanie z prowadzonych na nich 
działaniach, poprzez nadzór nad prowadzonymi pracami. Uczestnicy stwierdzili, że w 
Tychach brakuje kompleksowej koordynacji, różne standardy i kierunki rozwoju 
obowiązują w różnych jednostkach. Negatywnie wpływa to na wizerunek miasta – np. 
zieleń koszona jest fragmentarycznie. Dlatego konieczna jest jednolita koncepcja rozwoju 
zieleni.   

Ważnym aspektem jest rozdrobnienie budżetu – ważne i całościowe programy nie 
zostaną przeprowadzone, ponieważ nie ma na nie środków.  

Zwrócono uwagę na zbyt małe zainteresowanie przyrodą i zielenią miejską – zarówno 
ze strony lokalnych polityków i mieszkańców. Przykładowo symboliczne wbicie łopaty 
prezydenta podczas sadzenia drzewa, jest bardzo ważne, dzięki temu mieszkańcy mają 
jasny sygnał i widzą, że jest to temat istotny dla władzy.  

Obszarów zieleni jest niewiele. Brakuje także ogólnomiejskich akcji ekologicznych 
i edukacyjnych.  

Trzy priorytetowe obszary interwencji: prawo lokalne, ogólnomiejskie akcje/
wydarzenia, jednolita koncepcja rozwoju zieleni. 

CZĘŚĆ TRZECIA  
Trzecia część warsztatu zaowocowała pomysłami (innowacyjnymi działaniami) na 
usprawnienie zarządzania zielenią w  Tychach. Każda z grup zaprezentowała trzy 
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opracowane innowacje wpisujące się w obszary interwencji wskazane w poprzedniej części 
warsztatu. 

PRZYRODA 

INNOWACJA I. DRZEWO PLUS (developer – drzewo – dziecko) 

Drzewo plus to mechanizm, który zmusza podmioty prowadzące wycinki do 
rekompensaty strat. Np. deweloper wycinając drzewa musi kompensować 
je możliwie najbliżej swojej inwestycji, co sprawia, że ten sam teren, z 
którego drzew ubyło, został o zieleń wzbogacony. Posadzone w ten sposób 
drzewa trafiają pod opiekę młodych rodziców, którym właśnie urodziło się 
dziecko i w ten sposób mieszkańcy stają się współodpowiedzialni za nowe 
nasadzenia. 

INNOWACJA II. ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ 

Zrównoważone parkingi z zielonymi dachami i ścianami. Rozwiązania te, 
oprócz wielu walorów estetycznych, posiadają szereg zalet przyjaznych 
środowisku (np. zatrzymywanie wody, mikroklimat). Wprowadzenie 
obowiązku tworzenia takich powierzchni powinno znaleźć się w strategii 
rozwoju zieleni.  

INNOWACJA III. ZRÓWNOWAŻONE JEZIORO Paprocańskie 

Wypracowanie strategii międzygminnej dot. odprowadzania wód 
oczyszczonych do Jeziora Paprocańskiego i stworzenie naturalnej 
oczyszczalni roślinnej. Podjęcie wspólnych działań, które będą skutkować 
wieloma efektami synergicznymi.   

GOSPODARKA 

INNOWACJA IV. ZIELONA POLITYKA TYCHÓW 

Kierunki rozwoju zieleni to dokument, który wprowadzony będzie w formie 
Uchwały RM. Określone w nim zostaną: rola, znaczenie i kierunki 
zrównoważonego rozwoju miasta. Należy wprowadzić ogólne i stałe 
założenie, niepodlegające częstym zmianom, aby był to dokument wiodący 
i wiążący wszystkie jednostki magistratu, w  oparciu o który będzie 
tworzona bardziej szczegółowa strategia. 

INNOWACJA V. MIEJSKI ZARZĄD ZIELENI 

Utworzenie jednostki miejskiej, która kompleksowo będzie zajmować się 
zielenią (połączenie terenów zarządzanych obecnie przez różne komórki). 
Uzgadnianie projektów, pozyskiwanie środków na rozwój zieleni, tworzenie 
opisów do zamówień publicznych w postaci wytycznych w zakresie zieleni, 
opieka nad drzewostanem, ale także nadzór nad zielenią ze strony 
zamawiającego.  

INNOWACJA VI. ZATRAĆ SIĘ W ZIELENI 

Ogólnomiejskie akcje edukacyjne (bardzo ważne, aby były one cykliczne), 
„zielone kawiarenki” (spotkania na terenach parków – leżak, kawa, herbata 
dla mieszkańców i urzędników, możliwość bezpośredniego kontaktu), 
rodzinne sprzątanie miasta (firmowane przez przedstawicieli zarządu 
miasta), wprowadzenie pakietów sponsorskich (dla biznesu chcącego się 
zaangażować w ochronę i rozwój zieleni).  

JAKOŚĆ ŻYCIA 

INNOWACJA VII. PLAN OCHRONY TERENÓW ZIELENI 

Wypracowany wspólnie z mieszkańcami dokument, który zostanie włączony 
do SUiKZP Tychów oraz do MPZPg. Wraz z Innowacją IV mają stworzyć 
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komplementarny dokument usprawniający rozwój i funkcjonowanie 
terenów zieleni miejskiej. 

INNOWACJA VIII. EDUKACJA PRZYRODNICZA 

Edukacja przyrodnicza niekoniecznie realizowana przez UM, np. ogrody 
społeczne, wspólne sadzenie drzew i roślin, spacery tematyczne – 
ornitologiczne czy dendrologiczne.  

INNOWACJA IX. ZIELONY BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

Wydzielenie z puli budżetu partycypacyjnego części dedykowanej 
wyłącznie zieleni miejskiej. W procesie prowadzenia Zielonego BP – na 
każdym jego etapie, powinni być zaangażowani mieszkańcy, począwszy od 
uzgadniania z mieszkańcami wytycznych do projektu, aż po wykonanie i 
opiekę nad realizacją. 

SPOŁECZEŃSTWO  

INNOWACJA X. WARSZTATY PODWÓRKOWE Z OGRODNIKIEM 

Warsztaty podwórkowe z ogrodnikiem miejskim wraz z realizacją – forma 
pikniku, duża mapa, co mieszkańcy chcieliby w przestrzeni, ogrodnik 
miejski pełni rolę edukatora, pomysł na wspólne zagospodarowanie, na 
integrację przy edukacji.  

INNOWACJA XI. INTERAKTYWNA PLATFORMA EDUKACYJNA 

Stworzenie systemu internetowego, który zawierałby informacje o 
obiektach chronionych – platforma wymiany informacji na linii mieszkaniec 
– urzędnik, bogata w infografiki, materiały edukacyjne, konkursy, 
aktualności, kalendarz wydarzeń odbywających się w parkach. Mogłoby to 
być narzędzie powiązane z Innowacją IV. 

INNOWACJA XII. ŚCIEŻKA INNOWACJI W OCHRONIE POWIETRZA I BIORÓŻNORODNOŚCI 

Wykorzystanie terenów istniejącej zieleni do prowadzenia atrakcyjnej 
edukacji, np. w postaci wycieczki, spaceru tematycznego. Uwypuklenie i 
wzmocnienie funkcji dydaktycznej i informacyjnej na terenach zieleni. 
Edukacja przez kulturę – drzewo solarne, murale o tematyce przyrodniczej.  

Po przedstawieniu wszystkich propozycji działań innowacyjnych, uczestnicy dyskutowali, a 
następnie głosowali na najlepsze ich zdaniem pomysły. W wyniku głosowania zostały 
wybrane cztery rozwiązania, które służyć mają poprawie w zarzadzaniu zielenią w 
Tychach:  

• ZIELONA POLITYKA TYCHÓW  – to dokument składający się z wielu części, wśród 
których opracowane powinny zostać uwarunkowania, kierunki ale również plan 
ochrony terenów zieleni (innowacja powstała z połączenia dwóch proponowanych 
rozwiązań: IV. ZIELONA POLITYKA TYCHÓW oraz VII. PLAN OCHRONY TERENÓW 
ZIELENI), 

• ZATRAĆ SIĘ W ZIELENI  – cykl programowych działań edukacyjnych dla różnych 
aktorów miejskich: seniorów, rodzin z dziećmi, przedsiębiorców, aktywistów etc. 
Umożliwiających włączenie ich w współtworzenie przestrzeni, począwszy od etapu 
projektowania, aż do wykonania   – narzędzie generowane byłoby przez połączenie 
trzech innowacyjnych rozwiązań tj. VI. ZATRAĆ SIĘ W ZIELENI, VIII. EDUKACJA 
PRZYRODNICZA, X. WARSZTATY PODWÓRKOWE Z OGRODNIKIEM, 

• MIEJSKI ZARZĄD ZIELENI – wydzielenie w strukturze urzędu miasta jednostki, która 
kompleksowo zajmować się będzie zarzadzaniem zielenią miejską, 
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• INTERAKCYJNA PLATFORMA INFORMACYJNA – narzędzie umożliwiające wymianę i 
zbieranie informacji na temat potrzeb mieszkańców i jednocześnie możliwości 
oferowanych przez Urząd Miasta. Co ważne – narzędzie to, mogłoby stanowić 
doskonałe uzupełnienie do ZIELONEJ POLITYKI TYCHÓW. 

PODSUMOWANIE 

Podczas warsztatu uczestnicy – mimo pracy w grupach skupiających się na różnych 
perspektywach funkcjonowania terenów zieleni (społecznej, przyrodniczej, gospodarczej i 
jakości życia) – wskazali wiele wspólnych wyzwań i problemów, także część proponowanych 
rozwiązań była ze sobą zbieżna lub uzupełniała się. 

Podkreślano, jak ogromną rolę w procesie zarządzania zielenią ma komunikowanie 
prowadzonych działań. Jest ono bardzo ważne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego 
oraz w procesie aktywizacji mieszkańców i włączania ich w dbanie o tereny zieleni. Dużym 
ułatwieniem procesu komunikacji na linii urzędnicy – mieszkańcy byłoby stworzenie portalu 
lub platformy informacyjnej, pozwalającej w łatwy sposób odnaleźć informacje o 
bieżących działaniach miasta oraz umożliwiających kontakt z urzędnikami czy promowanie 
oddolnych inicjatyw mieszkańców Tychów. Uczestnicy podkreślali, jak ważna jest edukacja 
i aktywizacja mieszkańców – pojawiło się wiele pomysłów na działania, które z jednej 
strony będą przybliżać mieszkańcom funkcje terenów zieleni i korzyści, jakich dostarczają 
różne rozwiązania, a z drugiej – pozwolą mieszkańcom na współtworzenie tych terenów 
i  realizację własnych pomysłów. Dzięki zaproponowanym wydarzeniom cyklicznym, 
spotkaniom w  ogrodach sąsiedzkich, zazielenianiu parkingów, czy adopcji drzew, 
mieszkańcy będą się uczyć i jednocześnie angażować w rozwój zieleni. 

Potrzebna jest również komunikacja między jednostkami zarządzającymi terenami zieleni, 
aby działania były spójne i trwałe. Jednocześnie jednostki te muszą pracować w oparciu o 
spójne standardy. Alternatywą jest utworzenie jednej jednostki (Miejskiego Zarządu 
Zieleni), która skupi wszystkie dotychczas rozproszone kompetencje. Współpracę i 
skoordynowane działania ułatwiłoby także uchwalenie Zielonej Polityki Miasta, która jasno 
wyznaczałaby najważniejsze kierunki i działania dotyczące ochrony i rozwoju terenów 
zieleni w Tychach.
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