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TYTUŁEM WSTĘPU
Urbanosfera to złożony twór, związany zarówno z elementami środowiska przyrodniczego, zachowanymi na ogół w szczątkowej formie w układzie współczesnego miasta, jak też środowiska antropogenicznego, związanego z różnymi
przejawami aktywności człowieka. Komplikuje to w istotny sposób nie tylko jej
kształt, strukturę wewnętrzną, właściwości i powiązania, lecz także nasz sposób
jej percepcji. Wiąże się to zasadniczo z chęcią człowieka do wartościowania
zjawisk, elementów, funkcji itd. – coś jest określane jako właściwe, dobre, harmonijne, naturalne, w przeciwieństwie do zdegradowanego, zdewastowanego,
wadliwego, niewłaściwego, zaburzonego itd. Czy jednak można w sposób jednoznaczny użyć tych określeń w odniesieniu do urbanosfery? W moim przekonaniu, w odniesieniu do całości zdecydowanie nie, w odniesieniu do części (najczęściej o niedużej powierzchni) – z zachowaniem daleko posuniętej ostrożności,
jest to możliwe.
W tym ostatnim przypadku zazwyczaj odnosimy rzeczywistość współczesną do
określonej historycznie lub do miejsc położonych poza strefą bezpośredniego
oddziaływania człowieka. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie są to odniesienia pozbawione wad. Historia szeroko pojmowanej przyrody danych terenów jest zazwyczaj mało poznana, wobec czego trzeba uogólniać tezy i stosować uproszczenia, zatracając przy tym indywidualizm miejsca badanego. Analiza
taka odnosi się także do zupełnie innych realiów kulturowych, społecznych,
technicznych i innych. Spośród nich zdecydowana większość nie znajduje bezpośrednich koneksji we współczesnym opisie rzeczywistości przestrzennej. Relacja
do stref naturalnych też nastręcza trudności interpretacyjnych. Strefy zurbanizowane na naszej planecie ulokowane są bowiem najczęściej w przestrzeni po
wielokroć i na różne sposoby przekształcanej przez człowieka – wśród pól
uprawnych, upraw leśnych, parków leśnych, na miejscach dawnych osad i struktur miejskich, terenach poprzemysłowych itd. Daje to zaburzony obraz porównawczy jednego terenu przekształconego do drugiego również przekształconego
(podobnie lub inaczej), a nie jak niejednokrotnie się to przedstawia do naturalnego – kształtowanego przez siły przyrody).
Tym niemniej, urbanosfera to obecnie miejsce życia coraz większej części populacji ludzkiej. Na świecie około 52% ludzi to mieszkańcy miast, w Europie – już
73% (EEA 2010, UN 2012). Przyszłość przyniesie nam najprawdopodobniej kolejny przyrost ukazywanych wskaźników, z dużym prawdopodobieństwem osiągając wobec świata 60% w roku 2030 i 70% w roku 2050. Europa w tym czasie
osiągnie 86% mieszkańców miast w ogóle populacji. Współcześnie tereny miejskie zajmują już około 6% ogólnej powierzchni kontynentu europejskiego,
a wartość ta zwiększa się o 0,34-0,50% co 5 lat (UN 2011). Do tego należałoby
dodać rozrastającą się zabudowę wsi i sieci drogowej, łączącej ośrodki.
Zielona Góra nie jest na tym tle miastem odrębnym, przeżywając w XX i XXI
wieku okres dynamicznego rozwoju. Z miasta o liczbie mieszkańców kilku tysię-

cy do początku XIX w., 20-30 tys. przed II Wojną Światową, przy marginalnym
znaczeniu (siedziba powiatu o skrajnym położeniu względem stolicy regionu),
stało się ponad 100-tysięczną stolicą województwa. W ślad za zwiększającą się
liczbą mieszkańców nastąpiło znaczne powiększenie powierzchni miasta. Analizując zapisy historyczne, nieraz aż trudno uwierzyć w jak małych granicach mieściło się przedwojenne miasto – z mozaiką pól uprawnych o kilkaset metrów od
ratusza. Zajmowanie nowych powierzchni przez zabudowę miejską miało charakter stabilnie postępujący aż do początku XXI wieku, kiedy to (w roku 2015)
wykonany został postęp skokowy. Stało się to za sprawą połączenia dwóch jednostek administracyjnych – miasta i gminy Zielona Góra w nową, bardzo dużą
jednostkę miejską.
Postęp w rozbudowie miasta ma swoje dobre i złe strony, które szczególnie
intensywnie pojawiają się w okresach dynamizacji rozwoju. Jedną ze sfer problemowych jest współistnienie stref zabudowanych z terenami zieleni. Współczesne miasto to skomplikowany w tej materii twór, w którym część zieleni
istnieje po części niezależnie od zabudowy (obok terenów zabudowanych),
a część wplata się w zabudowę, wypełniając przestrzenie bezpośrednio do niej
przyległe.
Już jednostkowe obszary zieleni kształtowanej przysparzają czasem znacznym
problemów, o ile więc trudniej zapanować nad całością tych terenów komponujących system zieleni miejskiej. A tak musimy postrzegać dobre tereny zieleni –
zaspokajające potrzeby indywidualnych mieszkańców miasta, ale także kształtujące miasto jako całość.
Dla znalezienia właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami miejskimi, funkcjonalnymi i strukturalnymi, potrzebna jest wizja – udzielenie sobie
rzeczowej odpowiedzi na pytanie, jakie miasto mamy, a jakiego chcemy w przyszłości. Powołany w tym celu zespół fachowców, w kontakcie z mieszkańcami
miasta, przygotował taką wizję w niniejszym opracowaniu. „Zielona” Zielona
Góra – to w dużej mierze rzeczywistość tego miasta i jego duma. Chroniąc to
dobro miasta należy dążyć do optymalizacji struktur i funkcji, mając na względzie oczekiwania mieszkańców współczesnego miasta.
Mamy nadzieję, że praca ta dobrze przysłuży się rozwojowi miasta, w zgodzie
z ideą zrównoważenia poszczególnych działań, ku pożytkowi mieszkańców coraz
piękniejszej Zielonej Góry. Jeśli wizja ta natchnie także gremia w innych ośrodkach miejskich, będziemy radzi po stokroć.

Andrzej Greinert
Monika Edyta Drozdek
Zielona Góra; 04.12.2015 r.

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA
1.1. Położenie i granice miasta
Zielona Góra to obecnie największe miasto województwa lubuskiego i jedna
z dwóch (wraz z Gorzowem Wlkp.) jego stolic. Zgodnie z zapisem zawartym
w Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielona Góra (Uchwała RM ZG XXVIII/392/08 z dnia 19 sierpnia
2008 r., z późn. zm.), zajmuje obszar położony w południowo wschodniej części
województwa lubuskiego, na 51°56'23'' szerokości geograficznej północnej oraz
na 15°30'18'' długości geograficznej wschodniej. Rozpiętość obszaru miasta
wynosi ponad 21 km w osi NS i 17 km w osi EW.
Lokalizacja miasta związana jest z dwoma jednostkami morfologicznymi – Wysoczyzną Czerwieńską i Wałem Zielonogórskim. Wysoczyzna Czerwieńska obejmuje obszar miasta, położony na północ od linii kolejowych w kierunku Wrocławia i w kierunku Żar, przebiegających przez miasto. Wał Zielonogórski obejmuje południową część obszaru miasta. Obie formacje geologiczne, wyróżniane
w obrębie miasta, charakteryzują się specyficznymi formami morfogenetycznymi, stratygrafią, hydrogeologią i szeregiem innych cech.

1.2. Podstawowe jednostki przestrzenne
W wyniku połączenia z dniem 1 stycznia 2015 roku Miasta Zielona Góra i Gminy
Zielona Góra powstała jednostka złożona z dwóch podstawowych jednostek
strukturalnych: Miasto Zielona Góra w granicach do 31. grudnia 2014 r. i Dzielnica Nowe Miasto.
Miasto Zielona Góra składa się z 14 osiedli, których nazwy i granice przyjęto
uchwałami Rady Miasta oraz osiedli i dzielnic nazywanych zwyczajowo (Uchwała
RM ZG XXVIII/392/08 z późn. zm.):
a) dzielnice nazywane zwyczajowo: Chynów i Jędrzychów,
b) osiedla, których nazwy i granice przyjęto uchwałami Rady Miasta: Osiedle
Zdrojowe, Osiedle Warmińskie, Osiedle Uczonych, Osiedle Mazurskie, Osiedle
Bajkowe, Osiedle Śląskie, Osiedle Stefana Batorego, Osiedle Pomorskie, Osiedle
na Olimpie, Osiedle Leśny Dwór, Osiedle Leśne, Osiedle Kwiatowe, osiedle Kolorowe, Osiedle Cegielnia,
c) osiedla nazywane zwyczajowo: Osiedle Zastalowskie, Osiedle Dolina Zielona,
Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Zacisze, Osiedle Winnica, Osiedle Wazów, Osiedle
Pomorskie, Osiedle Kaszubskie, Osiedle Braniborskie, Osiedle Morelowe, Osiedle Juliusza Słowackiego, Osiedle Łużyckie, Osiedle Słoneczne, Osiedle Jana
Kilińskiego, Osiedle Piastowskie, Osiedle Malarzy, Osiedle Przyjaźni, Raculka,
11
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Osiedle Kościuszki, Osiedle Żurawi, Osiedle przy ul. Strumykowej, Osiedle Krasińskiego, Osiedle Kisielińskie.
Dzielnica Nowe Miasto jest, zgodnie z Uchwałą nr I.1.2015 Pełniącego Funkcję
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 stycznia 2015 r., jednostką pomocniczą utworzona na terenie Miasta Zielona Góra. Jednostka ta funkcjonuje na podstawie
Statutu Dzielnicy Nowe Miasto, uchwalonego jako Uchwała nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2015 r. Sołectwa
wymienione poniżej, istniejące na mocy uchwały nr XXIII/57/92 Rady Gminy
Zielona Góra z dnia 29 grudnia 1992 r. w jednostek pomocniczych Gminy Zielona Góra działają jako jednostki pomocnicze niższego rzędu w ramach Dzielnicy:
Barcikowice, Drzonków, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Krępa, Łężyca,
Ługowo, Nowy Kisielin, Ochla, Przylep, Racula, Stary Kisielin, Sucha, Zatonie
i Zawada.

1.3. Uwarunkowania przyrodnicze i przestrzenne TZ
Z racji złożonej genezy opisywanego obszaru, co zawdzięcza on głównie zlodowaceniom południowo-, środkowo- i północno-polskiemu, wiele cech przyrodniczych i przestrzennych wykazuje duże zróżnicowanie w zarysie współczesnego
miasta.
Położenie Zielonej Góry według podziału na regiony fizyczno-geograficzne (Kondracki 2001), przedstawia się następująco:
˗ Prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31);
• Podprowincja: Pojezierze Południowobałtyckie (315);
Makroregion: Pradolina Warciańsko-Odrzańska (315.6), Mezoregion: Dolina Środkowej Odry (315.61);
Makroregion: Wzniesienia Zielonogórskie (315.7), Mezoregion: Wysoczyzna Czerwieńska (315.73), Wał Zielonogórski (315.74);
• Podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318);
Makroregion: Obniżenie Milicko-Głogowskie (318.3), Mezoregion:
Nowosolskie (318.31).
Obserwując poszczególne charakterystyki przestrzeni miejskiej, można odnieść
(słuszne) wrażenie, że oto mamy do czynienia z miastem podgórskim (deniwelacje w obrębie miasta sięgające 130 m), ze wszystkimi konsekwencjami takiego
stanu rzeczy. Fakt ten wywołał także efekt w postaci historycznie i współcześnie
silnie zróżnicowanej presji człowieka w odniesieniu do obszarów cząstkowych
Zielonej Góry.
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1.3.1. Klimat i mikroklimat miasta
Zielona Góra klimatycznie należy do Regionu Śląsko-Wielkopolskiego, który
stanowi obszar przewagi wpływów oceanicznych, przejawiających się małymi
amplitudami temperatury powietrza, wcześnie wkraczającą wiosną, długim
latem i krótką, łagodną zimą.
Zielona Góra odznacza się zróżnicowaniem wskaźników jednostkowych, opisujących elementy klimatu. Opisy poszczególnych elementów pogodowych podaje
Stacja Zielona Góra ulokowana na terenie o współrzędnych: γ 51°56’N,
λ 15°32’E, wys. 192 m n.p.m. W mieście przeważają wiatry z sektora zachodniego, od SW do NW, które stanowią 51,8% (w tym W – 21%). Średnia prędkość
-1
wiatru jest nieznaczna – ok. 3,0 m∙s , przy czym notuje się 5,4 dnia z wystąpie-1
niem wiatru ≥ 10 m∙s . Udział cisz jest niewielki i wynosi 1,1%, a w miejscach
osłoniętych i obniżeniach dochodzi do 5-10%. Sam obszar miasta odznacza się
chłodniejszym klimatem niż reszta regionu, najwyższymi w regionie opadami
atmosferycznymi, wczesnym pojawianiem się zimy (średnio o tydzień wcześniej
niż w otaczających terenach) oraz największą liczbą dni z pokrywą śnieżną, nawet w porównaniu z otaczającymi ją obszarami dawnego województwa zielonogórskiego (50,7 dnia). Średnia temperatura roczna, stwierdzona w wieloleciu
O
przez Stację Zielona Góra wynosi 8,8 C. Opady atmosferyczne układają się
w wieloleciu na poziomie 591 mm, z dużymi opadami w lipcu i przeciętnie 175,1
dnia z opadem w ciągu roku. Średnia wilgotność względna w wieloleciu to 78%,
z maksimum w grudniu i minimum w maju. Usłonecznienie wyniosło 1491 godzin, a zachmurzenie 5,6 oktanta (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 2014).
Szereg specyficznych cech obszaru zabudowanego modyfikuje lokalnie podane
wskaźniki. Wiąże się to głównie z zaburzeniami przepływu mas powietrza nad
miastem i lokalnym ogrzewaniem atmosfery. Tym samym tworzy się skomplikowany układ obszarów o specyficznych uwarunkowaniach mikroklimatycznych.
Problemem jest ukazanie zasięgu tych obszarów, co rzutuje na planistykę miejską. Warunki mikroklimatyczne wpływają na:
˗ ukształtowanie ekosystemów,
˗ przebieg procesów glebotwórczych i glebowych,
˗ wygląd szaty roślinnej:
• występujące gatunki roślin,
• wegetację roślin,
• czas życia roślin,
˗ formę zabudowy i materiały używane w budownictwie.
Obszar Zielonej Góry odznacza się silnym zróżnicowaniem mikroklimatycznym
za sprawą różnorodności:
˗ ukształtowania powierzchni,
˗ występowania rozproszonych skupisk roślinności wysokiej,
˗ występowania cieków i zbiorników wodnych,
13
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˗ występowania zagłębień z gruntami o dużej zdolności retencji wodnej,
˗ zabudowy o zróżnicowanej funkcjonalności i oddziaływaniu,
˗ uzbrojenia terenów,
˗ pokrycia powierzchni materiałami nieprzepuszczalnymi dla wody,
˗ przebiegu tras komunikacyjnych.
Wywołuje to efekty modyfikujące w postaci (Greinert 2000):
˗ kanalizacji mas powietrza (szczególnie wzdłuż ulic, będących ukierunkowanymi terenami otwartymi),
˗ emisji ciepła z ogrzewanych budynków,
˗ zacienienia obszarów przez budynki i budowle,
˗ szybkiego nagrzewania się i emisji ciepła przez nawierzchnię dróg (głównie
asfaltową) i powierzchnię dachów (głównie krytych papą i innymi masami bitumicznymi),
˗ odprowadzania wody opadowej przez system kanalizacji burzowej,
˗ gorszego nasłonecznienia na skutek zalegania mas zapylonego i zanieczyszczonego chemicznie powietrza nad obszarami miejskimi (efekt smogu),
˗ emisji substancji chemicznych, zmieniających punkt zamarzania wody, jak
też pogarszających dostępność wody i substancji odżywczych dla roślin,
˗ lokalnych problemów hydrologicznych – zawilgocenia ścian, podtopienia,
zalania.
W rezultacie presji człowieka wobec miasta, obserwowane jest podwyższenie
temperatury na terenach zabudowanych (na ogół bardzo lokalne i nietrwałe) od
0,5 do 4-5,5°C w odniesieniu do terenów zewnętrznych. Dla Zielonej Góry typowym zjawiskiem jest niższa temperatura w części północnej miasta niż
w części południowej, z odmiennością kształtowania się tego elementu na polanach śródleśnych i na terenach zamkniętych przez budynki. Wielu autorów
podkreśla, że zjawisko to można częściowo osłabić poprzez utrzymywanie zieleni wysokiej w formie lasów i dużych parków (najczęściej peryferyjnie usytuowanych), parków i zieleńców wewnętrznych (zieleń międzyosiedlowa) oraz pojedynczych nasadzeń (np. przy drogach i w sąsiedztwie budynków). Shashua-Bar
i Hoffman (2000) zauważyli możliwość redukcji temperatury dnia tą drogą o 4°C,
przy czym efekt można zaobserwować na dystansie nawet do 100 m. Podwyższeniu temperatury towarzyszy zmniejszenie wilgotności powietrza na terenach
zabudowanych, zwłaszcza w ciągu dnia. W wyniku istnienia szeregu przeszkód
na drogach przepływu mas powietrza, dochodzi również do osłabienia prędkości
wiatru przy wzroście turbulencji. Czarnecka i Koźmiński (2006) podają nawet
30% zmniejszenie średniej rocznej prędkości wiatru nad miastem w odniesieniu
do terenów pozamiejskich. Nie eliminuje to jednak sytuacji powstawania obszarów odznaczających się akceleracją przepływu (np. między blokami budowanymi równolegle do siebie i wzdłuż wąskich ulic) – częsty przypadek na terenach
Zielonej Góry, z częściowym osłabieniem za sprawą introdukcji zieleni wysokiej
w przestrzenie między blokami.
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Specyficzne warunki mikroklimatyczne kształtują się w pobliżu dróg, które to
miejsca są często wykorzystywane współcześnie celem introdukcji zieleni
(w dużej mierze jest to skutek braku innych miejsc, przy chęci tworzenia wizerunku miasta zazielenionego). Sąsiedztwo dróg jest układem o bardzo skomplikowanych oddziaływaniach, wywołanych między innymi wymuszanym przepływem mas powietrza i zjawiskami natury termicznej (temperatura powietrza
przy nawierzchni bitumicznej w słoneczny dzień letni może przekraczać 60°C).
Stwierdzone jest stagnowanie mas powietrza stosunkowo nisko nad powierzchnią drogową w okresach zimnych, przy niskim ciśnieniu atmosferycznym.
W warunkach wysokiego ciśnienia, przy słonecznej pogodzie, a także w warunkach silnych wiatrów notowane jest zazwyczaj większe rozproszenie mas. Poza
tym generalnym rysem, wyraźne są efekty warstwowania układów atmosferycznych wobec: piętra zieleni i niskiej zabudowy, piętra wysokiej zabudowy
oraz powyżej zabudowy.
Przepływ „wysokiego poziomu”, na ogół zgodny z ogólną różą wiatrów dla rejonu, nie znajduje prostego przełożenia na „piętra średnie i niskie”, gdzie dominującą rolę przejmuje termika powierzchni i obiektów oraz ich kubatura i rozmieszczenie. Dochodzi do zawirowań, akceleracji i zmian lokalnych kierunków
przepływu mas powietrza (rys. 1.1).

Rys. 1.1. Mechanizm rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wzdłuż arterii
wewnątrzmiejskiej, ul. Wyszyńskiego przy rondzie Jana Pawła II (Greinert 2008)
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Roślinność miejska (zwłaszcza wysoka), w znaczący sposób reguluje zjawiska
atmosferyczne. Sieghardt i in. (2005) scharakteryzowali jej wpływ jako:
˗ regulacja elementów klimatu poprzez zacienienie i obniżanie temperatury,
˗ poprawa stanu atmosfery poprzez filtrowanie cząstek i zatrzymywanie hałasu,
˗ czynnik klimatyczny poprzez wiązanie dwutlenku węgla.

1.3.2. Stan atmosfery nad miastem
Stan atmosfery to istotny czynnik, wpływający na wzrost i rozwój roślinności
miejskich terenów zieleni. Należy przy tym ująć wszechstronne interakcje,
w postaci:
˗ oddziaływań chemicznych – powodowanych przez substancje niesione przez
atmosferę, uwzględniając ich bezpośrednie oddziaływanie (skutki nawozowe, toksyczne, inne), jak też pośrednie (zalepianie aparatów szparkowych,
pokrywanie blaszek liściowych a przez to obniżanie zdolności fotosyntezy,
obciążanie liści i inne),
˗ oddziaływań termicznych,
˗ oddziaływań mechanicznych – napór wiatru, gradobicia, ulewy.
Zanieczyszczenia atmosfery terenów zurbanizowanych są wynikiem działania
źródeł punktowych, liniowych i obszarowych. Emisje zakładów przemysłowych
i ciepłowni komunalnych mają charakter zarówno punktowy, jak obszarowy,
a z racji dużego ładunku traktowane są często jako kształtujące chemizm środowiska całych miast. Emisje drogowe to typowe przykłady oddziaływań liniowych. Nie do pominięcia są też źródła punktowe, często o charakterze chwilowym, np. pożary, podpalenia odpadów, wypalanie traw, rozszczelnienia cystern
i zbiorników. Z racji użycia do produkcji ciepła i energii elektrycznej dużych ilości
nie zawsze czystych paliw, te źródła są podstawowym czynnikiem zanieczyszczającym atmosferę większości miast. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi
atmosferę terenów zurbanizowanych, przemysłowych i komunikacyjnych są
często wymieniane w postaci zbiorczej, związanej ze stanem skupienia (gazy,
pyły i aerozole):
˗ siarka i jej tlenki – smog wywołany emisjami SO2 spowodował w roku 1952
śmierć w Londynie 5 tys. osób (Green Paper 1990),
˗ tlenki azotu,
˗ tlenek i dwutlenek węgla,
˗ pyły, zawierające w swoim składzie m.in.:
• metale ciężkie,
• związki wapnia,
˗ fluorowce i ich związki,
˗ pochodne ropy naftowej,
˗ inne zanieczyszczenia organiczne (opary rozpuszczalników, formaldehyd).
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Szczególną rolę w kształtowaniu mas powietrza nad miastem (w tym ich jakości)
przypisać należy rozmieszczeniu elementów miasta w przestrzeni. Planistyka
bowiem przekłada się na otwarcie lub zamknięcie kierunków przepływu mas
powietrza, zwłaszcza na niskich i średnich pułapach. Konsekwencją bezpośrednią jest przewietrzanie miasta, stagnowanie mas powietrza, akceleracja mas
oraz ich rozbicie. Jako problematyczne są w tym zakresie opisywane powszechnie centra miast (Green Paper 1990) – ciasne (gęsto zabudowane), z wąskimi
i krętymi drogami, nierzadko z mieszkaniami ogrzewanymi przez indywidualne
piece. Dodatkowego znaczenia nabierają też zjawiska tworzenia się wysp ciepła
nad miastami oraz inwersji temperatury, blokujące naturalne rozpraszanie zanieczyszczeń, zwłaszcza z wysokich źródeł punktowych (kominy zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni).
Pod względem kształtowania się mas powietrza nad miastem, ciekawie rysuje
się sytuacja wzdłuż szlaków komunikacyjnych, będących ukierunkowanymi przestrzeniami otwartymi. Układ atmosferyczny nad drogami miejskimi, generujący
fluktuacje przepływów, przekłada się na duże różnice w obecności zanieczyszczeń komunikacyjnych w pobliżu koron drzew i krzewów oraz aparatu asymilacyjnego roślin zielnych. W ich efekcie roślinność miejska bytuje w warunkach
silnie zróżnicowanej proliferacji zanieczyszczeń, których dostępność dla roślin,
a także tempo osiadania na powierzchniach glebowych są odmienne nie tylko
w poszczególnych porach roku ale wręcz w układach chwilowych. Biorąc pod
uwagę istnienie prądów wstępujących nad ogrzaną powierzchnią dróg krytych
materiałami bitumicznymi oraz ogrzanie spalin samochodowych, istotnym problemem jest możliwość oddalenia miejsc wzmożonej depozycji zanieczyszczeń
od ich źródła. Potencjalne drogi przemieszczania zanieczyszczeń znad pasa drogowego były analizowane przez wielu autorów, którzy zauważyli znaczącą odmienność depozycji zanieczyszczeń w różnych układach drogowych i przestrzennych. Można na ich podstawie wysnuć wniosek o braku możliwości podania uniwersalnych wskazań, możliwych do prostej aplikacji. Pewne jednak jest,
że w konsekwencji zwiększania się liczby samochodów (504 samochody na 1000
mieszkańców kraju) i nie zawsze idącego za tym postępu technicznego (tab.
1.1), problem zanieczyszczeń komunikacyjnych będzie się potęgował.
Tab. 1.1. Udział samochodów osobowych i ciężarowych w różnych grupach wiekowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych w Polsce do końca roku 2013 (GUS
2014)
Wiek pojazdu
Sam. osobowe (%)
Sam. ciężarowe (%)
do 5 lat
9,6
14,6
powyżej 16 lat
51,2
47,1
Stan chemiczny powietrza atmosferycznego w obrębie miasta jest monitorowany przez WIOŚ w Zielonej Górze. W latach 2005-2010 stwierdzono, że za główny
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strumień zanieczyszczeń odpowiada emisja niska i komunikacyjna. Znaczącym
elementem, ograniczającym emisje z innych źródeł, była modernizacja Elektrociepłowni Zielona Góra, z przejściem z paliwa węglowego na bloki parowogazowe. Nie odnotowano przekroczeń stężenia SO2 w powietrzu, przy czym
najwyższe wyniki odnotowano w stacji pomiarowej przy ul. Krótkiej, a najniższe
w stacji przy ul. Jasnej. Analogiczny układ rozkładu stężeń odnotowano wobec
NOx, CO i PM10, również nie stwierdzając przekroczeń norm. Nie zaobserwowano przekroczeń w zawartości metali ciężkich w pyle PM10, natomiast odnotowano przekroczenia wobec benzo(a)pirenu (Krauze-Biernaczyk 2010).

1.3.3. Rzeźba terenu
Tereny miejskie charakteryzują się koniecznością optymalnego zagospodarowania bardzo różnych terenów według wskazanej funkcjonalności. Wywołuje to
efekt w postaci dostosowywania rzeźby terenu do potrzeb jednostkowych,
obejmując pracami ziemnymi zazwyczaj niewielkie powierzchnie. Wyjątkami są
tutaj duże inwestycje drogowe, rekreacyjno-sportowe, usługowe i przemysłowe.
Niewiele jest takich miejsc, które wobec skrajnie niekorzystnych form naturalnego ukształtowania pionowego, nie poddały się presji urbanistycznej, a co za
tym idzie regulacji reliefu. Stoki wzniesień nie stanowią w tym względzie bariery,
co doskonale uwidacznia zachodnia część Zielonej Góry (Os. Słoneczne, Os. Przyjaźni, Os. Łużyckie), a także centralna (Os. Braniborskie), ulokowane na północnym stoku Wału Zielonogórskiego.
Na obszarach zabudowanych odnajdziemy zarówno formy naturalnego ukształtowania rzeźby terenu, w postaci wyniosłości, spadków, wąwozów i zagłębień,
jako efekt działania sił przyrody, jak też sztuczne zagłębienia terenu i wyniosłości, powodowane pracami budowlanymi, bądź celowo konstruowane dla urozmaicenia krajobrazu (fot. 1.1 i 1.2).
Sztucznie utworzone skarpy odznaczają się zróżnicowaną statecznością, zarówno świeżo po uformowaniu, jak w trakcie eksploatacji. Wpływają na ten fakt nie
tylko właściwości gruntów, przyrodnicze czynniki zewnętrzne, czy wielkość przestrzeni objętej regulacją, lecz także czas trwania prac ziemnych i zastosowana
do ich przeprowadzenia technologia oraz forma użytkowania terenu po zakończeniu prac (fot. 1.3 i 1.4).
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Fot. 1.1-1.2. Przykłady ukształtowania rzeźby terenów zielonogórskich, z lewej:
Os. Łużyckie od strony tzw. Mrowiska, z prawej: zabudowa ul. Strumykowej
od strony doliny Gęśnika (fot. aut., 2015)

Fot. 1.3-1.4. Antropogeniczna rzeźba terenów zielonogórskich;
z lewej: ul. Budziszyńska, z prawej: „Zielona Strzała” (fot. aut., 2015)
Zielona Góra odznacza się zróżnicowaniem właściwości gruntów rodzimych oraz
materiałów nawiezionych, celem ukształtowania przestrzeni. Tym samym pojawiaja się różne warunki geotechniczne, rzutujące na stabilność skarp (tab. 1.2
i 1.3).
Tab. 1.2. Przybliżone parametry fizyczne gruntów (Bergmann i Schiechtl 1999)
Parametr
ił
glina
piasek
żwir
gruby żwir
-3
ciężar obj. (kN∙cm )
20
21
18
17
19
kąt tarcia (°)
15
22,5
32,5
35
37,5
-2
kohezja (Mg∙m )
1,5
0,5
-2
nośność (N∙m )
15-50
20-40
25-60
70
80
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Parametry te zmieniają się dodatkowo w rezultacie nierównomiernego rozkładu
materiału na skarpie, a także inkorporacji w korpus skarpy materiałów odpadowych (np. budowlanych) – tak charakterystycznych dla gruntów miejskich.
Tab. 1.3. Kąt stoku naturalnego różnych gruntów w stanie rozluźnionym
(Bergmann i Schiechtl 1999)
Rodzaj gruntu
ziemia organiczna
piasek gruby
piasek średni
piasek drobny
glina piaszczysta
glina ciężka
żwir
torf

Kąt stoku naturalnego gruntu w stanie (w stopniach):
suchym
wilgotnym
mokrym
40
35
25
30-35
32-40
25-27
28-30
35
25
25
30-35
15-20
40-50
35-40
25-30
40-45
35
15-20
35-40
35
30
40
25
15

Z pracami, związanymi z kształtowaniem rzeźby terenu, nieodłącznie związane
są działania zmierzające do ograniczenia ryzyka erozyjnego spływu materiału
budującego skarpę:
˗ odprowadzenie obcej wody – zdrenowanie terenu oraz wykonanie rowów,
odprowadzających wodę powierzchniową z budowli ziemnej i z okolic obiektów budowlanych;
˗ drenowanie podłoża – nie dopuszczenie do wytworzenia się nadciśnienia
wody w porach gruntu;
˗ stabilizacja geotechniczna materiałami sztucznymi: włókniny, membrany,
siatki, kraty, narzut kamienny, elementy betonowe, mury oporowe i inne.
Zmienia to radykalnie warunki wzrostu i rozwoju roślin na skarpie oraz w jej
bezpośrednim otoczeniu – na wierzchowinie i u podnóża. Szczególną uwagę
należy zwrócić na założenia trawnikowe, wiedząc o wysokim zapotrzebowaniu
traw je budujących na wodę – sięgającym 1000 mm rocznie. Tym niemniej,
roślinność (włączając powszechnie stosowane trawniki) jest powszechnie stosowana do obudowy stoków, mając zarówno znaczenie estetyzujące skarpę, jak
też zmniejszające działanie czynników erozyjnych (fot. 1.5 i 1.6).
Istnieje zależność między parametrami mechanicznymi gruntu a doborem
i rozmieszczeniem roślin na stoku. Skarpy zielonogórskie powinny być w tym
względzie rozpatrywane wielowątkowo. Z jednej strony, rośliny ogólnie ujmując
mogą stabilizować grunt, co wynika z odporności ich korzeni na wyrywanie (tab.
1.4). Z drugiej, poszczególne rodziny roślin, a nawet ich rodzaje, gatunki
i odmiany, odznaczają się zróżnicowaniem optymalnych warunków wzrostu
i rozwoju. Działanie antyerozyjne uzyska się tylko przy dobrym wzroście roślin.
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Kluczowym elementem rozważań są w tym zakresie wilgotność gleby i wystawa
na promienie słoneczne (warunki oświetleniowe i termiczne).

Fot. 1.5-1.6. Skomplikowane przekształcenia reliefu naturalnego, powstające
za sprawą zróżnicowanej funkcjonalności terenów bezpośrednio do siebie przyległych; Zielona Góra, ok. ul. Monte Cassino (z lewej). Typowy obraz „indywidualizmu” w kształtowaniu reliefu na potrzeby każdej budowli osobno; Zielona Góra, ul. Malczewskiego (z prawej); fot. aut., 2015
Tab. 1.4. Próby wyrywania młodych roślin (młodszych niż 4-letnie) w biotechnicznych umocnieniach kombinowanych (badania prowadzone do momentu,
gdy na szyjce korzeniowej rośliny doświadczalnej grunt zaczynał się osuwać);
Bergmann i Schiechtl (1999) za Hähne (1982)
Rusztowanie drewniane z porostem w rozstawie 0,6 x 0,6 m
olsza 6-letni
200 kg
∅ 3,25 cm
500 kg
∅ 5,65 cm
grab 6-letni
370 kg
∅ 3,10 cm
500 kg
∅ 5,60 cm
Betonowa ściana ażurowa z porostem w rozstawie 0,3 x 0,65 m
wierzba iwa 4-letnia
250 kg
∅ 3,20 cm
550 kg
∅ 6,10 cm
irga 4-letnia
160 kg
Skarpa drogowa, samosiew, rośliny w rozstawie przypadkowej
brzoza
300 kg
∅ 4,60 cm
grab
400 kg
∅ 7,80 cm
wierzba iwa
550 kg
∅ 8,50 cm
Obszar zurbanizowany miasta Zielona Góra wykazuje zróżnicowany relief
w różnych jego częściach. Jest to wywołane działalnością lodowców (moreny
i osady lodowcowe), jak też akumulacją osadów rzecznych oraz eolicznych.
Środkowa i północna część miasta – położone w obrębie Wysoczyzny Czerwień21
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skiej, wykazują zróżnicowanie powierzchni w układzie równoleżnikowym.
Na północ od ulic: Energetyków i Zjednoczenia i na zachód od (a także wzdłuż)
ulicy Batorego, teren obniża się w kierunku północnym, tworząc deniwelację
30-40 m na dystansie 500 m. Tym samym obecny jest w tym rejonie stok o wyO
stawie północnej i nachyleniu około 10 . Stok nie wykazuje mikrourzeźbienia z
racji wyrównania i zagospodarowania w formie przydrożnych i osiedlowych
terenów zieleni, głównie zadarnionych (w około 70%) oraz pod zabudowę
mieszkaniową i magazynową. Na wschód od ulicy Batorego nachylenie północne terenu jest widoczne tylko w bezpośrednim sąsiedztwie terenu przemysłowego (obszar Zastalu), a jego geneza jest związana z przebiegiem cieku wodnego Gęśnik (krawędź doliny rzecznej). Deniwelacja wynosi tutaj około 20 m na
dystansie około 100 m. Na północ od przebiegu Gęśnika teren (między ulicami
Strumykową, Zdrojową i Rzeźniczaka) wykazuje nachylenie południowe, co
wiąże się z przeciwległą do opisywanej wcześniej krawędzią doliny rzecznej
Gęśnika. Deniwelacja sięga tutaj także 20 m, na dystansie 100 m. W obrębie
opisywanego obszaru spotykane są również lokalne deniwelacje terenu o wielkości 1-3 m, o różnych nachyleniach i wystawie, co wiąże się z konstrukcją wykopów i nasypów drogowych oraz osiedlowych terenów zieleni. Najdłuższymi,
osiowymi konstrukcjami tego typu są nasypy wzdłuż Trasy Północnej oraz torowisk Wrocław-Szczecin o zasadniczym przebiegu wschód-zachód i w kierunku
Kożuchowa o zasadniczym przebiegu na południowy zachód.
Reszta obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry, to jest środkowa i południowa
część miasta – położone w obrębie Wału Zielonogórskiego, wykazuje większe
zróżnicowanie powierzchni w układzie zarówno równoleżnikowym, jak południkowym. Główne kierunki nachylenia terenu związane są z obecnością Wzgórz
Piastowskich na południowy zachód od miejskiego obszaru zabudowanego
i Braniborskich na pd.-wsch. miejskiego obszaru zabudowanego oraz ich kulminacjami – odpowiednio: Górą Tatrzańską (199 m n.p.m.) i Wzgórzem Braniborskim (202,6 m n.p.m.), a także Góry Ceglanej w południowej części Śródmieścia
(170,0 m n.p.m.). Także w obrębie centralnej i południowej części miasta spotykane są lokalne deniwelacje terenu o zróżnicowanych: wielkości, nachyleniach
i wystawie, co wiąże się z konstrukcją wykopów i nasypów drogowych oraz
osiedlowych terenów zieleni. Część z terenów, sąsiadujących z najwyższymi
partiami Wału Zielonogórskiego wykazuje znaczne deniwelacje – nawet ponad
10 m na dystansie 10-20 m (Osiedle Braniborskie), czy też długie stoki jak deniwelacja 80 m na dystansie 800 m wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, czy 40-50 m na
dystansie 400-500 m wzdłuż ulic: Wiśniowej i Ptasiej. W obszarach południowowschodniej części miasta obecne są również niecki i wąwozy pochodzenia lodowcowego, zmodyfikowane następnie przez erozję (fot. 1.7).
Ukształtowanie terenu miasta Zielona Góra jest w części zmienione przez działalność antropogeniczną, a w szczególności przez:
˗ wyrobiska poeksploatacyjne, w tym:
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˗
˗
˗
˗
˗

• wyrobisko w kopalni iłu w rejonie cegielni „Krośnieńska”,
• wyrobisko piasku na Chynowie, w rejonie ul. Sosnowej,
• zapadliska pogórnicze powstałe w wyniku eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej w zachodniej części miasta do 1944 r., w formie podłużnych niecek naśladujących przebieg chodników górniczych, stanowiące zagrożenie dla posadowienia budynków (proces powstawania
zapadlisk nie jest jeszcze zakończony) – fot. 1.8;
składowisko odpadów w zespole urbanistycznym Komunalny;
wyrównania powierzchni terenu;
zasypanie dolinek;
tarasowanie zboczy pod zabudowę;
prowadzenie szlaków drogowych – fot. 1.9.

Fot. 1.7. Wąwozy w południowo-wschodniej części miasta – okolice
ulic Podgórnej i Akademickiej (fot. aut., 2015)

Fot. 1.8. Zapadliska pogórnicze w zachodniej części miasta – w lesie
komunalnym przy ul. Xawerego Dunikowskiego (fot. aut., 2015)
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Fot. 1.9. Skarpa przydrożna w obrębie węzła południowego drogi S3 – lokalna
antropogeniczna zmiana rzeźby terenu (fot. aut., 2015)

1.3.4. Warunki geologiczne
Skała macierzysta jest substratem gleby i stanowi główną część jej masy.
W zależności od stopnia jej rozdrobnienia oraz składu granulometrycznego
i mineralogicznego, może ona różnie oddziaływać na przebieg procesu glebotwórczego. Znaczący wpływ na charakter procesów glebotwórczych wywiera
skład chemiczny skały macierzystej. Gleby wytworzone ze skał węglanowych
odróżniają się znacznie od wytworzonych ze skał krzemianowych kwaśnych, np.
zawartością i jakością próchnicy. Rodzaj skał macierzystych warunkuje również
szereg zjawisk mechanicznych, chemicznych i fizyczno-chemicznych, skutkujących kształtowaniem się odporności gleb wobec przejawów erozji oraz antropopresji.
W budowie geologicznej Zielonej Góry i okolic obserwuje się istotną zmienność
wywołaną zarówno czynnikami naturalnymi – głównie działalnością lodowca,
jak antropogenicznymi – związanymi z urbanizacją oraz wydobyciem odkrywkowym i podziemnym surowców lokalnych.
Pod względem geologicznym obszar Zielonej Góry zbudowany jest z materiałów
skalnych, o zróżnicowanym układzie i genezie (rys. 1.2). Obszar Zielonej Góry
pokrywają utwory polodowcowe zlodowaceń bałtyckiego i środkowopolskiego
oraz osady holoceńskie. Przeważającymi utworami są piaski różnej granulacji,
przy czym ich udział jest szczególnie duży w gminie Zielona Góra – znacząco
wyższy w stosunku do reszty regionu. W niektórych miejscach w mieście występują utwory zwięźlejsze – iły i gliny morenowe, a także materiał organiczny
(Wróbel 1989).
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Starszą epokę czwartorzędową – plejstocen – reprezentują na terenie Zielonej
Góry margliste gliny morenowe brunatne, wodnolodowcowe osady piaszczystożwirowe, budujące terasę kemową na północ od Wału Zielonogórskiego i terasę
zandrową na południe od Wału oraz piaski, żwiry i głazy moreny czołowej.
Młodsza epoka czwartorzędu – holocen odzwierciedla bogactwo materiałów
macierzystych gleb współczesnych, spotykanych w wierzchnich warstwach obszaru – torfy, kredy, gytie, piaski i mułki jeziorne, namuły organiczne, piaski,
żwiry i mułki rzeczne oraz piaski eoliczne (rys. 1.2), Wróbel (1989).
Poza geologicznymi utworami, stanowiącymi skały macierzyste gleb, obszary
miejskie obfitują w materiały antropogeniczne. Zmieniają one w zasadniczy
sposób morfologię gleb i ich właściwości, mogą również zdominować procesy
glebotwórcze i ewolucji (rozwoju) gleb. Materiały antropogenicznego pochodzenia traktowane są obecnie jako macierzyste dla kształtujących się pod ich
wpływem gleb miejskich.
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OBJAŚNIENIA: * - a) OSADY JEZIORNE: gleby, torfy, kredy, mułki, gytie, piaski; b) OSADY RZECZNE: namuły organiczne, mułki, mady,
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Rys. 1.2. Syntetyczny profil stratygraficzny kenozoiku okolic Zielonej Góry
(Wróbel 1989)
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1.3.5. Warunki glebowe
Na obszarach zurbanizowanych występują gleby o zróżnicowanej budowie oraz
właściwościach chemicznych, fizycznych i fizyczno-chemicznych. Część z nich
wykazuje morfologię i właściwości zbliżone do gleb występujących poza obszarami zurbanizowanymi. Pozostałe charakteryzują się różnorodnymi przekształceniami antropogenicznymi. Przekształcenia te widoczne są na większości terenów zajętych przez miasto, a część z nich wykazuje długotrwałość. Wymiarem
tego stanu rzeczy jest często określanie gleb miejskich jako znajdujących się pod
stałą i bezpośrednią antropopresją.
Powszechnie stwierdzanymi są przekształcenia mechaniczne profilu glebowego.
Najczęściej polegają one na:
˗ przemieszaniu poziomów i warstw glebowych w układzie pionowym i poziomym;
˗ domieszaniu do materiału glebowego materiałów obcych, głównie o charakterze odpadów komunalnych i budowlanych; często depozycja ma układ
warstwowy, co bardzo silnie zmienia warunki migracji wody i składników
w glebie – fot. 1.10;
˗ skróceniu profilu glebowego, przeważnie przez usunięcie poziomu próchnicznego; przy glebach płytkich pozostać może li tylko skała macierzysta, tak
więc gleba praktycznie przestaje istnieć;
˗ przykryciu profilu materiałami litymi (nawierzchnie bitumiczne, betonowe,
kostka kamienna lub prefabrykowana na podsypce cementowej) lub luźnymi
(organicznymi bądź mineralnymi) – fot. 1.11;
˗ ubiciu warstw glebowych przez ciężki sprzęt budowlany.

Fot. 1.10-1.11. Typowy obraz profili glebowych mechanicznie zmienionych
w toku prac budowlanych; z lewej: Stary Rynek,
z prawej: ul. Dąbrowskiego (fot. aut.)
Przekształceniom mechanicznym profili glebowych często towarzyszy istotna
zmienność właściwości fizycznych. Wśród nich powszechne jest nadmierne
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zagęszczenie znacznej części warstw i poziomów glebowych. O ile warstwy powierzchniowe, dzięki uprawie mechanicznej przy wzbogaceniu w materię organiczną, są luźne bądź pulchne, to wśród warstw zalegających głębiej w profilach
glebowych układ zbity i zwięzły jest często stwierdzany (w Zielonej Górze
w ponad 40% badanych profilach glebowych). Jest to wynik stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego na różnych etapach kształtowania terenów miejskich.
Rozluźnienie wierzchniej warstwy gleb, umożliwia wprawdzie korzenienie się
traw i innych roślin niskich, nie jest jednak wystarczające dla roślin głębiej korzeniących się. Warstwy glebowe o różnym układzie charakteryzują się również
różną wodoprzepuszczalnością, a co za tym idzie zatrzymują lub przepuszczają
migrujące w głąb profili glebowych substancje, w tym pokarmowe i zanieczyszczenia. Skutkuje to problemami w żywieniu roślin i obniżeniu skuteczności reakcji wobec intoksykacji. Porównując zagęszczenie warstw głębiej położonych
w zielonogórskich profilach glebowych z rozluźnieniem warstw powierzchniowych, otrzymuje się obraz przypadkowej gospodarki gruntem – ukierunkowanej
co najwyżej na krótkotrwały efekt estetyczny.
Przekształceniom mechanicznym towarzyszy szereg przekształceń chemicznych
i fizyczno-chemicznych (aczkolwiek mogą one również występować niezależnie
od zmian mechanicznych), które można scharakteryzować jako wyrażające się
w zmianach (Greinert 2005):
˗ zasolenia gleb – zawartości w glebach soli rozpuszczalnych w wodzie,
˗ wzajemnego stosunku do siebie jonów,
˗ odczynu gleby,
˗ zawartości próchnicy glebowej,
˗ zawartości pierwiastków śladowych,
˗ zawartości niektórych substancji organicznych, np. pochodnych ropy naftowej,
˗ zawartości produktów rozkładu materii i mikrobiologicznej przemiany materii (intoksykacja metaboliczna).
Różnego rodzaju substancje i materiały obce, zmieniające skład chemiczny
i właściwości fizyczno-chemiczne gleb, dostają się do gleb obszarów zurbanizowanych poprzez:
˗ atmosferę – emisje przemysłowe, z palenisk domowych, zakładów rzemieślniczych, komunikacyjne,
˗ hydrosferę – osady rzeczne, ścieki, wody gruntowe,
˗ naturalne procesy erozji oraz akumulacji, głównie wodnej i wietrznej,
˗ naniesienie lub wniesienie materiałów technogennych,
˗ przemieszczenie obciążonych zanieczyszczeniami warstw glebowych naturalnej genezy,
˗ składowanie odpadów jako przyszłego źródła materiałów do wykorzystania.
W wyniku tej migracji najczęściej powstają gleby o odmiennych właściwościach
niż pozbawione depozytów, aczkolwiek nie jest to regułą. Zwykło się o nich
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mówić jako o glebach składowiskowych lub Technosolach. Używane są także
inne określenia, łączone z określonymi rodzajami depozytów lub genezą.
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Rys. 1.3-1.4. Układ warstw powierzchniowych (0-20 cm) gleb zielonogórskich
(z lewej) i głębiej położonych w profilach glebowych (z prawej), Greinert (2003)
Skala przekształceń gleb, pozwalających nazwać je Technosolami, jest na terenach miejskich bardzo różna. W tej kategorii znajdują się zarówno depozyty
miąższe – tworzące cały profil glebowy, jak depozyty częściowe, w których materiał naniesiony zalega na zaburzonych warstwach naturalnych lub na glebie
niezniszczonej, może też być wymieszany z naturalnym materiałem glebowym
(rys. 1.5). Przy tym forma depozycji nie pozostaje obojętną wobec kształtowania
się właściwości gleb, głównie związanych z gospodarką wodną.
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Rys. 1.5. Rozkład występowania domieszek w poziomach i warstwach profili
glebowych (0-150 cm) z obszaru Zielonej Góry (Greinert 2003)
Jedną z powszechnie stwierdzanych różnic między glebami miejskimi i glebami
naturalnej genezy, jest kształtowanie się ich odczynu. Jest to właściwość o bardzo dużym znaczeniu z ekologicznego punktu widzenia. Odczyn kształtuje skład
gatunkowy organizmów żywych zasiedlających glebę oraz egzystujących na niej.
W badaniach gleb Zielonej Góry wykazano zróżnicowanie odczynu w profilu
glebowym (tab. 1.5). Badania warstw powierzchniowych opisywanych gleb
wykazały jedynie 21,9-procentowy udział warstw o odczynie obojętnym i 9,4procentowy – alkalicznym. W warstwach głębiej zalegających, często wzbogaconych w materiały alkalizujące (odpady budowlane), nie usuwane w toku zakładania zieleńców i innych użytków miejskich, 24,4% warstw wykazało odczyn
obojętny i 50,7% – alkaliczny. Niezaprzeczalnie, zróżnicowanie odczynu wiąże
się także z użytkowaniem terenów. Stosunkowo wysoki odczyn gleb miejskich,
choć przysparzający wielu trudności z introdukcją roślin wymagających kwaśnego podłoża, ma także szereg zalet, co potwierdzają badania Siuty i Kucharskiej
(1985) nad czynnikami degradacji gleb. Zwiększa się dzięki temu odporność gleb
na zakwaszenie, związane z opadem „kwaśnych deszczy” oraz możliwość unieruchamiania szeregu zanieczyszczeń (głównie ołowiu), które tym samym
w mniejszym stopniu przemieszczają się w glebie oraz są pobierane przez rośliny. Jednak, niezależnie od wpływu odczynu na mobilność metali ciężkich, lekko
kwaśny i obojętny odczyn jest korzystniejszy dla większości roślin wykorzystywanych na miejskich terenach zieleni.
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Tab. 1.5. Kształtowanie się pH gleb zielonogórskich o zróżnicowanej genezie
i antropopresji (Greinert 2005)
Opis gleby
gleby inicjalne
rigosole
treposole
hortisole
gleby składowiskowe:
z materiałów rodzimych bezwęglanowe
z materiałów mieszanych węglanowe
z materiałów mieszanych bezwęglanowe
z materiałów w(na)niesionych węglanowe
z materiałów w(na)niesionych bezwęglanowe
ekranosole
gleby rdzawe właściwe
gleby bielicowe właściwe

pH w 0,01m CaCl2
6,30-7,60
(nowe tereny: 3,90-4,46)
6,00-6,90
4,70-7,46
6,01-7,69
3,91-7,32
3,91-7,39
6,44-7,83
5,17-7,28
6,64-8,22
5,38-7,28
6,85-7,43
3,52-4,22
4,10-4,91

W celu usunięcia śliskości na jezdniach i chodnikach, a czasem także przeciwdziałania oblodzeniu tych powierzchni, każdej zimy zużywa się duże ilości soli
kamiennej (NaCl), a w mniejszej ilości także innych soli: CaCl2, MgCl2, Na2SO4.
Wpływa to na podwyższenie zasolenia gleb pasów przydrożnych, w efekcie
czego rosnąca na nich roślinność narażona jest na niekorzystnie wysokie stężenie roztworu glebowego (wyrażone jego przewodnością właściwą nawet powy-1
żej 2,0 mS∙cm ). W takich warunkach nie może ona pobrać wystarczającej ilości
wody, co doprowadza do więdnięcia roślin, nekrozy liści, przedwczesnego ich
zrzucania, a w skrajnych przypadkach obumierania roślin (fot. 1.12-1.13).
Wzrost zasolenia jest też skutkiem rozkładu zdeponowanych w glebach odpadów komunalnych i budowlanych. Należy przy tym pamiętać, że w większości
przypadków efekt wysokiego zasolenia nie utrzymuje się długo w glebach naszych miast, głównie za sprawą dużej zawartości szkieletu, a co za tym idzie
wodoprzepuszczalności (większość gleb zielonogórskich cechuje przewodność
-1
właściwa w granicach 0,1-0,3 mS∙cm .
Materiały antropogeniczne, wprowadzane do większości gleb miejskich niosą ze
sobą wiele zanieczyszczeń, co wynika ze składu substratów, użytych do ich produkcji i technologii wytwarzania tych materiałów (Hiller i Meuser 1998). Ujęcie
tego źródła w kategoriach istotnego dla stanu gleb miejskich daje podstawę do
stwierdzenia możliwości występowania w mieście miejsc o niebezpiecznym
nagromadzeniu określonego zanieczyszczenia (tzw. gorące punkty – hot-points).
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Fot. 1.12-1.13. Objawy degradacji środowiska, widoczne w postaci: wczesnej
defoliacji drzew, początek sierpnia (z lewej), chloroz i nekroz brzegowych
(z prawej), liści lipy drobnolistnej rosnących w pasie przydrożnym
ulicy Podgórnej (Greinert i Greinert 2004)
Gruz budowlany, najczęściej spotykana domieszka, zawiera znaczące ilości Cd,
Pb, Zn, a według niektórych autorów Pb, Zn i Cu (Blume i Runge 1978, Mohs
i Meiners 1993). Monowarstwy ceglane i betonowe niosą ze sobą na ogół
mniejsze ilości zanieczyszczeń niż mieszaniny (Blume i Runge 1978). Żużle wielkopiecowe zawierają znaczne ilości Cr (Hiller i Meuser 1998, Meuser 1996),
żużle metalurgiczne – Cu, Ni, Pb, Zn i Cr, hutnicze – Pb, Zn, walcownicze – Cr, Cu,
Hg, Ni i Pb. Pyły ze spalania węgla kamiennego zawierają Cr, Cu, Ni, Pb i Zn.
Wielu autorów opisujących skład pyłów zwraca uwagę, że również spalanie
węgla brunatnego wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia środowiska – głównie
przez kadm (Hiller i Meuser 1998, Burghardt 1996). Pyły rusztowe zawierają Cu,
Pb, Zn, As i Hg, pyły ze spalania odpadów komunalnych – Cu, Pb, Zn, Cd, Cr
(Merkel 1985). Popioły ze spalarni odpadów komunalnych zawierają Cd, Pb i Zn.
Bardzo istotnym źródłem metali ciężkich w glebach miejskich jest depozycja
atmosferyczna z ciepłowni miejskich i zakładów przemysłowych. Wielu autorów
podnosi ją do rangi podstawowego źródła, stwierdzając w związku z tym istotne
maskowanie zróżnicowania lokalnego zawartości metali ciężkich w glebach
wewnątrz miasta. Większość autorów stwierdza jednak występowanie miejsc
wyżej obciążonych, np. na obszarach przydrożnych, z uwagi na depozycję komunikacyjną i co równie ważne – wtórne pylenie z powierzchni ulic oraz obszarach składowisk odpadów.
Innym problemem, związanym z ekologicznym znaczeniem metali ciężkich zawartych w glebach miejskich, jest ich wysoka rozpuszczalność, a co za tym idzie
biodostępność. Zjawisko to zostało zilustrowane na rys. 1.6 i 1.7.
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Rys. 1.6-1.7. Zawartość metali ciężkich w dwóch formach, w powierzchniowych
warstwach gleb (0-20 cm) z obszaru Zielonej Góry – powyżej oraz z całych profili
glebowych (0-150 cm) – poniżej; potencjalną dostępność metali jako relację do
siebie dwóch oznaczonych form ukazano na prawej osi (Greinert 2003)
Problem zanieczyszczeń gleb miejskich narasta wraz z wprowadzaniem w życie
wizji ich użyźniania materiałami odpadowymi. Naturalne materiały o wysokiej
zawartości materii organicznej (torfy, ziemie ogrodnicze, kora, komposty z materiałów naturalnych) przeważnie nie budzą wątpliwości co do ich jakości, stąd
też nie czekają na odbiorcę. Problematyczne są natomiast osady ściekowe
z komunalnych oczyszczalni ścieków oraz komposty produkowane z ich udziałem na kompostowniach odpadów komunalnych. W aspekcie ich nawozowego
stosowania ostatnie lata przyniosły zmiany, a niektóre oczyszczalnie komunalne
ścieków, jak Łężyca (dla Zielonej Góry) i Nowa Sól znajdują odbiorców na swój
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produkt. Poszukiwania czystych podłoży organicznych wykazują tendencję
wzrostową ze względu na przyrost powierzchni ogrodów przydomowych i obszarów publicznej zieleni konstruowanej, a także ze względu na specyficzne
upodobania mieszkańców miast odnośnie nasadzanych gatunków roślin. Od
wielu lat obserwowana jest moda na nasadzenia na obszarach miejskich roślin
wymagających kwaśnych podłoży – drzew i krzewów iglastych, wrzosów i wrzośców, azalii i różaneczników i innych, a co za tym idzie duży nacisk na pozyskiwanie torfów. Ponieważ opisywane trendy zdają się narastać, istotną jest próba
odpowiedzi na pytanie o jakość pozyskiwanych materiałów z jednej strony
i skutki tego procesu dla pozamiejskiego środowiska przyrodniczego z drugiej.
W literaturze znaleźć można opisy szkód w środowisku przyrodniczym powodowane dość przypadkową eksploatacją materiałów organicznych z obszarów
o naturalnie niskiej retencji wodnej.

1.3.6. Warunki wodne
Obszary zurbanizowane charakteryzuje niedostatek wody zarówno w glebie, jak
też w postaci wilgoci w atmosferze. Roślinność pobiera wodę głównie przez
system korzeniowy, korzystając z wody deszczowej zgromadzonej przez glebę.
Szybko przesiąkająca przez glebę składowiskową woda (do warstw gleby poniżej
strefy korzenienia) jest niedostępna dla roślin. Ten efekt potęgowany jest jeszcze
przez fundamentowanie budynków i budowli. Należy do tego dodać jeszcze
znaczne uszczelnienie powierzchni współczesnego miasta wraz z odprowadzeniem wody z tychże poprzez system kanalizacji deszczowej (Sieghardt i in. 2005).
W rezultacie możemy mówić o prawie 50% opadu biologicznie nieefektywnego
w środowisku miejskim. Taki stan rzeczy jest powszechnie spotykany w Zielonej
Górze, zwłaszcza na terenach dawnego miasta oraz na obszarach zabudowy
dawnych terenów wsi podmiejskich.
Woda obecna w ciekach oraz gromadzona w zbiornikach na terenie miasta
(zarówno naturalnych i sztucznych) wpływa na mikroklimat, jakość roślin
w pobliżu zbiornika, a również na walory estetyczne miasta. Niestety w toku
rozbudowy, elementy te są często likwidowane jako niosące z sobą wiele negatywów natury budowlanej i sanitarnej – zagłębienia i zbiorniki wodne są niwelowane, cieki wodne kanalizowane. W Zielonej Górze dotyczy to zarówno zagłębień, głównie po wydobyciu gliny, żwirów i piasków, jak też cieków wodnych
(Łącza, Gęśnik).
Pozytywne efekty, związane z obecnością wód powierzchniowych można opisać
jak niżej:
˗ uatrakcyjnienie przestrzeni,
˗ modyfikacja mikroklimatu,
˗ retencja zwiększająca wilgotność gleb,
˗ zwiększenie bioróżnorodności,
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˗ możliwość aranżacji bulwaru spacerowego,
˗ możliwość stworzenia programu czynnej rekreacji.
Wielokrotnie jednak na plan pierwszy wychodzą negatywne efekty, związane
z obecnością wód powierzchniowych:
˗ możliwość nadmiernego uwodnienia gruntu,
˗ zakwity glonów w okresie letnim,
˗ rozwój populacji meszek i komarów,
˗ konieczność dokonywania żmudnych prac czyszczenia zbiornika,
˗ konieczność regulacji, a niekiedy dostarczania wody wypełniającej zbiornik,
˗ stanowienie przez zbiornik przeszkody terenowej.
Na przełomie dziejów istnienia miast wykształciły się kulturowe krajobrazy miejskie lub przemysłowe, związane strukturalnie i funkcjonalnie z obecnością wód
powierzchniowych. W miarę rozwoju miast sytuacja ulegała zmianom. Znane są
przestrzenie „zwrócone ku wodzie”, wykorzystujące ją jako źródło surowca,
drogę transportową, medium chłodzące, element rekreacyjno-wypoczynkowy,
sportowy i kulturotwórczy, jak też „odwrócone od wody”, która sprowadzona
jest tam do roli kolektora ściekowego. Zbiorniki i cieki wodne są oczekiwanymi
elementami konstrukcji parkowych. W zależności od ogólnego charakteru i stylu
założenia parkowego mogą one wykazywać mniejsze lub większe oznaki interwencji człowieka. Zasadą jest w każdym przypadku zharmonizowanie elementu
wodnego z otoczeniem i zapewnienie dodatkowych wrażeń wypoczywającemu
człowiekowi. Cieki i zbiorniki wodne na terenach zainwestowanych wymagają
mniejszej lub większej regulacji. Nawet w konstrukcji założeń naturalistycznych
nie obejdziemy się bez umocnienia brzegów, zabezpieczenia antyerozyjnego
skarp, wykonania przepustów pod drogami, wykonania kładek i innych przejść
nad wodą, czasem wykonania wpustów wód deszczowych (znaczenie retencyjne
wobec wód opadowych) – fot. 1.14-1.15.
Obszar miasta Zielona Góra i jego okolic charakteryzuje się stosunkowo bogatą
hydrografią południowej części, co jest typowe dla obszarów morenowych.
Duża część obszaru południowego wykazuje znaczną podmokłość, co wynika
z położenia terenów, ich hydrologii i hydrografii. Są one nawadniane przez szereg cieków wodnych, z których największe to Śląska Ochla i Czarna Struga. Szereg mniejszych strumieni służy jako kolektory zbiorcze rozbudowanego układu
melioracyjnego. Ciekawymi strumieniami wzbogacającymi obszary leśne, ale też
osiedlowe są Pustelnik, Dłubnia oraz Czerwona Woda (rys. 1.8). Pustelnik jest
strumieniem zasilającym kąpielisko miejskie „Ośrodek Rekreacyjny Pod Ochlą”.
Ostatni z wymienionych strumieni, opisywany jeszcze w opracowaniach niemieckich, wzbudza ciekawość zabarwieniem wynikającym z dużej zawartości
utlenionego żelaza.
Część północna jest wyraźnie uboższa pod tym względem. Sytuację poprawia
bliskość Odry, która stanowi północną granicę miasta oraz potok Zimna Woda.
Literatura określa występowanie w obrębie dzisiejszego obrysu miasta kilkuna35
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stu cieków wodnych, wśród których Łącza (Złoty Potok), miała podstawowe
znaczenie dla pierwotnej lokalizacji ośrodka miejskiego (rys. 1.8).
Współcześnie, część strumieni przepływa pod miastem w kanałach, pozostałe
zostały nie do końca właściwie uwypuklone pod względem uczytelnienia przebiegu i zagospodarowania terenów przyległych. Jest to znaczący zasób umożliwiający oparcie o niego nowych terenów zieleni kształtowanej, zwłaszcza obszarów parkowych. Jedynym strumieniem w małej skali wykorzystanym do kształtowania zieleni jest Gęśnik, na którym odnowiono zbiornik wodny – Wagmostaw wraz z jego bezpośrednim, parkowym otoczeniem. Potencjał tego strumienia jest bardzo duży, zarówno w części bliższej źródeł, jak w Makrownętrzu
Gęśnika położonym w dalszym w stosunku do Wagmostawu przebiegu.

Fot. 1.14-1.15. Umocnienie brzegów Gęśnika w Zielonej Górze płotkiem faszynowym, palisadą oraz betonowymi elementami prefabrykowanymi (fot. aut., 2015)
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Rys. 1.8. Główne cieki i zbiorniki wodne w Zielonej Górze, oprac. aut.

1.3.7. Siedliska obszarów miejskich
Rozpatrując zachowanie się urbanosfery, zauważyć można szereg różnic wobec
elementów obszarów zewnętrznych (pozamiejskich), strukturalnie lub funkcjonalnie porównywalnych. Dotyczy to zarówno czynników sprawczych, jak skutków ich działania. Większość zjawisk jest jednocześnie skutkiem przekształceń
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antropogenicznych i czynnikiem dalszych przekształceń – np. właściwości gleb
antropogenicznych, nadane przez człowieka (skutek), wpływają na szatę roślinną danego miejsca (czynnik).
W odniesieniu do opisywanych modyfikacji, zwraca się uwagę na odmienność:
˗ mikroklimatu,
˗ rzeźby terenu,
˗ pokrywy glebowej,
˗ hydrosfery,
˗ atmosfery,
˗ biosfery,
˗ funkcjonalności terenów.
Czasem sprowadza się te zmiany do obserwowalnych różnic krajobrazowych
między urbanosferą a obszarami zewnętrznymi:
˗ zmniejsza się wpływ naturalnych czynników i procesów środowiskowych,
˗ zwiększa się udział obiektów technicznych oraz procesów antropogenicznych,
˗ zmienia się funkcja poszczególnych terenów.
Miasto odznacza się specyfiką w kontekście jego zasiedlenia przez roślinność.
Rzadko zwracamy uwagę na genezę roślin otaczających nasze domostwa, zakłady pracy, czy towarzyszące nam w drodze między punktami miasta. Co na terenie zajętym przez miasto występowało przed jego wkroczeniem, co zostało
wprowadzone z myślą „wpasowania” miasta w lokalny krajobraz, a co jest całkowicie obce (mimo, ze często wydaje się nam „takie swojskie”)? Krajobraz
miasta współczesnego wypełniają gatunki, zaliczane do:
˗ zbiorowisk kulturowych – powstałych na skutek celowej działalności człowieka, złożonych z różnych gatunków roślin ozdobnych flory rodzimej i introdukowanej – parki, ogrody, zieleńce, …,
˗ zbiorowisk ruderalnych – powstałych bez celowych działań człowieka, będących odzwierciedleniem stopnia synantropizacji i zmiany warunków ekologicznych danego terenu – fot. 1.16 i 1.17,
˗ zbiorowisk naturalnych – reliktowych, zachowanych w bardzo rzadkich przypadkach.
W kontekście współczesnej ekspansji urbanistycznej trudno jest wskazywać
przyszłe drogi sukcesji na terenach dzisiejszych i przyszłych obszarów zabudowanych. Określenie stosowane w naukach ekologicznych w postaci potencjalnej
roślinności naturalnej jest w odniesieniu do tych obszarów wielką niewiadomą.
Należy zdawać sobie sprawę, że nie zawsze (a może nawet rzadko kiedy) będzie
to taka sama roślinność, jaka występowała na danym terenie przed wkroczeniem człowieka. Zmiany, które pod wpływem działalności człowieka zaszły
w siedlisku (głównie w glebach i stosunkach wodnych) najprawdopodobniej
uniemożliwią powrót do stanu poprzedniego. Roślinność aktualna (rzeczywista)
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współczesnych terenów zurbanizowanych niewątpliwie mało ma jednak wspólnego z tą, która mogłaby się pojawić jako docelowa, po ustaniu antropopresji.

Fot. 1.16-1-17. Początki tworzenia siedlisk ruderalnych są często niezauważane.
Po czasie są one trudne do opanowania – Zielona Góra, Dolina Łączy (powyżej)
i teren w okolicach ul. Lisiej (poniżej); fot. aut., 2015
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Rzadko zwraca się uwagę na, od wielu dziesięcioleci obserwowane, przyrodnicze konsekwencje rozlewania się miast – zjawiska destrukcyjnego wobec zastanych ekosystemów. Miasto swoimi oddziaływaniami na obszary przyległe poprzedza czas zajęcia terenu przez swoje struktury – czasem o dziesięciolecia.
Począwszy od oddziaływań obszarowych miasta na tereny przyległe w postaci
emisji i depozycji atmosferycznych, przekształcenia hydrologiczne, aż po lokalne
depozycje odpadów, przez mieszkańców miasta.
Tempo rozlewania się miast zakłóciło już dawno równowagę w dotychczasowych siedliskach otaczających miasto, stwarzając komfortowe warunki dla roślinności ruderalnej, potrafiącej szybko wykorzystywać wartość dodaną w postaci składników odżywczych deponowanych przez człowieka w formie odpadów. Jednak wraz ze wzrostem szybkości rozrostu miast na zewnątrz powstała
obecnie także nowa rzeczywistość – tereny ruderalne wewnątrz tkanki miejskiej. Pozostawione skrawki terenu, najczęściej na lekkim uboczu od głównych
szlaków (aczkolwiek obecnie i to nie jest regułą), przy niedostatecznej trosce
gremiów odpowiedzialnych za porządkowanie miasta, szybko zmieniają się
w zasypane odpadami „chaszcze” – trudne do przebycia, szpecące, wydzielające
nieprzyjemny odór gnijącej materii. Jest to jednak wymarzone siedlisko dla
wielu roślin nitrofilnych (azotolubnych), zarówno zielnych – bniec biały (Silene
latifolia ssp. alba (Mill.) Greuter & Burdet), bodziszek cuchnący (Geranium robertianum L.), bodziszek łąkowy (Geranium pratense L.), bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.), gwiazdnica
pospolita (Stellaria media (L.)Vill.), jasnota purpurowa (Lamium purpureum L.),
komosa biała (Chenopodium album L.), lnica pospolita (Linaria vulgaris Mill.),
łopian większy (Arctium lappa L.), niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora DC.), ostrożeń polny (Cirsium arvense (L.)Scop.), perz właściwy (Agropyron
repens (L.)Gould.), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.), pokrzywa żegawka
(Urtica urens L.), przytulia czepna (Galium aparine L.), szarłat szorstki (Amaranthus retroflexus L.), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.), wrotycz pospolity
(Tanacetum vulgare L.), żółtlica drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora Cav.), jak
krzewiastych – bez czarny (Sambucus nigra L.), głóg dwuszyjkowy (Crataegus
laevigata (Poir.)DC.), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.), jeżyna
popielica (Rubus caesius L.), malina właściwa (Rubus idaeus L.), rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.), świdośliwa kłosowa (Amelanchier spicata
(Lam.)K.Koch), wiązowiec zachodni (Celtis occidentalis L.), wiciokrzew tatarski
(Lonicera Tataria L.) oraz drzew – glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos
L.), robinia akacjowa (Robinia pseudacacia L.), topola osika (Populus tremula L.).
Roślinność aktualna to także celowo wprowadzane gatunki i odmiany, bądź to
dla urozmaicenia krajobrazu miasta, bądź dla osiągnięcia innych korzyści. Ciekawym gatunkiem w tym ostatnim kontekście jest robinia akacjowa, sprowadzona do Europy z Ameryki Północnej w roku 1601 r. jako drzewo ozdobne,
następnie sadzona w parkach, w lasach, także w roli gatunku rekultywacyjnego
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na trudnych gruntach zwałowisk poprzemysłowych. Współcześnie porasta większość nie do końca zadbanych obszarów, w tym podmiejskich i przydrożnych,
tworząc zwarte kompleksy monokulturowe, trudne do przebudowy. W analogicznym charakterze, jak w trakcie pierwotnej introdukcji robinii, są od dłuższego już czasu nasadzane w miastach północnoamerykańskie z pochodzenia żywotniki: zachodni i olbrzymi (Thuja occidentalis, Thuja plicata Donn ex D.Don,
1824), japoński z pochodzenia cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera
(Siebold & Zucc.) Endl.), czy południowoeuropejski i azjatycki jałowiec sabiński
(j. sawinia) (Juniperus sabina L.) oraz północnoamerykański jałowiec wirginijski
(Juniperus virginiana L.). Większość z mieszkańców miast nie utożsamia nawet
tych gatunków z obcą florą, nie tak znowu dawno, bo zaledwie ok. 150 lat temu,
przybyłą na nasze tereny.
Warto też zwrócić uwagę na trend lat ostatnich, introdukcji na terenach bogato
zainwestowanych (a takimi są np. tereny budownictwa jednorodzinnego) roślin
gatunków i odmian z jeszcze odleglejszych stref klimatycznych lub w przeszłości
niesprowadzanych. Moda na nowości doprowadza do pojawiania się na terenach miejskich roślin z kontynentów amerykańskich, afrykańskiego, azjatyckiego, a nawet Australii i Oceanii. Tendencję tą należy jednoznacznie ocenić jako
wadliwy i szkodliwy skutek całkowitego rozluźnienia kontroli sanitarnej sprowadzanego materiału nasadzeniowego. Może to w przyszłości zrodzić problemy
współcześnie trudne do oszacowania.
W kontekście kształtowania terenów zieleni szczególnie ciekawymi są siedliska
modyfikowane przez człowieka pod kątem urządzania przestrzennych form
ozdobnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych. Zarówno historycznie, jak współcześnie dokonuje się w tym celu przekształceń zarówno rzeźby terenu, jak też
warunków powietrzno-wodnych gleb. W niektórych sytuacjach formuje się
zupełnie nietypowe siedliska, aby przybliżyć mieszkańcom inne, nieznane tereny
i ich szatę roślinną. W Zielonej Górze w najbardziej spektakularny sposób zostało to wykonane w obrębie ogrodu botanicznego (lata 30. XX w.). Uformowano
tam alpinarium, ukazujące roślinność wysokogórską w typowej dla niej estetyce
otoczenia. W innych sytuacjach wykorzystywane są naturalnie uformowane
warunki przestrzenne, które modyfikuje się pod względem flory i poprzez przeprowadzenie ścieżek pokazuje w najbardziej korzystny sposób. Taki efekt wykorzystano na początku XX w. w Zielonej Górze, formując park na Wzgórzach Piastowskich (projekt Albert Severin, 1900-1901). Specyficznymi siedliskami quasiparkowymi są także cmentarze, które w Zielonej Górze występowały w historii
w kilku miejscach. Do dnia dzisiejszego pozostały po nich drzewa tworzące niegdyś aleje cmentarne, a dzisiaj aleje parkowe (np. w Parku Tysiąclecia).
Współczesne działania dotyczą przebudowy siedlisk nie tylko względnie dużych
powierzchni jednostkowych, jak parki i ogrody, lecz także względnie mniejszych
– zieleńców, pasów przydrożnych, rond i innych. Koncepcja przygotowania tych
terenów do wprowadzenia wymagających gatunków roślin ozdobnych zakłada
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wymianę powierzchniowej części gleby na mieszankę ogrodniczą, wzbogaconą
w materię organiczną. Dla ułatwienia pielęgnacji powierzchni ziemi założenie
jest zazwyczaj pokrywane włókniną ogrodniczą i przysypywane korą. Stwarza to
diametralnie inne warunki siedliskowe niż występujące na opisywanych terenach przed tymi działaniami.
Niektóre elementy środowiska przyrodniczego, występujące na terenie miasta,
trwają na swoich miejscach przez długi czas mimo zmienności otoczenia, nabierając znaczenia sentymentalnego. Są swoistymi „świadkami dziejów”, a ich wiek
każe otaczać je szacunkiem, a nawet opieką. Rozwój nauk biologicznych, szczególnie wieków XVII-XIX wskazał na jeszcze inną wartość takich form – wartość
przyrodniczą, naukową i krajoznawczą. W Zielonej Górze, niedługo przed II WŚ
uznano dziesięć obiektów przyrodniczych za godne opieki, nazywając je pomnikami przyrody (Naturdenkmal) – Jerzak i Reda, 2011:
˗ cis pospolity, Seilerbahn (ob. ul. Mikołaja Kopernika);
˗ topola biała, Neumarkt (ob. pl. Słowiański);
˗ kasztanowiec pospolity, Lessenerstrasse (ob. ul. Krośnieńska);
˗ morwa biała, Maulbeer Allee, Marschfeld (ob. ul. Wiśniowa);
˗ cis pospolity, Breslauerstrasse (ob. ul. Wrocławska);
˗ lipa, Patzgall (ob. ul. Urszuli);
˗ trzmielina pospolita, Niederstrasse (ob. ul. Kupiecka);
˗ cis pospolity, przy ścianie kościoła p.w. Św. Jadwigi;
˗ podmokła łąka, zach. strona Ogrodu Botanicznego;
˗ sosna pospolita, Heinersdorf (ob. Jędrzychów).
Na terenie Zielonej Góry w początku XXI w. zarejestrowanych było 41 pomników
przyrody ożywionej (Jerzak 2004).

1.3.8. Rozwój zabudowy miejskiej
Zielona Góra to miasto zróżnicowane względem antropopresji co wynika
z historii, począwszy od rolniczo-rzemieślniczej osady (XIV w.), poprzez ośrodek
przemysłowy (XVIII-XX w.) do ukształtowania ośrodka o charakterze usługowym
(przełom XX/XXI w.). Określone różnice w oddziaływaniu człowieka na charakter
miasta wpłynęły na zmianę skali i charakter przekształceń środowiska przyrodniczego Zielonej Góry, jak też jego bezpośrednich okolic. W sposób wyraźny
zmienił się charakter użytkowania terenów miejskich, a zwłaszcza podmiejskich.
Zasadniczo tereny podmiejskie Zielonej Góry miały historycznie charakter wiejski, kierunkując zagospodarowanie przestrzeni na uprawę roli. W wiekach XVIIXIX tereny te systematycznie zmieniały się, z jednej strony wytwarzając różne
dobra i świadcząc usługi na rzecz miasta – młyny, tartaki, fabryki różnych gałęzi
przemysłu, z drugiej ulegając systematycznej zabudowie mieszkalnej. Ten ostatni z wyszczególnionych kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzeni zdo-
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minował tereny podmiejskie w XX w., zwłaszcza w jego ostatnich dekadach i na
początku wieku XX.
W warunkach Zielonej Góry dochodzą do tego prace związane z wyrównywaniem wyrobisk miejscowych, po licznie występujących na ówczesnych terenach
podmiejskich: piaskowniach, żwirowniach, odkrywkach materiałów ilastych oraz
kopalniach węgla brunatnego. Węgiel brunatny był eksploatowany w latach
1840-1945, głównie w zachodniej części miasta. Obserwowanym do dzisiaj skutkiem podziemnej eksploatacji węgla są szkody górnicze w postaci zapadlisk,
pęknieć, szczelin i progów.
Rozbudowa miasta, początkowo prawnie nieuporządkowana, z przełomem XIX
i XX w. została objęta planistyką. Pierwszym tego rodzaju dokumentem był
„Übersichts-plan zu den 15 Balatter Bebaungs Plan der Stadt Grünberg“, wydany w roku 1896.
Ponieważ rozbudowa obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry przebiega od
początku XXI wieku wielowątkowo – powstają nowe powierzchnie wytwórczomagazynowe między Trasą Północną i Chynowem, w rejonie Nowego Kisielina,
zabudowa mieszana na obszarze Osiedla Leśnego, zabudowa wielorodzinna na
obszarach osiedli: Pomorskiego, Śląskiego, Warmińskiego, Kaszubskiego, Przyjaźni i Zastalowskiego, zabudowa jednorodzinna na Jędrzychowie – należy liczyć
się w najbliższym czasie z wieloma objawami przekształceń środowiska. Zmiany
te będą również udziałem terenu do niedawna gminy Zielona Góra, a obecnie
systematycznie zagęszczającej się zabudowy aglomeracji miejskiej.

1.3.8.1.

Tereny zabudowane

W doniesieniach archeologicznych znaleźć można informacje na temat stosunkowo niedużego zainteresowania ludów koczowniczych i pierwszych osadników
terenami obecnej Zielonej Góry. Od mezolitu aż po pierwsze wieki naszej ery
najczęściej wymienianymi są stanowiska i znaleziska w Drzonkowie, Janach,
Nowym Kisielinie, Ochli, Przylepie, Starym Kisielinie, Suchej i w małej liczbie
w Zielonej Górze (w obrysie do końca roku 2014) – Garbacz (2011). Nie znaleziono na tym terenie także wielu śladów osadnictwa z czasów wczesnego średniowiecza, a te określone jako osady odnotowano jedynie w stosunku do Jan,
Łężycy, Starego Kisielina i Zawady. Szereg miejscowości wymienionych zostało
w okresie późniejszym – lata 1251-1350, kiedy to wzmiankowano o Zielonej
Górze, Barcikowicach, Chynowie, Łężycy, Ochli, Raculi, Drzonkowie i Zatoniu.
Do połowy wieku XV doszły do tego zestawu osad: Kisielin, Zawada, Racula,
Krępa, Przylep, Stożne i Sucha. W drugiej połowie XV w. wymieniono jeszcze
Jeleniów, a w początku XVI w. Jarogniewice (Garbacz 2011).
Zielona Góra była pierwotnie zapewne osadą o charakterze rolniczym, ulokowaną według tradycji u podnóża dzisiejszego Wzgórza Ceglanego (u zbiegu
ul. Kupieckiej z pl. Jana Matejki – Eckert, 2011), aczkolwiek brak jest jedno43
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znacznych dowodów tej lokacji. Za datę przybycia pierwszych osadników na
opisywany teren przyjmowano za czasów niemieckich (pocz. XX w.) rok 1222, co
pozowoliło w roku 1922 obejść 700 rocznicę istnienia miasta. Zarys średniowieczny miasta był odsunięty o ok. 200 m od tego miejsca na północny zachód,
co zapewne spowodowane było dostępem do wody, który zapewniała obecność
potoku Łącza oraz lepszymi warunkami terenowymi. Łącza służyła nie tylko
celom spożywczym i sanitarnym ale także wypełniała fosę obronną. W 1323
roku Zielona Góra uzyskała prawa miejskie od księcia Henryka IV. Początkowo
miasto mieściło się w obrysie umocnień ziemnych i drewnianych, a następnie
muru obronnego i fosy. Centralną częścią jego zabudowy był ratusz otoczony
placem handlowym. Plac zamknięty był pierzejami kamienic. Od nich odchodziły
ulice w kierunku bram miejskich – dolnej (na dzisiejszej ul. Stefana Żeromskiego), górnej (na dzisiejszej ul. Pod Filarami) i późniejszej, bramy nowej (na dzisiejszej ul. Krawieckiej). Stosunkowo szybko jednak od czasu powstania (najprawdopodobniej w XV w.) zabudowa miejska wyszła poza mury miejskie, czego
efektem było powstanie przedmieść – podgrodzi o znaczeniu zarówno mieszkalnym, jak wytwórczym i handlowym. Pierwsze z nich to stara osada przedlokacyjna miasta, na wschód od niego (przy drodze Sulechów-Wrocław), drugie –
na zachód od miasta, przy drodze do Krosna (Eckert 2011). W tym kształcie
miasto trwało ze stosunkowo małymi zmianami do końca XVIII w. Wynikało to
z peryferyjnego położenia względem głównych szlaków handlowych i dużych
ośrodków miejskich. Notowany rozwój miasta jako lokalnego ośrodka handlowo-rzemieślniczego był także wyhamowywany przez pojawiające się fale zarazy,
pożary, klęski nieurodzaju wywołane zjawiskami atmosferycznymi, a w wiekach
XVII i XVIII także przemarsze wojsk rozlicznych armii. W końcu XVII w. miasto
i przedmieścia zasiedlało ok. 4500 ludzi (Kuczer 2011). Zabudowa Zielonej Góry
w tych czasach pozostawała zwartą, zajmując małą powierzchnię. Zarysowany
układ nie sprzyjał powstawaniu wielu przestrzeni otwartych w mieście. Te towarzyszyły ratuszowi (główny rynek miasta) i kościołowi Św. Jadwigi, przy którym
istniał cmentarz. Terenom zabudowanym towarzyszyły bezpośrednio pola
uprawne, sady i winnice (udokumentowane w okolicy od XIV wieku). Do XVIII w.,
miasto dysponowało też łąkami do wypasu bydła, zlokalizowanymi niedaleko
murów miejskich, wokół terenu zabudowanego (Kuczer 2011). Zielona Góra
miała ponadto we władaniu szereg wsi – Zawadę, Chynów, Łężycę, Wilkanowo,
Krępę i Wysokie wraz z dobrze rozwiniętą strukturą folwarczną, które zapewniały miastu wysokie przychody.
Od drugiej połowy XVIII w. do końca wieku XIX rozebrano umocnienia miejskie –
mury, bramy, a także zasypano fosę. Pozostawiono jedynie fragmenty murów
i ich fundamentów w miejscach, gdzie mogły posłużyć do zbudowania domów.
Było to przełomowe zdarzenie dla rozwoju układu przestrzennego miasta, lecz
na tyle późne, że średniowieczny układ centrum zakonserwował się (Eckert
2011).
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W XVIII w. struktura miasta składała się z centrum (w obrębie murów miejskich)
i trzech przedmieść – Na Piasku (ob. ul. Sikorskiego), Górnego (ob. ul. Jedności)
i Dolnego (ob. ul. Kupiecka, Zamkowa). Przedmieście Na Piasku oddzielone było
od centrum cmentarzem Świętej Trójcy z kościołem pod tym samym wezwaniem (1588-1814). W roku 1740 w mieście były obecne łącznie 822 zabudowania, przy czym przeważało budownictwo drewniane (Bujkiewicz 2011a). Spośród
budynków miasta, tylko 152 mieściły się wewnątrz murów (w roku 1775).

Fot. 1.18. Makieta Zielonej Góry z przełomu XIV i XV w.
(ze zb. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
W wieku XIX nastąpiła powolna ekspansja zabudowy miasta na tereny zewnętrzne (przedmieść), przy tym nierównomierna w poszczególnych kierunkach
geograficznych. Wynikało to głównie z ograniczeń fizjograficznych, w tym istnienia terenów podmokłych w części północno-zachodniej i zachodniej miasta.
Około roku 1800 w Zielonej Górze były już 1744 budynki (w dużej części murowane), zbudowane przy 6 placach, 16 ulicach i kilku uliczkach pośledniejszej
rangi. Pojawiły się także dwa nowe przedmieścia – przy ob. ulicach Zamkowej,
al. Konstytucji 3 Maja_ul. Długa (Silberberg) oraz Wrocławskiej (Lawaldauer
Weg) – Bujkiewicz (2011a). Historyczne plany wskazują na fakt luźnej zabudowy
w zewnętrznych sektorach miejskich XIX-wiecznej Zielonej Góry, które to wypełnione są polami uprawnymi. Bujkiewicz wskazał na ciekawą strukturę zabudowy tego czasu, w której było 1089 budynków mieszkalnych i aż 625 stajni,
stodół i szop. Tym samym ukształtowała się przestrzenna rzeczywistość o dwoi45

Ogólna charakterystyka miasta

stym charakterze – zwarta – miejska oraz luźna – o charakterze podmiejskim,
a nawet wiejskim. W powstających sektorach wytwórczych (w południowej
i północnej części miasta) zabudowa była bardziej zwarta niż we wschodnich
i zachodnich. Krzewy winorośli były nadal obecne w mieście i przy jego granicach, nie tylko w postaci dużych winnic ale też, jak to opisał Kuleba (2005) towarzysząc niemal każdemu domowi. W roku 1800, na ogólną powierzchnię miasta
2757 ha, winnice stanowiły 715 ha (Bujkiewicz 2011a).
Do końca XIX w. przedmieścia rozbudowywały się: Na Piasku – do dzisiejszej
ul. Botanicznej, Górne – wzdłuż dzisiejszych ul. Jedności, Wandy, Zamkowej,
Krakusa, Lisiej, Jeleniej, aż do Foluszowej, Dolne – wzdłuż dzisiejszej ul. Kupieckiej, Dąbrowskiego i Batorego, Wrocławskie – wzdłuż ul. Wrocławskiej. Przedmieście Srebrna Góra przez okres swojego istnienia pozostało na stałym obszarze, obejmującym dwie ulice (rys. 1.9). Liczba ludności z 8321 w roku 1800,
zwiększyła się, przekraczając w roku 1840 10 tys., w 1890 16 tys., w 1900 20 tys.
i osiągając w roku 1910 23 tys. mieszkańców. W tym czasie obszar miasta osiągnął ok. 3700 ha (1915 r.), z czego 3286 ha stanowiły grunty rolne, 210 ha było
pod zabudową, a 199 ha pod rogami i placami (Bujkiewicz 2011b). Ogólnie rozwój miasta w początku ery przemysłowej był powolny, a zabudowa nie zajmowała wielkich terenów. Tym niemniej ulegała systematycznemu rozproszeniu na
obszarach przedmieść.

Rys. 1.9. Zabudowa Silberberg (Srebrna Góra;
ob. al. Konstytucji 3 Maja), mat arch.
Od połowy XIX wieku Zielona Góra przechodziła okres dynamicznej industrializacji. Już wcześniej w samym mieście i w okolicznych wsiach istniały młyny
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wodne, wiatraki, masarnie, manufaktury (głównie sukiennicze), winiarnie, browary i warsztaty. Jednak to druga połowa XIX w. przyniosła w tej mierze kolosalny postęp. Jego efektem było utworzenie wielu stref fabrycznych, praktycznie
wokół całego ówczesnego miasta (obecne ul. Fabryczna, Wrocławska, Sowińskiego, Sienkiewicza, Jedności, Krośnieńska, Św. Trójcy, Dąbrówki, Zamkowa,
Lisia, Krakusa, Przy Gazowni, Jarosława Dąbrowskiego, Dworcowa, Towarowa_Sulechowska, Bolesława Chrobrego_Sulechowska, Wazów_Podgórna), surowych w wyrazie krajobrazowym, o dużych kubaturach hal produkcyjnych
i wysokich kominach (fot. 1.19 i 1.20), a w częściach związanych z cegielniami
dodatkowo z wyrobiskami różnych rozmiarów.

Fot. 1.19-1.20. Sektory przemysłowe Zielonej Góry na przełomie XIX i XX w.;
powyżej teren obecnej ul. Przy Gazowni, poniżej – ul. Fabrycznej, mat. arch.
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Oznaczało to potężną ingerencję w rolniczy dotąd krajobraz miasta. Zmiany
dopełniło poprowadzenie linii kolejowej na północ od zabudowy miejskiej
i wydobycie węgla brunatnego na zachód od miasta – obecnie rejon osiedli
Przyjaźni, Łużyckiego, Malarzy, Zacisza, Piastowskiego oraz terenów pozamiejskich (Rybno, Wilkanowo). Pojawienie się przemysłu nie oznaczało jednak od
samego jego początku boomu budowlanego, nie powstawały tutaj także dzielnice robotnicze. W miejsce tego systematycznie rozbudowywano kamienice
i budowane nowe – z myślą o wynajmie mieszkań (Bujkiewicz, 2011b).

Rys. 1.10. Plan Büttnera z 1784 roku – najwcześniejsze, zachowane opracowanie
tego rodzaju dla terenu miasta (mat. arch.)
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Rys. 1.11. Plan miasta z roku 1871 (mat. arch.)
Zmiana skokowa zaistniała w pierwszych dziesięcioleciach XX w., kiedy to doszło
do podwojenia liczby budynków mieszkalnych i liczby ulic – z 57 w 1865 r. do
107 w roku 1910 (Bujkiewicz 2011b). W tym czasie radykalnie zmniejszyła się
powierzchnia winnic na terenie Zielonej Góry i jej okolic. W roku 1925 zostało
ich na tym obszarze tylko 153 ha.
W latach 20. i 30. XX w. miasto zyskało nowe sektory zabudowy mieszkaniowej,
głównie w okolicach zakładów przemysłowych i w niedalekiej od nich odległości
(np. na Wzgórzach Braniborskich i na południe od Deutsche Wollenwaren Manufaktur). Z uwagi na trudności żywnościowe, z domami sąsiadowały ogródki
warzywne. Taki układ do dzisiaj można znaleźć na osiedlu przy ul. Dworcowej,
Akacjowej i Lipowej. Miasto wspierało też przekształcanie winnic na ogrody
warzywne, sady owocowe i miejsca hodowli zwierząt (Dzwonkowski 2011).
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Fot. 1.21. Zabudowa na Wzgórzach Braniborskich
(obecnie ul. Siemiradzkiego/Tkacka); fot. E. Hase, mat. arch.
Kolejno rozszerzano też zabudowę w innych zewnętrznych sektorach miasta
(ob. ul. Zamkowa, Ogrodowa, Szosa Kisielińska, Foluszowa). W roku 1926 opracowano plan zabudowy, według którego Zielona Góra rozbudowywała się na
wschód, północny wschód i południe (wzdłuż obecnych ul. Sulechowskiej, Podgórnej, Wrocławskiej, Kożuchowskiej, Botanicznej). W końcu lat 20. poprawiono
nawierzchnie ulic (bruk), wyłożono kostką place, zadbano o połączenia z dworcami i terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi. Miasto w opisywanym okresie
wspierało też sport i aktywną rekreację, zgodnie z ideą higieny i wzrostu tężyzny
fizycznej. Powstały boiska sportowe, basen otwarty, lodowiska, tor saneczkarski, mini skocznia narciarska.
Wraz z pojawieniem się w Zielonej Górze wielkiego, jak na rozmiar miasta
przemysłu, zaistniała dodatkowa jakość w postaci budowy osiedli willowych
(obszar pomiędzy dworcem kolejowym i centrum) i pojedynczych obiektów tego
rodzaju (w sąsiedztwie fabryk), wraz z przydomowymi założeniami ogrodowymi
(fot. 1.22-1.23). Te historyczne, piękne obiekty, często o wyszukanej stylistyce,
w większości przypadków nie dotrwały do naszych czasów, poza samymi budynkami, także będącymi w różnym stanie. Ogrody stylizowane na różne trendy
architektury krajobrazu zmieniły się w ciągu ostatniego wieku w standardowe
powierzchnie zadarnione z drzewami i krzewami, tworzącymi elementy rozrzucone w przestrzeni.
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Fot. 1.22-1.23. Zielonogórskie ogrody willowe na przełomie XIX i XX w.;
powyżej Achtelvilla Försterów z 1864 r. Löbtenz (obecnie Os. Słowackiego),
poniżej willa Suckera przy obecnej ul. Sienkiewicza, mat. arch.
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Rys. 1.12. Pharus Plan, Grünberg in Schlesien, 1934 (mat. arch., ze zbiorów
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze)
W samym mieście i w jego okolicach eksploatowano lokalne zasoby surowców
mineralnych na rzecz miejscowego budownictwa. W samej Zielonej Górze cegielnie istniały w granicznych rejonach niemal wszystkich części miasta (rys.
1.13). Zdecydowana większość z nich przestała funkcjonować po zakończeniu
II Wojny Światowej, niektóre jednak były czynne aż do lat 80. XX wieku. Przez
długi czas, żwiry i piaski były eksploatowane w Chynowie, w rejonie ul. Sosnowej, iły natomiast w obrębie cegielni „Krośnieńska” (do 1987 r.). Obecnie pozostały po nich wyrobiska, w różny sposób zagospodarowane (fot. 1.24 i 1.25).
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Fot. 1.24. Niezagospodarowane wyrobisko żwirowni
w Chynowie (fot. aut., 2015)

Fot. 1.25. Glinianka byłej cegielni „Krośnieńska” zagospodarowana jako zbiornik
wodny przy osiedlu mieszkaniowym Na Cegielni (fot. aut., 2015)
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Rys. 1.13. Rozmieszczenie cegielni w przedwojennej Zielonej Górze i w jej
bezpośrednim otoczeniu, oprac. aut. na bazie Messtichblatt
W okres II WŚ Zielona Góra weszła z 26 tys. mieszkańców. Niemal wszystkie
zakłady produkcyjne przynajmniej częściowo przestawiono na produkcję zbrojeniową i wyposażono w obozy pracy dla więźniów z krajów, przeciw którym
Niemcy prowadziły wojnę. Istniały one w postaci baraków i zaadoptowanych hal
fabrycznych. Szacunki ukazują, że w okresie wojny na terenie Zielonej Góry
pracowało nawet 15 tysięcy pracowników przymusowych. W latach 1944-1945
działały w Zielonej Górze dwie filie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
14 lutego 1945 roku do Zielonej Góry wkroczyły wojska radzieckie, zdobywając
ją niemal bez walki. Te miały miejsce w lasach podzielonogórskich, a nie w samym mieście. Straty jakie były udziałem miasta (zniszczenie infrastruktury),
zaistniały wskutek dywersyjnych działań oddziałów niemieckich, a nie typowych
działań wojennych. Po wojnie w mieście pozostało ok. 7 tys. osób. Z racji wykorzystania szpitali zielonogórskich jako frontowych, w Zielonej Górze zaistniał
nowy obszar – cmentarz dla zmarłych żołnierzy radzieckich. Zajął on przestrzeń
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Wilhelm-Platz (ob. Plac Bohaterów). 6 czerwca 1945 roku Zielona Góra przeszła
pod władanie administracji polskiej. Jeszcze w tym miesiącu nastąpiło przesiedlenie Niemców z Zielonej Góry i okolic. Proces ten dokończono do roku 1947.
Zielona Góra początkowo była znowu miastem małym, o liczbie mieszkańców
poniżej 4 tysięcy. Do końca 1945 roku liczba ta wzrosła do ok. 7,5 tysiąca. Nastąpił systematyczny napływ ludności z innych terenów Polski, dzięki czemu do
końca lat 40. XX w. powstało miasto 30-tysięczne. Odbudowywano zakłady
przemysłowe, tworzono punkty usługowe i handlowe. Początkowo nie było
potrzeby rozbudowywania pozostawionej w dobrym stanie substancji mieszkaniowej. W związku ze wzmożonym napływem ludzi, ta pojawiła się jednak bardzo szybko. Istniejące lokale były zatłoczone, a wiele z nich pozbawionych było
podstawowego wyposażenia sanitarnego. Do końca lat 50. miasto zbliżyło się do
liczby 50 tys. mieszkańców. W latach 1956-60 powstały nowe osiedla mieszkaniowe – Wazów I, Wazów II, Słowackiego i Morelowa. W roku 1961 w granice
miasta włączono dwie wsie – Chynów i Jędrzychów. W latach 1960-1970 rozwój
budownictwa mieszkaniowego oddalił się od śródmieścia. Zaczęto budować
Os. Piastowskie i Wiśniowa. Jednocześnie rozwijano sektory bliższe – powstało
Os. Wazów III, oparte o ul. Podgórną i Dzierżyńskiego (ob. ul. Władysława IV) –
Skobelski (2011). W pierwszej połowie lat 70. bardzo mocno postawiono na
rozbudowę i modernizację przemysłu zielonogórskiego. Powstały nowe zakłady,
z których największe to Novita, Zakłady Mięsne w Przylepie, Zakłady Aparatury
Jądrowej Polon. Zbudowano też elektrociepłownię miejską. W roku 1970
w Zielonej Górze mieszkało ponad 74 tys. osób, a liczba ta w dziesięcioleciu
intensywnie powiększała się, osiągając 100 tys. w roku 1980. Dla zapewnienia
warunków bytowania mieszkańcom zaczęto wznosić osiedla Piastowskie IV,
Łużyckie, „Piaskowa”, a także rozbudowywano istniejące: Braniborskie, Słowackiego, wzdłuż ulic Botanicznej i Sulechowskiej, Jędrzychów, Chynów. Większość
budownictwa mieszkaniowego zorientowana była na konstrukcję bloków wielorodzinnych z gotowych prefabrykatów (tzw. wielka płyta). Domy jednorodzinne
budowano w peryferyjnych lokacjach. Na uwagę zasługuje fakt równoległego
z budynkami mieszkalnymi budowania sfer usługowych w postaci szkół, żłobków, przedszkoli, sklepów i podstawowych urzędów.
W lata 80. XX w. Zielona Góra weszła jako miasto 100-tysięczne, o powierzchni
2
55,5 km (niezmieniona od lat 50. XX w.). Układ przestrzenny miasta miał charakter koncentryczny z wyraźną tendencją do przechodzenia w układ pasmowy
(Domke 2011). Największa liczba ludzi zamieszkiwała nowe osiedla w zachodniej
części miasta, a także okolice ul. Podgórnej i os. Morelowa. Szereg terenów
wykazywało wady związane z bepośrednim sąsiedztwem zabudowy mieszkalnej
i terenów przemysłowych. W opisywanym okresie przebudowano komunikację
śródmieścia miasta, tworząc tzw. obwodnicę śródmiejską (Konstytucji 3 Maja_Długa).
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Rys. 1.14. Współczesny stan urbanizacji obszaru Zielonej Góry
i bezpośredniego otoczenia podmiejskiego; oprac. aut., 2015
(ciemniejsze obrysy – tereny zabudowane)
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W zakresie zieleni kształtowanej przeprowadzono remont Parku Tysiąclecia
i Winnego, rozpoczęto remont Parku Słowiańskiego i Piastowskiego oraz zakładano pasy zieleni przydrożnej (Domke 2011). Powierzchnia rolna stanowiła
17,2% pow. ogólnej miasta, z czego ¼ to pracownicze ogrody działkowe (409 ha).
30% zasobów mieszkaniowych stanowiły mieszkania zbudowane przed II WŚ.
Jednym z wskazywanych problemów w mieście była dewastacja terenów zieleni
osiedlowej. Budownictwo rozwijało się głównie za sprawą rozwoju osiedli
mieszkaniowych z blokami wielorodzinnymi. Przyrost budownictwa jednorodzinnego był nieduży.

1.3.8.2.

Sieć drogowa

Przez obszar Zielonej Góry przebiegają następujące ważniejsze drogi kołowe:
˗ droga krajowa nr 27 Zielona Góra – Żary;
˗ droga krajowa nr 32 Zielona Góra – Krosno Odrzańskie;
˗ droga wojewódzka nr 279 Nietków – Świdnica – Ochla;
˗ droga wojewódzka nr 280 Zielona Góra – Czerwieńsk – Brody;
˗ droga wojewódzka nr 281 Zielona Góra – Wysokie;
oraz dwa szlaki kolejowe:
˗ KM-273;
˗ KP-370;
w części NW, fragment granicy miasta stanowi linia kolejowa KP-378.
Droga krajowa S3 buduje główną oś miasta, o przebiegu północ-południe, znajdującą się na wschód od dawnej Zielonej Góry, a będącą oparciem nowych stref
aktywności gospodarczej oraz zabudowy mieszkalnej i usługowej. Drogi wojewódzkie częściowo nawiązują do tej osi, kierując ruch z niej i na nią dwoma
węzłami – Zielona Góra Północ i Zielona Góra Południe (karty D01 i D02, w załączeniu). Bezpośrednio z węzłem północnym łączy się droga nr 32, na terenie
miasta tworząca Trasę Północną, natomiast z węzłem południowym – drogi
nr 279 i 282, na terenie Zielonej Góry współtworzące tzw. obwodnicę śródmiejską (ul. Wrocławska). Drogi 280 i 281 komunikują północny sektor Zielonej Góry,
279 i 283 – południowy, natomiast droga nr 282 prowadzi ruch na linii wschódzachód. System oparty o szkielet dróg głównych wypełniają drogi powiatowe
i gminne/miejskie (rys. 1.15).
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Rys. 1.15. Przebieg głównych szlaków komunikacyjnych
przez teren Zielonej Góry; oprac. aut., 2015

1.3.8.3.

Uzbrojenie terenu

Miasto Zielona Góra założone zostało nad potokiem Łącza, który od samego
początku był ważnym elementem systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania nieczystości z miasta. Dodatkowo pełnił rolę rowu odwadniającego podmokły obszar znajdujący się na południe od terenu zabudowy. Podobną rolę melio58
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racyjną pełniły także mniejsze strumienie, płynące z łąk na południu i zachodzie
od miasta ku Łączy (na północ), do której uchodziły. Dodatkowym, ważnym
zadaniem potoku Łącza było zabezpieczenie miasta, wypełniając jego fosę
obronną. Mniejsze cieki od strony zachodniej również przyczyniały się do poprawy obronnych walorów miasta, dodatkowo tworząc przy ujściu do Łączy
rozlewisko. System zaopatrzenia w wodę uzupełniały studnie kopane, których
liczba systematycznie powiększano do wieku XIX (10 takich ujęć na koniec wieku
XVIII według Bujkiewicza, 2011a). Pojedyncze wodociągi obecne były w mieście
już w XV w. Najstarsze źródła podają, że jedna nitka wodociągów była zlokalizowana w obrębie obecnych ulic Kupieckiej, Ciesielskiej i Drzewnej, a druga
w ulicach: Drzewna, Sowińskiego, Wrocławska. Prawdopodobnie założenie
wodociągów było związane z produkcją piwa, do czego wymagano czystej, źródlanej wody (inf. ZWiK). W kolejnych dwóch stuleciach rozwijano elementy,
złożone głównie z koryt, rurociągów drewnianych i kast. System wodociągowy,
skonstruowany w wieku XVIII zbudowany był w oparciu o spływ grawitacyjny
wody powierzchniowej pozyskiwanej w 15 okolicznych źródłach rurami drewnianymi (z drążonych pni sosnowych – fot. 1.26) do skrzyń wodnych (rząpi)
i koryt na terenie miasta. Rury te na początku XIX w. były zastępowane ceramicznymi, a po roku 1830 – żelaznymi. Takimi właśnie rurami połączono z miastem źródło w pobliżu dzisiejszej ul. Strzeleckiej (Bujkiewicz 2011b), fot. 1.27.
Wodociągi przebudowano w znacznym stopniu w latach 70. XIX w. Kolejno,
w roku 1895 zbudowano wieżę ciśnień w okolicy obecnej ul. Kordiana (fot.
1.28).

Fot. 1.26. Rura wodociągowa z drewna, znaleziona przy obecnej ul. Jedności
w zasobach Instytutu Inżynierii Środowiska UZ (fot. aut., 2015)
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Fot. 1.27-1.28. Ujęcie i stacja uzdatniania wody przy ob. ul. Strzeleckiej; wieża
ciśnień przy ob. ul. Kordiana (mat. arch.)
W roku 1901 sieć wodociągowa miasta liczyła 2723 m, aby w roku 1904 przekroczyć już 5 km. Do końca drugiej dekady XX w. większość domów miasta było
zaopatrywane w wodę z publicznych punktów jej poboru i studni publicznych
i prywatnych. Istotny postęp w tym zakresie przyniosła trzecia dekada, kiedy to
zbudowano nowe ujęcie przy ul. Botanicznej (1926), nowe linie wodociągowe
i przyłącza, a w układzie pomp zastosowano silniki elektryczne.
Początkowo budowany wodociąg biegł od źródeł do zbiorników, często na terenach zieleni i wzdłuż istniejących ulic. Później, w trakcie rozbudowy sieci, prowadzono ją również wzdłuż ulic, a także na terenie zieleni, szczególnie w przypadku sieci dosyłowych. W 1929 roku wybudowano 3486 metrów sieci i dostarczano już wodę do 2041 gospodarstw domowych.
W końcu II WŚ infrastruktura wodna miasta została zniszczona przez wycofujące
się oddziały niemieckie. Odbudowa do stanu przedwojennego zajęła czas do
końca lat 40. Sieć wodociągowa systematycznie rozrastała się, wraz z budową
nowych osiedli mieszkaniowych. Pozostał w wielu miejscach problem ze starymi
budynkami, nie zawsze zwodociągowanymi. W roku 1966 zbudowano ujęcie
lewarowe i stację uzdatniania wody w Zawadzie. W 1975 r. dodatkowo sięgnięto po wody rzeki Obrzyca, budując ujęcie w Sadowej. W kolejnych dziesięcioleciach systematycznie modernizowano stacje uzdatniania wody. Wykonywano
też nowe studnie i przepompownie na terenie miasta. W latach 80. XX w. na
terenie miasta funkcjonowało 16 studni głębinowych, z których większość pracowała na rzecz dużych zakładów przemysłowych (głównie Polska Wełna, mleczarnia, ogrodnictwo, browar, wytwórnia win, wytwórnia wódek). W 1985 r.
oddano do użytku magistralę wodociągową i zbiornik wyrównawczy przy
ul. Wiśniowej (Domke 2011). Poza nim, zbudowano zbiorniki i przepompownie
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przy ul. Sulechowskiej, Lubuskiej, Braniborskiej i Kordiana. Z mniejszym lub
większym natężeniem, deficyt wody odczuwany był w mieście do końca lat 80.
XX w. Z racji słabej jakości wody pitnej, wielu mieszkańców korzystało też z ujęć
wody studziennej z 5 punktów w mieście, m.in. przy ul. Jedności (Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych). Na porządku dziennym były też marsze ludzi
z pojemnikami do źródełka w okolicy Góry Tatrzańskiej. W początku XXI w.,
mimo utrzymującej się sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych, udało się
uzyskać efekt pełnego zabezpieczenia miasta w wodę. Dla utrzymania tego
stanu i dania miastu nowych zdolności rozwojowych, w roku 2008 uruchomiono
nową stację uzdatniania wody „Zacisze”, przy ul. Wojska Polskiego. Dostarcza
ona wodę podziemną dla ok. 30 tys. mieszkańców zachodniej części Zielonej Góry
(ZWiK 2015). Do roku 2011 system wodociągów miejskich przekroczył 400 km
długości, zapewniając wodę nie tylko miastu ale też osadom podmiejskim –
Przylep, Wilkanowo, Stary i Nowy Kisielin (ZWiK 2015).
Łącza była głównym kanałem ściekowym miasta, przy jego otwartym przebiegu
aż do XIX wieku. Do potoku ścieki dopływały rowami ściekowymi. W pierwszej
połowie XIX w. rozpoczęto w śródmieściu obudowę koryta Łączy cegłami.
Do Łączy dochodził też rów kanalizacyjny z rejonu ul. Kupieckiej. Do I WŚ nie
udało się uregulować gospodarki ściekowej miasta, tym niemniej systematycznie rozbudowywano kanalizację. Od roku 1921 zajęto się systemem ściekowym
miasta, m.in. przykrywając Łączę w okolicy Rynku i betonując inne fragmenty
kanału rzecznego. W 1925 roku oddano do eksploatacji pierwszy kolektor główny o trasie przebiegu – (obecne nazwy): ul. Twardowska – Licealna – Masarska –
Św. Jadwigi – Mickiewicza – Filharmonia – Młyńska – Węglowa – Foluszowa.
Kolejne znaczące prace wykonano w latach 30. XX w. Wykonano sieć kanałów
krytych pod centrum miasta i kolektor dosyłowy do oczyszczalni (łącznie 40 km).
Oczyszczalnię ścieków zbudowano w rejonie dzisiejszej ul. Foluszowej (1934),
fot. 1.29. Do II WŚ kanalizacja objęła ok. 46% budynków (Łojko i in. 2010).
Rozwój przedwojennej sieci kanalizacyjnej nastąpił dopiero w drugiej połowie
lat 50. i w okresach późniejszych. Dodatkowe 120 km sieci wybudowano w latach 1960-1980 (Os. Morelowe, Ptasia, Wazów, Os. Piastowskie, strefy przemysłowe). Stara oczyszczalnia była eksploatowana do końca lat 60., aczkolwiek nie
przechodziła istotnych remontów. W okresie 1986-1993 rozbudowywano sieć
kanalizacyjną, powstał m.in. główny kolektor ściekowy o średnicy 2,5 metra w
ul. Foluszowej (o długości 1620 mb w granicach miasta), kolektory ściekowe
z Dzielnicy Kisielińskiej (2500 mb) oraz kolektor do nowej oczyszczalni ścieków,
oddanej do użytku w 1998 roku w Łężycy (7 km od Zielonej Góry). W celu odciążenia starych kanałów wybudowano z wykorzystaniem metod bezwykopowych
około 1700 mb kolektorów w ulicach: Wrocławska_Konstytucji 3 Maja, Sikorskiego do al. Wojska Polskiego, Reja i w ul. Kupieckiej.
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Fot. 1.29. Pozostałości przedwojennej oczyszczalni ścieków miasta Zielona Góra
(Walk Weg, obecnie ul. Foluszowa); fot. aut., 2015
W 2009 roku w Zielonej Górze było około 402 km sieci wodociągowej i około
300 km sieci kanalizacyjnej. W ciągu ostatnich lat, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności udało się wybudować sieć wodociągową w Wilkanowie i na
Os. Mazurskim, o łącznej długości 12,7 km oraz sieć kanalizacyjną obejmującą:
Os. Uczonych – Jędrzychów, Os. Kolorowe – Chynów, Os. Mazurskie, Os. Słowackiego, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Sulechowska. Następnie skanalizowano sołectwa Przylep, Nowy i Stary Kisielin. W końcowej fazie budowy znajduje się
system kanalizacyjny sołectw: Racula i Drzonków – o łącznej długości 218,8 km.
Wykonano również rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łężycy
oraz modernizację przepompowni wody. W trosce o istniejącą kanalizację, wykonano renowację starych kanałów na starówce i w śródmieściu, o łącznej długości 33,1 km. W ostatnim czasie oddano systemy kanalizacji sanitarnej w Zawadzie, Łęknicy i Krępie. W strukturze obecnej sieci wodociągowej około 40% to
infrastruktura o wieku powyżej 20 lat.
Przez te wszystkie lata budowę sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych
w dużym stopniu prowadzono w pasach drogowych z tą jednak różnicą, że o ile
sieci kanalizacyjne zwłaszcza ogólnospławne prowadzone były w pasach jezdnych (podłączenie wpustów, sposób czyszczenia kanałów za pomocą najazdu na
studnie) o tyle starano się, by sieci wodociągowe budować w pasach zieleni.
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Intensywny rozwój miasta w latach 60. i 70. i budowa nowych osiedli mieszkaniowych przyczyniły się do wybudowania znacznej długości sieci rozdzielczych
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Nowe osiedla, bardzo często usytuowane na terenach
o skomplikowanej konfiguracji terenu, np. Os. Przyjaźni, Braniborskie, Pomorskie, czy Zacisze, zostały uzbrojone w liczne sieci przebiegające w skarpach, na
terenach zieleni. Dla poprawy wizerunku budownictwa wielorodzinnego (także
w celu spełnienia zaleceń planów zagospodarowania przestrzennego), tereny te
musiały być w określonym procencie zagospodarowane zielenią wysoką i niską.
Bardzo często na terenach osiedlowych, po trasie głównych sieci rozdzielczych
wodociągowych pojawiła się zieleń wysoka, bez jakiejkolwiek analizy w zakresie
infrastruktury podziemnej. Analizując aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe
z łatwością można znaleźć liczne miejsca lokalizacji drzew wzdłuż czynnych sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczególnie niebezpieczne jest to w przypadku sieci kanalizacyjnych. Z informacji uzyskanych w ZWiK wynika, że bardzo
często przy remontach sieci, czy usuwaniu zatorów, stwierdza się zarośnięcie
kanałów w całym przekroju systemem korzeniowym, który płynące ścieki traktuje jak stałe źródło odżywiania. Szczególnie topole, stanowiły w przeszłości gatunek drzew chętnie obsadzanych jako wypełniające puste miejsca w przestrzeni.
System korzeniowy tych drzew, osiągając długość nawet 30 m, może dotrzeć do
kanału kanalizacyjnego. Magistrale do/z miasta były zlokalizowane w pasach
leśnych lub przyległych do lasu. Eksploatator tych sieci ma obowiązek stałej
wycinki samosiewów wzdłuż trasy przewodów. Prawie każda inwestycja budowlana w mieście związana jest obecnie z wycinką drzew. W to miejsce, za każde
drzewo jest obowiązek posadzenia trzech innych w miejscach wskazanych
i wykonywania pielęgnacji przez 3 lata jako kompensacji. Przy licznych pracach
związanych z utrzymaniem i rozbudową sieci, jest to ważny element łączący te
inwestycje z zazielenianiem terenów.
System oświetleniowy miasta składał się w 1800 roku z 8 dużych i 39 małych
latarni olejowych (Bujkiewicz 2011). Od roku 1864 w Zielonej Górze funkcjonowała gazownia (ob. ul. Przy Gazowni, fot. 1.30), zapewniająca gaz do systemu
oświetlenia miasta (140 latarni). Od roku 1928 rozpoczeto wymianę oświetlenia
gazowego miasta na elektryczne (Dzwonkowski 2011). Gaz jednak dostarczano
do domów w celu gotowania i podgrzewania wody.
W 1895 r. w Zielonej Górze rozpoczął się czas elektryfikacji za sprawą dostarczenia energii linią przesyłową z Dąbia linią napowietrzną o długości 25 km.
W latach 20. XX w. przyłączono Zieloną Górę do dużych elektrowni w Gubinie
i Sprembergu linią 50 kV (Dzwonkowski 2011).
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Fot. 1.30. Gazownia miejska przy An der Gas-Anstalt Str. (ob. ul. Przy Gazowni,
obiekt nie istniejący), mat. arch.

Fot. 1.31. Elektrownia miejska (mat. arch.)
W roku 1974 rozpoczęto uruchamianie elektrociepłowni wybudowanej przy
ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego (od 1978 – al. Zjednoczenia). Budowę, podzieloną na dwa etapy, zakończono w roku 1980. W roku 1980 długość sieci ciepłowniczej wynosiła w mieście 60 km i obejmowała 360 węzłów cieplnych (Sko64
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belski 2011). Ogrzewanie miasta napotykało na trudności w dekadzie 19801989, szczególnie dotkliwe dla domów usytuowanych na wzniesieniach. Poza
centralną ciepłownia miejską, w końcu XX w. funkcjonowały jeszcze kotłownie
osiedlowe przy ul. Zawadzkiego, Prof. Szafrana i kotłownia PGO zasilająca poza
kombinatem także osiedle Przy Ogrodnictwie. Zostały one wyłączone z eksploatacji, co przyczyniło się do poprawy czystości środowiska w ich okolicach. Systematycznie rozwiązywany jest też problem indywidualnego ogrzewania domów w centrum miasta poprzez podłączanie do elektrociepłowni miejskiej. Dla
ochrony powietrza atmosferycznego jest to szczególnie istotne z uwagi na gęstą
zabudowę, niską emisję z kominów kamienic i domów oraz niską jakość używanego paliwa. Linie ciepłownicze są ważnymi elementami, pozostającymi w kolizji
z założeniami zieleni kształtowanej. Dzieje się tak w wyniku znaczącej zmiany
warunków siedliskowych, zwłaszcza w okresie zimowego spoczynku roślin.

1.3.9. Hałas na obszarze miasta
Hałas był problemem obecnym w skupiskach ludzkich od ich zarania, a już
w czasach rzymskich opisywany był jako poważna przeszkoda dla życia w miastach (Green Paper 1990). Współcześnie powoduje go w miastach głównie
transport kołowy, kolejowy i lotniczy, praca maszyn w zakładach wytwórczych
i warsztatach oraz codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Niekiedy bardzo
uciążliwymi lokalnie okazują się niewielkie emitery, za to charakteryzujące się
emisją w uciążliwych częstotliwościach (np. stacje transformatorowe, kosiarki).
Ustalone prawnie w Polsce progi dopuszczalnego hałasu – 50-65 dB w dzień
i 40-45 dB w nocy, zależnie od formy użytkowania terenu – (Rozp. Min. Środ.
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz.U. z dnia 5 lipca 2007 r.) są często przekraczane, aczkolwiek rzadko długotrwale. Obecnie najbardziej uciążliwy hałas komunikacyjny, często
powoduje niestety szczególnie uciążliwe przekroczenia wartości progowych
w czasie nocnym.
W odniesieniu do kształtowania terenów zieleni miejskiej, sam hałas nie jest
barierą w doborze nasadzeń, natomiast projektowane założenia roślinne powinny wykazywać walor w postaci łagodzenia skutków podniesionej głośności
otoczenia. Tym samym czynnik ten nie jest obojętnym dla realizacji koncepcji
zazielenienia miast. Trudność w tej mierze stanowi konieczność zbliżonego
choćby działania ekranującego w różnych porach roku (utrzymanie aparatu
asymilacyjnego) oraz w trakcie rozwoju roślin (zminimalizowana tendencja do
przerzedzania koron), rys. 1.16.
Zielona Góra przez długi czas cierpiała z powodu podwyższonych wskaźników
hałasu w sektorach przyległych do rozproszonych w mieście zakładów przemysłowych. Z czasem sytuacja zmieniła się w tym zakresie, głównie za sprawą likwidacji przemysłu. Obecnie jednak na części terenów poprzemysłowych znaj65
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dują się centra handlowe, co powoduje wzmożony ruch kołowy. Notowane są
uciążliwości zarówno ze strony ruchu samochodów osobowych klientów tych
obiektów, jak też samochodów ciężarowych zaopatrzenia. Te ostatnie są wskazywane przez mieszkańców jako wyraźnie bardziej uciążliwe z racji nocnej pory
realizowanych dostaw. Tym niemniej, z badań prowadzonych przez WIOŚ
w Zielonej Górze wynika, że to samochody osobowe są odpowiedzialne za
stwierdzane przekroczenia norm hałasu (Łobacz i in. 2010). Podmioty gospodarcze powodują sporadyczne przekroczenia norm, prowadzą jednak działania
zmierzające do unikania takich sytuacji.

Rys. 1.16. Eliminacja hałasu z użyciem zieleni kształtowanej, wg Regiera
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2. EWIDENCJA ZIELENI W MIEŚCIE
2.1. Funkcje i formy zagospodarowania TZ
Według danych na koniec grudnia 2013 r., około 45,7% miasta oraz 57,4% gminy Zielona Góra stanowiły lasy, co po połączeniu tych jednostek administracyjnych dało około 55,0% powierzchni leśnej w powierzchni całkowitej miasta.
Zgodnie z kategoriami użytkowania lasów to lasy produkcyjne i ochronne następujących siedlisk:
˗ bór suchy, z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym, niekiedy z domieszką brzozy i robinii akacjowej;
˗ bór świeży, z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym, z nieznaczną domieszką brzozy i robinii akacjowej;
˗ bór mieszany świeży, z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym,
z domieszką świerka, daglezji, buka, brzozy, robinii akacjowej, topoli i osiki;
˗ bór wilgotny, z sosną zwyczajną jako gatunkiem panującym, z domieszką
świerka, dębów, brzóz, olszy, topoli i osiki;
˗ las mieszany, z drzewostanem tworzonym przez prawie wszystkie ww. gatunki, z przewagą sosny i dębu;
˗ las wilgotny z dębem, olszą i jesionem jako głównymi rodzajami, z domieszką
sosny, modrzewia, daglezji, świerka, wiązu, graba, brzozy i wierzby;
˗ ols z olszą i brzozą jako głównymi rodzajami.
Użytki leśne są najczęściej typowymi powierzchniami lasów produkcyjnych,
częściowo jednak mają inny charakter i skład gatunkowy w stosunku do lasów
odległych od aglomeracji. Lasy znajdujące się w obrębie miasta oraz te przyległe
do miasta są masowo penetrowane przez mieszkańców w celach rekreacyjnych
oraz dla pozyskania zasobów runa. Niestety, tereny bezpośrednio przyległe do
terenów mieszkalnych są także miejscem dzikiego składowania odpadów komunalnych i budowlanych. Tereny takie nabierają cech nieużytków, z wyraźną
presją ze strony gatunków azotolubnych.
Zielona Góra, jako polana śródleśna, pozyskuje tereny leśne dla rozszerzenia
swoich możliwości budowlanych. Zagadnienie to jest wykonywane zgodnie
z zapisami Konstytucji RP i Ustawy o lasach.
Pozyskiwanie terenów pod nowe inwestycje to nie jedyna forma presji antropogenicznej wobec lasu (rys. 2.1).
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Rys. 2.1. Zagospodarowanie lasów zielonogórskich
sąsiadujących z obszarem zurbanizowanym
Poza miejskimi obszarami leśnymi, w tym lasami przebudowanymi na potrzeby
rekreacyjne mieszkańców miasta, w skład zieleni miejskiej wchodzą: parki
i ogrody ozdobne, zieleńce miejskie, ogrody działkowe i cmentarze, a także
zieleń osiedlowa i przyuliczna. Ich podział oraz opisy z uwzględnieniem lokalizacji w mieście można ująć jak to ukazano poniżej:
1. Śródmieście w granicach wpisu do rejestru zabytków
a. parki i ogrody ozdobne:
i. historyczne w tym:
1. ogólnodostępne
2. prywatne (willowe)
ii. współczesne
b. zieleńce miejskie:
i. historyczne
ii. współczesne
c. zieleń osiedlowa
d. zieleń przyuliczna
e. obszary porolne
f. cmentarze historyczne
2. Miasto Zielona Góra
a. parki i ogrody ozdobne:
i. historyczne w tym:
1. ogólnodostępne
2. prywatne (willowe)
ii. współczesne
b. zieleńce miejskie
c. zieleń osiedlowa
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d. zieleń przyuliczna
e. ogrody działkowe
f. cmentarze:
i. historyczne
ii. współczesne
3. Dzielnica Nowe Miasto
a. parki i ogrody ozdobne historyczne
b. zieleńce miejskie
c. zieleń osiedlowa
d. zieleń przyuliczna
e. ogrody działkowe
f. cmentarze:
i. historyczne
ii. współczesne
Najstarszymi terenami zieleni w Zielonej Górze są parki: Piastowski (utworzony
według projektu Severina w latach 1900-1901), Botaniczny (stara powierzchnia
z lat 30. XX w., odbudowana współcześnie) i Tysiąclecia (utworzony na terenie
pocmentarnym w roku 1966), a także zieleńce przy al. Niepodległości i ul. Kazimierza Wielkiego oraz pas nieużytków i dawnych nasadzeń różnego typu wzdłuż
Doliny Gęśnika i pozostałych strumieni. Przedwojenny rodowód ma także Luisental (po II WŚ Wagmostaw) – teren rekreacyjno-wypoczynkowy założony
wokół centralnie ulokowanych zbiorników wodnych. Te, zwane Luisenteich,
zostały wykonane poprzez spiętrzenie zastawkami wody niesionej przez potok
Gęśnik.
Tereny zieleni w Zielonej Górze generalnie nie mają długiego rodowodu, co
wynika z historii miasta (patrz r. 1.3.8.1). Większość z nich powstała lub była
istotnie modyfikowana w okresie rodzącej się planistyki miejskiej. Tym niemniej,
w początkach ich istnienia były one lokowane w sposób prosty – tak, aby nie
przeszkadzały innym formom zagospodarowania terenu – typowo miejskiego,
czy też rolniczego. W opracowaniu Jerzaka i Redy (2011) znaleźć można tezę
o tworzeniu w latach 20. i 30. XX w. systemu zieleni miejskiej. Jednak analiza
wykonywanych działań z lat poprzedzających II WŚ wskazuje na inną praktykę
tego okresu. Rzeczywiście, powstały wówczas teoretyczne plany systemów
miejskich z wysoką rangą zieleni (głównie o walorach produkcyjnych) w proponowanym układzie, jak Kulturgürtel Grünbergs autorstwa Leberechta Migge
(1922-23), czy też Grünberg – neuer Bebauungsplan autorstwa Hermanna Jansena (1925). Były one bardzo ciekawymi opracowaniami, bazującymi na idei
miasta-ogrodu, wykreowanej przez Ebenezera Howarda. Zakładały równoważenie rozrastającej się zabudowy miejskiej umiejętnie wkomponowanymi polami
oraz ogrodami uprawnymi. Pierwszy z wymienionych pomysłów zakończył się
utworzeniem części zaplanowanego osiedla mieszkaniowego, z zapewnieniem
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mieszkańcom możliwości produkcji żywności na własny użytek (Großsiedlung
Vorwerk, ob. przy ul. Botanicznej). Drugie opracowanie pozostało w sferze koncepcji, a magistrat odrzucił plan Jansena. Władze miasta postrzegały jednak
istotny minus ówczesnej ekonomii w postaci niemożliwości zapewnienia mieszkańcom pełnego wyżywienia i szalejącej inflacji. Realizacje zieleni kształtowanej
były więc ukierunkowane na tworzenie ogrodów warzywnych, a w drugim rzucie upraw owocowych oraz na stworzenie form handlu płodami z tych powierzchni. Idee z drugiej dekady wieku XX zostały mocno wsparte przez nazistów, jako umożliwiające uzyskanie samowystarczalności. Kierunek rozwoju
miasta w symbiozie z produkcją rolną na małych obszarach miał być bardzo
wyraźnie obecny także po II WŚ, praktycznie do końca lat 80. XX w., a jego efektem jest duża liczba i powierzchnia kompleksów ogrodów działkowych i ogródków osiedlowych w mieście współczesnym.
Doliny rzeczne, jako potencjalnie żyzne siedliska, porośnięte są bogatszą roślinnością niż pozostałe tereny miejskie. Na terenach inwestycyjnych większość jej
jest usuwana, jako niepożądana roślinność ograniczająca estetykę obszaru.
Na terenach pozostałych mają one różną wartość, w zależności od ustabilizowania ekosystemów. Te niestabilne, głównie za sprawą silnej presji człowieka,
porośnięte są roślinnością synantropijną o niskich walorach użytkowych i estetycznych. W wielu miejscach porost ten skutecznie utrudnia poruszanie się ludzi
przez dany teren. W niektórych miejscach wykształciły się w takich warunkach
łąki nadrzeczne lub w rejonach źródliskowych z ciekawym porostem (łąka storczykowa w pobliżu Os. Warmińskiego) lub lasy o cennym, wilgociolubnym podszycie i runie leśnym (np. Park Poetów).
Uprawy rolnicze prowadzone są obecnie w formie szczątkowej w miejskich
obszarach rozwoju Chynów Północny i Złota Łącza Zachód oraz, na względnie
większych areałach, w południowej części dzielnicy Nowe Miasto. Znaczne obszary gruntów rolnych o najsłabszych glebach, na których osiągano niskie plony,
nie są uprawiane od wielu lat, przez co można je traktować jako nieużytki rolnicze (zjawisko szczególnie widoczne w północnych częściach miasta). Na części
gruntów rolnych, na których zaprzestano upraw, urządzono ogrody działkowe,
w tym głównie w zespole urbanistycznym Jędrzychów Zielony. Niektóre obszary
o dobrych glebach, jak hortisole wykształcone wskutek trzydziestoletniej intensywnej uprawy ogrodniczej, na północ od Trasy Północnej, zostały również utracone dla produkcji rolniczej. Po likwidacji Państwowego Gospodarstwa Ogrodniczego obszar został zabudowany, po uprzednim zdjęciu warstwy próchnicznej.
Została ona sprzedana jako materiał użyźniający właścicielom ogrodów przydomowych i zieleńców miejskich. Formą zagospodarowania rolniczego terenów
miejskich są ogrody działkowe – małe powierzchnie (zazwyczaj ok. 5 arów),
zebrane w kompleksy, ogrodzone i nadzorowane przez Polski Związek Działkowców. W Zielonej Górze stanowią one pokaźny zasób terenów o ogrodniczej,
sadowniczej, a także rekreacyjnej użyteczności.
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2.2. Ocena stanu zagospodarowania TZ
Współczesny stan zagospodarowania terenów zieleni kształtowanej jest wypadkową wielu działań i zdarzeń, zarówno o charakterze zaszłym (historycznym), jak
też bieżącym.
Historycznie Zielona Góra była na tyle małym ośrodkiem miejskim, że mieszkańcy mieli stały kontakt z terenami zieleni w postaci pól uprawnych, łąk, sadów,
winnic i lasów oddalonych od centrum ledwie o kilkaset metrów (fot. 2.1).

Fot. 2.1. Panorama miasta w kształcie z początku XX wieku, wyraźnie
skomasowana zabudowa – typowa dla małych miast niemieckich
W wieku XIX – odpowiedzialnym w skali całego kontynentu za wzmożony rozwój
miast, w tym przede wszystkim skok jakościowy w postaci industrializacji i rozwoju komunikacji – Zielona Góra przeszła znaczącą transformację. Nie nastąpiła
natomiast intensyfikacja w zazielenianiu miasta. Przyczyna była nadwyraz prozaiczna – brak było w tym celu wystarczającego miejsca. Stuktura miejska w centrum była naznaczona zwartością zabudowy układu jeszcze średniowiecznego,
poza nim rozwinęła się w sposób ekstensywny – willowy i śródpolny. Tym niemniej, miasto poczyniło starania dla stworzenia mieszkańcom miejsc obfitujących w zieleń, ukierunkowanych na wypoczynek i rekreację, w duchu rozwijającego się nurtu higieny życia. Takimi miejscami był park miejski na Wzgórzach
Piastowskich (Piastenhöhe), basen miejski (Badeanlage) w Dolinie Gęśnika
(Maugscht), założenie parkowo-wodne w obszarze Luisental (Luisenteich). Rzut
oka na mapę z okresu przed II Wojną Światową uzmysławia nam, że tereny te
znajdowały się poza ówczesnym obszarem ścisłej zabudowy miejskiej (rys. 2.1).
Miało to sens z uwagi na główny cel, jaki przyświecał tego rodzaju założeniom –
zapewnić dobre warunki oczyszczenia organizmu od depozytu codziennego
życia. Dzisiaj wiemy, że chodzi głównie o zanieczyszczenia powietrza, negatyw71
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nie wpływające na metabolizm organizmu ludzkiego. Zielona Góra była bardzo
silnie zagrożona ze strony emisji przemysłowych, co wynikało z jej górzystego
ukształtowania oraz rozrzucenia terenów przemysłowych wokół zwartej zabudowy miasta.

L – Luisental, P – Stadtpark i Vorpark, B - Badeanlage

Rys. 2.2. Lokalizacja głównych założeń rekreacyjnych Zielonej Góry,
powstałych przed II Wojną Światową; oprac. na bazie Messtichblatt
Nie znaczy to, że miasto wewnątrz było w ogóle pozbawione zieleni. Istniały
skwery, m.in. w rejonie Hindenburgplatz / Kaiser Wilhelm Platz (ob. Plac Bohaterów, fot. 2.2), Glasser Platz (ob. pl. Powstańców Wielkopolskich), Neu Markt
(ob. pl. Słowiański), Konzerthaus (ob. ul. Dąbrówki, obiekt nie istnieje), Schützenplatz (ob. ul. Strzelecka), Breslauerstraße (ob. ul. Wrocławska, vs. cmentarza
żydowskiego), Grünbergshöhe (ob. Wzgórza Braniborskie), przed dworcami
Grünberg Hauptbahnhof (dworzec główny) i Grünberg Oberstadt (miasto górne,
linia zlikwidowana, obiekt zachowany) oraz urządzane były założenia alejowe –
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m.in. Bahnhofstraße (ob. al. Niepodległości), Bismarckstraße (ob. ul. Chrobrego). Nawet w ścisłym centrum, ratuszowi miasta towarzyszył zwarty szpaler
roślinności wysokiej (fot. 2.3). Do tego, na skraju terenu centralnego miasta
istniały cmentarze urządzone w modnym wówczas stylu – parku cmentarnego –
Grüner Kreuz Friedhof (cm. Zielonokrzyżowy, ob. Park Tysiąclecia), Katholisches
Friedhof (cm. katolicki, ob. Rondo Józefa Piłsudskiego), Dreifältigkeitsfriedhof
(cm. Świętej Trójcy (Nowy), ob. park przy ul. Św. Trójcy, Dąbówki), Jüdischer
Friedhof (cm. żydowski, ob. zachowany w postaci szczątkowej przy ul. Wrocławskiej i Chmielnej). Nasadzenia w mniej lub bardziej rozwiniętej postaci były spotykane też w innych miejscach.

Fot. 2.2. Kaiser Wilhelm Platz (ob. Plac Bohaterów), mat. arch.
Strukturę tę uzupełniały założenia ogrodowe przy willach zamożnych mieszkańców miasta, głównie fabrykantów – tereny prywatne, niedostępne szerokim
rzeszom mieszkańców miasta – m.in. ogrody przy willach Beuchelta, Förstera,
Grundmanna, Gruschwitza, Hildebranda, Juncke, Lorenza, Melzera, Raetscha,
Suckera.
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Fot. 2.3. Zieleń wokół ratusza miejskiego, mat. arch.
Po II WŚ Zielona Góra weszła w stadium dynamicznego powiększania liczby
mieszkańców, a wskutek tego swojej powierzchni. Dla napływowej ludności
budowano nowe osiedla mieszkaniowe, głównie o charakterze blokowisk.
Pierwsze z nich powstały w rejonie ulic Bolesława Chrobrego, Probostwo
(ob. Mieszka I, Bolesława Krzywoustego) – Osiedle Tysiąclecia, kolejno zabudowa postępowała wzdłuż ulicy Podgórnej, Staszica, Waryńskiego i na południe od
ul. Wrocławskiej (Os. Morelowe).

Fot. 2.4. Zabudowa przy ul. Krzywoustego w latach 70. XX w., mat. arch.
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W końcu XX w. (lata 1970-1990) powstały bardzo duże osiedla mieszkaniowe
w zachodniej części miasta (Os. Łużyckie, Słoneczne, Piastowskie, Przyjaźni),
w końcu – na przełomie XX i XXI w. – w części wschodniej miasta wybudowano
Os. Pomorskie, Śląskie, Kaszubskie, Mazurskie, a w zachodniej Os. Malarzy,
Leśne i Zacisze.W efekcie tych zmian powstał ogromny (relatywnie do roku
1945) obszar zabudowy miejskiej, który po pierwsze wchłonął tereny przemysłowe, a po drugie spowodował zdominowanie nie leśnej zieleni miejskiej przez
zieleń osiedlową i towarzyszącą drogom kołowym.

Fot. 2.5. Plac Słowiański w latach 70. XX w., mat. arch.
Kolejną zmianę przyniósł rok 2015, poprzez połączenie w jeden organizm miejski miasta i gminy Zielona Góra. Tym samym, w zasięgu miasta znalazły się rozległe powierzchnie pól uprawnych, zwłaszcza w północnej i południowej części
miasta. W granicach miasta znalazły się także duże kompleksy leśne i tereny wsi
położonych niegdyś poza miastem (patrz r. 1.2). Większe z nich, jak Przylep.
Stary i Nowy Kisielin, Ochla, Racula, Drzonków, Zawada, czy Zatonie mają niedużą, własną strukturę zieleni kształtowanej. Także mniejsze z niedawnych wsi
mają w swojej strukturze niewielkie, wydzielone powierzchnie, planistycznie
klasyfikowane w tej kategorii.
Oceniając współcześnie stan zieleni w mieście zauważyć należy jej zróżnicowanie w odniesieniu do podanych w poprzednim rozdziale form zagospodarowania
miasta oraz poszczególnych sektorów miejskich. Niektóre z obszarów są zdominowane przez budownictwo zeszłych stuleci, inne przez budownictwo współczesne. Ewenementem miast europejskich jest obecność w nich dobrze wykształconej struktury tzw. starówki. To przestrzeń, której kształt jako ważna
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spuścizna kultury i sztuki oraz myśli poprzednich pokoleń Zielonogórzan, objęta
jest ochroną konserwatorską (rys. 2.3).

Rys. 2.3. Granice strefy ochrony konserwatorskiej i jej bezpośredniego
otoczenia (Miejski Konserwator Zabytków 2011)
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Dla potrzeb oceny terenów zieleni, dokonanej w trakcie prac nad Strategią rozwoju terenów zieleni w Zielonej Górze, podzielono miasto na cztery sektory,
zgodne z kierunkami geograficznymi, jako granice wyznaczając główne ulice/drogi wewnętrznej sieci komunikacyjnej (rys. 2.4). W każdej ze stref wyszczególniono obszary zgodnie z historią i intensywnością zabudowy, zgodnie
z podziałem zaproponowanym w rozdziale 2.1.

Rys. 2.4. Podział obszaru miasta na części opisywane
w ocenie stanu zagospodarowania terenów zieleni

2.2.1. Śródmieście w granicach strefy ochrony konserwatorskiej
i jej bezpośredniego otoczenia
W związku z historycznym rodowodem Zielonej Góry, który odcisnął się nie
tylko w postaci zachowanych budynków ale też układu miasta, Wojewódzki
Konserwator Zabytków wyznaczył obszar ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej
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oraz obszar bezpośredniego otoczenia tej strefy – Decyzja o wpisie miasta do
rejestru zabytków (nr rej. 75 z 7.11.1957 r. oraz 2183 z 14.03.1975 r.).

2.2.1.1.

Parki i ogrody ozdobne

Na terenie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w części południowo-wschodniej
znajduje się Park Sowińskiego. Jest to nieduża powierzchnia (1,9 ha) zlokalizowana na skraju pierścienia Starego Miasta – przylegająca do Alei Konstytucji
3 Maja – karta ZP24. To wielofunkcyjny obszar, niegdyś pozostawiony jako
otwarty z racji wysokiego poziomu wód podskórnych (rejon źródliskowy Łączy).
Współcześnie nie ma typowo parkowego charakteru, będąc raczej zbiorem
różnych części – zieleńca miejskiego, mini-parkowej, placu zabaw dla dzieci,
boiska, basenu ppoż., traktu pieszego (skrótu) z al. Konstytucji 3 Maja do
ul. Sikorskiego, a także (do niedawna) lokalu gastronomicznego. Strefa wejściowa od strony alei Konstytucji 3 Maja została zaakcentowana tablicą upamiętniającą uchwalenie tego dokumentu, a także rabatą kwiatową. W części tej założono tez szpaler winorośli na drewnianych podporach. Teren ten ma potencjał do
zmiany/uzupełnienia jego struktury celem uzyskania typowej formy parku
śródmiejskiego.

Fot. 2.6-2.7. Park Sowińskiego; strefa wejściowa i wnętrze założenia, 2015
W północno-zachodniej części strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej istnieje
nietypowe założenie, które historycznie tworzyło ciekawą aranżację o pośrednim charakterze – pomiędzy parkiem i zieleńcem miejskim. Historycznie tworzyło zagospodarowanie Glasser Platz, współcześnie jest to poszatkowany teren
placu Powstańców Wielkopolskich (karty ZP28, ZP31, ZP32), skweru Przy Gazowni (karty ZP21, ZP30, ZP32), a także zieleni zaułków dawnego placu (karty
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ZP27, OW13, ZP31, ZP32). Teren ten ma ogromny potencjał jako jedno z centralnych założeń zieleni kształtowanej miasta, oparte o wielofunkcyjny plac
miejski. Problemem głównym dnia dzisiejszego jest podział terenu przez ruchliwą, czteropasmową al. Wojska Polskiego. Wizerunek sektora zakłóca też tandetna aranżacja sektora handlowego przy ul. Przy Gazowni oraz obecność dużych
powierzchni parkingowych. W przedmiotowym sektorze dominują dzisiaj dwa
mini-parki, zlokalizowane na placu Powstańców Wielkopolskich: park przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. A. Mickiewicza (karta ZP28, fot.
2.8) oraz park z pomnikiem Kazimierza Lisowskiego (karta ZP21, fot. 2.9). Oba
obszary historycznie związane z przedwojennym placem Glassera, a ich historia
sięga czasów przed 1871 r., więc są to dwa najstarsze parki w Zielonej Górze.
Park z pomnikiem K. Lisowskiego, o pow. ok. 0,36 ha, w okresie międzywojennym był ogrodem ozdobnym. W części nadano mu regularną, modernistyczną
kompozycję (dzisiaj nieczytelną), w której wyróżniały się rabaty kwiatowe oraz
pergole. Dzisiaj rola tego reprezentacyjnego miejsca została zdegradowana,
kompozycje roślin i dróg są chaotyczne, a miejsce z pewnością zasługuje na
nowe lepsze zagospodarowanie. Drugi mini-park przy kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskie o pow. 0,38 ha, widnieje również na mapach sprzed 1871 r.
Jego historia związana jest prawdopodobnie z terenami nad rzeką Łączą – kiedyś
przepływającą przez miasto. W okresie międzywojennym wśród drzew odbywały się targi. Po wojnie w północnej części parku, tuż przy filharmonii, wybudowano fontannę – nawiązującą swym kształtem i lokalizacją do fosy miejskiej –
dzisiaj zamienioną na marnej jakości kwietnik. Ważne jest by zachować istnienie
i charakter tego miejsca, głównie poprzez dosadzenie drzew w miejscach wyciętych egzemplarzy (miejsca są widoczne, ze względu na zmiany rysunku nawierzchni). Drzewa na wyznaczonym terenie należałoby posadzić z zastosowaniem najnowszych technologii pozwalających rosnąć drzewom w utwardzonych
nawierzchniach.

Fot. 2.8-2.9. Plac Powstańców Wielkopolskich i część po drugiej stronie
al. Wojska Polskiego, z pomnikiem K. Lisowskiego, 2015
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W śródmieściu występują także historyczne i współczesne ogrody willowe oraz
instytucjonalne o ograniczonym dostępie dla mieszkańców miasta. Są to:
w części południowo-wschodniej dawny ogród szkolny liceum dla dziewcząt
(początek XX w.) – dzisiaj ogród przy budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego (karta ZP29). Współcześnie jest to zadbany teren w większym stopniu
służący jako ładne tło dla odrestaurowanego budynku, niż jako teren wypoczynku. Tym niemniej wyposażony jest w podstawowe elementy takiej funkcjonalności, jak ławki, oświetlenie i kosze na odpady. Zieleń jest skonstruowana
w oparciu o trawniki i rabaty oraz nasadzenia krzewów i drzew (fot. 2.10).
W obrębie założenia pozostawione stare drzewa – dąb szypułkowy, wierzba
płacząca, lipa drobnolistna). Główna część zieleńca jest zlokalizowana od strony
południowej budynku. W części wschodniej i północno-wschodniej zieleń zorganizowana jest jako towarzysząca parkingowi i rozdzielająca pasy parkingowe
(fot. 2.11).

Fot. 2.10-2.11. Zieleniec przy budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego,
od strony al. Konstytucji 3 Maja i ul. Licealnej, 2015
Kolejne dwa ogrody znajdują się w strefie południowo-zachodniej; są to dawny
ogród willowy, obecnie ogród przy żłobku przy ul. Wandy 29 (karta OW14, fot.
2.12) oraz prywatny ogród przy ul. Zamkowej 10. Oba historyczne tereny z cennym drzewostanem, są zagospodarowane odpowiednio do potrzeb użytkowników. Do grupy ogrodów współczesnych (karta ZP30), dedykowanych dla konkretnych grup odbiorców zaliczają się ogrody przy parafii grekokatolickiej
p.w. Opieki Matki Bożej w Zielonej Górze, przy ul. Boduena 1, ogród Sióstr Elżbietanek przy pl. Wielkopolskim 4 (fot. 2.13), przedogród przy Hotelu Ruben
przy al. Konstytucji 3 Maja 1A oraz Restauracji Stary młyn przy Ciesielskiej 9.
Wszystkie wymienione obiekty zbudowane są ze współcześnie dominujących w
ogrodach rodzajów roślin: Thuja, Juniperus, etc., poza ogrodem przy restauracji
gdzie dominują wierzby. Ostatnim z tej grupy obiektów jest niewielki obszar
zieleni na targowisku Konfin przy ul. Przy Gazowni, który budują młode robinie
akacjowe, a sam zieleniec powstał z zaniedbania koszenia trawnika. Wymienione ogrody są ważną częścią historii miasta i mają wpływ na wizerunek ich wła80
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ścicieli, jednak nie mają znaczenia strategicznego dla kształtowania terenów
zieleni w mieście.

Fot. 2.12-2.13. Ogród przy żłobku przy ul. Wandy 29 i ogród Sióstr Elżbietanek
przy pl. Wielkopolskim 4, rok 2015
W części północno-zachodniej bezpośredniego otoczenia strefy ochrony konserwatorskiej istnieje Park Świętej Trójcy (karta ZP01). Został on założony przy
ul. Św. Trójcy, Dąbrówki i al. Wojska Polskiego na terenie dawnego, zlikwidowanego cmentarza (Dreifältigkeits-Friedhof). Jest to współcześnie istotny element
zieleni osiedlowej, natomiast zatracił on całkowicie charakter miejsca wyjątkowego (fot. 2.14 i 2.15). Niewiele też wskazuje na parkowy charakter tego terenu
– jest to współcześnie raczej duży zieleniec, sąsiadujący z zabudową blokową.

Fot. 2.14-2.15. Park Świętej Trójcy na terenie pocmentarnym, 2015
Północno-wschodnia część bezpośredniego otoczenia strefy ochrony konserwatorskiej jest bogatsza w zieleń kształtowaną, w potencjalnie parkowej formie.
Terenem podstawowym jest tutaj Plac Bohaterów (karta ZP12) oraz jego przedłużenie na skwer przy Centrum Biznesu (karta ZP13), wypełniając teren między
dzisiejszą al. Niepodległości i ul. Fryderyka Chopina. Opisywany teren jest podzielony przez ruchliwą, czteropasmową ul. Bohaterów Westerplatte. Duża
część jest także zajęta przez parkingi. Plac Bohaterów zatracił swój miniparkowy charakter, który posiadał jeszcze w latach 60. XX w. za sprawą likwidacji dużej części zieleni i przykrycia powierzchni płytami chodnikowymi. Było to
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głównie spowodowane chęcią stworzenia placu defilad na uroczystości PRLowskie (fot. 2.16 i 2.17). Współcześnie nie ma najmniejszego powodu utrzymania tej powierzchni w obecnej formie.

Fot. 2.16-2.17. Plac Bohaterów jako historyczne założenie parkowe (mat. arch.)
i minimalistyczne założenie współczesne (2015)
Opisywany teren sąsiaduje z przedwojenną strefą zabudowy willowej, z budynkami ulokowanymi wśród bogatej zieleni. Do czasów obecnych zachował się ogólny obraz tego terenu jako zazielenionego (karty ZP14, OW04), z którego tylko
część należy do opisywanej strefy ochrony. Cennym elementem systemu zieleni
centrum miasta jest bieg Alei Niepodległości – deptaku miejskiego. To długa oś
spacerowa od ul. Kupieckiej do ul. Ułańskiej, bogato zaaranżowana zielenią (fot.
2.18).

Fot. 2.18-2.19. Aleja Niepodległości w jej części wschodniej; zachodnia część
dawnego cmentarza katolickiego – obecnie skwer przy Placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego, 2015
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Historia miasta odcisnęła ślad na zieleni miejskiej opisywanego sektora jeszcze
w jednym miejscu – zlokalizowanym na wschód od pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W opisywanej strefie mieści się część Parku Tysiąclecia, przyległa do
tego placu, sięgając w głąb parku do linii, którą można przeprowadzić na przedłużeniu ul. Mieszka I (fot. 2.19).
To największy park miejski, powstały na terenie dawnych cmentarzy – Zielonokrzyżowego (Grüner-Kreuz Friedhof) i katolickiego (Katholischer Friedhof) –
karta ZP09. Park ten można ocenić jako jeden z ważniejszych terenów zieleni
w skali całego miasta. W części objętej strefą ochrony znajduje się wzniesienie
parkowe (151-154 m n.p.m.) o zwartej formie zadrzewienia. Od strony placu
ustawiona jest tablica upamiętniająca historyczną formę zagospodarowania
miejsca (fot. 2.20 i 2.21).

Fot. 2.20-2.21. Park Tysiąclecia – część zachodnia, 2015
W południowo-wschodniej części bezpośredniego otoczenia strefy ochrony
konserwatorskiej znajduje się jeden z cenniejszych parków miejskich – Park
Winny (karta ZP25). Wynika to zarówno z jego ulokowania, jak też charakteru
historycznego i współczesnego. Utworzona na Wzgórzu Ceglanym plantacja
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winorośli nawiązuje do winiarskich tradycji miasta i regionu. Jest też kontynuatorką produkcyjnej plantacji przedwojennej w tym miejscu (fot. 2.22), należącej
od początku XIX w. do Gremplerów (rodziny właścicieli wytwórni gronowego
wina musującego). Charakterystycznym elementem parku, poza szpalerami
winorośli, jest palmiarnia zlokalizowana na szczycie wzniesienia (158 m n.p.m.,
10-15 m wys. względem bezpośredniego otoczenia parku), w przebudowanym
domku winiarza, który obecnie jest niedużym jej elementem (fot. 2.23).

Fot. 2.22-2.23. Historyczny i współczesny wizerunek plantacji i Parku Winnego
na Wzgórzu Ceglanym, mat. arch. i fot. z roku 2015
W tej części miasta znajduje się też kilka historycznych ogrodów willowych –
dawniej założeń prywatnych. Były to przede wszystkim prywatne domy fabrykantów i ich rodzin, lokalizowane blisko fabryk. W południowo-wschodniej części miasta znajduje się pięć zespołów willowo-ogrodowych. Najcenniejszym, bo
wpisanym do rejestru zabytków jest zespół przy ul. Sienkiewicza 11 (karta
OW07, fot. 2.24 i 2.25), zajmowany przez Regionalne Centrum Animacji Kultury,
dawniej była to willa Hermana Suckera, właściciela fabryki maszyn włókienniczych, po 1945 r. fabryki mebli Zefam. Obszar ogrodu założonego wraz z budową willi ok. 1903 r., zajmuje ok. 1,2 ha i cenny drzewostan, historyczny układ
parku nie jest czytelny. Jednak zachowane materiały źródłowe pozwolą na jego
rekonstrukcję, którą warto przeprowadzić. Posesję obok RCAK, przy ul. Stromej
1 zajmuje Poczta Polska (karta OW08), z początku XX w. Z dawnego ogrodu
willowego zachowały się grupy drzew w tym najcenniejsze – okazałe cisy.
W pobliżu, przy ul. Sienkiewicza 10 (karta OW09), znajduje się kolejna willa
związana z rodziną Suckerów, użytkowana dzisiaj przez Stowarzyszenie Pomocy
osobom Autystycznym "Dalej Razem" (fot. 2.26). Założenie willowo-ogrodowe
powstało pod k. XIX w. Określenie historycznych granic wymaga potwierdzenia
w badaniach naukowych, jednak prawdopodobne jest, że zajmował on obszar
obejmujący: dzisiejszą willę oraz ogród przynależny do Stowarzyszenia „Dalej
Razem”, właścicieli prywatny – cz. obejmująca sad oraz być może także sąsiedni
parking wraz z zachowanym drzewostanem znajdujący się na obrzeżu posesji.
Charakter rozplanowania dawnego ogrodu nie jest znany, dotychczas znany jest
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tylko przedogród z fotografii wykonanej na pocz. XX w. Przed rozpoczęciem
adaptacji budynku na wille dla autyków, przy wschodniej granicy posesji rósł
szpaler okazałych srebrnych lip. W willi znajduje się oranżeria, której ściany
wyłożone są częściowo tufem wulkanicznym. Ostatnia willa w tym sektorze,
niewielka prywatna posesja, położona jest przy ul. Wrocławskiej 14 (karta
OW12), pochodząca prawdopodobnie z 1 ćw. XX w. Kompozycja ogrodu jest
swobodna, z dominującymi majestatycznymi drzewami, wśród których wyróżnia
się buk czerwonolistny (fot. 2.27).

Fot. 2.24-2.25. Willa Hermana Suckera vs. Regionalne Centrum Animacji Kultury
przy ul. Sienkiewicza 11 (mat. arch. i stan w roku 2015)

Fot. 2.26-2.27. Willa Suckera, ob. siedziba Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Autystycznym „Dalej Razem” przy ul. Sienkiewicza 10;
willa przy ul. Wrocławskiej 14, stan w roku 2015
W południowo-zachodniej części miasta znajduje się niezwykle cenna willa przy
ul. Sikorskiego 37 (karta OW05, fot. 2.28), bowiem stosunkowo blisko centrum
miasta znajduje się obszar dobrze ukształtowanego parku o powierzchni około
0,7 ha. Willę zajmuje Miejskie Przedszkole nr 1, a park, historycznie o kompozycji swobodnej – obecnie nieczytelnej, podzielony jest ogrodzeniem na kilka
działek. Część północna użytkowana jest przez przedszkole, a południowa nie
85

Ewidencja zieleni w mieście

jest użytkowana. Zagrożeniem dla istnienia ogrodu w jego obecnym obszarze
jest jego podział na kilka części i likwidacja ogrodu, bez poszanowania wartości
historycznych oraz przyrodniczych.
W opisywanym sektorze znajduje się Park Kolei Szprotawskiej, założony po
1945 r. na powierzchni 1,2 ha. Jego swobodna kompozycja opiera się od strony
ul. Jaskółczej o szpaler lip przydrożnych. Centralną część parku zajmuje plac
zabaw dla dzieci. Pomimo przeprowadzonego remontu park pełni głównie funkcję komunikacyjną i nadal wymaga wprowadzenie grup krzewów oraz bylin
okrywowych (fot. 2.29).

Fot. 2.28-2.29. Ogród willowy przy ul. Sikorskiego 37 (z lewej);
Park Kolei Szpotawskiej (z prawej), stan w roku 2015

2.2.1.2.

Zieleńce miejskie

Zieleniec to niewielki teren zieleni pełniący głównie funkcję ozdobną.
W przestrzeni historycznego śródmieścia znajduje się ich kilkanaście. Jednak
zdecydowanie najcenniejszym i najobszerniejszym zieleńcem śródmieścia jest
Plac Słowiański położony w południowo-zachodniej części strefy ścisłej ochrony
konserwatorskiej, zajmujący obszar 1,3 ha (karta ZP26). Jest to założenie na
bazie rozległych trawników, geometrycznie podzielonych przez chodniki, z inkorporacją krzewów i drzew ozdobnych w powstałe w ten sposób kwatery (fot.
2.30). W wielu miejscach placu zachowane stare drzewa kilku gatunków: lipa
drobnolistna, klon pospolity, robinia akacjowa, modrzew europejski, wierzba.
To bardzo istotny teren zieleni kształtowanej zarówno z historycznego punktu
widzenia (dawny teren cmentarza), jak też współczesnego – duży teren zieleni
w zwartej zabudowie Starówki. W założeniu nie położono nacisku na rośliny
kwitnące, ze stratą dla opisywanego terenu. W śródmieściu wyróżniono sześć
zieleńców pochodzących sprzed 1945 r. (karta ZP31), są to obszary przy: filharmonii, konkatedrze (pozostałość po cmentarzu), prywatny przy ul. Jedności 3-5,
ul. Kopernika ze szpalerem buków, przy ul. Reja z jedną z najbardziej znanych
magnolii oraz zieleniec z okazałymi lipami przy ul. Sikorskiego. A także 16 współ86
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czesnych zieleńców (karta ZP32), różniących się powierzchnią i charakterem. Do
najobszerniejszych a tym samym najcenniejszych z punktu widzenia kształtowania zieleni w mieście należą zieleńce przy pl. Wielkopolskim, konkaterdrze (obszar dawnej szkoły), pl. Pocztowym, ul. Jedności-Sobieskiego (zieleniec z winiarką), kwietnik Przy Gazowni (fot. 2.31) oraz zieleniec przy ul. Sienkiewicza Grottgera przed bankiem BZWBK.

Fot. 2.30-2.31. Plac Słowiański (z lewej), kwietnik Przy Gazowni (z prawej); 2015
W części północno-zachodniej Zielonej Góry na uwagę zasługują położone
w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej: zaniedbane tereny przy ul. Zamkowej
(za Biblioteką Wojewódzką im. Norwida) i kilka mniejszych skwerów w opisywanym rejonie (karty TZ04, fot. 2.32).

Fot. 2.32. Zaniedbany sektor miejski przy ul. Zamkowej, stan w roku 2015
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Do tego, w dzisiejszym bezpośrednim otoczeniu strefy konserwatorskiej, zlokalizowany jest teren przed II WŚ towarzyszący filharmonii (Konzerthaus przy
Fließweg, ob. ul. Dąbrówki) – karta TZ02. Obiekty w strefie zachowały się i są
przeważnie przedmiotem systematycznych prac pielęgnacyjnych. To z punktu
widzenia struktury zieleni miejskiej bardzo ważny element, jedyny tego rodzaju
w ścisłym centrum miasta, z jego północno-zachodniej strony.
Obiekt przy ul. Dąbrówki nie istnieje, a na jego terenie wzniesiono bloki mieszkalne. Tym samym założenie zostało całkowicie zastąpione zielenią osiedlową
(fot. 2.33 i 2.34). Dla osiągnięcia właściwego stanu zieleni kształtowanej tej
części ścisłego centrum miasta należy uporządkować rejon ulic: Wandy, Zamkowej, Świętojańskiej i Przy Gazowni.

Fot. 2.33-2.34. Historyczny i współczesny obraz terenu przy dawenj Fließweg,
obecnej ul. Dąbrówki (mat. arch. i stan w roku 2015)
W części północno-wschodniej bezpośredniego otoczenia strefy ochrony konserwatorskiej istnieje wiele obszarów zieleni kształtowanej, o niewielkich powierzchniach jednostkowych ale bardzo istotnych dla struktury zieleni tej części
miasta. Większymi są te zlokalizowane współcześnie przy Centrum Biznesu –
dawna siedziba KW PZPR (karta ZP13, fot. 2.35), przy ul. Bohaterów Westerplatte – skwer z pomnikiem katyńskim (karta ZP14) oraz przy Urzędach – Miejskim,
Marszałkowskim, Starostwie Powiatowym oraz NFZ (karta TZ16, fot. 2.36). Ten
pierwszy niegdyś był częścią dużego założenia, wraz z obecnym placem Bohaterów. Współcześnie tworzy sporą płaszczyznę zieleni (0,45 ha), ze starodrzewem
i nowszymi dosadzeniami drzew i krzewów. Skwer przy ul. Bohaterów Westerplatte, zaczynający się przy ul. Ułańskiej (0,3 ha) stanowi ciekawy element przejścia wśród zieleni, zrealizowany w formie szpaleru winorośli, a następnie alejki
parkowej – aż do pomnika katyńskiego i dalej w kierunku niedawno odrestaurowanej willi. Zieleńce miejskie przy urzędach ulokowanych przy ul. Podgórnej,
w okolicy Ronda 11 Listopada mają typowy charakter reprezentacyjny, zbudowany jednak w formie założenia mało wymagającego pod względem pielęgnacji
– głównie drzewa i krzewy ozdobne na powierzchni trawnikowej. Tym niemniej
mają one duże rozmiary – 0,28 ha przed UM i 0,2 ha przed Urzędem Marszał88
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kowskim i powinny w bardziej okazały sposób ukazywać rangę najważniejszych
urzędów w mieście. Całość założenia uzupełniają zieleńce zaaranżowane
w pasie drogowym Ronda 11 Listopada i Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W całym sektorze północnym istnieją zieleńce towarzyszące różnym obiektom
usługowym, handlowym, budynkom firmowym i innym. Niektóre z nich są zainwestowane bardziej niż inne, np. zieleńce przy siedzibach PGNiG (ul. Bohaterów
Westerplatte), ZUS (ul. Kupiecka), Muzeum Ziemi Lubuskiej (ciąg deptaka
al. Niepodległości). W niektórych miejscach istnieją stare nasadzenia drzew
tworzących skupiska, np. przy BWA (al. Niepodległości), Banku Zachodnim
(ul. Bankowa), w zachodniej części Placu Piłsudskiego (pozostałość terenu
cmentarza katolickiego) i wielu innych.

Fot. 2.35-2.36. Zieleń towarzysząca Centrum Biznesu (z lewej) oraz centralnym
urzędom miasta i województwa – UM, UMarsz, StPow (z prawej), 2015
W południowo-wschodniej części bezpośredniego otoczenia strefy ochrony
konserwatorskiej istniał historycznie obszar zieleni kształtowanej, towarzyszący
Hali Ludowej – Estradzie Ziemi Lubuskiej. Współcześnie teren ten jest nieużytkiem powstałym po wyburzeniu tego obiektu wraz z dawnymi obiektami przemysłowymi, obecnymi w strefie położonej na północ od Hali (karta P06). Zieleńce w tym sektorze są zorganizowane przy stacjach beznynowych przy al. Konstytucji 3 Maja i obiekcie Focus Mall. Te pierwsze są to jednak obiekty raczej przydrożne i jako takie będą opisane. Zieleń przy Focus Mall zostanie natomiast
opisana częściowo jako przydrożna (r. 2.2.1.4), a częściowo jako towarzysząca
obszarowi usługowemu (r. 2.2.2.4).

2.2.1.3.

Zieleń osiedlowa

W strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej występuje zabudowa typowa dla
starych (średniowiecznych w układzie) założeń miejskich i stosunkowo wcześnie
w rozwoju miasta wzbogaconych o przedmieścia, budowane za murami miejskimi. W tego rodzaju zabudowie trudno znaleźć typową zieleń osiedlową, znaną z osiedli powojennych. Natomiast w zwartej zabudowie miasta występują
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tzw. ogrody śródblokowe (karta ZP27) – dawniej obszary gospodarcze znajdujące się we wnętrzach kwartałów zabudowy. Niestety nie jest ich zbyt wiele
w śródmieściu, bowiem w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej zaledwie
pięć. Najlepiej zagospodarowanym obszarem jest zrównoważony przestrzennie
ogród na zapleczu ulicy Sobieskiego, gdzie w wyniku remontu harmonijnie połączono TZ i parkingi (fot. 2.37). Drugim cennym obszarem jest nieużytkowany
obszar znajdujący się w kwartale zabudowy: Kupiecka-Drzewna-SowińskiegoKonstytucji 3 Maja. TZ z wysokim drzewostanem, zupełnie niezagospodarowany
o ogromnym potencjale rekreacyjnym i przyrodniczym. Kolejne dwa obszary:
Sobieskiego-Reja oraz Reja-Wandy-Wojska Polskiego, to relikty ogrodów śródblokowych z cennymi egzemplarzami drzew wymagającymi ochrony. Podwórza
wymagają nowego zagospodarowania, gdyż są na nich urządzone samowolne
parkingi. Ostatni z wyróżnionych obszarów znajduje się między ulicami pozbawionymi zabudowy: Zamkowa-Boduena-Przy Gazowni. Obszar ten wskazano
jako historyczny i potencjalny TZ, przy wprowadzeniu zabudowy w tym rejonie
miasta. W niektórych miejscach śródmieścia rola zieleni osiedlowej została zastąpiona nasadzeniami izolowanymi. W związku z obecnością w pasie pobliskim
murom miasta i poza nimi zabudowy podmiejskiej, istnieją do dzisiaj podwórka
kamienic i budynków wolno stojących z różnymi formami zieleni – od ogródków
owocowo-warzywnych po nasadzenia drzew, trawniki aż po roślinność ruderalną (fot. 2.38). Trudno wskazać ich rolę w tworzeniu systemu zieleni miejskiej,
tym niemniej jest bardzo ważna dla mieszkańców okolicznych kamienic i osób
skracających sobie drogę do centrum miasta. Z racji lokalizacji, wszystkie TZ
osiedlowej w śródmieściu, przez swoją formę zagospodarowania rzutują na jego
postrzeganie.

Fot. 2.37-2.38. Zieleń śródmiejskich przestrzeni wewnętrznych, wśród zabudowy
ulic Sobieskiego i między al. Konstytucji 3 Maja i Wrocławską, 2015
Sytuacja części północno-zachodniej w pierścieniu bezpośredniego otoczenia
strefy ochrony konserwatorskiej jest nieco tylko odmienna. Na zachód od
ul. Dąbrówki istnieją zieleńce towarzyszące zabudowie blokowej, z roślinnością
drzewiastą, krzewami i trawnikami (karta TZ02, fot. 2.39). Ich kompozycja jest
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w dużej mierze zindywidualizowana za sprawą aktywności mieszkańców i dozorców poszczególnych bloków i klatek schodowych. W części za ulicami Wandy
i Zamkową mamy do czynienia z typowymi ogrodami przydomowymi w układzie
założenia wiejskiego (karta TZ04, fot. 2.40). Na opisywanej części obszaru występują też obszary nieużytków różnej wielkości, w tym część po dawnych obszarach przemysłowych.

Fot. 2.39-2.40. Zieleń osiedlowa przy zabudowie ul. Dąbrówki (z lewej)
oraz na północ od ul. Zamkowej (z prawej), 2015
W części północno-wschodniej, między ulicami Fryderyka Chopina i Dworcową
zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe z częścią starą – o rodowodzie przedwojennym oraz częścią powojenną (karta TZ22). Zieleń kształtowana ma tutaj
wieloraki charakter – ogrodzonych ogrodów przyporządkowanych kolejnym
domom (ul. Akacjowa, Lipowa, Klonowa), publicznych terenów zieleni typowych
dla osiedli bloków (ul. Spółdzielcza), zieleni na terenie szkolnym (Gimn. nr 6)
oraz alej przy wewnętrznych ulicach osiedla (fot. 2.41 i 2.42).

Fot. 2.41-2.42. Tereny o bogatej zieleni między ulicami
Dworcową i Chopina, 2015
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Szczególnie ciekawą jest struktura ogrodów przyblokowych, nie powielona
w żadnej innej części miasta. Z punktu widzenia mieszkańców północnej części
Śródmieścia należy wskazać na dużą rangę zieleni towarzyszącej terenowi szkoły. Uwagi natomiast wymaga szereg fragmentów zachodniej części terenu,
głównie w kierunku introdukcji krzewów i drzew ozdobnych. Rozplanowanie
terenów zieleni kształtowanej w dużej części obszaru północno-wschodniego
powiela układ ścisłego centrum, z którym jest strukturalnie i funkcjonalnie powiązana. Zabudowa w tym sektorze nie jest co prawda tak zwarta, jak w rejonie
Starówki, ale mnogość różnych budynków, ustawionych względem siebie
w różny sposób powoduje, że typowa zieleń osiedlowa nie występuje. Jej rolę
przejęły zieleńce o różnym charakterze, częściowo rzutujące na sylwetkę całego
Śródmieścia, częściowo będące pozostałościami ogrodów przydomowych.
W opisywanej części Zielonej Góry mieści się fragment Os. Tysiąclecia, przy
ul. Bolesław Chrobrego i Mieszka I. To ciekawy przykład budownictwa powojennego z lat 60., z dużą introdukcją zieleni w przestrzeń między blokami, formującymi zamknięte przestrzenie wewnętrzne. Nieco inny charakter ma zabudowa
przy ul. Wazów i Podgórnej, aczkolwiek nadal ze sporą ilością zieleni.

Fot. 2.43-2.44. Zagospodarowanie terenu wewnątrz osiedla Tysiąclecia
oraz przy zabudowie wielorodzinnej ul. Wazów, 2015
W południowo-zachodniej części strefy ochrony konserwatorskiej znajduje się
kilka znacząco różniących się obszarów osiedlowych. Najstarszym jest osiedle
historycznego śródmieścia przy ul. Jedności (karta P01). Jego zabudowa charakteryzuje się zwartą zabudową z podwórzami gospodarczymi na zapleczach. Są
one dzisiaj użytkowane gospodarczo i jako parkingi, tu także znajdują się relikty
ogrodów użytkowych, sadów i drzewa ozdobne. Przy ulicy Jedności znajduje się
relikt alei wiekowych jarząbów – jest to jedyna zieleń ogólnodostępna w tej
części miasta (fot. 2.45). Po stronie południowej ul. Jedności (karta TZ45), zaznaczono obszar znajdujący się na granicy historycznego oraz powojennego
miasta. W jego strukturze wyróżniają zespół historyczny zespół szkolny ob. Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, z reliktem ogrodu szkolnego,
w którym pomiędzy drzewami wybudowano nowy budynek szkolny. Historyczne
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lipy zostały wysoko podkrzesane i prawdopodobne niedługo będą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa. Tuż obok znajduje się Zespół Szkół Ekonomicznych
z kompleksem boisk i placem do nauki jazdy. Z elementów zieleni wyróżniają się
okazałe: dąb szypułkowy przed szkołą i topole włoskie, a także nowoposadzone,
nie pasujące do otoczenia i ulicy niskie drzewa form płaczących. Na zapleczu
budynków przy ul. Moniuszki, znajduje się plac po niedawno wyciętych drzewa,
prawdopodobnie przeznaczony pod zabudowę. Po południowej stronie ul. Długiej znajduje się kolejny obszar w którym wzajemnie przenikają się historyczna
i współczesna zabudowa (karta TZ40, fot. 2.46). Między ul. Długą, St. Moniuszki
i 1 Maja znajduje się osiedle domów jednorodzinnych i wielorodzinnych w rozporoszonej zabudowie. W okolice ul. Konopnickiej dominuje zieleń w postaci
alei drzew lipowych, wierzb, kasztanowców oraz ogrodów przydomowych.
W okolicy ul. Jasnej, przy Stacji Epidemiologicznej i Radiu Zachód, znajdują się
niedostępne dla mieszkańców obszerne parki z drzewami rodzimymi. Na osiedlu
Winiarnia (nowe budynki) zieleni jest niewiele głównie klony pospolite o niewykształconych koronach oraz krzewy ozdobne: róże okrywowe, płożące krzewy,
lawendy, sosny karłowe. Na granicy strefy ochrony konserwatorskiej, po jej
zachodniej stronie znajdują się fragmenty osiedli Słonecznego (karta TZ39)
i Piastowskiego (karta TZ34), z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną z dojrzałą zielenią osiedlową.

Fot. 2.45-2.46. Zagospodarowanie terenu przy ul. Jedności i Moniuszki, 2015
W południowo-wschodnim sektorze, obejmującym obszar ul. Sikorskiego, fragment dawnego torowiska przy ul. Piwnej, bocznicę kolejową dawnej fabryki
Zefam, do ul. Sienkiewicza oraz Wrocławskiej i al. Konstytucji 3 Maja (karta
P11), znajduje się głównie przedwojenna zabudowa miejska. Budynki mieszkalne zlokalizowana są głównie przy drogach, natomiast wnętrze kwartałów zajmują zagospodarowanie współcześnie obszary dawnych zakładów produkcyjnych:
powojennej Polskiej Wełny – obecnie Focus Mall (fot. 2.47 i 2.48), oraz fabryki
Zefam – mieszczącej zakłady usługowe, urzędy, parkingi oraz sklep Lidl. Stąd też
w tej części miasta dominuje zieleń przydomowa. Na wschód od ulicy Stromej
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i Sienkiewicza znajduje się fragment, dobrze zagospodarowanego osiedla Morelowa (karta TZ43), które szczegółowo przedstawiono w dalszej opracowania.

Fot. 2.47-2.48. Zagospodarowanie terenu dawnych zakładów włókienniczych
Polska Wełna, (obecnie galeria handlowa Focus Mall), 2015

2.2.1.4.

Zieleń przyuliczna

W północno-zachodnim sektorze opracowania mieści się niemal cała północna
część ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej. Występuje tutaj pas zieleni towarzyszącej al. Wojska Polskiego i ul. Kupieckiej. Aleja Wojska Polskiego w strefie
nie ma charakteru alejowego. Sytuację tę łagodzi wysoka zieleń na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 oraz w ramach zieleńca przy ul. Reja. Północna strona ulicy
jest tutaj wzbogacona w pojedyncze drzewa w okolicy ul. Wandy, biblioteki,
budynku Elżbietanek i na zieleńcu „przy gazowni”, a południowa – przy budynku
Filharmonii. Na wysokości zjazdu w ul. Kasprowicza kończy się pas rozdzielający
jezdnie, zagospodarowany w formie trawnika. Na wysokości biblioteki Norwida,
wewnątrz pasa rozdziału jezdni al. Wojska Polskiego znajdowały się dawniej
różanki i kwietniki, teraz jest to niezagospodarowany teren zieleni – wymagający pilnej uwagi z uwagi na prestiżową lokalizację terenu (fot. 2.49). Po północnej
stronie al. Wojska Polskiego, na wysokości przystanku przy mini-parku K. Lisowskiego (przy Elżbietankach) znajduje się szpaler lip – pozostałość po alei drzew.
W okolicy sklepu Topaz znajduje się marnej jakości zieleń kubłowa. Ulica Kupiecka w kierunku północnym jest w małym stopniu wzbogacona w zieleń, występującą jako towarzysząca obiektom – przy klubie X-Demon i przed budynkiem ZUS (fot. 2.50). W kierunku południowym ul. Kupiecka jest deptakiem miejskim o szerokości 8-10 m, z zabudową w formie kamienic, tworzących zwarte
pierzeje. Kontakt wzrokowy z zielenią wysoką zapewnia jedynie wgląd w al. Niepodległości, częściowo w ul. Mikołaja Kopernika oraz na północno-zachodni
skraj Parku Winnego. Z opisanej struktury samej ulicy wynika niemożliwość
zastosowania zieleni w standardowej formie nasadzeń i zasiewów bezpośrednio
w gruncie. Zieleń w pojemnikach jest stosowana ekstensywnie. Ten element
daje potencjalnie dużą możliwość zmiany wizerunku ulicy.
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Fot. 2.49-2.50. Zieleń przyuliczna al. Wojska Polskiego przy Bibliotece
im. Norwida i ul. Kupieckiej, 2015
W północno-wschodniej części ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej zlokalizowany jest deptak wzdłuż ul. Kupieckiej – karty TZ24 i TZ46. Zieleń zorganizowana jest tam w postaci gazonów z roślinnością sezonową, ustawionych w osi
centralnej deptaka (fot. 2.51). Ogólnie wystrój jest bardzo skromny, pozostawiając przechodnia z krzykliwymi witrynami sklepów i banerami/plakatami reklamowymi.

Fot. 2.51. Ciąg pieszy ul. Kupieckiej, 2015
W południowej części starego miasta dominuje dwupasmowa al. Konstytucji
3 Maja. Między jezdniami, na znacznej długości ulicy, znajduje się częściowo
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zagospodarowany pas rozdziału. Dominuje murawa, ze śladami uszkodzeń przy
krawędziach jezdni spowodowanych wysokim zasoleniem, nieliczne grupy krzewów oraz trejaże z winoroślami (nieodpowiednia roślina do pasa rozdziału).
Wiosną ukazują się mieszkańcom miasta coraz mniej liczne grupy tulipanów
i krokusów, cierpiące z powodu zasolenia gleby. Dominantą opisanego wnętrza
ulicy jest okazały dąb szypułkowy (pomnik przyrody) rosnący na wysokości ul.
Średniej i Tylnej. Dla systemu komunikacji ważnym szlakiem w tej części jest
także ul. Mikołaja Reja o układzie N-S, przy której nie znajduje się żadna zieleń,
poza niewielkim zieleńcem przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.
Na terenie północno-zachodniej części bezpośredniego otoczenia strefy znajdują się istotne elementy sieci komunikacyjnej Zielonej Góry – ul. Dąbrówki,
Al. Wojska Polskiego, Al. Zjednoczenia, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego,
ul. Stefana Batorego. Aleja Wojska Polskiego w niedużej części zachowała tutaj
strukturę przestrzenną założenia alejowego. Od strony Ronda PCK nasadzenie
wysokie obecne jest w południowej części pasa drogowego, częściowo za sprawą pozostawienia szpaleru ochronnego strefy przemysłowej (wierzba biała, lipa
drobnolistna, klon pospolity) – karta P01. Przy samej drodze zrealizowano
młodsze nasadzenia drzew w odcinku do ul. Wandy (lipa drobnolistna) oraz
pozostawiono żywopłot z ligustru. W rejonie wspomnianego ronda, w pasie
rozdzielającym jezdnie rosną drzewa (klon srebrzysty, klon pospolity) uzupełnione nasadzeniem krzewów (tawuła) – na dystansie max. 260 m od środka
ronda. Wzdłuż ul. Kupieckiej, na opisywanej powierzchni, zieleń występuje
w formie zieleńców – przy zjeździe w ul. Dąbrowskiego, przy rondzie Anny Borchers oraz zieleni towarzyszącej budynkom mieszkalnym – wschodnia strona
między ul. Chopina i rondem Anny Borchers – karty TZ04 i TZ22. Ulica Dąbrówki
jest obsadzona roślinnością wysoką w pasie rozdzielającym jezdnie (dąb szypułkowy odm. kolumnowa), a także po stronie zachodniej na całej długości do
skrzyżowania z ul. Łużycką (lipa drobnolistna, kasztanowiec biały, klon pospolity,
lipa drobnolistna, w tle topola kanadyjska). Pojedyncze drzewa znaleźć można
także po stronie wschodniej, jako towarzyszące obiektom. Zarówno w pasie
rozdzielającym, jak w ramach pasów przydrożnych znajdujemy też trawniki
o zmiennej szerokości pasa. W środkowej części ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego zauważyć można obecność zieleńców przy budynku należącym do Urzędu
Miasta oraz za Centrum Nauki Keplera, tworzących jednocześnie założenie
przydrożne. Zieleń wysoka obecna jest też przy odchodzącej od niej w kierunku
zachodnim ul. Lisiej. Al. Zjednoczenia w części północnej od ronda PCK zagospodarowana jest z użyciem dużych płaszczyzn trawnikowych w całej szerokości
zazielenionej części pasa drogowego. Trawniki stanowią również formę zagospodarowania klinów rozdzielających poszczególne najazdy ronda. Przy ścianie
marketu Castorama szpaler żywotników zachodnich.
Na terenie bezpośredniego otoczenia strefy, w części północno-wschodniej
miasta przebiegają bardzo ważne dla Śródmieścia ulice o układzie alejowym –
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ul. Dworcowa, ul. Fryderyka Chopina, al. Niepodległości (fot. 2.52; częściowo
wyłączona z ruchu kołowego), ul. Bankowa i ul. Podgórna. Alejowy charakter ma
też ul. dr Pieniężnego, dochodząca do deptaka (fot. 2.53). Opisanego wyglądu
nie ma ul. Bohaterów Westerplatte, aczkolwiek w wielu miejscach towarzyszą
jej drzewa za sprawą zagospodarowania terenów przyległych. Po południowej
stronie tej ulicy, między ul. Kupiecką i dr Pieniężnego ustawiono też pojemniki
w dwóch grupach, z posadzonymi w nich drzewami. Podobnie przedstawia się
współczesny rys ul. Bolesława Chrobrego, której zieleń wysoka towarzyszy
w kilku częściach jej przebiegu.

Fot. 2.52-2.53. Al. Niepodległości; ul. Bankowa, 2015
W południowo-wschodniej części bezpośredniego otoczenia strefy ochrony
konserwatorskiej, znajdują się fragmenty głównych ciągów komunikacyjnych
miasta. Najszerszą, bo dwupasmową z pasem rozdziału jezdni jest aleja Konstytucji 3 Maja, na fragmencie od ul. Gen. Józefa. Sowińskiego do skrzyżowania
z ul. Wrocławską. W tym ważnym wizerunkowo fragmencie miasta znajduje się
fragment alei klonowej posadzonej wraz z budową drogi, przemieszanej ze
współczesnymi nasadzeniami kolumnowych grabów. Wszystkie drzewa noszą
ślady uszkodzeń wywołanych solą stosowaną w ramach zimowego utrzymania
dróg, brakiem mykoryzacji i podstawowej pielęgnacji w postaci nawożenia
i podlewania. Naganny jest również fakt, mieszania gatunków drzew i ich form
wzrostu (naturalne i kolumnowe), co powoduje dysharmonijny obraz ulicy.
Przeciwległe jezdnie oddzielone są od siebie wąskim pasem z marnej jakości
murawą, cierpiąca od zasolenia gleby. Po północnej stronie skrzyżowania
al. Konstytucji 3 Maja i ul. Wrocławskiej, znajduje się niewielki zieleniec (przy
telebimie), gdzie dominują różnorodne formy drzew iglastych o kolumnowych
formach i różnych barwach. Rośliny wraz ze pstrokatą ścianą oraz mrugającym
ekranem, tworzą chaos wizerunkowy na skrzyżowaniu. Po przeciwnej stronie
ulicy, przy stacji benzynowej Statoil, występują nieliczne i proste w kompozycji
nasadzenia krzewów, które prezentowałyby się lepiej gdyby rosły w większych
grupach. W dalszej części ul. Wrocławskiej, od strony wschodniej dominuje zadrzewienie na obszarze Parku Winnego, natomiast na posesji Focus Mall, usta97
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wione są donice z żywotnikami. Zastosowana dekoracja jest nieodpowiednia,
którą skwitować można tylko stwierdzeniem – „mini cmentarz” w doniczce przy
nowoczesnym centrum handlowym (fot. 2.54). W donicach powinny rosnąć drzewa szczepione, np.: klon pospolity odm. "Globosum", szczepiony na wysokości
120 cm. Przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Sienkiewicza, w pasie drogowym
znajduje się niewielki zieleniec z krzewami liściastymi i iglastymi. Wygląda dość
dobrze, poza uszkodzeniami roślin i brakami w kompozycji z powodu nadmiaru
soli w glebie. Kompozycja roślin w pasach drogowych powinna być odsunięta od
krawędzi jezdni o ok. 0,5 m, ze względu na najmocniej występujące uszkodzenia
od soli drogowej stosowanej zimą w tym właśnie sektorze. Znacznie węższą, acz
równie ruchliwą ulicą jest ul. Podgórna (fot. 2.55). Poza rondem 11 listopada,
które jest znaczącym miejscem w przebiegu ulicy, wyróżnia się jeszcze zachowany fragment alei lipowej i żywopłotu ligustrowego, na odcinku przedwojennej zabudowy ulicy.

Fot. 2.54-2.55. Ciąg alei Konstytucji 3 Maja przy Focus Mall; ul. Podgórna, 2015
Równie ważną w komunikacji miejskiej jest ul. Henryka Sienkiewicza. Przy niej
zlokalizowane są aż trzy historyczne ogrody willowe miasta, zieleniec przy skrzyżowaniu z ul. Strzelecką oraz skromna zieleń ronda przy wjeździe do sklepu Lidl.
Przy ulicy Strzeleckiej, na granicy strefy ochrony konserwatorskiej znajduje się
fragment zachowanej alei kasztanowców białych. Granicę między opisanym
sektorem oraz pd.-zach. częścią bezpośredniego otoczenia strefy ochrony konserwatorskiej wyznacza ul. Gen. Wł. Sikorskiego, której charakterystyczna zwarta zabudowana nie pozostawia wiele miejsca na zieleń. Jednak w jej północnej
części znajduje się jeden z cenniejszych parków willowych (ob. Miejskie Przedszkole nr 1). Cennymi elementami zieleni są także: zieleniec z samosiewną zielenią przy postoju taksówek, skromny pas rozdziału jezdni i chodnika wraz z nowonasadzonymi drzewami o kolumnowych formach, zieleniec przy skrzyżowa98
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niu z ul. Sienkiewicza, a w okresie letnim także prywatna zieleń w oknach użytkowników pobliskich domów. W sektorze południowo-zachodnim, wyróżnia się
szpaler kasztanowców białych przy ul. Długiej, są to wysokie drzewa o rozłożystych koronach zdecydowanie dominujące otoczenie atrakcyjnym wyglądem (fot.
2.56). Poza nimi, na terenie widoczne są zaniedbany pas rozdziału jezdni oraz
niezagospodarowana skarpa przy przystanku autobusowym naprzeciw budynku
aresztu. W dalszej części ul. Długiej uwagę zwraca okazały dąb szypułkowy przy
Zespole Szkół Ekonomicznych oraz zieleń okolic i kościoła Zielonoświątkowców.
Przy ul. 1 Maja uwagę zwracają rozłożyste lipy, w okolicy przystanku autobusowego oraz zieleń ogrodów przydomowych. W przebiegu samej ulicy, na skrzyżowaniu z ul. St. Moniuszki, Jaskółczą oraz Wiśniową znajduje się wysepka ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania, która najatrakcyjniej prezentuje się wiosną
gdy kwitną tulipany. Po wschodniej stronie ul. Jaskółczej znajduje się szpaler lip,
a za nim Park Kolei Szprotawskiej (fot. 2.57). Centralnym punktem skrzyżowania
ul. Ogrodowej, Jaskółczej oraz Ptasiej jest kolejna wysepka ronda Tomasza Florkowskiego, atrakcyjna tylko w krótkich okresach bowiem, jak poprzednia jest
nieumiejętnie zagospodarowana. W wyznaczonym sektorze reliktowo zachowane są aleje drzew lipowych przy ul. Ogrodniczej i Wiśniowej. Przy ul. Moniuszki
dominuje odsunięta nico od drogi zieleń pobliskiego osiedla.

Fot. 2.56-2.57. Ul. Długa; ul. Jaskółcza, 2015
W północno-zachodniej części bezpośredniego otoczenia strefy ochrony konserwatorskiej znajduje się skrzyżowanie ul. Dąbrówki i al. Wojska Polskiego
zbudowane w formie rozległego ronda, o średnicy wyspy centralnej 29 m. Wyspa ta zagospodarowana jest w formie trawnika, z centralnym nasadzeniem
jałowców płożących (fot. 2.58). W południowej i północnej części ronda, na
wyspach bocznych, 2 egz. lipy drobolistnej. To jedno z kluczowych skrzyżowań
miasta Zielona Góra. Ekstensywne jego zagospodarowanie należy uznać za wadliwe, nie licujące z wizerunkiem miasta. Z uwagi na konieczność skorzystania
z tego sektora przez znaczną część mieszkańców miasta oraz jego gości, należy
w tym miejscu zaaranżować spektakularną formę przestrzenną z bogatym anturażem.
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Fot. 2.58. Rondo PCK, 2015
W części północno-wschodniej otoczenia strefy zlokalizowane jest jedno rondo
– 11 Listopada (fot. 2.59). To duża przestrzeń – wyspa centralna o Ø 25 m –
zagospodarowana z użyciem krzewów ozdobnych i bylin oraz roślin sezonowych
sadzonych jako obwódka założenia. Przy chodnikach częściowo zachowały się
alejowe nasadzenia robinii akacjowych odm. kulistej. Natomiast ostatnio na
wyspie ronda oraz poprzedzającej ją pasie rozdziały nasadzono wysokie drzewa,
które nie dość, że psują istniejącą kompozycję to docelowo zacienią powierzchnię na tyle, że istniejące kolorowe krzewy i kwiaty nie będą miały szans rosnąć.

Fot. 2.59. Rondo 11 Listopada, 2015
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2.2.1.5.

Ogrody działkowe i pola uprawne

W zakresie ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej i jej bezpośredniego otoczenia, w czasach przed II WŚ istniały pola uprawne, w tym sady i winnice, w bocznych sektorach względem ówczesnego układu drogowego miasta (w części
północnej): Lausitzer Str. (Kupiecka-Batorego, fot. 2.60), Schertendorfer Str.
(Dąbrowskiego), Mühlweg (Krakusa, częściowo przebieg nie istniejący), (w części południowej): Berliner Strasse (Łużycka), Kraut Str. (Wandy) i Alt Kesselrstrasse (Podgórna). Na południu miasta powierzchnie uprawne były w XIX
i XX w. bardziej oddalone od centrum niż w kierunku północnym, głównie z racji
uprzemysłowienia tej części miasta. Do dzisiaj zachowały się ogrody przydomowe przy posesjach ulokowanych przy ul. Krakusa, Lisiej i Jeleniej – karta TZ04.
Są one typowymi założeniami zamkniętymi, o indywidualnej charakterystyce,
nie współtworzącymi systemu zieleni miejskiej. Na północ od dzisiejszej
ul. Zamkowej (Burg Str.) przed II WŚ uwidoczniony był przebieg potoku Lunze
(Łącza) – na zachód od Schertendorfer Str. Wzdłuż potoku rozciągały się łąki
i ogrody. Obecnie potok jest skanalizowany a wzdłuż jego przebiegu układ terenu jest zaburzony przez nową zabudowę, a układ zieleni chaotyczny.

Fot. 2.60. Teren między ulicami Dąbrowskiego i Batorego, 2015
W północno-wschodniej części opracowania, w zakresie bezpośredniego otoczenia strefy ochrony konserwatorskiej nie zachowały się elementy uprawowego zagospodarowania przestrzeni. Elementem, który nawiązuje do takiej przeszłości terenu jest stylizacja biurowca na wiatrak w miejscu przy dzisiejszej
ul. Chopina, gdzie stał on przed II WŚ. Nawiązania do takiej historii można by też
szukać we wschodnim sektorze zabudowy śródmiejskiej, gdzie zachowały się
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liczne przybudówki, komórki i inne pomieszczenia gospodarcze przy domach
i w sąsiedztwie kamienic. Podobna sytuacja w odniesieniu do użytkowania powierzchni ziemi ma miejsce w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej
części miasta. W tej części zachowały się wille i domy, niegdyś we władaniu
winiarzy, którzy nieopodal nich mieli swoje winnice.

2.2.1.6.

Cmentarze

Historyczne miejsca pochówku, obecnie w zasięgu ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, znajdowały się w południowo-wschodniej części Centrum miasta,
w kilku miejscach – m.in. na północno-zachodnim skraju Wzgórza Ceglanego –
Cmentarz Św. Jana, najstarszy w mieście, najprawdopodobniej użytkowany
w XIII-XIV w., oznaczony był jeszcze na planie z 1874 roku (karta ZP25), cmentarz przy kościele p.w. Św. Jadwigi – obecnie konkatedra, Plac Księdza Biskupa
Wilhelma Pluty, najstarszy cmentarz w obrębie murów miejskich – ostatnie
pochówki w 2. poł. XVIII w. (karta ZP31). Te dwie powierzchnie grzebalne zachowały się tylko w zapisach historycznych. W odniesieniu do konkatedry, przy
jej murze wyeksponowano kilka zachowanych tablic cmentarnych (fot. 2.61
i 2.62).

Fot. 2.61-2.62. Pozostałość po cmentarzu przy kościele
p.w. Św. Jadwigi – obecnie konkatedra, 2015
W części południowo-zachodniej opracowania znajduje się duży skwer na placu
Słowiańskim (fot. 2.63), zlokalizowany na starej powierzchni cmentarnej Cmentarza Św. Trójcy (Dreifältigkeitsfriedhof). Nie zachowały się informacje na temat
daty jego powstania, ale zapewne towarzyszył miastu jeszcze w średniowieczu.
Funkcjonował do roku 1814, a następnie został zlikwidowany. Pochówki przeniesiono na Nowy Cmentarz Świętej Trójcy. We współczesnym układzie placu
nie zachowały się żadne elementy po opisywanej funkcjonalności.
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Fot. 2.63. Plac Słowiański, 2015
W części północno-zachodniej części opracowania, w bezpośredniego otoczeniu
strefy ochrony konserwatorskiej, istnieje Park Św. Trójcy, założony w latach
60. XX w. na terenie Nowego Cmentarza Świętej Trójcy – karta ZP01, fot. 2.64
(Dreifältigkeits-Friedhof). Cmentarz był użytkowany od roku 1817 do końca
II WŚ. Nie zachował się w jego obrysie układ historycznych alei cmentarnych ani
żadne artefakty. Nie zadbano także o uwidocznienie historycznych dziejów miejsca.

Fot. 2.64. Park Św. Trójcy, 2015
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W północno-wschodniej części opracowania, w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej, funkcjonował w przeszłości miasta cmentarz Jakubowy (16281816) – w zachodniej części obecnego Placu Piłsudskiego (karta TZ16, fot. 2.65).
Na jego miejscu i na terenie położonym na wschód od niego, powstały kolejne
założenia cmentarne – Grüner Kreuz-Friedhof i Katholischer Friedhof. Zostały
one zlikwidowane w latach 60. XX w. i po ekshumacji pochowanych osób zamienione w park miejski (Park Tysiąclecia – karta ZP09).

Fot. 2.65. Pozostałość po cmentarzu katolickim, przy dzisiejszym
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2015

2.2.1.7.

Lasy

Na obszarach strefy ochrony konserwatorskiej i jej bezpośredniego otoczenia
nie występują powierzchnie leśne.

2.2.2. Miasto Zielona Góra
2.2.2.1.

Parki i ogrody ozdobne

Część północno-zachodnia miasta nie ma powierzchni oficjalnie nazwanych
parkami. Jednak jest na tym terenie wiele obiektów o statusie parków nieoficjalnych, powierzchni mini-parków lub parków-lasów, ważnych dla lokalnych
społeczności. W tej pierwszej grupie wskazać należy na lasy, sąsiadujące z osiedlami mieszkaniowymi – Przyjaźni, Na Cegielni, Malarzy i Zacisze. Ciekawymi
obiektami w tej kategorii są obecne w części zachodniej miasta wyspowe po104
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wierzchnie leśne wśród zabudowy, przy ul. Braci Gierymskich do Wojska Polskiego (karta ZLP02, fot. 2.66), przy ul. Xawerego Dunikowskiego (karta ZLP03)
i na terenie Kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego – karta ZLP01, fot. 2.67.
Są one zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu dużych osiedli mieszkaniowych
i terenu usługowego szkolnictwa wyższego, na terenie o dużym stopniu zróżnicowania wysokościowego. Lokalne deniwelacje terenu mają zarówno przyrodniczy charakter (północny stok Wału Zielonogórskiego), jak też antropogeniczny
(zapadliska pokopalniane). Sprawia to, że wyszczególnione tereny są wyjątkowo
malownicze. Powierzchnie te mają ogromny potencjał w kierunku aranżacji na
nich atrakcyjnych i estetycznych leśnych parków miejskich.

Fot. 2.66-2.67. Enklawy leśne pełniące role parków osiedlowych –
ul. Braci Gierymskich – Wojska Polskiego;
Kampus B Uniwersytetu Zielonogórskiego – ul. Prosta, 2015
Powierzchnią o dużym potencjale jest także zbiornik wodny po dawnym wyrobisku gliny (zach. część osiedla Na Cegielni) wraz z jego otoczeniem (fot. 2.68).
Przy odpowiednim zagospodarowaniu tej części zyskałby on rangę porównywalną z Wagmostawem, zlokalizowanym w części wschodniej miasta.

Fot. 2.68. Zbiornik wodny w wyrobisku dawnej cegielni, Os. Na Cegielni, 2015
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W północnej części miasta (częściowo w sektorach północno-wschodnim i zachodnim) na uwagę zasługuje powierzchnia leśna o układzie wyspowym, jak
w części zachodniej – enklawa przy ul. ul. Rzeźniczaka i Zdrojowej (karta ZP05).
Dynamicznie rozwijające się okoliczne osiedla mieszkaniowe sprawiają, że rośnie potrzeba istnienia bliskiej, dobrze zaaranżowanej powierzchni parkowej.
Obecnie jest to teren zaniedbany, zarośnięty bogatym podszytem, co sprawia,
że duża część terenu jest niedostępna (fot. 2.69). Powstanie w roku 2015 szkoły
podstawowej przy ul. Rzeźniczaka, której uczniowie częściowo mieszkają na
Os. Zdrojowym, nakazuje porządkowanie tej powierzchni, istotne rozrzedzenie
drzewostanu – czyt. doświetlenie wnętrza i zagospodarowanie parkowe, potraktować jako jeden z priorytetów.

Fot. 2.69. Enklawa leśna przy ul. Rzeźniczaka, 2015
Ciekawą formą przestrzenną z ogromnym potencjałem w skali całego miasta
(niestety stale zmniejszającym się wskutek ekspansji zabudowy) jest Makrownętrze Gęśnika – powierzchnia zlokalizowana między ulicami Sulechowską i Batorego, wzdłuż osi ulicy Źródlanej – karta ZP04, na północ od terenu przemysłowego Zastal S.A. (karta P05). To duży obszar zazieleniony, położony w malowniczej dolinie potoku Gęśnik i na jej skarpach (fot. 2.70 i 2.71). Współcześnie teren
podlega presji budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego od strony zachodniej, południowej i środkowej. Komplikuje to jego układ przestrzenny, dzieląc na części, a tym samym umniejsza wyraźnie potencjał potencjalnego parku
ogólnomiejskiego, który mógłby i powinien zostać tam utworzony. Byłoby to
także zgodne z pierwotną myślą pełnej ochrony tego cennego krajobrazowo
i przyrodniczo miejsca, zapisaną w Studium uwarunkowań… z roku 1998, później zatraconą w dokumentach nowszych. Dolinę Gęśnika ujęto także jako cenny
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obszar przyrodniczy na terenie miasta w stosownym dokumencie z roku 2010
(Jerzak i in. 2010). Ponieważ w przeszłości były już dokonywane próby ukierunkowania aranżacji parkowej tego obszaru, należy obecnie dążyć do powrotu do
tych idei.

Fot. 2.70-2.71. Makrownętrze Gęśnika, miejsce o potencjale zagospodarowania
w kierunku parku ogólnomiejskiego, 2015
W części północno-wschodniej – na biegu potoku Gęśnik, na wschód od współczesnej ulicy Sulechowskiej (Züllichauer Chaussee), skomponowano w początku
XX w. założenie parkowe (Luisental) z centralnym elementem w postaci zbiornika (Luisenteich, po II WŚ – Wagmostaw). Ten teren, niegdyś o znaczeniu ogólnomiejskim, położony poza granicami zabudowy miejskiej, obecnie jest parkiem
osiedlowym. Tym niemniej jest znany zielonogórzanom, najprawdopodobniej
nie tylko z racji względnie bogatej historii, lecz przede wszystkim za sprawą
obecności zbiornika wodnego. W Zielonej Górze odczuwa się brak zadbanych
form wód powierzchniowych, stąd teren należy określić jako bardzo cenny.
Na początku XXI w. teren przeszedł gruntowną rewitalizację, czego wynikiem
było wyczyszczenie zbiornika, budowa fontanny, budowa ścieżek pieszych,
mostków i innych elementów parkowych (fot. 2.72 i 2.73).

Fot. 2.72-2.73. Teren Wagmostawu po rewitalizacji, 2015
Możliwe jest rozszerzenie prac na dopływ Gęśnika do zbiornika oraz wzbogacenie już zrealizowanej części założenia o bardziej zaawansowane formy roślinne.
W północno-wschodniej części miasta znajduje się niezmiernie ciekawa powierzchnia leśna, nazywana zwyczajowo „Tańczącymi Sosnami” lub „Tańczącym
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Lasem”. Zlokalizowana na południe od Trasy Północnej (drogi krajowej nr 32),
naprzeciw strefy aktywności gospodarczej „Spalony Las”, jest wypełniona sosną
zwyczajną o fantazyjnie pokrzywionych pniach (fot. 2.74). Ten widowiskowy
i niezmiernie ciekawy krajobraz jest praktycznie nieznany, a drogi prowadzące
do niego nieoznaczone. Jest to potencjalnie jedna z ciekawszych powierzchni
parkowo-leśna w mieście.

Fot. 2.74. „Tańczący las” z sosnami o nienaturalnie ukształtowanych pniach,
teren przy Trasie Północnej, 2015
Niewątpliwie, także w południowej części miasta znajduje się szereg wartościowych obszarów parkowych, których przeważająca część znajduje się w sektorze
południowo-zachodnim. Najstarszym jest Park Piastowski (karta ZP15), założony
w latach 1900-1901 (część zachodnia), a po 1945 roku powiększony o część
wschodnią. W pierwszej dekadzie XX w, przedzielony został na dwie części przez
drogę miejską – ul. Ks. Kazimierza Michalskiego, obie części parku skomunikowane zostały przejściem wybudowanym pod drogą (fot. 2.75). Park założony
został na planie zbliżonym do prostokąta w kierunku wschód zachód. Układ
parku jest swobodny – spacerowy, planowo łączący się z otaczającym krajobrazem (fot. 2.76) – tworząc niewielkie polany parkowe (częściowo nieczytelne)
w części środkowej znajduje się plac zabaw dla dzieci. Z uwagi na położenie tuż
przy lesie, park miejski jest chętnie odwiedzanym obszarem, mimo nienajlepszego stanu zachowania. Park wymaga przeprowadzenia pełnej rewitalizacji,
w tym konieczna jest likwidacja dróg asfaltowych i wprowadzenia nawierzchni
mineralnych; przeprowadzenia pielęgnacji oraz wycinki drzew, m.in. w celu
odsłonięcia gleby parku; wprowadzenia runa parkowego i krzewów, a także
zmiany małej architektury parkowej na dostosowaną do stylu parku.
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Fot. 2.75-2.76. Park Piastowski – największy park miejski w Zielonej Górze, 2015
Tuż przy parku Piastowskim znajduje się Lasek Piastowski (karta ZP17) – dawniej
Park Ludowy urządzony w okresie międzywojennym, którego pomysłodawcą
było Towarzystwo Krzewienia Kultury Rolnej. Głównym celem budowy parku
było urządzenie miejsca pod kątem rekreacyjnych i wypoczynkowych potrzeb
mieszkańców miasta, w tym zabaw i ruchu na świeżym powietrzu. Na park przeznaczono obszar 87 ha. Twórcą pierwszego planu Parku Ludowego był Leberecht Migge, architekt ogrodów ze Szkoły Osadniczej w Worpswerde koło Bremy, znany z hasła aktualnego również dzisiaj: „Zielona Góra musi pozostać zieloną górą”. Kolejny plan w 1925 r. przygotował profesor Herman Jensen
z Technische Hochschule w Berlinie. Zrealizowany projekt w pełni wykorzystywał naturalne warunki wyznaczonego miejsca, urozmaicone ukształtowanie
terenu i odpowiednie ukształtowanie wnętrz parkowych, dawały wrażenie naturalności krajobrazu. W kompozycji parku wyróżniały się: polana parkowa zwana
„Łąką Zabaw”, sąsiadująca z dwoma stawami, strumyk Rotwasser (czerwona
woda) o czerwonym zabarwieniu wody pochodzącym od wodorotlenku żelaza,
liczne tory saneczkowe z których do dzisiaj zachowały się trzy dochodzące do
podnóża Góry Tatrzańskiej. Po wojnie park przekształcony został w las komunalny, co spowodowało prowadzeniem na jego terenie typowej gospodarki
leśnej i utraceniem parkowego charakteru miejsca. Obecnie podejmowane są
prace mające na celu przywrócenie dawnego waloru miejsca (Park Ludowy…
2015). Tuż obok Lasku Piastowskiego znajduje się ogród botaniczny (karta ZP16,
fot. 2.77 i 2.78), który podobnie jak Park Ludowy założony został z inicjatywy
Miejskiego Towarzystwa Kultury Rolnej. Autorem projektu ogrodu był emerytowanego inspektora budowy ogrodów Rickheben’a z Wrocławia, były kierownik Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Na ogród botaniczny przeznaczono
obszar 7 morgów (1,78 ha) na którym zaplanowano prócz kompozycji pokazowej także również cieplarnię i szkółkę drzew owocowych. W kompozycji parku
wyróżniono dwa działy botaniczne: Rośliny Karkonoskie i Rośliny Alpejskie (Alpinium). W szklarniach uprawiano rośliny tropikalne m.in. opuncje, palmy, figowce i drzewa cytrusowe. Głównymi zadaniami ogrodu były uprawa ciekawych
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roślin, popularyzacja wiedzy o roślinach doniczkowych i ogrodowych, a także
udzielnie rad ogrodniczych (Jerzak 2015).

Fot. 2.77-2.78. Ogród botaniczny w Zielonej Górze, 2015
Nieznacznie dalej, na południe od ogrodu botanicznego znajduje się Ośrodek
Rekreacji Pod Ochlą oraz „Dzika Ochla” (karta ZP18). Wymienione obszary rekreacyjne związane są z rzeczką Pustelnik i młynem zwanym przed 1945 r. Halbemeil Mühle. Przy nim znajdowała się restauracja z niewielkim ogrodem ozdobnym, założone prawdopodobnie w 4 ćw. XIX w. Młyn ani restauracja nie
zachowały się. Dzisiejszy obszar rekreacyjny miasta nie różni się od typowych
obszarów rekreacyjnych i kempingowych, i zdecydowanie wymaga remontu.
Na zapleczu ul. Waszczyka oraz ul. Wygoda znajduje się park leśny zwany dawnej „Steingarten” (karta ZLP05), którego istnienie oraz swobodną kompozycję
potwierdzają mapy sprzed 1934 r. W przestrzeni parku wyróżniają się dwie
części północna – niezwykle malownicza, z dwoma zbiornikami połączonymi
ciekiem Dłubnią – stwarzającymi mikroklimatyczne warunki, odpowiednie do
wypoczynku biernego i aktywnego (fot. 2.79).

Fot. 2.79. Założenie „Steingarten” – ob. park leśny w okolicy ul. Waszczyka, 2015
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Dominuje tu drzewostan mieszany ze znacznym udziałem rodzimych gatunków
liściastych. Część południowa ma charakter leśny, z dominującym drzewostanem sosnowym. Podobnym obszarem jest rodzaj parku leśnego przy ul. Nowej
(karta ZLP06) i niewielki fragment lasu przy ul. Zachodniej (karta ZP13). Cechą
charakterystyczną obu obszarów jest dominujący drzewostan sosnowy oraz
minimalne wykorzystanie obszarów przez mieszkańców.
W południowo-wschodniej części miasta wyróżniają się trzy obszary o odmiennym charakterze są to: ogród przy obserwatorium astronomicznym, ogród willowy przy browarze i park leśny przy ul. Szczekocińskiej. Najstarszym spośród
wymienionej trójki jest ogród towarzyszący Obserwatorium Astronomicznym
przy ul. Lubuskiej 2 (karta ZP03, fot. 2.80). Charakterystyczny budynek wybudowany został w 1860 r. wg projektu architekta dr Gersdorfa, z inicjatywy „Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Zielonej Góry”. Na miejsce budowy wyznaczono „Młyńskie Wzgórze” – topograficznie najwyższy punkt wokół Zielonej
Góry – oddalone o 3 km od ówczesnego miasta i znajdujące się wśród zaniedbanych winnic. Wówczas wybudowano tu cenioną wśród mieszkańców restaurację-winiarnię z wieżą widokową zwane „Wzgórzem Zielonogórskim”. Obszar
winnic został uporządkowany i do dzisiaj jest cennym terenem zieleni towarzyszącym tej charakterystycznej budowli (Historia…).

Fot. 2.80. Ogród przy obserwatorium astronomicznym, 2015
Nieznacznie młodszym terenem zieleni jest ogród willowy przy VIII. Wydziale
Sądu Rejonowego, przy ul. Kożuchowskiej 8 (karta OW10). Jego historia związana jest z zielonogórskim browarem. W willi wybudowanej ok. 1870 r. znajdowa111
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ły się pomieszczenia biurowe i prywatne jego właściciela (Dankowska 2006).
Prawdopodobnie w tym samym czasie urządzony został ogród. Na dziedzińcu
willi znajdowała się fontanna, a właściwy ogród rozciągał się w kierunku północnym (ogród jest częściowo zachowany, a częściowo przekształcony na tereny parkingowe). Kompozycja parku była swobodna, a obecnie jest nieczytelna
(fot. 2.81). Przed zachodnią elewacją budynku zachował się relikt fontanny (fot.
2.82).

Fot. 2.81-2.82. Ogród willowy przy VIII. Wydziale Sądu Rejonowego,
przy ul. Kożuchowskiej 8, stan w roku 2015
Nieznacznie na południe od opisanego ogrodu znajduje się niewielki park leśny
(karta ZLP04, fot. 2.83). Jego historia sięga czasów przedwojennych, bowiem
jako las oznaczony jest już na mapach z 1933 r. Już wówczas podzielony był na
dwie części przez przedszkole, taki stan utrzymany jest do dzisiaj, posesja miejskiego przedszkola nr 13 rozdziela wyraźnie park na dwie części i niestety dzisiaj
pełni głównie funkcję komunikacyjną pomiędzy osiedlami. Drzewostan parku
leśnego budują głównie z sosny, z domieszką rodzimych gatunków liściastych.

Fot. 2.83. Park leśny w okolicy ul. Szczekocińskiej, 2015
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2.2.2.2.

Zieleńce miejskie

W północno-zachodniej części miasta, współczesnym, swoistym zieleńcem, na
terenie historycznym jest oprawa rowerostrady „Zielona Strzała”, zasadniczo
przebiegającej przez północno-zachodnią część miasta w układzie południkowym, przez teren Osiedla Łużyckiego (karta TZ02). Planowana jest rozbudowa
rowerostrady na północ ku al. Zjednoczenia i dalej do dworca kolejowego.
Na opisywanym obszarze jest to swoisty zazieleniony kanion, którego dnem
niegdyś przeprowadzono tory kolejowe tzw. kolei szprotawskiej. Po jej likwidacji, teren przeznaczono pod budowę trasy rowerowej, z zachowaniem elementów przypominających historię tego miejsca. Z punktu widzenia oceny zieleni
obszaru, obiekt w dużej mierze zaaranżowany został wadliwie – utworzono duże
powierzchnie zadarnione, trudne w prawidłowym utrzymaniu, chaotycznie
rozmieszczono krzewy, w wielu miejscach pozostawiając ruderalne zarośla.
Powierzchnia wymaga bardziej stosownej aranżacji zieleni kształtowanej – celem uczynienia z tej fantastycznej inwestycji prawdziwej wizytówki miasta (fot.
2.84-2.85).

Fot. 2.84-2.85. Rowerostrada „Zielona Strzała”, w północnej
i południowej części jej przebiegu 2015
Potencjalnym zieleńcem miejskim lub nawet powierzchnią parkową może też
stać się Dolina Łączy (karta ZP02) lub jej części; znajduje się częściowo na terenach zabudowy miejskiej, podmiejskiej, wiejskiej, nieużytkach porolnych i innej
genezy. Obecnie to teren stanowiący pozostawioną enklawę zieleni, chaotycznie
porastającej dolinę potoku (fot. 2.86 i 2.87). W znacznej części jest to obszar
zdewastowany, w tym zaśmiecony odpadami komunalnymi i budowlanymi.
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Fot. 2.86-2.87. Dolina potoku Łącza,w części przyległej
do ul. Łąkowej i Olchowej, 2015
W części północno-wschodniej należy zwrócić uwagę na zieleńce zlokalizowane
w Śródmieściu, które jednak znalazły się poza strefą ochrony konserwatorskiej.
Niektóre z nich mają ciekawą przeszłość, jak np. teren przy dawnym (z lat 198081) Zarządzie Regionu „Solidarność” (al. Niepodległości, ul. Ułańska) – karta
OW04 (fot. 2.88), czy położony nieopodal Plac Makusynów – karta ZP11, fot.
2.89.

Fot. 2.88-2.89. Skwer u zbiegu al. Niepodległości i ul. Ułańskiej;
plac Makusynów, 2015
W opisywanym sektorze istnieje także wiele ogrodów i zieleńców przy willach,
spośród których niektóre są zielonogórskimi skarbami architektury – np. przy
ul. Ułańskiej, na północ od ul. Bohaterów Westerplatte – karta OW04. Idąc dalej
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w kierunku północno-wschodnim od centrum natrafić można na ciekawy ogród
willowy przy Rondzie Michała Kaziowa i skwery w rejonie dworca kolejowego –
karta ZP10 (fot. 2.90 i 2.91).

Fot. 2.90-2.91. Skwery w rejonie dworca kolejowego, Plac Kolejarza, 2015
W historycznej tradycji, szczególnie mniejszych ośrodków, było urządzanie miniparków przed wejściem do budynku dworcowego. Istnienie tego terenu zieleni
kształtowanej należy uznać za godne zachowania i utrzymania w należytym
stanie jako świadka historii oraz wizytówki miasta – ukazanie miasta jako zadbanego jego gościom.
W całym sektorze północnym istnieją zieleńce towarzyszące różnym obiektom
usługowym, handlowym, budynkom firmowym i innym. Niektóre z nich są założone z dużym rozmachem, np. zieleniec przy ADB (ul. Trasa Północna) – fot.
2.92, inne ograniczone są do zaakcentowania strefy wejściowej i organizacji
powierzchni trawnikowych w innych.

Fot. 2.92. Współczesny zieleniec przy siedzibie firmy ADB w Zielonej Górze, 2015
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W południowo-zachodniej poza obszarem śródmieścia trudno wyróżnić typowe
zieleńce, charakteryzowane przez definicję jako obszary ozdobne. Na obszarach
osiedli jednorodzinnych lub wielorodzinnych, obszary zieleni o ile są, pełnią
różnorodne funkcje w tym także dekoracyjne. Mimo to obszarem, który można
zdefiniować jako zieleniec w pd.-wsch. części miasta jest zieleniec ograniczony
ulicami A. Krzywoń, Witebską oraz Wyszyńskiego. Jest to znacznych rozmiarów,
otwarta przestrzeń zagospodarowania nielicznymi drzewami i krzewami (fot.
2.93). Z pewnością, po nieznacznym doinwestowaniu, mogłaby stać się atrakcyjnym parkiem z bogatszym niż obecnie programem użytkowym. Na osiedlu
Słonecznym, tuż przy rondzie JP II (pd-wsch. róg Łużyckiej i Wyszyńskiego), zlokalizowany jest niewielkie zieleniec z licznymi i dojrzałymi drzewami (fot. 2.94).
Obszar ten podobnie jak poprzedni po niewielkim dofinansowaniu mógłby stać
się ciekawym parkiem osiedlowym. Typowy w funkcji i formie zieleniec, znajduje się na os. przy ul. Unii Europejskiej. Jest on zagospodarowany podobnie do
kilku zieleńców miejskich, czyli jego centralną część zajmują winorośle na drewnianych trejażach. Cennym pieszo-rowerowym obszarem komunikacyjnym miasta jest wspomniana powyżej „Zielona Strzała”, przebiegająca przez omawiany
sektor w okolicy ul. 1 Maja. Ma ona swoją kontynuację także w sektorze południowo-wschodnim w formie atrakcyjnej rowerostrady. W zasadzie jedyną wyróżnioną namiastką zieleńca w tym sektorze miasta jest obszar przy Supermarkecie Intermarsche przy ul. Makowej 14 na Jędrzychowie i przed zakładem budowlanym „Irek”. Są to dwa niewielkie obszary przy skrzyżowaniu ul. Nowojędrzychowskiej i ul. Makowej zagospodarowanie szpalerem srebrnych świerków
oraz grupami kolorowych krzewów.

Fot. 2.93-2.94. Tereny potencjalnego rozwoju mini-parków na Os. Piastowskim
oraz Os. Słonecznym, 2015, fot. z lewej – źródło: GoogleEarth
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2.2.2.3.

Zieleń osiedlowa

Północno-zachodnia część miasta to teren współcześnie zagospodarowany
głównie w formie dużych osiedli mieszkaniowych oraz terenów przemysłowomagazynowych. Wśród terenów osiedlowych obecne są tutaj Os. Na Cegielni,
Os. Malarzy, Os. Leśne, Os. Zacisze, Os. Przyjaźni, Os. Łużyckie, Os. Na Winnicy,
Os. Zastalowskie, Os. Anny Jagiellonki, Os. przy ul. Ludowa_Obywatelska,
Os. Przy Ogrodnictwie i Chynów. Wśród wymienionych, Osiedle Przyjaźni, Zacisze, Łużyckie, Anny Jagiellonki, Zastalowskie, Zdrojowe i Przy Ogrodnictwie to
powierzchnie zdominowane przez zabudowę wielorodzinną typu blokowego,
pochodzącą w większości z lat 70. XX w. i późniejszych, aż do budownictwa
początku XXI w. (Os. Zacisze, Os. Anny Jagiellonki, częściowo także inne). Zabudowa wielorodzinna obecna jest także na innych powierzchniach, tam jednak
nie są formą dominującą. Wyszczególnione osiedla zabudowane blokami wielorodzinnymi są bogato wyposażone w zieleń osiedlową. Wyróżnić należy w tym
miejscu dojrzałe już zazielenienie Os. Przyjaźni, co w połączeniu z bardzo dużym
zróżnicowaniem wysokościowym terenu (północny stok Wału Zielonogórskiego,
lokalne niwelacje) dało bardzo ciekawy efekt (karta TZ01, fot. 2.95). Na tym
terenie zauważyć można zarówno typowe aranżacje towarzyszące budynkom
i drogom, jak też swoiste „laski śródosiedlowe” – skupiska drzew i krzewów.
Większe z nich są obecne przy ul. Bułgarskiej oraz przy kościele p.w. Św. Ducha
(od strony ul. Wyszyńskiego i Łużyckiej), przy ul. Francuskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Bułgarską, przy ul. Xawerego Dunikowskiego, przy ul. Słowackiej
i Węgierskiej. Całość jest bardzo ciekawa i dynamiczna, przy tym zadbana.

Fot. 2.95-2.96. Zagospodarowanie terenów osiedlowych zachodniej
części miasta; Os. Przyjaźni, Os. Łużyckie, 2015
Bogactwo form zieleni odnaleźć można także na terenie Os. Zacisze, zrealizowane jednak w kompletnie odmiennym stylu (karta TZ07). Uwagę zwraca tutaj
bogactwo form krzewiastych, intensywnie kształtowanych celem uzyskania
fantazyjnych form. Do tego na terenie całego osiedla nie brakuje drzew i krze117
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wów o pokroju naturalnym. Całość uzupełniają powierzchnie trawnikowe i rabaty. Również i tutaj można śmiało stwierdzić bardzo dobre utrzymanie terenów
(fot. 2.97-2.98). Jedyną częścią odbiegającą wizerunkowo od przedstawionego
opisu jest północna część osiedla, zajęta przez garażowisko oraz obiekty usługowo-wytwórcze. Sąsiedztwo tych części wymaga starań na rzecz poprawy
estetyki. Jeszcze inną formę zagospodarowania znaleźć można na Os. Łużyckim
(karta TZ02, fot. 2.96). Odznacza się ono bardzo dużymi powierzchniami otwartymi, zwłaszcza w obrębie tzw. Mrowiska, aczkolwiek z rozciągnięciem na południe i południowy zachód. Na dużej części opisywanego obszaru zbudowano
boiska sportowe do piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz biegów sprinterskich. Jest
to cenny element nie tylko ze względu na mieszkańców osiedla ale także
uczniów pobliskiego kompleksu szkół. Uwagę zwracają rozległe powierzchnie
trawnikowe, pokrywające zarówno części zniwelowane, jak zbocza północnego
stoku Wału Zielonogórskiego.

Fot. 2.97-2.98. Finezyjnie kształtowane tereny zieleni osiedla Zacisze, 2015
W części środkowo-zachodniej, przy ul. Rydza Śmigłego, pozostał ciekawy relikt
czasów Polski Ludowej – pomnik rodziny wraz z towarzyszącym mu skwerem
(fot. 2.99). Jest to element nie tylko estetyczny ale budzący ciekawość wobec
czego powinien być bardziej niż dotychczas zadbany.
W mieście brakuje tego rodzaju form przestrzennych, zwłaszcza na terenach
osiedlowych. Należy więc zainwestować w uwypuklenie tej formy i wzbogacenie
jej bezpośredniego otoczenia. Opisywany teren obfituje także w nasadzenia
drzew i krzewów ozdobnych. Wschodnia część osiedla zawiera analogiczne
formy blokowe, pośród których urządzono zieleń osiedlową w analogiczny sposób jak w pozostałej części osiedla – liczne drzewa i krzewy orz trawniki. Między
ul. Krośnieńską, Łużycką i rowerostradą znajduje się tutaj jeszcze sektor usługowo-magazynowy. Jego umiejscowienie jest historycznie związane z istniejącym
tutaj przed II WŚ sektorem przemysłowym. Obecnie charakter i zabudowa strefy
zmieniła się. Zieleń na terenie jest szczątkowa, natomiast zachowano ekran
z drzew od strony rowerostrady.
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Fot. 2.99. Pomnik rodziny na terenie Os. Łużyckiego, 2015
W północnej części miasta, w bezpośredniej bliskości stref usługowoprodukcyjnych i handlowych, ulokowano w końcu XX w. i na początku XXI w.
duże osiedla Zastalowskie, Zdrojowe i Anny Jagiellonki. Osiedle Zastalowskie
(karta TZ12) posiada typową aranżację terenów zieleni dla osiedli blokowych –
oparta o powierzchnie trawnikowe, z introdukcją drzew i krzewów ozdobnych.

Fot. 2.100. Zieleń osiedlowa na terenie Os. Zastalowskiego, 2015
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Ciekawym elementem jest zmienność zastosowanych gatunków i form przy
kolejnych ulicach wewnętrznych oraz podziały wewnętrzne terenów między
blokami. Współcześnie osiedle zostało wyposażone w place zabaw dla dzieci,
ciekawie wkomponowane w przestrzeń między blokami. Większe zieleńce osiedlowe towarzyszą ul. Spawaczy i części sąsiadującej ze Szkołą Podstawową nr 11
(fot. 2.100).
W niektórych miejscach widoczna jest niepoprawna aranżacja zastosowanych
nasadzeń – zwarte, wysokie formy przy blokach (od strony okien), obniżające się
ku ulicom. Ma to pewien wymiar estetyki kompozycji, jest jednak wadliwe
z punktu widzenia prawidłowego doświetlenia mieszkań. Osiedle rozrasta się
w kierunku południowym – w sposób zdecydowanie bardziej zwarty, bez pozostawienia miejsca na rozwinięcie form zieleni. Ta część osiedla sąsiaduje z uciążliwą strefą magazynowo-wytwórczą nie będąc od niej w żaden sposób izolowaną. Przedłużeniem osiedla na drugą stroną Trasy Północnej (na północ) jest
z kolei zabudowa mieszkaniowa przy ul. Sobkowiaka oraz strefa magazynowousługowo-produkcyjna na wschód od niej (karta TZ09). Ta część zabudowy zagospodarowana jest ciekawą zielenią osiedlową, z pozostawieniem na większych skwerach starych sosen, co należy zauważyć jako dobra ideę łączenia
osiedla z lasem zlokalizowanym na jego skraju. Wadą tej części jest brak izolacji
od strony zabudowy magazynowo-usługowo-produkcyjnej oraz zaaranżowanie
pasa zabudowy jednorodzinnej bezpośrednio przy blokach. Pozytywnym elementem jest zazielenienie części między blokami a ekranem akustycznym od
strony Trasy Północnej, co w pewnej części łagodzi jego sztuczną formę. Osiedle
Zdrojowe to rozległa powierzchnia o dużym zróżnicowaniu budynków, budowli
i obszarów przy nich zlokalizowanych. W części południowej wysokościowce
z widokiem na Makrownetrze Gęśnika, z niedużym zazielenieniem obszarów
bezpośrednio do nich przyległych. W środkowej części pasa zabudowy enklawa
budownictwa jednorodzinnego z ogrodami przydomowymi. Na północ osiedle
blokowe wzdłuż ul. Strumykowej o bogatej aranżacji terenów zieleni osiedlowej,
ze zróżnicowanymi formami zieleni – drzewa i krzewy w grupach, szpalerach,
jako solitery, powierzchnie trawnikowe, rabaty. Powierzchnie wewnętrzne
z zaaranżowanymi boiskami i placami zabaw dla dzieci. Przy ul. Sulechowskiej
oraz w części północnej obszaru (do Trasy Północnej) teren usługowy z częściową obecnością izolacyjnych szpalerów drzew i powierzchniami zadarnionymi.
W okolicy obiektów straży pożarnej pozostawiona enklawa byłego lasu, z sosną
jako gatunkiem wiodącym. Do zabudowy ul. Strumykowej przylega od zachodu
teren będący częściowo nieużytkiem, częściowo obszarem usługowym i magazynowym. W części północno-zachodniej nowa część osiedla, o zróżnicowanej
zabudowie – od strony ul. Zdrojowej w formie bloków typu L, tworzących powierzchnie wewnętrzne zagospodarowane w formie zieleni osiedlowej z placami zabaw dla dzieci. Wiele ciekawych miejsc za sprawą pozostawienia dużych
powierzchniowo obszarów otwartych i realizacji nasadzeń wysokich. W części
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od Trasy Północnej odmienny charakter zabudowy (zabudowa ostatnich kilku
lat) z pozostawieniem małych powierzchni na zieleń osiedlową i bardzo zwartą,
wysoką zabudową. Jedynym plusem tej części w zakresie zieleni kształtowanej
jest pozostawienie w niektórych miejscach sosen, nawiązujących do lasu towarzyszącego obszarowi. Wiele z przytoczonych charakterystyk dotyczy także
Os. Anny Jagiellonki (karta TZ08). W dużej mierze ulokowane na terenach strefy
magazynowo-usługowo-wytwórczej i w jej bezpośrednim pobliżu wykazuje
wiele wad z tego wynikających. W większości miejsc pozostawiono zieleń izolującą od tych terenów, co należy odebrać pozytywnie. W wielu przypadkach
niestety stan uporządkowania tych części pozostawia wiele do życzenia. Wnętrze osiedla zagospodarowane częściowo w sposób typowy dla osiedli zabudowy wielorodzinnej (fot. 2.101 i 2.102).

Fot. 2.101-2.102. Zieleń osiedlowa przy ul. Anny Jagiellonki
oraz wzdłuż ul. Jana Zamoyskiego, 2015
Wiele części obszaru jest nie zagospodarowanych, pozostając w formie niezadbanych nieużytków, co umniejsza estetykę osiedla. W części przylegającej do
śródmieścia zabudowa wielorodzinna występuje jako dominująca jeszcze na
obszarze wzdłuż ul. Obywatelskiej, Ludowej i Harcerskiej (karta TZ19) oraz po
drugiej stronie ul. Batorego – przy ul. Energetyków (karta TZ08). Na tym terenie,
zieleń sąsiadująca z budynkami mieszkalnymi należy uznać za typową. Na uwagę
zasługuje powierzchnia przy ul. Ludowej, pozostawiona w formie zadrzewionej,
z wyraźnym przerzedzeniem w części centralnej (fot. 2.103). To teren, który
powinien być przebudowany w ukształtowany park osiedlowy.
Na północ od Trasy Północnej obecne jest Os. przy Ogrodnictwie – zabudowa
blokowa powstała przy dawnym zakładzie ogrodniczym PGO PGR w Zielonej
Górze (karta TZ10). Osiedle jest zazielenione w postaci gniazd drzew od strony
wschodniej (przedłużenie lasu po drugiej stronie ul. Batorego), a także drzew
ekranujących od strony dawnego ogrodnictwa (fot. 2.104). Wewnątrz obserwujemy obecność powierzchni trawnikowych przy budynkach, uzupełnionych
krzewami ozdobnymi.
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Fot. 2.103. Enklawa zadrzewienia w rejonie ul. Obywatelskiej, 2015

Fot. 2.104. Os. Przy Ogrodnictwie od strony dawnego
kombinatu ogrodniczego, 2015
Północno-zachodnia część miasta to także obszar dużych osiedli mieszkaniowych budownictwa jednorodzinnego: Os. Na Cegielni, Os. Malarzy, Os. Zacisze,
Os. Leśne, Os. Na Winnicy, zabudowa przy ul. Rajskiej i Chynów.
Większość tej zabudowy jest oparta o indywidualnie kształtowane tereny
ogródków przydomowych, w ich częściach od strony drogi publicznej – w tzw.
przedogródkach, jak też w zasadniczych częściach ogrodów – zazwyczaj za budynkami mieszkalnymi, licząc od strony drogi publicznej. Większość tych obszarów nie jest wyposażona w wydzielone strefy rekreacyjno-wypoczynkowe
o znaczeniu ogólnoosiedlowym, co należy uznać za poważną wadę ich konstruk122
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cji – zwłaszcza z uwagi na utrudnienie budowania więzi społecznych, a także
utrudnienie spędzania wolnego czasu przez młodzież. Os. Na Cegielni (karta
TZ03) częściowo wypełnia ten brak obecnością terenu przy zbiorniku wodnym
w dawnym wyrobisku gliny (karta ZL01), jednak niezagospodarowanym, a tym
samym niesprzyjającym organizacji spotkań. Na osiedlu zebrano dawne maszyny wykorzystywane podczas pracy cegielni, tworząc mini skansen (2.105).
Os. Malarzy (karta TZ06) posiada mały teren rekreacyjno-sportowy w części północno-wschodniej (przy skrzyżowaniu ul. Jacka Malczewskiego i al. Wojska Polskiego), oparty o małe boisko do koszykówki i plac zabaw dla dzieci (fot. 2.106).

Fot. 2.105-2.106. Elementy dawnego wyposażenia cegielni na Os. Na Cegielni;
teren rekreacyjno-sportowy na Os. Malarzy; 2015
Przy al. Wojska Polskiego od strony Ronda Władysława Korcza, istnieje teren
zadrzewiony, będący jednak faktycznie zarośniętym nieużytkiem, z rzadka tylko
prześwietlanym. W jego bezpośrednim sąsiedztwie istnieje też powierzchnia
otwarta, niezagospodarowana. W części środkowej osiedla – między ul. Chełmońskiego i Michałowskiego – istniał niegdyś teren zabaw dla dzieci, obecnie
zdewastowany zmienił się w nieużytek, w części S otwarty, w części N zadrzewiony. Osiedle Zacisze posiada dwie części zabudowy jednorodzinnej, jedna na
zachodnim skraju osiedla – wzdłuż ul. Cytrynowej, Migdałowej, Ananasowej
i Kokosowej. Druga część obecna jest na południowym skraju – przy ul. Leśnej.
Są to nieduże powierzchnie zabudowy szeregowej i wolno-stojącej o typowym
zagospodarowaniu. Os. Leśne, zbudowane na początku XXI w. w formie polany
śródleśnej, po zachodniej stronie miasta ma mieszaną formę zabudowy (karta
ZL02). Część zabudowana jest jako osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie wolno-stojącej i szeregowej (ul. Grabowa, Cisowa, Cyprysowa, Modrzewiowa, Jesionowa, Świerkowa), część natomiast wypełniają bloki wielorodzinne
– ul. Cisowa, Modrzewiowa, Jesionowa). W kilku miejscach osiedla zabudowa
jednorodzinna towarzyszy bezpośrednio blokom mieszkalnym, co należy uznać
za wadę planistyczną. Struktura osiedla bezpośrednio wpłynęła na jego zagospodarowanie zielenią. Znaczną część stanowią ogrody przy domach prywatnych, o indywidualnej stylistyce. Przy blokach zaaranżowano zieleńce zdominowane przez trawniki. Na uwagę zasługuje pozostawiona enklawa drzew przy
123

Ewidencja zieleni w mieście

ul. Cisowej, która powinna być zaaranżowana w formie mini-parku osiedlowego.
Analogiczna rola i struktura powinna być nadana lasom wzdłuż al. Wojska Polskiego od wjazdu na osiedle do torów kolejowych i wzdłuż torów kolejowych do
ul. Cyprysowej.
Os. Winnica to historycznie ważna część przedmieści Zielonej Góry, o zabudowie
niegdyś rolniczej, a potem (przełom XIX i XX w.) także przemysłowej. Obecnie
bardzo zróżnicowany sektor pod względem zagospodarowania, z zabudową
o charakterze wiejskim i podmiejskim, z ogrodami przydomowymi, wielorodzinną typu blokowego z zielenią towarzyszącą, licznymi nieużytkami porolnymi
i poprzemysłowymi, a także o innej genezie (fot. 2.107 i 2.108). Liczne skupiska
zieleni wysokiej, głównie przy ul. Lisiej, Jeleniej i Krakusa, które należałoby zachować.

Fot. 2.107-2.108. Os. Winnica, tereny przy ul. Jeleniej;
teren poprzemysłowy przy ul. Lisiej, 2015
Zabudowa przy ul. Rajskiej, Ludowej i Batorego zajmuje teren zlokalizowany na
zachód od terenu przemysłowego Zastal, przy torach kolejowych. Ma charakter
zabudowy jednorodzinnej, utworzonej w oparciu o posesje z domkami wolno
stojącymi, częściowo o przedwojennym rodowodzie. Aranżacja jest typowa dla
zabudowy podmiejskiej na wydzielonych i ogrodzonych parcelach. Teren nie
komponuje się z systemem zieleni miejskiej. Ulica Ludowa dochodzi do ważnych
obiektów objętych ochroną konserwatorską – lokomotywowni z XIX w., wieży
ciśnień z XX w. i torowiska z XX w., jednak nie osiągalnych dla osób postronnych.
Chynów to dawna wieś podzielonogórska, która wraz z Jędrzychowem została
włączona w granice miasta jako pierwsza. Jej charakter wiejski został już dawno
zatracony na rzecz podmiejskiego, czy też zewnętrznej zabudowy miasta (karta
TW04, fot. 2.109 i 2.110).
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Fot. 2.109-2.110. Współczesne zagospodarowanie Chynowa, 2015
Główna ulica – Poznańska, zyskała wyraz usługowo-handlowy. W sektorze centralnym wzdłuż tej ulicy umiejscowiły się także zakłady rzemieślnicze
i naprawcze. Zieleń w większości ma rys typowy dla osiedli domków jednorodzinnych. W całym Chynowie istnieją przestrzenie otwarte o charakterze łąkowym i nieużytków porolnych. Współcześnie obserwowana jest znaczna ekspansja Chynowa na północ – Os. Kolorowe. Tworzona jest tam typowa struktura
osiedla zabudowy jednorodzinnej, opartej o domy wolno-stojące, na wydzielonych i ogrodzonych parcelach.
W części północno-wschodniej znajdują się Os. Tysiąclecia, osiedle przy ul. Kołłątaja, osiedle przy ul. Zyty, Os. Wazów, osiedle przy ul. Akademickiej, Os. Mazurskie, Os. Warmińskie, osiedle w rejonie dworca kolejowego, nowe osiedle
przy ul. Staszica, osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Szwajcarskiej,
Os. Dolina Zielona, wschodnia część Chynowa, Os. Kolorowe (WE). Osiedla Tysiąclecia, przy ul. Kołłątaja, przy ul. Zyty, przy ul. Wyspiańskiego oraz os. Wazów
to kompleksy budownictwa wielorodzinnego, typu blokowego, zlokalizowane
w strefach bliskich centrum miasta. Ich zabudowę można datować na lata
60. i 70. XX w., co wyraźnie zdominowało ich układ, w tym ukształtowanie przestrzeni otwartych. Tereny zieleni osiedlowej są tam liczne, wypełniając przestrzenie między różnie usytuowanymi względem siebie blokami, generalnie
jednak tworzącymi przestrzenie wewnętrzne, skupiające życie osiedlowe (fot.
2.111). Osiedle Tysiąclecia (karta TZ31) charakteryzuje zamknięcie od strony ulic
miejskich – Bolesława Chrobrego i Stanisława Wyspiańskiego, a wschodnią jego
część – także od ul. Bolesława Krzywoustego i dalej Parku Tysiąclecia. Część
zachodnia jest ukształtowana w formie podkowy otwartej na park. Osiedle jest
wypełnione zielenią kształtowaną opartą o place zabaw i boiska, zorganizowane
pośród bogatego drzewostanu i krzewów. To ciekawy przykład architektury
ukierunkowanej na tworzenie małych społeczności, w której tereny zieleni ułatwiają ich integracje.
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Fot. 2.111. Wnętrze rekreacyjne posród zabudowy Os. Tysiąclecia, 2015
Od strony Ronda Romana Dmowskiego i ul. Stanisława Wyspiańskiego, obszar
uzupełniają stare kamienice o rodowowdzie XIX-wiecznym. Pomiędzy opisywanym osiedlem i zabudową przy ul. Hugo Kołłątaja znajduje się obszar willowy
z czterema obiektami wolno stojącymi z przynależnymi im ogrodami. Na uwagę
w tym sektorze zasługuje teren willowy zajmowany współcześnie przez Miejskie
Przedszkole nr 6 (karta OW03). Teren ten jest nie tylko ciekawy architektonicznie, ale także względem sztuki ogrodowej (fot. 2.112 i 2.113). Przy tym sąsiaduje
z jedną ze stref wejściowych do Parku Tysiąclecia – od Ronda Albina Bandurskiego, wzdłuż ul. Cichej.

Fot. 2.112-2.113. Ogród willowy przy ul. Wyspiańskiego i Cichej, 2015
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Na wschód od tego miejsca znajduje się zabudowa blokowa ul. Kołłątaja, składająca się z 7 budynków. Są one częściowo „wtopione” w układ północnej części
Parku Tysiąclecia przez obecność na opisywanym terenie wielu starych drzew.
Ciekawym elementem przestrzennym jest duża deniwelacja terenu między
parkiem a pierwszą linią zabudowy, zabezpieczona uformowaną, zadarnioną
skarpą, a w części murem oporowym, będącym niegdyś elementem północnego
ogrodzenia terenu cmentarnego. Między kolejnymi liniami zabudowy także
występuje mniejsza deniwelacja, uformowana w formie zadarnionej skarpy.
W obrębie środkowej linii budynków i przyległej do ul. Wyspiańskiego obecne są
duże powierzchnie trawnikowe, częściowo wymagające rekonstrukcji. Z południowej strony Parku Tysiąclecia zostało utworzone także osiedle mieszkaniowe
oparte częściowo o zabudowę wielorodzinną typu blokowego, z lat 60. i 70.
XX w. (ul. Wazów, Spokojna, Zyty). Sam teren ma wcześniejszą historię, istniejąc
przed II WŚ jako ogrodzony sad należący do Seidla. Z tych czasów zachowała się
brama wjazdowa do sadu (fot. 2.114 i 2.115).
Analogicznie jak część północna, również to osiedle łączy z parkiem licznie
obecne na jego powierzchni zadrzewienie. Od strony ul. Wazów elementem
osiedla są budynki o wcześniejszym rodowodzie – XIX-wiecznym. Po południowej stronie ul. Zyty, trójkąt między tą ulicą, ul. Podgórną i Krótką zajął sektor
budownictwa jednorodzinnego. Zlokalizowane są tutaj budynki o bardzo różnym rodowodzie, od XIX-wiecznego po formy współczesne. Zbliżone do ulic
budynki tworzą dwa kręgi, z ogrodami zwróconymi do wnętrza tak utworzonego
obszaru. Obszar wewnętrzny – jako prywatny – jest niedostępny, nie współtworząc systemu zieleni miejskiej.

Fot. 2.114-2.115. Brama wjazdowa do sadu Seidla, 1945 i 2015
Za Kampusem A Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej i Akademickiej, ulokowany jest nieduży sektor budownictwa mieszanego – wielorodzinnego i jednorodzinnego. Bloki ulokowane są na południu opisywanego obszaru,
a wolne tereny między nimi wypełnione są zielenią wysoką. Drzewa obecne są
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też pomiędzy budynkami jednorodzinnymi, które ponadto posiadają standardowo zorganizowane ogrody dla takich obiektów. W części wschodniej znajduje
się Zespół Szkół Akademickich i teren usługowy. Całość obszaru graniczy od
strony północnej z dużą powierzchnią leśną, a w części NE – z kompleksem
ogrodów działkowych.
Osiedla Mazurskie i Warmińskie to nowe tereny mieszkalne zlokalizowane na
północ od Szosy Kisielińskiej, zabudowywane od początku XXI wieku w formie
budowncitwa wielorodzinnego typu blokowego. Obecnie jest to ciągle teren
budowy, z nowymi, ekstensywnymi aranżacjami zieleni, wykonywanymi przy
oddawanych do użytku obiektach – głównie powierzchnie trawnikowe (fot.
2.116 i 2.117). Całość osiedli wtapia się w kierunku północnym w duży obszar
lasów. Od strony wschodniej osiedla ogranicza kompleks ogrodów działkowych.
W rejonie torów kolejowych, w rejonie ul. Staszica, Bema, Dzikiej powstaje
nowe osiedle mieszkaniowe w postaci zespołu dużych apartamentowców. Osiedle jest w fazie powstawania toteż trudno na dzisiaj wskazać formę zieleni
kształtowanej, która będzie jego udziałem. Pojedyncze bloki mieszkalne i ich
zespoły obecne są także w strukturze obszaru położonego przy dworcu kolejowym. Ogólnie jest to sektor usługowy, a historycznie – przemysłowy. Tym niemniej obecne są tutaj zarówno bloki mieszkalne, jak też wille, kamienice i domy
jednorodzinne. Układ całości jest chaotyczny, a zieleń towarzysząca sprawia
wrażenie przypadkowej.

Fot. 2.116-2.117. Zabudowa osiedlowa przy ul. Szosa Kisielińska
i Mrągowskiej, 2015
Po północnej stronie torów kolejowych rozciąga się zabudowa mieszkaniowa
osiedla Dolina Zielona. Przestrzeń ta wyraźnie podzielona jest na dwa sektory –
północno-zachodni z zabudową wielorodzinną typu blokowego oraz południowy
i wschodni z zabudową jednorodzinną. Oba sektory są bogate w zieleń, tym
niemniej nie jest ona zorganizowana w sposób odmienny niż standardowo spotykany wśród opisywanej zabudowy. W rejonie bloków mieszkalnych, wśród
trawników, odnotować należy dużą liczbę drzew i wysokich krzewów. Część
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jednorodzinna zagospodarowana jest typowo – w formie wydzielonych ogrodów przydomowych, zagospodarowanych indywidualnie. Ważnym elementem
zieleni bliskiej osiedlu, jest zlokalizowany na północ od niego Wagmostaw
z terenem parkowo-leśnym wzdłuż potoku Gęśnik (fot. 2.118 i 2.119). Zapewniając wypoczynek i rekreację mieszkańcom, odczuwa ten teren jednak bardzo
dużą presję rozwijającej się zabudowy osiedlowej.
Zabudowa jednorodzinna opisywanego obszaru rozwija się intensywnie w kierunku północno-wschodnim, wkraczając w powierzchnie leśne w okolicy
ul. Zagłoby, Szwajcarskiej, Ketlinga i im towarzyszących. Obecne są tutaj elementy zabudowy wolnostojącej i liczne szeregowce. Wymusza to charakterystyczny dla takich rozwiązań układ powierzchni ogrodowych, przynależnych do
każdej posesji i indywidualnie zagospodarowanych. Opisywana zabudowa ma
bezpośredni kontakt z powierzchniami leśnymi, po części stanowiąc enklawę
zabudowy wśród lasu.

Fot. 2.118-2.119. Wagmostaw, przedwojenne założenie Luisental
w wizerunku historycznym i współczesnym (2015)
Wschodnia część Chynowa (na E od drogi w kierunku Krępy, ul. TruskawkowaKrępowska) może być analogicznie podzielona jak część zachodnia. Strefa południowa to zabudowa względnie starsza, w tym zabudowa historyczna wsi Kühnau. Strefy te oddziela od siebie linia określona przebiegiem ulic ŁężyckaOrzechowa. Część starsza ma typowy charakter osady wiejskiej, przebudowanej
na osiedle podmiejskie. Tym samym zaistniały obok zabudowy i ogrodów
o charakterze wiejskim, domy jednorodzinne o aranżacji ogrodu miejskiego.
Do tego zabudowa uzupełniona została o liczne elementy usługowe – handlowe
i warsztaty naprawcze. Te ostatnie, zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym często wyposażone są w zieleńce, których aranżacja ma przyciągać
klientów schludnym, uporządkowanym wyglądem. Pozostałe parcele są bardzo
zróżnicowane, według indywidualnych gustów właścicieli. Po stronie wschodniej
Chynowa, w jego części starej znajduje się kościół i cmentarz komunalny. Ich
rejon jest bogato obsadzony drzewami o rodowodzie przedwojennym. W opi129
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sywanej części znajduje się także nietypowy teren – wyrobisko po dawnej żwirowni, zajęte współcześnie przez samosiewy różnych gatunków roślin w tym
roślinność szuwarową, z dominacją robinii akacjowej w piętrze drzew (fot.
2.120). To miejsce, które po gruntownej rekultywacji powinno być wykorzystane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Nie wykorzystanym elementem są
również tereny wzdłuż ul. Poznańskiej, w tym głównie w klinie u zbiegu tej ulicy
i ul. Truskawkowej. Powinien on być wykorzystany jako zainwestowana rabata
roślin wieloletnich – wizytówka Chynowa. Drugim znaczącym, a obecnie nie
wykorzystanym obszarem jest dawna giełda, przy Restauracji Zawada. Obecnie
jest w stanie nieużytku, porośniętego roślinnością ruderalną. Część nowszą
tworzy Os. Kolorowe o charakterystyce typowego założenia opartego o budownictwo jednorodzinne, głównie domów wolnostących, ze zindywidualizowanymi
ogrodami przydomowymi.

Fot. 2.120. Teren wyrobiska dawnej żwirowni w Chynowie, 2015
W części południowo-wschodniej obecne są duże osiedla mieszkaniowe:
Os. Braniborskie, osiedle przy ul. Niecałej, Os. Kisielińskie, Raculka, Os. Pomorskie, Os. Śląskie, Os. Kaszubskie, Os. Juliusza Słowackiego, Os. Morelowe, osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Aliny_Lechitów, osiedle przy ul. Geodetów,
osiedle przy Kożuchowskiej, wschodnia część Jędrzychowa, Os. Uczonych,
Os. Bajkowe.
Osiedle Braniborskie zajmuje bardzo ciekawy rejon, najwyższych wzniesień
w obrębie granic miasta (ponad 200 m n.p.m.). Zgodnie z planistyką zielonogórską lat 70. XX w., na wierzchowinie jednego ze wzniesień posadowione wysokościowce (ul. Osiedlowa, Chmielna). Niżej posadowione są bloki mieszkalne, tzw.
punktowce (ul. Osiedlowa), a dalej na S, W i NW – zabudowa jednorodzinna
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(m.in. ul. Górna, Gronowa, Siemiradzkiego, Piękna). W kierunku północnym,
w rejonie ul. Władysława IV i Podgórnej znowu powstał sektor zabudowy blokowej, wysokiej, z widokiem z niektórych pomieszczeń na otwartą przestrzeń na
północ (fot. 2.121). Wskutek dużego zróżnicowania wysokości względnej i dużego obszaru, doszło do stworzenia w wielu miejscach warunków do pozostawienia enklaw zieleni lub jej sporej introdukcji. Wydzielono też teren dla rodzinnych
ogrodów działkowych i szkoły. Na innym wzniesieniu, o wys. 203 m n.p.m. ulokowano tutaj obserwatorium astronomiczne (ul. Lubuska), o rodowodzie
XIX-wiecznym. Towarzyszy mu założenie parkowe oraz (dalej) przestrzeń zieleni
nieuporządkowanej (do ul. Braniborskiej, fot. 2.122). Osiedle ma bezpośredni
kontakt z terenami leśnymi od strony zachodniej i południowo-zachodniej.
Osiedlu brak terenów publicznych, z zielenią urządzoną, miejscami do odpoczynku i rekreacji.

Fot. 2.121-2.122. Teren zabudowy blokowej od strony ul. Władysława IV
oraz zieleni przy ul. Lubuskiej, 2015
Na południe od ul. Podgórnej, na wschód od osiedla Braniborskiego ulokowane
są enklawy budownictwa jednorodzinnego – przy ul. Niecałej, Os. Kisielińskie
i Raculka. To typowe aranżacje dla tego rodzaju zabudowy, z indywidualnymi
ogrodami przydomowymi, zagospodarowanymi według woli właścicieli. Historycznie znajdowały się tutaj cegielnie, co można jeszcze stwierdzić po lokalnych
wyrobiskach, np. w rejonie ul. Gajowej. Zabudowa położona jest na północnym
stoku Wału Zielonogórskiego, przy deniwelacjach przekraczających 20 m na
odcinku 500 m. Teren jest ogólnie bardzo malowniczy, który to wyraz zakłócony
jest przez skrajnie zróżnicowaną stylistykę zabudowy oraz mały dostęp światła
słonecznego. Ten ostatni element jest w częściach południowych terenu zabudowanego potęgowany przez ścianę lasu porastającego zbocza Wału powyżej
linii zabudowy.
Os. Pomorskie, Śląskie i Kaszubskie to typowe tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej typu blokowego z końca XX i początku XXI w., z inkorporacją
różnego rodzaju obiektów usługowych (fot. 2.123 i 2.124).
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Fot. 2.123-2.124. Zabudowa Osiedli Pomorskiego i Śląskiego, 2015
Osiedle Pomorskie (karta TZ32) zostało zorganizowane w formie bloków o różnym kształcie, wielkości i usytuowaniu względem siebie. Większość z nich to
budynki 10-piętrowe, tworzące podkowy oraz budynki 5-piętrowe, usytuowane
ścianami frontowymi ku ulicom osiedlowym. Wiekszość zieleni jest zaarnażowana w postaci trawników z inkorporacją krzewów ozdobnych (tamaryszek, tawuła, ligustr) w pobliżu ścian budynków i drzew (klon pospolity, klon jesionolistny,
brzoza brodawkowata, wierzba biała, robinia akacjowa) w pobliżu chodników,
sąsiadujących bezpośrednio z ulicami. W osiedle wkomponowane są duże powierzchnie otwarte, poświęcone boiskom i placom zabaw dla dzieci. Negatywny
obraz wywiera otoczenie strefy usługowej w części północnej osiedla. Jest to
teren ekstensywnie zagospodarowany zielenią, zlokalizowany w jednej ze stref
wjazdowych do osiedla. Osiedle Śląskie jest zorganizowane odmiennie, co zawdzięcza głównie innemu usytuowaniu bloków mieszklanych względem siebie.
Budynki te sa tutaj ulokowane w rzędach z przedzieleniem powierzchniami
zazielenionymi i uliczkami osiedlowymi z miejscami do parkowania samochodów. Na terenie tego osiedla obecne są również domy jednorodzinne oraz zakłady usługowe. Sposób wykorzystanie zieleni jest tutaj również odmienny
i w większości części osiedla – skromniejszy niż na osiedlu Piastowskim. Do ciekawych form należy pas różany przy budynku od strony ul. Osiedle Śląskie. Na
osiedlu pojawiają się także drzewa iglaste – świerki i sosny, posadzone jako
solitery. W środku osiedla znajduje się duży plac porośnięty przypadkową roślinnością, dający duży potencjał aranżacji terenu publicznego o znaczeniu rekreacyjnym. Osiedle Kaszubskie rozwija się współcześnie w postaci enklaw zabudowy wrastających w powierzchnie leśną. Znalazło się tutaj miejsce na układy
domków jednorodzinnych – wolno stojących i szeregowych, z niedużymi ogrodami przydomowymi, bloki mieszkalne oraz budynki usługowe. Uwagę zwraca
powierzchnia zieleni towarzyszącej kościołowi p.w. Miłosierdzia Bożego, urządzonej w formie szpalerów drzew liściastych (klon, wierzba) i iglastych (świerk,
modrzew) przy chodnikach, zieleńców kształtowanych głównie z zastosowaniem
drzew i krzewów iglastych i dużych powierzchni trawnikowych (fot. 2.125).
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Fot. 125. Zieleń towarzysząca kościołowi p.w. Miłosierdzia Bożego, 2015
Historycznie ciekawym obszarem jest obecne Os. Juliusza Słowackiego (niem.
Löbtenz). Położone na wierzchowinie Wału Zielonogórskiego, zapewnia daleki
wgląd w krajobraz rozciągający się na południe od miasta oraz na samo miasto.
Przed II WŚ był to obszar winnic i sadów, z kilkoma charakterystycznymi obiektami, w tym domem winiarza na Schillerhohe (195,5 m n.p.m.) i dwoma Nabotami – budynkami zbudowanymi niegdyś na winnicach, na planie oktogonu
nakrytego wielospadowym dachem, o kopulastej formie zwieńczonym iglicą
(fot. 2.126 i 2.127). Te ciekawe formy architektoniczne nie zachowały się do
naszych czasów – znane są z rysunków i zdjęć archiwalnych. Obecnie to osiedle
domów jednorodzinnych o typowej formie zagospodarowania i zindywidualizowanej formie. Dużą część terenu zajmuje też kompleks ogródków działkowych
„Związkowiec”. Charakterystycznym elementem terenu jest dom spokojnej
starości (al. Słowackiego 29), spoza którego widoczna jest wspaniała panorama
w kierunku południowym.
Na południowym stoku opisywanych wzniesień ulokowało się także osiedle
zabudowy jednorodzinnej przy ul. Lechitów i zlokalizowanych nieopodal. Ten
obszar charakteryzuje się zabudową z lat 70. XX w. i typowym zagospodarowaniem terenu, z wydzielonymi ogrodami przydomowymi. Brak jest publicznej
zieleni kształtowanej. Jej miejsce wypełnia las, bezpośrednio przyległy do terenu
zabudowanego oraz ogrody działkowe.
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Fot. 2.126-2.127. Widok na wzniesienia Löbtenz (z lewej strony), z obiektami
winiarskimi oraz charakterystyczną willą Försterów (Achtelvilla);
prawa fotografia – Achtelvilla współcześnie, 2015
Na północny zachód od ul. Słowackiego zlokalizowane jest osiedle zabudowy
wielorodzinnej – Os. Morelowe. To stosunkowo stara zabudowa – lat 60. i 70.
XX w., z monumentalną bryłą architektoniczną Komendy Powiatowej Policji.
Towarzyszy jej założenie o charakterze parkowym, między ul. Słowackiego,
Partyzantów i Skrajną. Osiedle mieszkaniowe jest wypełnione zielenią, co łagodzi surowość socjalistycznego budownictwa blokowego. Nieduże fragmenty od
strony ul. Wrocławskiej i Stromej są starsze, wypełnione XIX-wiecznymi willami
i kamienicami. W sektorze tym istnieją również obiekty nowsze – domy jednorodzinne z różnych okresów, a także nieduże bloki mieszkalne z różnych okresów, a także nieduże bloki mieszkalne.
Jednym w młodszych osiedli w tej części miasta jest osiedle przy ul. Geodetów,
zbudowane na początku XXI w. Znajdują się tutaj dwa niskie bloki wielorodzinne o charakterystycznej architekturze oraz domy jednorodzinne o zabudowie
szeregowej. Zieleń osiedlowa skupiona jest przy budynkach w postaci prywatnych ogrodów, a przy blokach znajduje się skromna zieleń osiedlowa. Brak jest
wspólnych terenów zieleni oraz obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla. Po północnej stronie ul. Jagodowej znajduje się osiedle domów jednorodzinnych z lat 60./70. XX w. – w przeważającej części tzw. kwadraciaków.
Z uwagi na odległy czas budowy, na osiedlu dominuje dojrzała zieleń prywatnych ogrodów. Przy drogach, mimo potrzeby miejsc postojowych, znajdują się
pasy zieleni z różnorodnymi roślinami, pielęgnowanymi przez mieszkańców
pobliskich domów. Osiedle okala las sosnowy z dobrodziejstw którego chętnie
korzystają mieszkańcy osiedla, na którym nie ma wspólnych obszarów rekreacyjnych. Kolejnym współczesnym osiedlem znajdującym się na Jędrzychowie jest
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osiedle Bajkowe. W głównej mierze jest to zabudowa z k. XX w. i początku
XX w., wzniesiona na zapleczu starych ulic Jędrzychowa: Jędrzychowskiej i Zbożowej z zabudową przedwojenną. Cechą charakterystyczną osiedla poza
ul. Pinokia jest szeregowa zabudowa, której towarzyszą niewielkie prywatne
ogrody. Przy ul. Pinokio wybudowano domy jednorodzinne na większych działkach, a co się z tym wiąże większymi obszarami zieleni prywatnej. Na osiedlu nie
ma wspólnych terenów zieleni ani wypoczynku, ulicom towarzyszy zieleń prywatnych przedogrodów. Specyficzne jest otoczenie osiedla, które okalają ogrody działkowe. Nieznacznie na południe od os. Bajkowego znajduje się os. Uczonych. Jego cechą charakterystyczną są duże działki z domami jednorodzinnymi
i dość rozluźnioną zabudową, rozdzieloną obszarami danych upraw ogrodniczych. Część z nich jest dzisiaj zagospodarowana gospodarczo, a część pozostaje
nieużytkami. Trwa także budowa kilku budynków. Ulice nie są utwardzone, nie
towarzyszy im zorganizowana zieleń, poza skrawkami muraw przy ogrodzeniach
posesji. Osiedle od strony zachodniej przylega do ul. Jedrzychowskiej, a do strony wschodniej do ogródków działkowych.
W części południowo-zachodniej miasta, jedną z młodszych ulic w mieście jest
ul. Nowojędrzychowska, która dzieli os. Jędrzychów na dwie części (karta TZ38).
Wschodnią tzw. „starą” z przewagą zabudowy przedwojennej skoncentrowanej
głównie przy ul. Jędrzychowskiej oraz część nową ze współczesnym budownictwem. Przy ul. Jędrzychowskiej zachowała się fragmentarycznie aleja lipowa
(fot. 2.128), a zabudowie towarzyszy zieleń przydomowa – w różnej formie
ogrodów ozdobnych oraz zieleni zagrodowej. Przy ul. Szczekocińskiej znajduje
się niewielki park leśny położony równoleżnikowo sięgający niemal do ul Botanicznej. We wschodniej części „starego” Jędrzychowa znajdują się opisane powyżej os. Bajkowe i os. Uczonych, ze współczesną zabudową. Są to niewielkie
obszary osiedlowe z powojenną zabudową w porównaniu do osiedli w tzw.
„nowej” części Jędrzychowa. Gdzie najrozleglejsze obszarowo jest os. Kwiatowe
oraz os. Kamieni Szlachetnych. Zabudowa obu osiedli jest różnorodna i pochodząca z lat od 80.XX w. do obecnych. Osiedla zdobią rośliny rosnące w prywatnych ogrodach o różnych pokrojach i barwach. Ulicom nie towarzyszy komponowana zieleń, jej pasy (o różnej szerokości) znajdujące się między ogrodzeniami i chodnikiem, zaaranżowane są indywidualnie przez mieszkańców osiedla,
ma szerokościach ich posesji (fot. 2.129).
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Fot. 2.128-2.129. Zagospodarowanie wybranych sektorów
starego i nowego Jedrzychowa, 2015
W środkowej części Jędrzychowa, między parkiem leśnym przy ul. Emilii Plater
a ul. Kożuchowską znajduje się niewielkie osiedle Wygoda (karta TZ41). Historycznie było to osiedle bliźniaczych domków otoczonych dość rozległymi ogrodami. Dzisiaj na ich zapleczach wybudowano szereg nowych domów. Znajdująca
się tu zieleń podobnie jak zabudowa łączy w sobie elementy typowych ogrodów
użytkowych z dominacją drzew owocowych ze współczesną zielenią ogrodową
z dominującymi żywotnikami. W pobliżu os. Wygoda znajduje się niezwykle
urokliwe osiedle Robotnicze, mimo iż nie wskazuje na ten fakt jego nazwa. Jedno- lub wielorodzinne, przedwojenne domy o charakterystycznych beczułkowatych dachach, otulone są dojrzałą zielenią. Elementem charakterystycznym
osiedla jest pas rozdziału jednokierunkowych dróg, dzisiaj przeznaczony na
parkingi, dawniej prawdopodobnie kwietnik. Ważnym terenem zieleni dla obu
osiedli jest pobliski park leśny – przedwojenny Steingarten (fot. 2.130 i 2.131).

Fot. 2.130-2.131. Steingarten w materiale archiwalnym z początku XX w.
oraz współcześnie – 2015
Na pn.-wsch. od ulicy ks. K. Michalskiego znajdują się współczesne osiedla kwadraciaków głównie z lat 70. XX w. tj. osiedle Ptasie i osiedle Bitew (okolice ulic
Racławicka, Kosynierów, Maciejowicka itd.), które rozdzielone ul. Botaniczną.
Wcześniej, przed 1945 r. znajdowały się tutaj m.in. winnice. Na obu osiedlach
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zieleń ogrodów przydomowych jest w pełni rozwinięta i stanowi o wizerunku
osiedlowych ulic. Podczas planowania osiedla, nie uwzględniono miejsca na
wspólną rekreację mieszkańców, a zwłaszcza dzieci. Najbliższym ogólnodostępnym terenem zieleni jest Park Piastowski, a dla mieszkańców os. Bitew park
leśny przy ul. Szczekocińskiej.
W pobliżu osiedla Ptasiego – w okolicy ulic Głowackiego, Jeżykowej, T. Kościuszki i Jaskółczej – znajduje się osiedle domów głównie wielorodzinnych. Budynki
osiedla są bardzo różne stylowo od zabytkowych willi, przez domy wielorodzinne z lat 50. XX w. do współczesnych bloków mieszkalnych i okazałych domów
jednorodzinnych. Niemal cała zieleń osiedla jest ogólnodostępna, poza nielicznymi prywatnymi parcelami. Przy ul. Głowackiego zachował się szpaler kasztanowców białych, na fragmentach nadal rosną strzyżone PRL-owskie żywopłoty
ligustrowe, a chodnikom towarzyszą wstążki zaniedbanych trawników. Przy
ul. Jeżykowej oraz ul. St. Poniatowskiego – na niektórych obszarach osiedla,
zwłaszcza przy budynkach wielorodzinnych – znajdują się bogate pod względem
kompozycji tereny zieleni, takie jak: żywopłoty, grupy krzewów i okazałe drzewa
(fot. 2.132). Kolejne osiedle ujęte ulicami: St. Moniuszki, Ogrodowej i Fabrycznej
(karta TZ40), podobnie jak poprzednie jest mocno zróżnicowane pod względem
zabudowy i zieleni. Centralną część wyznaczonego kwartału zajmuje współczesne osiedle bloków mieszkaniowych, oddanych do użytku ok. 2010 r., a część
z nich jest nadal w budowie. Zieleń osiedlowa jest tu młoda i skąpa, przede
wszystkim brakuje tutaj drzew. Nie ma również miejsc do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla w każdym wieku – sytuację w małym stopniu poprawia pobliski park Kolei Szprotawskiej. Przy ul. Fabrycznej znajduje się kilka
domów wielorodzinnych oraz zaadaptowanych na nowe cele budynków dawnych zakładów przemysłowych (fot. 2.133). Na ich zapleczach znajdują się niewielkie, ograniczenie dostępne ogrody z górującymi drzewami.

Fot. 2.132-2.133. Tereny przy rondzie Tomasza Florkowskiego (zabudowa
ul. Ogrodowa, Jaskółcza) i przy ul. Fabrycznej, 2015
Na granicy opisywanego sektora miasta i strefy ochrony konserwatorskiej, znajduje się kolejny obszar o zróżnicowanej zabudowie i zieleni – osiedle w okolicy
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ul. Konopnickiej. Na różnorodność składają się domy jednorodzinne z prywatnymi ogrodami, niskie bloki wielorodzinne tzw. punktowce w otoczeniu dobrze
oraz nieznacznie większe bloki (zachodnia strona ul. Moniuszki) w otoczeniu
dorosłej zieleni z niestety z niewielkim udziałem drzew. Charakterystyczna zabudowa, a tym samym zieleń towarzyszy kwartałowi ul. Sikorskiego oraz
ul. Sienkiewicza. Jest ona wielorodzinna, we fragmentach zwarta, niekiedy
z usługami w parterze (ul. Sikorskiego, Sowińskiego, Kraszewskiego, Sienkiewicza). Wnętrza wyznaczonego kwartału zajmują cenne tereny zieleni, podwórza
śródblokowe, park im. Gen. J. Sowińskiego i ogród dawnej willi Suckerów,
ob. autyków (fot. 2.134). Po południowej stronie ul. Sienkiewicza znajduje się
ograniczenie dostępny ogród willowy przy Regionalnym Centrum Rozwoju Kultury (fot. 2.136 i 2.137), i drugi znacznie skromniejszy, acz z bardzo cennymi
cisami – ogród przy poczcie (fot. 2.135).

Fot. 2.134-2.135. Teren przy willi Suckera, ob. ul. Sienkiewicza;
ogród przy poczcie, ul. Stroma; 2015

Fot. 2.136-2.137. Ogród willowy przy Regionalnym Centrum
Rozwoju Kultury, 2015
Osiedle Słoneczne (karta TZ39) to w przeważającej części osiedle niskich punktowców w otoczeniu zieleni. Znaczny obszar zajmują tereny sportowe: ogólnodostępny „Kaczy Dół” (fot. 2.138), Zielona Strzała i boiska ograniczenie dostępne
znajdujące się przy szkole podstawowej. W strukturze osiedla wyróżniają się:
obszar wodociągów w wsch.-pd. części pozbawiony zupełnie drzew, przedszkole
z parkiem, fragment osiedla wielorodzinnego z lat 20-30. XX w. przy skrzyżowa138
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niu Wiśniowa_1 Maja. Zieleń osiedlowa, zorganizowana jest w postaci szpalerów drzew, grup drzew, soliterów, krzewów w układach liniowych (przy ulicach,
chodnikach oraz blokach), soliterów i grup krzewów (fot. 2.139). Nasadzenia
wykonywano planowo oraz przypadkowo. Na terenie wyróżnia się szczególnie
ul. Sucharskiego, gdzie znajduje się bogactwo wysokich drzew tworząc osiedle
wśród zieleni z licznymi wnętrzami. W zachodniej części osiedla występują nieliczne drzewa owocowe jako pozostałość po znajdujących się tu wcześniej
ogródkach działkowych. Liczne gatunki drzew i krzewów, w tym najliczniej występujące: brzozy brodawkowate, topole i wierzby, klony zwyczajne, kasztanowce, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, bzy lilaki, tamaryszki, ligustry, forsycje
i derenie.

Fot. 2.138-2.139. Osiedle Słoneczne, 2015
Rozległe osiedle Piastowskie (karta TZ34), zróżnicowane pod względem zabudowy z uwagi na czas aranżacji przestrzeni mieszkalnej – od lat 70. XX w. do
czasów współczesnych. Jego cechą wspólną jest bogactwo zieleni kształtowanej
(fot. 2.140 i 2.141). Wiele budynków posadowionych równolegle do siebie
z pozostawieniem wspólnego podwórka, zaaranżowanego w postaci placu zabaw dla dzieci oraz terenu zieleni kształtowanej z dużym udziałem drzew. Liczne
i duże powierzchniowo obiekty usług handlowych, edukacyjnych i przede
wszystkim ich parkingi, pozbawione są zieleni. W środkowo-wschodniej części
opisywanego terenu przy ul. Wyszyńskiego znajduje się zieleniec, który nie jest
wykorzystany mimo ogromnego potencjału. Podwórza śródblokowe po
wschodniej części ul. Wyszyńskiego (za tzw. pasażem handlowym) są niemal
całkowicie pozbawione zieleni. Zieleń osiedla występuje w formie szpalerów
i skupisk drzew, soliterów, krzewów w układach liniowych (wzdłuż ulic i przy
blokach), soliterów i grup. W przeważającej części nasadzenia drzew są przypadkowe. Ostatnie osiedle w pd.-wsch. części miasta znajduje się przy ul. Unii
Europejskiej (karta TZ35). Tworzy je jednorodna zabudowa domów jednorodzinnych z pocz. XXI w. z prywatnymi ogrodami. Do terenów ogólnodostępnych
osiedla należą niezagospodarowany teren trawnikowy w środkowej części osie139
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dla oraz niewielki zieleniec z winoroślami. Od południa i w mniejszym stopniu
od zachodu teren osiedla przylega do skarpy porośniętej lasem.

Fot. 2.140-2.141. Osiedle Piastowskie – ul. Ptasia,
ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, 2015

2.2.2.4.

Zieleń na terenach usługowych

W północno-wschodniej części miasta obecne są dwa duże obszaru usługowe –
teren Szpitala Wojewódzkiego i Polikliniki oraz teren Kampusu A Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Teren szpitalny zajmuje obszar między ul. Wazów i Podgórną
w linii NS oraz między Spokojną/Krótką i Ludwika Waryńskiego w linii WE (karta
TZ21). Teren jest wewnętrznie zróżnicowany, zawierając części obfitujące
w zieleń wysoką, krzewy, ale także części zagospodarowane w formie dużych
powierzchni trawnikowych (fot. 2.142 i 2.143).

Fot. 2.142-2.143. Teren szpitala w Zielonej Górze, 2015
W dużej mierze wynika to z różnej funkcjonalności części składowych terenu
szpitalnego w historii tego obiektu. Od strony ul. Wazów ulokowane są stare
obiekty szpitalne (przedwojenna Bethesda), w formie kompleksów z wewnętrznymi zieleńcami. Tereny towarzyszące innym obiektom na terenie szpitala są już
konwencjonalnie zagospodarowane z zaakcentowanymi strefami wejściowymi
i uzupełnieniem zielenią wysoką miejsc bocznych w stosunku do wejścia. Nie140
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które budynki zostały otoczone zielenią wysoką. Z punktu widzenia współtworzenia systemu zieleni miejskiej, obecnie teren szpitala jest otwarty dla pieszych, mogących tędy przechodzić i przebywać wewnątrz obszaru. Ograniczony
jest za to wjazd na teren szpitala samochodów osobowych. Stwarza to dodatkowo pozytywny obraz funkcjonowania tego terenu. Teren jest jednak głównie
obszarem usług służby zdrowia stąd trudno oczekiwać zainwestowania w formy
zieleni typu parkowego na jego całym obszarze, czy też zaawnasowanych zieleńców miejskich. Wskazane byłoby jednak utworzyć tego rodzaju formy z myślą
o rekonwalescentach szpitala i rodzinach/znajomych te osoby odwiedzających,
tworząc mniej odkryte (bardziej intymne) obszary w pobliżu wybranych obiektów szpitalnych. Na wschód od szpitala, przy ul. Podgórnej i Prof. Z. Szafrana
zlokalizowany jest kompleks usług szkolnictwa wyższego – obecnie Kampus A
Uniwersytetu Zielonogórskiego (karta TZ17, fot. 2.144 i 2.145).

Fot. 2.144-2.145. Kampus A Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015
Historycznie to kompleks przemysłowy, związany z istnieniem w tym miejscu
przed II WŚ cegielni. W latach 60. XX w. zbudowano tutaj Wyższą Szkołę Inżynierską, kolejno przekształconą w Politechnikę Zielonogórską i Uniwersytet.
50 lat istnienia spowodowało wielokrotne zmiany w organizacji przestrzeni
Kampusu i jego architekturze. Teren odznacza się dużą deniwelacją terenu w osi
S-N, wynoszącą 25-28 m na dystansie ok. 600 m. Zieleń na obszarze kampusu
ukształtowana jest głównie jako towarzysząca poszczególnym budynkom. Istnieją tutaj zarówno powierzchnie trawnikowe, jak drzewa nasadzone w grupach
oraz krzewy. W północnej części kompleksu znajduje się zbiornik wodny w niewielkim wyrobisku – pozostałości po wydobyciu gliny. Kilka podobnych zbiorników
istnieje jeszcze w rejonie akademików UZ przy ul. Wazów (karta ZP07) i w lesie
przylegającym do obszaru od strony wschodniej (Park Poetów – karta ZP08).
Z uwagi na osiowy charakter kampusu i komunikację wewnętrzną, brak jest na
terenie typowego dla kampusów uniwersyteckich placu centralnego. Tym niemniej istnieją możliwości jego aranżacji, co dałoby możliwość zmiany charakteru
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kompleksu. Dobrym uzupełnieniem takiej zmiany byłoby inne ukształtowanie
zieleni urządzonej, w kierunku podniesienia prestiżu kompleksu.
W części północno-zachodniej Zielonej Góry zlokalizowany jest Kampus B Uniwersytetu Zielonogórskiego (karta ZLP01). Zlokalizowany on jest przy ul. Wojska
Polskiego. Historycznie to kompleks Wyższej Szkoły Pedagogicznej, utworzony
w latach 70. XX w. Również i ten kompleks (jak Kampus A UZ) przeszedł szereg
przekształceń w zakresie zmian architektonicznych i planistycznych. Wraz z nimi
pojawiły się zieleńce o charakterze reprezentacyjnym przed budynkami, zieleńce przy parkingach, szpalery winorośli oraz grupy drzew i krzewów (fot. 2.146
i 2.147). Między budynkiem centralnym kampusu i akademikiem znajduje się
rozległa otwarta przestrzeń trawnika, który zajmuje przestrzeń dawnego lasku,
usuniętego celem umożliwienia rozbudowy uczelni. Współcześnie pozostaje
w formie trawnika, dając możliwość zaarnażowania części wspólnej kampusu,
zgodnie ze standardem kampusów uniwersyteckich. Nowa aranżacja zieleni
kształtowanej zaistniała przy budynku biblioteki. Obecnie przestrzeń przynosi
wrażenie dużej technicyzacji za sprawą bardzo widocznych elementów podejść
i podjazdów. Z czasem surowość krajobrazu tego miejsca będzie złamana przez
rozwijające się drzewa i krzewy.

Fot. 2.146-2.147. Kampus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015
W północnej części miasta, w jej częściach wschodniej i zachodniej znajdują się
liczne wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Standardem dla tych obszarów
jest ubogo zorganizowana zieleń, głównie w postaci wąskich pasów trawnikowych, rozdzielających sektory parkingowe lub tworzących obwódkę całego terenu. W niektórych rozwiązaniach, obwódka zorganizowana jest z udziałem
krzewów ozdobnych, mało zróżnicowana gatunkowo – traktowanych jako roślinność okrywowa (fot. 2.148).
W południowej części miasta tereny zbliżone do tych z części północnej nie
występują. Uwagę w opisywanym zakresie można zwrócić jedynie na otoczenie
Galerii Handlowej Focus Mall, zrealizowane wraz z tą inwestycją. Zagospodarowanie tego obszaru od strony parkingu sprowadza się do zabezpieczenia antyerozyjnego skarpy w części wschodniej i introdukcji roślinności w strefach wjazdowych na parking od strony ulic miejskich (fot. 2.149). Zadania te zrealizowano
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z użyciem głównie gatunków okrywowych płożącej irgi i rozkrzewiającego się
berberysu. Przy pd. i wsch. granicy posesji galerii, znajdują się niewielkie zieleńce z roślinnością trawiastą, krzewami oraz kolumnowymi grabami. Od strony
al. Konstytucji 3 Maja aranżacja dotyczy zieleńców opisanych w r. 2.2.1.4.

Fot. 2.148-2.149. Zieleń towarzysząca dużym płaszczyznom parkingowym
przy centrach handlowych; otoczenie InterMarche na Os. Zastalowskim
i Focus Mall, 2015

2.2.2.5.

Zieleń przyuliczna

W części północnej miasta, poza obszarem opisanym w rozdziale 2.2.1, głównymi ciągami komunikacyjnymi są al. Wojska Polskiego, ul. Łużycka, Stefana
Wyszyńskiego, al. Zjednoczenia, ul. Stefana Batorego, Sulechowska i Trasa Północna. Aleja Wojska Polskiego prowadzi ruch do centrum miasta z Krosna Odrzańskiego i zachodnich części Zielonej Góry. Jest zagospodarowana tylko
w niewielkim stopniu w sposób standardowy dla założeń alejowych. Typowy
układ alejowy znajdujemy w ciągu między skrzyżowaniem z ul. Zacisze i ul. Wyszyńskiego a zbiegiem z ul. Jacka Malczewskiego. Na pozostałych odcinkach
układ alejowy jest poprzerywany, raczej można więc mówić o skupiskach, fragmentach zieleni wysokiej, towarzyszących przebiegowi ulicy. Między ul. Zacisze
i Rondem PCK al. Wojska Polskiego jest drogą dwupasmową z pasem zieleni
rozdzielającej (fot. 2.150). Pas ten jest zagospodarowany wadliwie, będąc powierzchnią trawnikową z nasadzeniem gniazdowym winorośli (fot. 2.151). Roślina ta nie nadaje się do tego celu, nie stanowiąc osłony przeciwolśnieniowej,
a dodatkowo przez większość roku nie stanowiąc elementu estetyzującego.
Rondo PCK, łączące al. Wojska Polskiego i al. Zjednoczenia zostało opisane
w rozdz. 2.2.1.4.
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Fot. 2.150-2.151. Al. Wojska Polskiego na zachód od ronda PCK;
krzewy winorośli nasadzone w pasie rozdzielającym jezdnie, 2015
Ulica Łużycka wprowadza/wyprowadza ruch z kierunku zachodniego (Nowogród
Bobrzański, Żary, Lubsko) do centrum miasta. Na odcinku od zbiegu ul. Francuskiej do skrzyżowania z ul. Dąbrówki jest drogą dwupasmową z pasem zieleni
rozdzielającej. Pas ten do Ronda Jana Pawła II jest zagospodarowany z użyciem
grup krzewów i drzew, pozytywnie kształtujących krajobraz. Samo Rondo Jana
Pawła II jest zagospodarowane z użyciem krzewów, bylin i roślin sezonowych
w obrębie wyspy centralnej (Ø 25 m). Kliny zieleni rozdzielających pasma naprowadzające na rondo są porośnięte darnią z introdukowanymi roślinami cebulowymi, kwitnącymi wiosną. Na wschód od ronda, na odcinku ok. 125 m,
zrealizowano nasadzenie drzew oraz dwie rabaty zbudowane z bylin, krzewów
i drzew. Dalej pas rozdzielający zrealizowano w formie trawnika, z małymi grupami krzewów w części wschodniej ulicy.

Fot. 2.152. Ulica Łużycka na zachód od ronda Jana Pawła II, 2015
W północnym pasie przydrożnym zrealizowano przed kilkoma laty nasadzenie
drzew na odcinku ok. 170 m od zbiegu z ul. Dąbrówki. Ul. Dąbrówki została opisa144
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na w rozdz. 2.2.1.4. Ulica Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kilku swoich fragmentach ma charakter alejowy – przy zbiegu z ul. Wojska Polskiego i w części
niedalekiej od ronda Jana Pawła II. Aleja jest poprzerywana w części środkowej
przez brak drzew, głównie po stronie zachodniej. Przed zbiegiem z ul. Wojska
Polskiego oraz wjazdem na opisywane rondo pasy ruchu są rozdzielone powierzchniami trawnikowymi. Aleja Zjednoczenia prowadzi ruch z Przylepu do
centrum miasta. Praktycznie nie ma charakteru alejowego, a jedynie w niektórych miejscach towarzyszy jej zieleń wysoka, związana z zagospodarowaniem
terenów przyległych – przy ul. Lisiej, Działkowej, Olchowej, doliny Łączy,
ul. Słonecznej, terenu Elektrociepłowni, zabudowy usługowej ZGKiM oraz ZWiK,
obecnością terenów leśnych od zbiegu ul. Lotników do ronda przy wyjeździe
w kierunku Przylepu. Na większości przebiegu droga jest poprowadzona w formie dwupasmowej z rozdzielającym pasem zadarnionym. Ulica na odcinku od
ronda do wiaduktu kolejowego jest obecnie w fazie gruntownej przebudowy.
Rondo zagospodarowane jest jako duża (Ø 99 m) płaszczyzna trawnikowa,
z nowym nasadzeniem grupy brzóz i świerków i rabatą centralną z krzewów
ozdobnych. Kliny naprowadzające ulice na rondo są trawnikowe. Od strony
wschodniej założono szpaler dębów. Rondo należy uznać za zagospodarowane
wadliwie, sprzecznie z podstawami sztuki ogrodniczej i aranżacji przestrzeni
(fot. 2.153).

Fot. 2.153. Zagospodarowanie ronda przy wyjeździe w kierunku Przylepu, 2015
Ulica Stefana Batorego łączy północne sektory miasta, w tym Czarnkowo i Łężycę z centrum miasta. Jest zbudowana w formie wąskiej ulicy przebiegającej
wzdłuż zabudowy historycznej i współczesnej na odcinku między rondem Anny
Borchers i zbiegiem z ul. Energetyków. Na tym odcinku zieleń inna niż niewielkie
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elementy trawnikowe występuje sporadycznie, głównie jako towarzysząca budynkom. Rondo Anny Borchers, o Ø wyspy centralnej 15 m, zagospodarowano
z użyciem krzewów i bylin. Większa liczba drzew wzdłuż ulicy Batorego występuje po wschodniej jej stronie na północ od zbiegu ul. Rajskiej, przy zbiegu
ul. Obywatelskiej oraz w sąsiedztwie ronda u zbiegu ul. Energetyków. Od tego
miejsca do Ronda Stefana Batorego ulica jest zorganizowana w postaci drogi
dwupasmowej, rozdzielonej pasem rozdzielającym w postaci trawnika. Również
pasy przydrożne są zagospodarowane w ten sposób. Przy Rondzie Stefana Batorego, od strony zachodniej, ulicy towarzyszy zieleń izolacyjna składowiska złomu, w postaci szpaleru robinii akacjowej. Trzy robinie akacjowe znajdują się na
terenie klina doprowadzającego pasy ruchu do ronda, a kolejne dwie na wyspie
ronda przy jego południowej krawędzi. Wyspa centralna (Ø 89 m) jest
w większości zadarniona, z dużym udziałem roślin innych niż z rodziny traw.
Od strony krawędzi wyspy założono szpalery winorośli na rusztowaniu drewnianym z rozciągniętymi drutami. Rondo należy uznać za zagospodarowane nieprawidłowo, sprzecznie z podstawami sztuki ogrodowej i aranżacji przestrzeni
(fot. 2.154).

Fot. 2.154. Sposób zagospodarowania ronda Stefana Batorego, 2015
Ulica Sulechowska prowadzi ruch z centrum miasta na północ, m.in. do Chynowa i Zawady, a także w kierunku północnego węzła drogi S3. Od strony miasta
rozpoczyna się na niewielkim Rondzie Albina Bandurskiego (wyspa zagospodarowana zielenią o Ø 16 m), zagospodarowanym z użyciem krzewów ozdobnych.
Droga jest dwupasmowa, początkowo przebiegająca wiaduktem nad ul. Gen.
Józefa Bema i torami kolejowymi. W całym jej dalszym przebiegu, ulicy towarzyszą płaszczyzny trawnikowe w pasach przydrożnych i na uformowanych wysepkach rozdzielających. Na odcinku przebiegu pod drogą potoku Gęśnik, ulicy
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towarzyszą drzewa. W dalszym odcinku spotykane są one sporadycznie,
a w większej ilości przy stadionie MOSiR i Aquaparku (fot. 2.155). Zwarte nasadzenie leśne towarzyszy ulicy przy Rondzie Rady Europy, od strony wschodniej.
Rondo Rady Europy o Ø wyspy centralnej 79 m, zagospodarowane jest jako
duża płaszczyzna trawnikowa ze szpalerami winorośli na rusztowaniu drewnianym z rozciągniętymi drutami od strony krawędzi wyspy. Rondo należy uznać za
zagospodarowane nieprawidłowo, sprzecznie z podstawami sztuki ogrodowej
i aranżacji przestrzeni.

Fot. 2.155. Ulica Sulechowska przy terenie sportowym MOSiR, 2015
Trasa Północna jest elementem obwodnicy miasta, prowadzącym ruch z drogi
S3 w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim (Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Żary, Żagań, Lubsko). Przechodzi w większości swojego dystansu przez tereny zalesione, stąd posiada w północnej i południowej strefie obudowę drzew. W niektórych miejscach drodze towarzyszą założenia otwarte,
zwłaszcza w strefach usługowych, wytwórczych, magazynowych i osiedlowych.
W strefie Os. Zastalowskiego jest oddzielona od obszarów mieszkalnych ekranem dźwiękochłonnym oraz obudową roślinną, prawidłowo wykonaną technicznie i pod względem estetycznym (fot. 2.156). W miejscu skrzyżowania obwodnicy i drogi w kierunku Krosna Odrzańskiego oraz wjazdu do miasta od strony ul. Wojska Polskiego zbudowano duże Rondo Piastów Śląskich – o Ø wyspy
centralnej ok. 100 m. Jest ono pokryte roślinnością trawiastą. Rondo wymaga
zagospodarowania z uwzględnieniem faktu, że jest to istotna strefa wjazdowa
do miasta. Trasa dalej przebiega w kierunku południowym, między powierzchniami zalesionymi, do zjazdu w kierunku Wilkanowa i dalej Zielonej Góry
(ul. Łużycka), a na południowy zachód w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego.
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Fot. 2.156. Trasa Północna z zazielenionym ekranem akustycznym
przy Osiedlu Zastalowskim, 2015
W części wschodniej i południowo-wschodniej najważniejsze szlaki komunikacyjne to ul. Szosa Kisielińska i ul. Wrocławska. Ulica Szosa Kisielińska to historycznie jeden z ważnych kierunków ruchu, z Zielonej Góry w kierunku Starego
i Nowego Kisielina (Alt Kessel, Dtsch. Kessel). Współcześnie ulica na terenie
dawnej Zielonej Góry jest czteropasmowa, w początkowym biegu od strony
miasta bez podziału pasów ruchu pasem rozdzielającym. Pasy przydrożne wskazują na alejowy charakter drogi, w dużej mierze jednak zaburzony. Drzewami
tworzącymi układ alejowy są w tej części brzoza brodawkowata, klon pospolity,
topola kanadyjska, robinia akacjowa. W okolicy zbiegu ul. Armii Ludowej pojawia się trawiasty pas rozdziału pasów ruchu, z podwójną, metalową barierą
bezpieczeństwa (fot. 2.157). Braki w alejowym założeniu w tej części tłumi zagospodarowanie terenów przy ogrodzeniach domów jednorodzinnych. Dominującym drzewem alejowym i quasi-alejowym jest w tej części robinia akacjowa.
W przebiegu do wiaduktu nad trasą S3 szpalery drzew zanikają. Od strony północnej drodze towarzyszy powierzchnia leśna, z południowej – zabudowa osiedla domów jednorodzinnych. Przed wiaduktem uwagę przykuwa rozłożysty dąb,
z ogrodzonym pniem przy użyciu kutego ogrodzenia metalowego. Na wysokości
nowych osiedli mieszkaniowych, do granic dawnego miasta, trasa ma konstrukcję drogi szybkiego ruchu. Roślinność wysoka towarzyszy drodze w dalszych
planach. Na wysokości zjazdu na osiedla Pomorskie, Śląskie i Kaszubskie kończy
się układ dwupasmowy drogi. Jednym pasmem wyprowadzany jest ruch w kierunku ronda na skrzyżowaniu drogi i zjazdów do osiedli, wzdłuż Osiedla War-
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mińskiego, Mazurskiego i w kierunku Starego Kisielina. Droga w tym odcinku
prowadzi wśród lasu i ma charakter typowej drogi pozamiejskiej.

Fot. 2.157. Szosa Kisielińska, źródło GoogleEarth, 2015
W części południowo-zachodniej system komunikacyjny opiera się na prowadzących poza miasto ciągach drogowych, w postaci ul. Generała Władysława
Sikorskiego_Kożuchowskiej_Jędrzychowskiej, Botanicznej i Łużyckiej. System
uzupełniają główne ulice wewnętrzne: Stefana Wyszyńskiego_Księdza Kazimierza Michalskiego, 1 Maja_Jaskółcza, Ptasia, Ogrodowa, Nowojędrzychowska
i Pileckiego_Jagodowa.
Ulica Sikorskiego, przechodząca dalej w Kożuchowską i Jędrzychowską, jest
jedną ze starszych ulic miasta. Poza strefą ochrony konserwatorskiej, od
ul. Piwnej towarzyszy jej relikt alei lipowej z nielicznymi domieszkami innych
drzew. Na fragmentach długości ulicy, występują także żywopłoty ligustrowe
oraz grupy krzewów ozdobnych, towarzyszące ulicznym chodnikom, a w części
Jędrzychowa – zieleń ogrodów przydomowych. Ulicę Botaniczną dekoruje zieleń
prywatnych posesji, szpaler jarząbów pospolitych oraz dobrze prezentujących
się różnobarwnych grupy krzewów (nowe nasadzenia). Znaczącym elementem
ulicy jest owalna wysepka ronda na skrzyżowaniu ul. ks. K. Michalskiego, zagospodarowania krzewami okrywowymi. Znajduje się tu także niewielkie drzewo
owocowe, które zachowano mimo przebudowy drogi (fot. 2.158).

Fot. 2.158. Ulica Botaniczna wraz z rondem na skrzyżowaniu
z ul. ks. K. Michalskiego, źródło GoogleEarth, 2015
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Podobnie (choć mniej efektownie) zagospodarowane jest rondo Zesłańców
Sybiru. Ul. Botaniczna, na odcinku między rondami, bogata jest w komponowaną zieleń w postaci fragmentów alei drzew i różnobarwnych grup krzewów,
towarzyszących chodnikom. Od ronda Zesłańców Sybiru droga prowadzi przez
las do Ochli, a druga – ul. Nowojędrzychowska wiedzie do najmłodszych osiedli
miasta m.in. os. Kwiatowego i os. Kamieni Szlachetnych. Tej ulicy, w części od
strony zachodniej towarzyszy las, a od strony wschodniej pas rozdziału jezdni
i chodników z młodymi nasadzeniami drzew, tworzących szapler przechochodzacy poza lasem aleję z klonów. Wyjątkową ulicą w opisywanym sektorze jest
ul. Ks. K. Michalskiego. Droga wybudowana kilka lat temu, zbudowana jako
alternatywny dojazd na osiedle nowojędrzychowskie, poprowadzona została na
nasypie przez Park Piastowski. Ponadto, na całej długości towarzyszą jej ekrany
dźwiękochłonne, stąd też towarzysząca jej zieleń umacniająca skarpy, nie jest
widoczna dla kierujących pojazdami. Na styku ul. S.Wyszyńskiego oraz ul. ks.
K. Michalskiego znajduje się niewielkie rondo im. Anny German z estetyczną
zielenią. Ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego towarzyszy aleja lip oraz zieleń
przy chodnikach głównie w postaci żywopłotów ligustrowych oraz nowonasodzonych szpalerów pęcherznic kalinolistnych o czerwonych liściach (fot. 2.159).

Fot. 2.159. Ciąg ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
źródło GoogleEarth, 2015
Wyspy oraz pasy rozdziału pozostają skromnie zagospodarowane, dominują tu
zaniedbane murawy oraz szpaler dębów kolumnowych. W okolicy ronda Jana
Pawła II, w alejowym porządku nasadzono klony pospolite odm. czerwonolistnej. Wysepka ronda udekorowana jest krzewami a w sezonie wegetacyjnym
także roślinami jednorocznymi. Ulica Łużycka niemal na całej długości posiada
pas rozdziału jezdni, jednak tylko we fragmencie w okolicy ronda JP II jest ciekawie zagospodarowany grupami krzewów i katalpami w odm. Nana. Widoczne
są objawy zamierania jednej z grup krzewów i drzew, prawdopodobnie ze
względu na źle przygotowane podłoże (fot. 2.160).
Przy ul. Łużyckiej charakterystyczne są także nasadzenia wspomnianych powyżej
klonów pospolitych odm. czerwonolistnej – drzewa towarzyszą całemu skrzyżowaniu. Są to młode nasadzenia drzew, których wadą są złej jakości sadzonki
o niewykształconych, koślawych koronach, niektóre drzewa do dzisiaj mają
150

Rozdział 2

korony, związane przez szkółkarzy na czas transportu. W dalszej części omawianego sektora znajduje się ul. 1 Maja, towarzyszy jej wyłącznie na fragmencie
szpaler lip i niewielki pas zieleni przy chodniku. Ulica łączy się w dalszej części
z ul. Jaskółczą, opisaną w punkcie 2.2.1.4.

Fot. 2.160. Ciąg ulicy Łużyckiej od strony ronda Jana Pawła II,
źródło GoogleEarth, 2015

Fot. 2.161. Ciąg ul. Ptasiej, 2015
Od ul. Fabrycznej w kierunku zachodnim biegnie ul. Ogrodowa, po jej obu stronach zachowały się jeszcze relikty alei lipowej, podobnie jak na fragmencie
ul. Piastowskiej. W dalszej części drogi przy ul. Ptasiej nie występuje zieleń
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kształtowana, od ul. Piastowskiej do ronda Anny German, rośnie szereg różnych
drzew i krzewów nietworzących spójnej wizji ulicy. Powyżej ronda sytuacja jest
podobna aczkolwiek, widoczne są relikty alei lipowej towarzyszącej ulicy, parkingom oraz żywopłoty ligustrowe przy chodnikach (fot. 2.161). W znacznie
dalszej części miasta, znaczącym i prawdopodobnie najmłodszym ciągiem komunikacyjnym są ul. Pileckiego i Jagodowa, której na całej długości towarzyszy
las, w części zachodniej ul. Jagodowej po południowej stronie miasta, ulicy towarzyszy zieleń ogrodów przydomowych.

2.2.2.6.

Ogrody działkowe i pola uprawne

Część północno-zachodnia Zielonej Góry obfituje w kompleksy ROD. Odnotować
na tym obszarze należy duże kompleksy działek w części zachodniej – w lesie na
zachód od ul. Ceramicznej (karta ZL01), przy ul. Łużyckiej (karta OD07),
ul. Działkowej i Węglowej (karta OD01), ul. Wrzosowej (karta ZP02), ul. Foluszowej (karta ZP02), Przy Ogrodnictwie (karta OD02), przy ul. Źródlanej i Zdrojowej (karta OD04), N od Trasy Północnej (karta ZL07). W części południowozachodniej miasta zewidencjonowano dwa kompleksy ROD: Zastal I (karta
OD08) przy ul. Żurawiej, Ogrody działkowe "Leśna Polana" (karta OD09).
W części południowo-wschodniej obecne są z kolei ROD przy ul. Nowej – Zastal II
(karta OD08), obszerny kompleks działek na Jędrzychowie m.in. "Stokrotka",
"Falubaz" (karta OD11) oraz na Os. Słowackiego (karta OD12).
Wszystkie wymienione obszary ogrodów działkowych to wydzielone, ogrodzone, zamknięte kompleksy, zazwyczaj należące do Polskiego Związku Działkowców (tylko niektóre powierzchnie prywatne), z prawem wejścia ograniczonym
do posiadaczy działek i osób przez nie zaproszonych. Tym samym spełniają rolę
obszarów wypoczynku i rekreacji osób chcących zajmować się uprawą roli na
niedużych, najczęściej 5-arowych poletkach. Zagospodarowane są one najczęściej jako mini sady i warzywniki, z częściami poświęconymi roślinom ozdobnym
i na trawniki. Niemal każda działka wyposażona jest w altanę o konstrukcji
i wyglądzie zależnych od woli dzierżawcy (fot. 2.162). Stanowią pokaźną część
miejskich terenów zieleni, nie wchodząc w system zieleni publicznej. Z racji
rozwoju obszaru miasta i różnej polityki władz, zwłaszcza prowadzonej przed
rokiem 1989, kompleksy ogrodów działkowych funkcjonują wewnątrz terenów
zabudowanych, na skraju tych terenów, jak też jako enklawy śródleśne. Z uwagi
na liczebność kompleksów, jak też zawartej w nich sumarycznej liczby działek,
są istotnym elementem rekreacji i wypoczynku znacznej populacji mieszkańców
miasta. Tym niemniej, choć służąc innym celom i zawierając inne elementy,
z uwagi na ich ukształtowanie i lokalizację, niektóre kompleksy ogrodowe rozbijają strukturę miasta (podobnie jak tereny o charakterze usługowomagazynowym i wytwórczym).
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W części północnej miasta istnieją nieużytki porolne, pozostawione po dawnej
działalności PGO PGR w Zielonej Górze, a nawet wcześniejsze (karta R01).

Fot. 2.162. Ogrody działkowe przy ul. Łużyckiej, 2015
Współcześnie są one miejscem systematycznie postępującej sukcesji naturalnej,
z podstawowym kierunkiem porastania roślinnością znoszącą okresowe susze –
np. trzcinnikiem piaskowym, a także rozwojem porostu sosnowego z samosiewu
(fot. 2.163). Tereny pozostawione przez rolnictwo są także obecne w formie
zdewastowanych nieużytków w dolinie Łączy (karta ZP02) – głównie ciąg między
ul. Węglową, Składową i granicami miasta wzdłuż ul. Foluszowej. W południowej części miasta pola uprawne w granicach miasta do końca roku 2014 nie
występują.

Fot. 2.163. Tereny porolnicze po kombinacie PGO PGR w Zielonej Górze, 2015
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2.2.2.7.

Cmentarze

W północno-zachodniej części miasta nie występują cmentarze historyczne, ani
współczesne. W części północno-wschodniej funkcjonuje cmentarz komunalny
w Chynowie, między ulicami Chynowską i Błotną. Jest to obiekt o powierzchni
0,96 ha, któremu współcześnie towarzyszy zabudowa jednorodzinna. Na terenie
cmentarza występują liczne, stare drzewa, które optycznie powiększają przestrzeń, zapewniają cień oraz zapewniają estetyczną oprawę miejscu.
W południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta znajdują się
dwa cmentarze: najobszerniejszy – Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze –
położony przy ul. Wrocławskiej (karta ZC07) oraz tzw. stary cmentarz na Jędrzychowie (karta ZC04). Pierwszy z wymienionych założony został w 1954 roku.
Dzieli się na dwie części: starą – północną, w dużej części o charakterze leśnym
oraz nową – południową, ze współczesnym układem kwater. Stara część cmentarza komunalnego, w swojej części zachodniej i centralnej, ma charakter pięknego i zróżnicowanego założenia parkowego. Sprzyja temu zarówno ukształtowanie terenu, jak duża ilość zieleni wysokiej i niejednolity kształt poszczególnych kwater. W niektórych sektorach pozostawiono enklawy leśne, pozbawione
miejsc grzebalnych. Wewnątrz kwater obecna jest zieleń w formie wysokich
krzewów – głównie z rodzaju Thuja, Chamaecyparis i Juniperus, ale obecne są
w nich także inne gatunki roślin ozdobnych. Wszystko to połączyło się we wspaniały labirynt, stanowiąc o wyjątkowym uroku tej części cmentarza zielonogórskiego. Wytwarza się też specyficzny mikroklimat, o wyraźnie spowolnionych
przepływach mas powietrza. W części wschodniej i północnej starego cmentarza
obecne są kwatery nowsze, bogato jednak wyposażone w zieleń, zarówno
w częściach wspólnych (przy alejach), jak też towarzyszącą grobom. Ta ostatnia
to głównie żywotniki i cyprysiki, z mniejszym udziałem innych rodzajów roślin
ozdobnych. Poza kwaterami pochówków indywidualnych, znajduje się tutaj
obszar zagospodarowany jako miejsce pamięci o najważniejszych traumatycznych wydarzeniach narodu polskiego, jak zsyłki na Syberię, hekatomba II Wojny
Światowej, czy prześladowania czasów komunizmu. Skwer ten to duża powierzchnia trawiasta, na której ustawiono pomniki o tych wydarzeniach (fot.
2.164 i 2.165).
Nowa część cmentarza założona na początku XXI w., znajduje się po stronie
południowej ul. Wrocławskiej. Jej wizerunek zapisano w Uchwale nr XLV/540/01
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Zakładano w nim nawiązanie w nowej części cmentarza do układu planistycznego
części starej. Oznaczałoby to osiągnięcie pięknego kształtu, o bardzo ciekawej
sylwecie (rys. 2.5). Współcześnie niestety zauważalna jest tendencja ku maksymalizacji liczby miejsc grzebalnych, co należy uznać za ogromną wadę z niepowetowaną szkodą dla finalnego wizerunku tego założenia. Obecnie jest to kom154
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pleks dużych, otwartych kwater grzebalnych, bez pomysłu na zieleń kształtowaną (fot. 2.166 i 2.167).

Fot. 2.164-2.165. Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze – część stara, 2015

Fot. 2.166-2.167. Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze – część nowa, 2015
W kwaterach grzebalnych wprowadzono zakaz wprowadzania nasadzeń krzewów ozdobnych, tak ciekawie komponujących przestrzeń części starej. W częściach zewnętrznych posadzono drzewa i krzewy zupełnie przypadkowe, przy
tym skandalicznej jakości, które obecnie powinny być jak najszybciej usunięte
i zastąpione planowo wprowadzoną. Należy też zadbać o części pozostawione
jako ZP. Teren prowadzony tą drogą nie tylko nie uzyska nigdy estetyki części
starej ale też nie uzyska tamtego mikroklimatu. Obecnie jest to powierzchnia,
na której niekorzystne warunki pogodowe są odbierane przez osoby wizytujące
jako bardziej uciążliwe niż w innych miejscach.
Równie źle ocenić należy współczesne zagospodarowanie parkingu przed nową
częścią cmentarza. Pasy trawnikowe dzielące sektory parkingowe przypominają
rozwiązania stosowane przy marketach, nie wprowadzając należytego klimatu
miejsca wyjątkowego. Utrudnieniem tego miejsca jest też brak koncepcji na
wprowadzenie i wyprowadzenie ruchu kołowego z parkingu.
155

Ewidencja zieleni w mieście

Rys. 2.5. Część graficzna Uchwały nr XLV/540/01 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 2 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra
Cmentarz jędrzychowski założony został w latach 20. XX w. i w znacznej części
ma charakter polany śródleśnej, z liczną obecnością drzew wewnątrz założenia.
Drzewa obecne są zarówno w starszych, jak też nowych sektorach grzebalnych,
co wprowadza spokój do założenia i tonuje surowość ogólnego wrażenia
o cmentarzu jako miejscu smutnym. Stwarza to obraz gaju, w którym spoczywają osoby komuś bliskie, który to klimat należy zachować i szeroko propagować.
Jest on zgodny z naszą kulturą, religią i zespołem emocji ludzkich.

2.2.2.8.

Lasy

W części północnej miasta, zarówno w jego sektorze zachodnim i wschodnim
obecne są kompleksy leśne, z którymi sąsiadują osiedla mieszkaniowe wymienione w rozdz. 1.2. Są one intensywnie użytkowane jako tereny rekreacyjnowypoczynkowe, ukierunkowane zarówno na wypoczynek bierny (spacery, przebywanie w lesie), jak czynny (gimnastyka, nordic-walking, biegi, jazda rowerem).
Osiedla części północno-zachodniej, w większości mają z powierzchniami leśnymi kontakt bezpośredni (karty ZL01, ZLP03, ZL02, ZL04, ZL05, ZL06), Os. Zastalowskie – przez Trasę Północną (karta ZL07). Osiedla części północnowschodniej mają bezpośredni kontakt z powierzchniami leśnymi, które z nimi
sąsiadują (karty ZL06, TZ06, ZL08, ZL09, ZP08). Analogiczna sytuacja ma miejsce
na południu miasta, gdzie wiele osiedli mieszkaniowych ma kontakt bezpośredni
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z powierzchniami leśnymi, opisanymi w kartach ZL10, ZL14, w części południowo-wschodniej i w kartach ZLP05, ZL14, w części południowo-zachodniej. Wiele
z osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych w wewnętrznych strefach miasta nie
ma bezpośredniego kontaktu z lasami. Tym niemniej powierzchnie leśne otoczenia Zielonej Góry są zlokalizowane zaledwie 2 km od Starego Rynku, więc są
dostępne dla mieszkańców całego miasta. W kilku sektorach miejskich pozostały
także enklawy leśne, jako pozostałość po oddzieleniu ich od głównej powierzchni lasu przez rozwijającą się zabudowę – karty ZL02, ZP05, ZLP04, ZLP06.

Fot. 2.168-2.169. Tereny leśne w północnej części miasta, 2015

Fot. 2.170-2.171. Tereny leśne w południowej części miasta, 2015
Takie położenie dużych, rozległych lasów jest wyjątkową jakością dla mieszkańców miasta, przy tym stosunkowo rzadko stwierdzaną wobec innych miast porównywalnej wielkości. Niestety czym innym jest fakt posiadania dostępu do
lasu, a innym wykazywanie należytej dbałości o las. Powierzchnie leśne na opisywanym obszarze są w dużej mierze zanieczyszczone odpadami komunalnymi,
pochodzącymi z pobliskich posesji lub świadomie przynoszonymi/przywożonymi
do lasu. Znacznie umniejsza to wartość użytkową tych powierzchni, przyczynia
się też do degeneracji podszytu i runa leśnego, głównie poprzez intensywną
penetrację przez roślinność ruderalną. W większości miejsc nieczytelne są wejścia do lasu, a także przebieg głównych dróg leśnych. W tym ostatnim zakresie
koniecznym jest czytelne oznakowanie dróg, umożliwiając tym samym mieszkańcom miasta korzystanie z większej powierzchni leśnej (bez lęku o zabłądzenie), co będzie oznaczało rozrzedzenie liczby ludzi na powierzchnię jednostkową
lasu. Poprawi to zdecydowanie komfort użytkowania lasu. Przy głównych dro157
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gach leśnych należy ustawić ławki, kosze na odpady (systematycznie opróżniane), a w niektórych miejscach także wzbogacić program o miejsca do ćwiczeń –
naturalnie zaaranżowane (z wykorzystaniem materiału leśnego).

2.2.3. Dzielnica Nowe Miasto
W części północno-zachodniej Dzielnicy Nowe Miasto mieszczą się dawne wsie
podmiejskie: Przylep (karta TW01, TW02, P04, ZC01) i Łężyca (karta TW03).
W części północno-wschodniej Dzielnicy obecne są wsie: Stary Kisielin (karta
TW06), Nowy Kisielin (karta TW07), Zawada (karta TW09), Mała Krępa, Jany
(karta TW08) i Stożne. Kolejne dwie wsie – Krępa (karta TW05, ZL12) i Chynów
(TW04), położone są na granicy części północno-zachodniej i północnowschodniej.
W części południowo-wschodniej tej Dzielnicy zlokalizowane są: Racula (karty
TW18 i ZC11), Drzonków (karty TW19, ZC10 i OD13), Ługowo (karta TW17)
i Sucha (karta TW16). Zatonie (karty ZH06 i TW15) i Barcikowice (karta TW14)
położone są na granicy części południowo-wschodniej i południowo-zachodniej.
W części południowo-zachodniej natomiast wyróżnić należy dawne wsie: Barcikowiczki (karta TW14), Kiełpin (karty ZH04 i TW12), Jarogniewice (karty TW13,
ZH05 i ZC09), Jeleniów (karty ZH03, TW11 i ZC08) i Ochla (karty ZP20, ZC05,
ZH01, ZH02, ZC06, OD10, TW10).

2.2.3.1.

Parki i ogrody ozdobne

W części północno-zachodniej Dzielnicy, w centralnej części Przylepu, przy
ul. Kolejowej znajduje się teren bogato porośnięty drzewostanem, z pozostawionymi plamami terenu otwartego, w które wkomponowano boisko i plac
zabaw dla dzieci. Jest to cenna powierzchnia o walorach rekreacyjnowypoczynkowych i integracyjnych (fot. 2.172). Na terenie Przylepu występuje
także wiele enklaw leśnych, oddzielonych od głównej powierzchni lasu przez
rozwijającą się zabudowę. Powstały w ten sposób swoiste mini-parki, jednak
funkcjonujące nadal jako część lasów produkcyjnych, bądź ochronnych.
W Łężycy, jako ulicówce, położonej między powierzchniami leśnymi, nie powstały powierzchnie parkowe. W północno-wschodniej części miasta znajdują
się dwa parki w Starym Kisielinie i Nowym Kisielinie. Niewielki park w Starym
Kisielinie, znajduje się w pd.-wsch. części wsi (fot. 2.173). Jego dominantą jest
neorenesansowy pałac, który powstał z przebudowy z wcześniejszego dworu,
w latach lat 1896-1897 za czasów hrabiego von Stoch. Park założono na początku XIX w., a w 3 ćw. XIX w. przekształcono go w stylu krajobrazowym. Ważnym
elementem parku jest zachowana do dzisiaj kaplica grobowa z 1864 r., poświęcona pamięci Carla Ludwiga von Stosch. Park okala pałac, a w jego swobodnej
kompozycji wyróżniają się owalny gazon na osi pałacu oraz rozciągająca się za
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pałacem polana. Historyczna kompozycja parku, nie jest czytelna z powodu
braku wieloletniej pielęgnacji. W drzewostanie parkowym wyróżniają się okazałe
egzemplarze gatunków liściastych, są to głównie buki pospolite, dęby szypułkowe,
klony pospolite i lipy drobnolistne. Zachowało się również kilka cennych gatunków
iglastych. W latach 1959-2012 w pałacu znajdowało się Archiwum Państwowe,
przeniesione do nowego gmachu w Zielonej Górze. Park wpisany jest do rejestru
zabytków województwa lubuskiego (Bielinis-Kopeć 2013b).

Fot. 2.172. Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Przylepie, 2015

Fot. 2.173. Park w Starym Kisielinie, 2015
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Majątek dworsko-pałacowy w Nowym Kisielinie położony jest w centrum miejscowości, po południowej stronie drogi prowadzącej z Nowego Kisielina do Droszkowa (fot. 2.174). Barokowy pałac wzniesiony został ok. 1700 roku, a w XIX wieku
w pałacu dokonano wielu przeróbek (Szymańska-Dereń 2008b). Prawdopodobnie już przy XVIII-wiecznej budowli znajdował się ogród ozdobny, który w XIX w.
przekształcony i powiększony został na park krajobrazowy. Obecna kompozycja
parku jest nieczytelna, a drzewostan parkowy wymaga pielęgnacji.

Fot. 2.174. Park w Nowym Kisielinie, 2015
W południowej części miasta znajduje się szereg zabytkowych parków. Najcenniejszym jest park w Zatoniu, położony na przeciw równie cennej ruiny XIIIwiecznego kościoła. Początki rezydencji sięgają XVII wieku, gdy właścicielem
majątku był Baltazar von Unruh. Jednak majątek w Zatoniu znany jest najbardziej z czasów gdy jego właścicielką była księżna Dorota Talleyrand-Perigord,
księżna Dino i Żagania. W 1841 r., po wizycie króla Fryderyka Wilhelma IV,
księżna Dorota podjęła decyzję o przebudowie pałacu i powiększeniu ogrodu, by
– jak wspomniała w swoim pamiętniku – stał się on „wspaniały”. W przebudowie ogrodu być może pomagał jej Piotr Józef Lenne jeden z najsłynniejszych
planistów ogrodów XIX wieku. Dziś dominującym obiektem w parku są ruiny
pałacu i oranżerii, dawniej przyozdobione kwietnikami i drzewka w donicach
(fot. 2.175). Za pałacem, na pałacowej polanie znajdowały się klomby z drzew,
krzewów i bylin oraz kosze kwiatowe. Jest to widok fragmentu Łąki Joanny,
nazwanej tak przez księżną Dorotę na cześć siostry. W centralnej części parku
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znajduje się soliter – rozłożysty dąb. Wschodnią granicę polany zamyka monumentalny kopiec z grotą (fot. 2.176). Historycznie obsadzony był kwiatami, a na
jego koronie znajdowała się okrągła, drewniana altana z latarnią.

Fot. 2.175. Ruiny pałacu w Zatoniu, 2015

Fot. 2.176. Kopiec z pozostałościami po grocie ogrodowej, 2015
Główna droga parkowa – parkowo-leśny dukt wiedzie do Otynia, w okolicy którego znajdowała się pałacowa bażantarnia. Natomiast na północ do Zatonia
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położony jest zwierzyniec, którego geneza sięga prawdopodobnie XVII wieku
(Drozdek 2003).
W miejscowości Ochla znajdują się dwa zabytkowe dwory i przy obu znajdują się
zabytkowe tereny zieleni. Przy pałacu zlokalizowanym przy ul. Żagańskiej na
osiedlu Dworskim (karta ZH02), znajduje się park wpisany do rejestru zabytków.
Założony został przy klasycystycznym pałacu z k. XVIII w., prawdopodobnie
pierwotnie był to regularny ogród, który w 1 poł. XIX wieku przekształcony został na park krajobrazowy. Park podzielony jest na dwie części wsch. i pn.-zach.,
które rozdzielone są zabudowaniami pałacowo-folwarcznymi. Najstarszym elementem parku jest okazała aleja dębów szypułkowych prowadząca na pałacowy
podjazd. Główny obszar parku charakteryzuje się swobodną kompozycją,
w której dominuje obszerna polana po stronie wschodniej oraz układ wodny
parku utworzony przez dwa stawy parkowe połączone strumieniem (fot. 2.177
i 2.178). W drzewostanie parku dominują gatunki liściaste najliczniej reprezentowane przez okazałe dęby szypułkowe, kasztanowce białe, klony pospolite
i graby pospolite. Prawdopodobnie aktualnie przygotowywany jest projekt rewaloryzacji parku (Bielinis-Kopeć 2013a).

Fot. 2.177-2.178. Park przypałacowy w Ochli, 2015
Drugi dwór w Ochli znajduje się przy ul. Górnej 4 (karta ZH01). Jego jednorodna
barokowa forma przetrwała w pierwotnej postaci, zachowując związki ze sztuką
Palladia oraz XVIII-wiecznymi pałacami francuskimi (Liczner 2008). Przy dworze
założono barokowy ogród, który znany jest z rycin Wernera wykonanych
w latach 1760-1775. Barokowy, kwaterowy obszar ogrodu znajdował się po
stronie północnej i zachodniej dworu. Dwór poprzedzony był obszernym dziedzińcem, utworzonym przez zabudowania folwarczne – częściowo zachowane
do dzisiaj. Z drzewostanu ogrodowego zachował się rosnący przed dworem dąb
szypułkowy – pomnik przyrody, któremu nadano imię Nikodem. Obszar ogrodu
ze szczątkowym drzewostanem oraz dziedziniec, podzielony są na szereg działek
(fot. 2.179-2.180). Jest to niekorzystna sytuacja, bowiem zabytkowy, nieużyt162
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kowany dwór niejako „ograbiony” został z przynależnego mu terenu. W przyszłości fakt ten może zaważyć na ewentualnej adaptacji dworu na nowe cele,
a tym samym spowodować utratę cennego zabytku. Stąd też scalenie działek
dawnego ogrodu w granicach przynależnych do dworu winno stać się priorytetem.

Fot. 2.179-2.180. Park dworski w Ochli, 2015
Na opisywanym terenie znajdują się jeszcze trzy zapomniane i nieużytkowane
parki w Kiełpinie, Jeleniowie i Jarogniewicach. Park w Kiełpinie (karta ZH04)
założony został przy dworze zbudowanym w latach 1786-87, na zrębach wcześniejszej budowli, z inicjatywy Theodory Ernestiny von Unruh. W 2 poł XIX w.
właścicielem był Rudolph von Friedenthal, posiadający majątki otyński i zatoński. W dworze w Kiełpinie zamieszkiwał jego zarządca. Po zniszczeniu w czasie
ostatniej wojny pałac został odbudowany w 1955 roku i adaptowany dla potrzeb PGR, przy czym wnętrze uległo gruntownej przebudowie. Obecnie pełni
funkcję mieszkalną i jest podzielony na kilka odrębnych lokali (Szymańska-Dereń
2008a). Dzisiejszy park znajduje się po zachodniej stronie dworu. Na jego granicy znajdują się pomnikowe dęby szypułkowe liczące ponad 300 lat, pamiętające
czas budowy dworu. Pozostały obszar parku zagospodarowany został dopiero
w XIX wieku, a w jego strukturze wyróżniają się głównie rodzime gatunki drzew:
dęby szypułkowe, wiązy szypułkowe, klony zwyczajne i lipy drobnolistne. Jednak
starodrzew parkowy jest bardzo zaniedbany i wymaga pielęgnacji. Kompozycja
parku jest nieczytelna i wymaga rewitalizacji (fot. 2.181 i 2.182). Park wpisany
jest do rejestru zabytków województwa lubuskiego (Kochańska 2013).
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Fot. 2.181-2.182. Park dworski w Kiełpinie, 2015
W środkowej części wsi Jarogniewice, znajduje się relikt dawnego majątku.
Zabudowania folwarczne zbudowane zostały na planie okręgu, pośrodku którego znajdowało się podwórze gospodarcze. Nieistniejący pałac, prawdopodobnie
znajdował się w pd.-wsch. części majątku. Wybudowany został w 1 poł. XIX w.
i w tym samym czasie założono park (karta ZH05). Jego historyczna kompozycja
nie jest znana, a jej szczegółowe ustalenie wymaga odrębnych badań. Przypuszczać jednak można, że park utrzymany był w duchu parków krajobrazowych
o swobodnej kompozycji. Drzewostan parkowy budują rodzime gatunki liściaste,
wśród których wyróżniają się egzemplarze dębów szypułkowych, klonów zwyczajnych a także topoli białej (fot. 2.183 i 2.184).

Fot. 2.183-2.184. Park przypałacowy w Jarogniewicach, 2015
Ostatni park znajduje się w Jeleniowie (karta ZH03). Położony jest w zachodniej
części wsi, tuż przy ul. Zielonogórskiej. Nieistniejący dwór, wzniesiony został
w 2 poł. XVIII w., następnie gruntownie przebudowany w 1819 r., a w XX w.
powiększony. Prawdopodobnie wraz z budową dworu założono pierwszy ogród
ozdobny, a w XIX w. przekształcony w park krajobrazowy o swobodnej kompozycji (fot. 2.185 i 2.186). W drzewostanie parku nie ma wyróżniających się egzemplarzy drzew, a dominują dęby szypułkowe, dąb czerwony i lipy.
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Fot. 2.185-2.186. Park dworski w Jeleniowie, 2015

2.2.3.2.

Zieleńce miejskie

Na dawnych terenach wiejskich niezmiernie trudno jest wyróżnić tereny mieszczące się w kategorii zieleńców miejskich. Tym niemniej, w wyniku upodabniania się terenów niektórych z tych osad do terenów miejskich, na terenach publicznych pojawiły się takie o podobnym układzie i estetyce, jak ich analogi
w mieście.
W północno-zachodniej części Dzielnicy, na terenie Przylepu opisywane kompozycje występują przy kościele i dzwonnicy, znajdujących się przy ul. Robotniczej
(fot. 2.187 i 2.188).

Fot. 2.187-2.188. Zieleńce przy kościele i dzwonnicy w Przylepie, 2015
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W Łężycy znajdują się niewielkie zieleńce, związane z przebiegiem ul. Odrzańskiej, a przy północnej granicy wsi (przy ul. Sportowej) znajduje się teren sportowy, oparty o boisko do piłki nożnej. Bogata aranżacja zieleni reprezentacyjnej
znajduje się przy oczyszczalni ścieków dla miasta Zielona Góra, przy ul. Sportowej. Zieleniec jest obecny również w centralnym miejscu Krępy (fot. 2.189).

Fot. 2.189. Zieleniec w Krępie, 2015
W części północno-wschodniej na Chynowie skromne kompozycje zieleni towarzyszą zbiegowi ul. Poznańskiej i Truskawkowej, a historycznie istniały także
w strefie wjazdowej na giełdę samochodową i do hotelu z restauracją oraz w jej
obrębie. Obecnie pozostały w tych miejscach jedynie wyznaczone zarysy, natomiast wypełniły je rośliny ruderalne (fot. 2.190).

Fot. 2.190. Dawny teren giełdy w Chynowie,
źródło GoogleEarth, 2015
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W południowo-zachodniej części Dzielnicy miasta, za zieleńce można uznać
tereny związane z dawnymi pomnikami ku czci poległych w I wojnie światowej.
Obszary te, choć niewielkie, wyróżniają się w Ochli. Są one zlokalizowane przy
pl. Błyskoszowej oraz w Jarogniewicach w centrum wsi, w okolicy przystanku
autobusowego. W Jeleniowie, niewielki zieleniec towarzyszy kapliczce przydrożnej we wschodniej części wsi.
W południowo-wschodniej części miasta, za specyficzny rodzaj zieleńca uznać
można obszar przy ruinie XIII-wiecznego kościoła św. Jana, znajdującej się przy
ul. Zielonogórskiej naprzeciw wjazdu do ruiny pałacu. Zieleniec kościelny to
zadbany, trawiasty obszar z drzewami, na którym odbywają się okolicznościowe
spotkania mieszkańców. W Barcikowicach przy drodze wojewódzkiej nr 283,
niewielki zieleniec towarzyszy kapliczce przydrożnej, a w pobliżu pętli autobusowej znajduje się niewielki niezagospodarowany gazon. W Drzonowie zieleniec
wyróżnia się przy ul. Słonecznej, na wysokości ul. Strumykowej i podobnie jak
w ww. miejscowościach wiąże się z kapliczką.

Fot. 2.191-2.192. Tereny przy kapliczkach w Jeleniowie i w Rybnie, 2015

2.2.3.3.

Zieleń osiedlowa

Na obszarach wiejskich dawnej gminy Zielona Góra zdecydowana większość
zieleni zorganizowana jest w postaci ogrodów przydomowych. Z racji intensywnej rozbudowy wsi w drugiej połowie XX w., większość ma charakter ogródków
przy zabudowie jednorodzinnej. W zdecydowanie mniejszej ilości, a w dużych
wsiach o charakterze sypialni miejskich – w szczątkowej postaci, występują
w nich ogrody o typowym charakterze wiejskim.
W północno-zachodniej części Dzielnicy, na terenie Przylepu, zieleń osiedlowa
obecna jest przy niedużych blokach przy ul. 22 Lipca i Sosnowej. Jest to założenie ekstensywne, nie posiadające indywidualnego charakteru, oparte w więk167
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szości na zaniedbanych powierzchniach trawnikowych. Silnie zaniedbana zieleń
występuje na terenie techniczno-produkcyjnym dawnych zakładów mięsnych.
Nasadzenia drzew zrealizowano tutaj głównie w pasach drogowych. Obecne
były także zieleńce w sektorach wjazdowych. Niektóre z nowo ulokowanych
w tej strefie firm wykonują nasadzenia bezpośrednio przy swoich budynkach.
Nieduże założenie towarzyszy także zabudowie usługowej na terenie lotniska
aeroklubu. Jest to założenie zadbane, wykorzystujące typowe przestrzenne
elementy ogrodowe – altana, oczko wodne, grupy drzew, krzewów, byliny.
Na terenie Łężycy-Czarnkowa występuje zieleń osiedlowa, związana z zabudową
blokową przy ul. Budowlanych i Inżynierskiej. Bloki posadowione są tutaj
w sposób kreujący powierzchnie wewnętrzne, z placami zabaw dla dzieci i ławkami wśród zieleni kształtowanej założonej na bazie płaszczyzn trawnikowych
z krzewami i drzewami ozdobnymi. Problemem takiego rozwiązania jest długotrwałe zacienienie założenia. Pozostałe części tego obszaru zagospodarowane są
jako tereny zabudowy jednorodzinnej, z typowymi formami zieleni w postaci
zindywidualizowanych ogródków przydomowych. Ogródki przydomowe dominują na obszarze samej wsi Łężyca, która jednak jako założenie stare odznacza
się większą różnorodnością form. Obecne są tutaj nie tylko ogródki przy współczesnej zabudowie jednorodzinnej ale też ogrody przy domach starszych, z których część ma typowy charakter wiejski. Na całym obszarze występują też szpalery i grupy drzew, wypełniające enklawy między domami. U zbiegu ulic Kościelnej i Leśnej do Odrzańskiej znajdują się zieleńce w kształcie trójkąta, zagospodarowane zielenią wysoką.
W części południowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej, układ zieleni
osiedli mieszkaniowych nie odbiega od opisanych powyżej. W dominującej części, zieleń osiedlowa ogranicza się do ogrodów przydomowych. Na obszarach
dawnych wsi: Nowy Kisielin, Stary Kisielin, Racula, Drzonków, Ochli i Zatonia –
czyli miejscowości położonych najbliżej dawnej Zielonej Góry, wyróżnić można
zdecydowanie dwie części przedwojenną i współczesną. Część przedwojenna
zlokalizowana jest przy głównych drogach i charakteryzuje się głównie wiejską –
zagrodową kompozycją parceli obejmującą: dom mieszkalny, budynki gospodarcze oraz ogrody użytkowe, sady i drzewa. W starszych częściach wsi znajdują
się jeszcze drzewa „opiekunowie”. Są to drzewa najczęściej z rodzaju dąb, lipa,
rzadziej kasztanowce – sadzone blisko domu lub na granicy parceli – jako
ochrona domostwa przed „złymi duchami”, a mówiąc językiem współczesnym
jako piorunochrony. Na zapleczach wiejskich parceli, znajdowały się pola
uprawne – dzisiaj w większości zabudowane przez współczesne osiedla. Wraz
z ich budową podmiejskie zieleń wsi straciły swój „wiejski charakter”. Rabaty
kwitnących bylin opierających się o drewniany płoty, kwietne skalniaki, kwitnące przedogrody, malowane na biało pnie drzew i kamienie, odeszły w zapomnienie wyparte przez betonowe lub metalowe ogrodzenia oraz rośliny iglaste.
Na współczesnych osiedlach dominują żywopłoty z żywotników (Thuja sp.) oraz
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iglaste egzemplarze roślin dekoracyjnych i okrywowych. Wydaje się, że w dalej
położonych miejscowościach Jeleniowie, Barcikowicach, Barcikowiczkach, Jarogniewicach, Suchej i Ługowie, presja współczesnego budownictwa jest mniejsza.
Jednak i tutaj widoczny jest, choć w mniejszym stopniu, zanik tradycyjnych roślin i wiejskich ogrodów przydomowych, wypieranych przez iglaki.

2.2.3.4.

Zieleń przyuliczna

W Dzielnicy Nowe Miasto, typowa zieleń przyuliczna praktycznie nie występuje.
Kontakt z zielenią przyuliczną jest możliwy za sprawą zagospodarowania przedogródków przy domach zwróconych w stronę ulic oraz obecności enklaw zadrzewionych w różnych częściach dawnych wsi. Tutaj typowym elementem
zagospodarowania ulic są aleje drzew przydrożnych. Często są one niekompletne z uwagi na wycinki drzew, prowadzone przebudowy, przekształcenia towarzyszących im niegdyś polom uprawnym i rozwijającą się zabudowę. Na obszarze dawnej wiejskiej gminy Zielona Góra znajdują się 24 aleje zewidencjonowane i opisane w opracowaniu: Inwentaryzacja i waloryzacja alei w krajobrazie
kulturowym powiatu zielonogórskiego wykonanym na zlecenie wojewódzkiego
konserwatora w Zielonej Górze w 2010 r. (Drozdek i in. 2010). W północnozachodniej części Dzielnicy, przy drodze wojewódzkiej nr 281 w Łężycy i przy
ul. Stefana Batorego rosną dwie aleje, pierwsza z topoli kanadyjskiej, a dalej
druga lipowa. Na terenie Łężycy-Czarnkowa przy drodze głównej zaaranżowano
powierzchnie trawnikowe. W samej Łężycy droga główna – ul. Odrzańska, przebiega w formie niemal alejowej. Składa się na ten fakt duża obecność starych
drzew na działkach prywatnych, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, a także
obecność typowych nasadzeń przydrożnych. Droga krajowa nr 32 przecina Zieloną Górę równoleżnikowo (sektor północny), jest to stosunkowo nowa droga,
której poza obszarami zabudowy towarzyszą lasy. Podobnie zieleń drogi nr S3
nie ma dużego znaczenia w kształtowaniu wizerunku miasta lub wartości kulturowych. W północno-wschodniej przy drodze nr 282 w Nowym Kisielinie znajduje się aleja lipowo-jesionowa, zlokalizowana od strony wyjazdu do Droszkowa.
Jej długość wynosi ok. 0,7 km. Drzewa są nadmiernie przycięte, a sama aleja
zachowana jest fragmentarycznie. Przy drodze wojewódzkiej nr 279-282 między
Nowym Kisielinem i Starym Kisielinem znajduje się przerzedzona aleja lipowa.
Drzewa mają obwody od 1,6-2,1 m i są w stanie ogólnie dobrym. Aleja sprawia
przyjemnie wrażenie, tworzone przez regularne nasadzenia drzew (fot. 2.193).
Przy drodze powiatowej prowadzącej z Krępy do Zawady, na długości ok. 0,6 km,
rośnie szpaler monumentalnych dębów czerwonych. Dzięki swoim rozmiarom,
korony drzew tworzą nad drogą „zielony parasol”, pozostawiając podróżnym
niezapomniane wrażenie. Na początku alei w Krępie rośnie dąb czerwony
o obwodzie 426 cm i z pewnością zasługuje na wpis do rejestru pomników przyrody województwa lubuskiego. W pobliskiej Zawadzie, przy ul. Zielonogórskiej
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(droga powiatowa nr 1187F), na długości 1 km zachowany jest relikt alei lipowej
(fot. 2.194). Drzewa są w stanie dostatecznym również z uwagi na przeprowadzone dewastacyjne cięcia koron. Alei towarzyszy kapliczka, usytuowana
w środkowej części wsi.

Fot. 2.193-2.194. Nasadzenia alejowe w Nowym Kisielinie i Zawadzie, 2015
W południowo-zachodniej części miasta znajdują się 4 aleje drzew, wszystkie
przy drogach powiatowych. Najdłuższą, bo założoną na długości 1,7 km jest
aleja lipowa w miejscowości Kiełpin i wiodąca w kierunku Jarogniewice (fot.
2.195). Rośnie tu ok. 170 drzew lipowych, ok. 60 jesionów i ok. 30 klonów zwyczajnych. We wsi, zachowany jest tylko szpaler lip, na których przeprowadzono
cięcia, które sklasyfikować można jako dewastacyjne. Na pozostałej długości alei
części stan drzew jest dobry. Po stronie północnej Jarogniewic znajduje się aleja
jesionowa w dobrej kondycji. Przed Radwanowem, od strony Jarogniewic, znajduje się krótka aleja dębów czerwonych – łącznie 12 sztuk. Drzewa mają obwody od 160 do 230 cm, stan drzew jest dobry. Ostatnią kompozycją drzew przy
grodach, jest szpaler okazałych lip w Ochli, przy ul. Żagańskiej. Do dzisiaj zachowało się ich tylko 22 sztuki o obwodach od 240 do 310 cm, są zdewastowane
nadmiernymi cięciami przeprowadzonymi w trakcie niedawnego remontu drogi.
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Fot. 2.195. Stara aleja lipowa w Kiełpinie, 2015
W południowo-wschodniej części miasta znajduje się wiele cennych alei drzew.
Najdłuższą bo liczącą 1,7 km długości jest niezwykle malownicza aleja dębów
czerwonych prowadząca z Suchej do Ługowa. W miejscowości Sucha znajduje
się aleja lipowa, o długości 1 km, biegnąca w układzie pn.-pd. i sięgającą nieznacznie poza miejscowość (fot. 2.196). Obwody drzew liczą od 110-180 cm,
a kondycja drzew jest zła, spowodowana dewastacyjnymi cięciami koron drzew.
W pobliskim Drzonkowie, znajduje się aleja klonów zwyczajnych, od których
nazwę wzięła ulica przy której rosną. Drzewa regularnie rozmieszczone są na
długości 1 km. Kolejne dwie aleje drzew, rosną przy drogach wojewódzkich we
wschodniej części miasta. Są to: aleja lipowo-jesionowa droga wjazdowa od
strony Droszkowa do Nowego Kisielina o długości ok. 0,7 km oraz aleja lipowa
o długości 0,4 km łącząca Nowy i Stary Kisielin. Drzewa obu alei są w stanie
dobrym, a cięcia koron drzew wykonane są prawidłowo. W kiepskim stanie
zdrowotnym, głównie przez nadmierne cięcia znajduje się aleja lipowa między
Zatoniem i Marzęcinem przy drodze powiatowej nr 1029F. Jej długość wynosi
ok. 1 km, rośnie tu 156 lip i 4 dęby czerwone o obwodach od 1,35 do 2,9 m.
Druga aleja z dębów szypułkowych, znajduje się między Zatoniem i Marzęcinem
i biegnie po zachodniej stronie wsi i prowadzi do dawnego folwarku dworskiego
w Marzęcinie. Jej długość wynosi 1,2 km, drzewa są w dobrym stanie, a jej odbiór przez spacerujących charakteryzowany jako ładne i strzeliste drzewa.
W miejscowości Zatonie znajduje się aż sześć alei z których najcenniejszą wydaje
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się być, aleja lipowa o długości 1,7 km prowadząca z pałacu do pobliskiego zwierzyńca. Do dzisiaj zachowało się ok 215 lip oraz 35 innych drzew, o obwodach od
250-480 cm obwodu. Nie cała aleja jest dostępna dla spacerujących, we fragmencie oddalonym od wsi, jest zarośnięta. Ogólnie sprawia bardzo dobre wrażenia, głównie z faktu zachowania się niemal wszystkich drzew na całym odcinku drogi. Równie cenna jest aleja przy tzw. „dukcie królewskim” o długości ok.
1 km. Dukt rozpoczyna się we wsi aleją klonów pospolitych. W lesie lub na styku
pól i lasu, staje się aleją dębowo-jesionową. Obwody największych dębów mają
obwody dochodzą do 400 cm (Drozdek i in. 2010).

Fot. 2.196. Stara aleja lipowa w Suchej, 2015

2.2.3.5.

Ogrody działkowe i pola uprawne

W północno-zachodniej części Dzielnicy, w Przylepie znajduje się duży teren
działkowy, zlokalizowany przy ul. 22 Lipca i ul. Działkowej, przy granicy dawnego
terenu zakładów mięsnych. W części południowej miasta znajdują się dwa kompleksy ROD: kameralne, założone na niewielkim obszarze ogrody w Drzonkowie
oraz ROD „Sawanna” w Ochli o powierzchni 49 ha. Wszystkie wymienione
obiekty użytkowane są sposób typowy dla tego rodzaju obiektów, głównie jako
miejsce produkcyjne – warzywa, owoce, także dla rekreacji biernej (pow. trawnikowe) i uprawy roślin ozdobnych.
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Fot. 2.197-2.198. Ogrody działkowe w Ochli i Przylepie, 2015
Pola uprawne w północnej części Dzielnicy Nowe Miasto obecne są w całym tym
sektorze. Towarzyszą one poszczególnym, dawnym obszarom wiejskim, są
obecne też w formie polan śródleśnych. Z racji dużej presji budowlanej i dużego
stopnia zalesienia nie są one bardzo rozległe. Wyjątkiem jest w tym zakresie pas
pól uprawnych, ciągnący się na północ od linii Czerwieńsk – Wysokie Krępa –
Zawada – Jany. Na terenie współczesnego miasta Zielona Góra obecna jest część
tego pasa powyżej Krępy, Zawady i Janów (karta R02). Pas od północy ograniczony jest na terenie miasta Lasem Odrzańskim, a na północnych wschodzie – za
wsią Stożne – przechodzi w pola uprawne okolic Leśnej Góry. Opisywany teren
jest pokryty madami odrzańskimi, które w tym miejscu utworzone są z glin –
żyznych, aczkolwiek trudnych w uprawie. W latach 80. XX w. na opisywanym
terenie prowadzono uprawę truskawek oraz wielu warzyw, m.in. kapusty białej
i czerwonej. Duże areały obsiewane były pszenicą. Obecnie uprawa prowadzona
jest tylko na części areału, a wiele pól jest odłogowanych bądź ugorowanych.
Najobszerniejsze obszary pól uprawnych i nieużytków porolnych znajdują się
w południowej części miasta (karty R03 i R04). Ich lokalizacja związana jest
z doliną rzeki Śląska Ochla i jej dopływami. Te tereny, o dużym udziale gleb
dobrej jakości i o dobrych stosunkach wodnych, były użytkowane rolniczo tak
długo jak sięga historia osadnictwa w rejonie Zielonej Góry. Świadczą o tym
zapisy historyczne, wskazujące na równie długie istnienie wsi podzielonogórskich, jak samego miasta Zielona Góra. Niektóre z nich być może są nawet wcześniejsze niż lokacja miasta. W tej części dzielnicy Nowego Miasta współcześnie
znajdują się obszary o wysokiej kulturze rolniczej związanej głównie z działalnością grupy Producentów Owoców i Warzyw „Hortus” z siedzibą w Ochli.
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Fot. 2.199-2.200. Kompleksy pól uprawnych i nieużytki porolne
w południowej części Nowego Miasta, 2015

2.2.3.6.

Cmentarze

W części północno-zachodniej Dzielnicy, na terenie Przylepu cmentarz z kaplicą
zlokalizowany jest między ul. Turystyczną i Sosnową (karta ZC01, fot. 2.201).
Teren jest ogrodzony, a cmentarz użytkowany z zapewnionym miejscem na
dalsze pochówki. W Łężycy nieduży cmentarz znajduje się przy ul. Sosnowej.
Także ten teren jest stale wykorzystywany (karta TW03). W Krępie cmentarz
istniał za czasów niemieckich. Był zlokalizowany na wschód od dzisiejszej
ul. Odrzańskiej. Współcześnie obiekt nie istnieje. Do czasów obecnych zachowało się kilka płyt cmentarnych, zebranych na polanie.
W części północno-wschodniej Dzielnicy, we wsi Zawada cmentarz istnieje w jej
południowo-zachodniej części, przy ul. Cmentarnej. Jest to współcześnie użytkowana powierzchnia, o pow. ok. 1,5 ha, z kwaterami grzeblanymi i kaplicą.
Część zachodnią cmentarza, wewnątrz jego ogrodzenia, wypełnia drzewostan
sosnowy. We wsi Jany istnieje stary cmentarz, zlokalizowany na zachód od terenu zabudowanego, w lesie, przy drodze nr 279. W Nowym Kisielinie, przy
ul. Aleksandra Syrkiewicza zlokalizowany jest nieduży, współcześnie użytkowany
cmentarz, o pow. 0,47 ha. Sąsiaduje on z terenem leśnym od strony północnej
i zachodniej, natomiast od strony wschodniej jest oddzielony od ulicy szaplerem
drzew. Pojedyncze drzewa występują też na granicy południowej obszaru. Sam
cmentarz jest podzielony aleją główną na dwa sektory; w północnej części zlokalizowano niewielką kaplicę. W Starym Kisielinie użytkowany cmentarz znajduje
się przy ul. Pocztowej, zajmując powierzchnię 0,88 ha. Jest on podzielony alejami wewnętrznymi na kilka kwater o różnej wielkości. W części wschodniej założenia zlokalizowano kaplicę cmentarną. Od części mieszkalnej wzdłuż ul. Sadowej, cmentarz oddziela pas powierzchni zadrzewionej. Drzewa występują również w części południowej cmentarza – przy ul. Pocztowej, jak też wewnątrz jego
terenu, zwłaszcza od strony wschodniej (fot. 2.202).
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Fot. 2.201-2.202. Cmentarze w Przylepie i w Starym Kisielinie, 2015
W południowej części miasta zewidencjonowano siedem cmentarzy, wszystkie
o przedwojennym rodowodzie. W południowo-zachodniej Dzielnicy, miasta
znajdują się trzy cmentarze, a dwa z nich znajdują się w Ochli. Najobszerniejszym jest cmentarz komunalny przy ul. Zielonogórskiej (karta ZC05). W jego
kompozycji wyróżnia się stara część cmentarza z aleją lipową (fot. 2.203) oraz
częściowo zachowaną aleją żywotników prowadzącą do kaplicy cmentarnej.
W środkowej części cmentarza znajduje się niewielkie klimatycznie zaaranżowane miejsce z pomnikiem i kilkunastoma zachowanymi nagrobkami, poświęcone zmarłym przed 1945 r. Wschodnia – współczesna część cmentarza – nie
wyróżnia się na tle innych współczesnych cmentarzy. Dominują tu rzędowe
układy mogił, udekorowanych przez rodziny zmarłych wiecznie zielonymi roślinami. W środkowej części wsi, na niewielkim wyniesieniu, przy pl. Bogusławy
Błyskoszowej, znajduje się nieużytkowany cmentarz (karta ZC06). Dawniej był
częścią ewangelickiego zespołu kościelnego w skład którego wchodziły kaplica
(nieistniejąca), dzwonnica i plebania. Z dawnego cmentarza zachowały się do
dzisiaj majestatyczne drzewa dęby szypułkowe i lipy (fot. 2.204).

Fot. 2.203-2.204. Cmentarze w Ochli, 2015
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Obszar cmentarza nie wyróżnia się w przestrzeni placu, a z uwagi na sąsiedztwo
na prywatnych posesji, w części jest miejscem postojowym dla aut. Ostatni
cmentarz w wyznaczonym sektorze miasta, znajduje się w Jeleniowie (karta
ZC08). Jest on zlokalizowany w lesie na pd.-zach. od zabudowań wsi i podobnie
jak poprzedni, nie jest czynny. Mimo śródleśnej lokalizacji, obszar cmentarza
przynajmniej w części jest czytelny, dzięki zachowanym betonowym obramowaniom mogił. Prawdopodobnie dawniej znajdowała się tu kaplica rodowa,
właścicieli pobliskiego majątku dworskiego (nieistniejącego). Dzisiaj cmentarz
ma leśny charakter, a z uwagi na jego planowane uczynnienie warto zachować
choć w części leśny charakter cmentarza i zachowane obramowania mogił (fot.
2.205).

Fot. 2.205. Przedwojenny cmentarz w Jeleniowie, 2015
W południowo-wschodniej części Dzielnicy Nowego Miasta, znajdują się cztery
cmentarze w Drzonkowie (karta ZC10), Jarogniewicach (karta ZC09), Raculi (karta ZC11) i Suchej (karta ZC12). W Drzonkowie cmentarz położony przy ul. Cisowej. Dawniej położony był poza wsią. Dzisiaj sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym,
a od strony wsch. i pn. z lasem. Obszar cmentarza jest ogrodzony, a w jego kompozycji wyróżniają się dwie części zachodnia współczesna i użytkowana oraz
historyczna po wschodniej części parceli. W tej części nekropolii znajduje się
kaplica cmentarna, wybudowana na miejscu starszej, rozebranej ze względu na
zły stan techniczny oraz pomnik upamiętniający pochowanych w swej ojczyźnie
do 1945 r. Wschodnia część cmentarza jest wyjątkowa, także ze względu na
doskonale czytelny historyczny, czterokwaterowy układ cmentarza tworzony
przez aleje lipowe (fot. 2.206). W miejscowości Jarogniewice cmentarz znajduje
się w północno-zachodniej części wsi. Wiedzie do niego wąska droga, zaczynają176
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ca się w okolicy kościoła, niestety nieznającym wjazdu, znalezienie cmentarza
może sprawić znaczny kłopot. Położony na uboczu cmentarz otaczają pola, stąd
też jego sylwetka ogrodzona i z wysokim drzewostanem wyróżniają się w przestrzeni. W kompozycji cmentarza centralne miejsce zajmuje aleja lipowa. Mogiły
z nagrobkami rozmieszczone są rzędowo – typowo dla polskich cmentarzy
współczesnych (fot. 2.207).

Fot. 2.206-2.207. Cmentarze w Drzonkowie i Jarogniewicach, 2015
Cmentarz w Raculi znajduje się w północno-wschodniej części wsi. Z uwagi na
sąsiedztwo drogi krajowej nr 3, nastrój zadumy, zakłócany jest przez szum przejeżdżających pojazdów. Kształt cmentarza jest nieregularny. Jego kompozycja,
podobnie jak w przypadku wymienionych wyżej cmentarzy jest budowana przez
część współczesną cmentarza z rzędowym układem mogił i brakiem drzew oraz
część starszą z dobrze zachowanym układem kwaterowym wyznaczonym przez
aleje lipowe (fot. 2.208). W centralnej części cmentarza znajduje się kaplica
cmentarna, tuż przy niej pomnik ku czci osób pochowanych na cmentarzu przed
1945 r. Ostatni cmentarz w tej części Dzielnicy Nowe Miasto, znajduje się
w miejscowości Sucha. Jest on oddalony nieznacznie na południe od zabudowań
wsi. W jego pn.-wsch. narożniku znajduje się przedwojenna kaplica, a w jej pobliżu stoi przedwojenna klasycystyczna kapliczka z wyciętą z blachy figurą Chrystusa na krzyżu. Tej zadziwiającej i nostalgicznej kompozycji towarzyszy okazały
świerk srebrny, górujący nad cmentarzem. Współczesny układ cmentarza, ponieważ historyczny się nie zachował, nie różni się zasadniczo od opisanych powyżej – dominują rzędowy układ mogił i współczesna zieleń, głównie z rodzaju
Thuja (fot. 2.209).

177

Ewidencja zieleni w mieście

Fot. 2.208-2.209. Cmentarze w Raculi i Suchej, 2015
2.2.3.8. Lasy
Zdecydowana większość północno-zachodniej części Dzielnicy Nowe Miasto jest
zalesiona (karty ZL03, ZL05, ZL06, ZL07, TO02). Występują tutaj w przeważającej
ilości bory sosnowe, z enklawami różnych gatunków liściastych, głównie brzozy,
robinii, rzadziej dębu i olszy. Na południu opisywanego obszaru bory są słabsze
niż w części północnej, z racji zajmowanych słabych siedlisk. Sytuacja jest zgoła
odmienna w rejonie Lasu Odrzańskiego, na większości terenu dębowego, z enklawami olszy i grabu oraz stosunkowo małymi obszarami sosnowymi, świerkowymi i modrzewiowymi. Lasy są w zarządzie Lasów Państwowych, jedynie
w bezpośredniej bliskości zabudowy wiejskiej obecne są niewielkie powierzchnie lasów prywatnych.
Także północno-wschodnia część Dzielnicy obfituje w powierzchnie leśne (karty
ZL06, TO02, ZL08, enklawy wewnątrz R02). Występują tutaj bory sosnowe
o zróżnicowanym wieku drzewostanu, z przewagą zalesień kilkudziesięcioletnich. Rzadko występują enklawy lasów liściastych, zazwyczaj brzozowych,
w jeszcze mniejszym zakresie dębowych i jesionowych. Inaczej sytuacja wygląda
w obrębie Lasu Odrzańskiego oraz Doliny Środkowej Odry, na wschód od wsi
Stożne, gdzie występują rozległe lasy dębowe. Na wschód od Janów, na terenie
chronionym występują bory sosnowe.

Fot. 2.210-2.211. Lasy w części północnej Dzielnicy Nowe Miasto, 2015
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W sektorze południowo-zachodnim, obszary leśne zajmują północną część sektora
(karta ZL14) gdzie, łącząc się z lasami komunalnymi, wypełniają przestrzeń między
zabudową dzielnicy Starego Miasta, a Ochlą, Kiełpinem, Zatoniem i w sektorze
południowo-wschodnim Drzonkowem i Raculą. W uprawach leśnych na tym
obszarze dominuje sosna z enklawami dębu, olszy i brzozy. W przeważającej
części właścicielem wyznaczonego terenu są Lasy Państwowe, że stosunkowo
niewielkie obszary lasów komunalnych i prywatnych. Między Kiełpinem a Zatoniem, na południe od drogi nr 279, znajduje się rezerwat „Zimna Woda”. Gatunkiem dominującym na jego obszarze jest olcha czarna z domieszką brzozy, sosny, świerków i dębów. Gęsty podszyt rezerwatu buduje głównie leszczyna
i czeremcha zwyczajna, a obfite runo leśne jest pokrywa dno lasu w 70-100%.
Przy południowej granicy miasta, w obu wymienionych sektorach, znajduje się
kolejny rozległy obszar lasów (karta ZL15), dzielony na nieregularne części przez
pola upraw. W okolicy Jeleniowa i Zatonia, w jego strukturze przeważa drzewostan sosnowy z domieszką brzozy, olszy i dębu. Podobny skład lasy mają w okolicach Barcikowic, z tymże występują tu także enklawy świerków. Niemal
w całości wyznaczony obszar należy do Lasów Państwowych, poza nielicznymi
obszarami graniczącymi z zabudową miejscowości, które należą do osób prywatnych lub są komunalne. W południowo-wschodniej części wyznaczonego
obszaru (karta ZL16), znajduje się ostatni w tym regionie obszar leśny, położony
na pd.-wsch. od Raculi i Drzonkowa, a sięgający za miejscowości Sucha i Ługowo, aż do wschodniej granicy miasta. Poza nielicznymi wyjątkami w pobliżu
miejscowości, obszar ten należy do Lasów Państwowych. Na drzewostan leśny
składają się dominująca sosna oraz nielicznie występujący dąb.

Fot. 2.212-2.213. Lasy w części południowej Dzielnicy Nowe Miasto, 2015

2.2.3.9.

Obszary chronione i tereny nadwodne

W części północno-zachodniej i północno-wschodniej Dzielnicy Nowe Miasto
istnieje bardzo ważny obiekt podległy ochronie w zakresie działania Ustawy
o ochronie przyrody, o znaczeniu międzynarodowym. Jest nim wpisany do reje179
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stru obszarów Natura2000 Las Odrzański – część obszaru Natura 2000 „Krośnieńska Dolina Odry” (Specjalny Obszar Ochrony 5075; PLH080028) – karta
TO02. Cały ten obszar należy również do szerszej powierzchniowo struktury
Obszaru Chronionego Krajobrazu 43747 „Krośnieńska Dolina Odry” (PL.ZIPOP.
1393.OCHK.570). Las Odrzański to teren starorzecza, w dużej części podmokły,
porośnięty starodrzewiem dębowym (liczne powierzchnie ponad 100-letnie)
i olchowym (również liczne powierzchnie ponad 100-letniego drzewostanu).
Uzupełnieniem tej głównej powierzchni są części porośnięte przez jesion, grab,
topolę, sosnę, świerk, modrzew, z których część ponad 100-letniego drzewostanu, część młodszego. Niemal cała południowa część opisywanych obszarów
ochrony jest oddzielona od rzeki Odry wałem przeciwpowodziowym.

Fot. 2.214-2.215. Las Odrzański, 2015
W części północno-wschodniej, na wschód od wsi Jany, na terenie miasta obecny jest niewielki fragment Specjalnego Obszaru Ochrony 4507 „Nowosolska
Dolina Odry – Kargowskie Zakola Odry” (PLH080012). Jego obszar pokrywa się
z zasięgiem Obszaru Specjalnej Ochrony 1116 „Dolina Środkowej Odry”
(PLB080004). Zachodzą one także na obszar współczesnej Zielonej Góry na
wschód od wsi Stożne, powyżej przebiegu cieku wodnego Zimna Woda. Jest to
podmokły teren, z typową dla takich siedlisk mozaikowatą strukturą lasów łęgowych (wierzba, topola, olsza, jesion) i łąk. Teren wewnątrz miasta jest nieduży, tym niemniej stanowi bramę do reszty opisywanego terenu, cennego przyrodniczo i wyposażonego w ścieżki dydaktyczne i edukacyjne – „Łęgi Nadodrzańskie”, „Starorzecze Odry”. Cały obszar ciągnie się wzdłuż doliny Odry, od
Górzykowa na północy aż po okolice Brzegu Głogowskiego na południu.
Na opisywanych terenach istnieje kilka cieków wodnych o różnym znaczeniu.
Przez Przylep przepływa potok Łącza, w zdecydowanej większości tego obszaru
będąc odsuniętym od zabudowy. Tym samym tworzy się łąka nadrzeczna, będąca współcześnie zaniedbanym nieużytkiem. Teren ten z punktu widzenia rekreacji i wypoczynku ma ogromny potencjał, możliwy do względnie prostego wykorzystania. Ma też znaczenie historyczne, będąc w minionych wiekach bazą do
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działania młynów. Na zachód od terenów mieszkalno-usługowych Przy Ogrodnictwie, przez teren Dzielnicy przepływa również Gęśnik, bez większego znaczenia z krajobrazowego punktu widzenia. W północnej części Dzielnicy – od Krępy
Małej, na północ od Krępy i Zawady i na południe od wsi Stożne przebiega większy ciek wodny – Zimna Woda, rzeka uchodząca do Odry w rejonie Gostchorza
k. Krosna Odrzańskiego. W wielu miejscach stwierdzane są też mniejsze strugi
i potoki, niegdyś ważne dla społeczności lokalnych z punktu widzenia gospodarki
wodnej, jak też zasilania lokalnych młynów, m.in. Młyński Potok przepływający
przez Krępę.
Poza systemem cieków wodnych, w opisywanej części Dzielnicy Nowe Miasto
istnieją zbiorniki wodne o różnej genezie i wielkości. Wymienić tutaj można
obiekty na północ od Przylepu oraz w południowej i północnej części Krępy
(ul. Odrzańska, ul. Młyńska).
W części północno-wschodniej miasta zbiorniki wodne znajdują się w północnej
części Zawady (ul. Kożuchowska, ul. Łąkowa), w południowej części wsi Stożne
i w Nowym Kisielinie (przy ul. Sosnowej/Dębowej).
Część południowa jest przyrodniczo równie cenna jak północna, graniczna część
miasta, głównie w efekcie bogatej hydrografii tego obszaru – znacznie bardziej
rozbudowanej niż ta po stronie północnej Wału Zielonogórskiego. Znajduje się
tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli” (PL.ZIPOP.1393.
OCHK.550), o przebiegu zachód-wschód, obejmując na terenie współczesnego
miasta Zielona Góra przestrzeń między drogami nr 279-283-1029F, ograniczającymi ją od północy oraz linią powyżej wsi Jeleniów-Jarogniewice i granicą miasta, ograniczającymi ją od południa – głównie obszary kart R03 i częściowo ZL14.
Na terenie obszaru chronionego zlokalizowane są także tereny wiejskie Barcikowic i Barcikowiczek, Zatonia, części Kiełpina i Ochli. W północnej części opisywanego obszaru wyodrębniono Rezerwat „Zimna Woda” (PL.ZIPOP.1393.RP.157)
i Specjalny Obszar Ochrony „Zimna Woda” 4709 (PLH080062, PL.ZIPOP.1393.N2K.
PLH080062.H) – karta TO01.
Głównymi ciekami wodnymi południowej części Dzielnicy są Śląska Ochla, Czarna Struga oraz mniejsze cieki, jak Jeleniówka, Czarna Stróżka, Stara Ochla
(Wodna) o układzie równoleżnikowym, a także południkowo przepływające cieki
Młynianki, Galiny, Czerwonej Wody, Pustelnika (Srebrzanka, Sącznik), Dłubni
(Brzeźniak), Suchej i Bobrowca – odwadniających południowe stoki Wału Zielonogórskiego. W części wschodniej obecny na terenie miasta jest jeszcze fragment potoku Śmiga, uchodzącego wraz z Mielnikiem do kompleksu jezior zaborskich.
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Fot. 2.216-2.217. Rezerwat „Zimna Woda”, 2015
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3. SYSTEM TERENÓW ZIELENI W ZIELONEJ GÓRZE
3.1. Istniejące relacje przestrzenne
Zielona Góra jest pod względem ogólnego wizerunku fizjograficznego zespołem
polan śródleśnych, z których największą jest ta zajęta przez miasto w starych
granicach (rys. 3.1). Jej aglomeracja jest współcześnie oparta o dwie doliny
rzeczne – od północy Odry i od południa Śląskiej Ochli. Warunki przyrodnicze
wytworzyły historycznie charakterystyczny układ pasmowy dolin rzecznych na
północy i południu obecnej aglomeracji zielonogórskiej. Z czasem doszło do
rozwoju w dolinach gospodarki rolnej, utrwalającej ich obraz jako przestrzeni
otwartych. Samo miasto rozwijało się odmiennie, głównie z racji nikłej presji
wewnętrznej (mała dynamika powiększania powierzchni do połowy XIX w.).
Początkowo można więc wskazać układ koncentryczny tej części, w toku rozwoju rolnictwa, sadownictwa i winiarstwa, przekształcający się w układ plamowy.
W ciągu dalszego rozwoju miasta od drugiej połowy XIX w., a zwłaszcza przez
cały wiek XX i początek wieku XXI, doszło do powielenia przez zabudowę miasta
centralnego opisanego modelu pasm równoleżnikowych. Tym samym współcześnie ukształtował się układ trzech pasm – południowego, centralnego i północnego, generalnie o przebiegu wschód-zachód, z lekkim odchyleniem w kierunku
NW-SE.
Zarówno historycznie, jak i współcześnie, zabudowa wiejska, miejska i podmiejska, ingerowały bezpośrednio w obszary zalesione. W średniowieczu i kolejnych
epokach, głównie dla pozyskania terenów rolniczych. Z racji słabej jakości gleb
zielonogórskich nie było to proste, wymuszając wylesienie dużych obszarów,
a w końcu także nabycie obszarów położonych daleko poza miastem (np. okolic
Krępy). Współcześnie zmienił się powód dokonywanej presji wobec terenów
leśnych, którym jest ekspansja budowlana. Wyjątkiem są tutaj niektóre tereny
części północnej i południowej miasta, na których wylesienie nastąpiło w dawnych epokach historycznych (głównie w średniowieczu), a współczesna presja
zachodzi wobec terenów rolniczych.
Nowo budowane osiedla mieszkaniowe, jak (w mniejszej części) rozbudowujące
się już istniejące, rozwijają się z zachowaniem choćby niedużych, leśnych stref
buforowych. Podnoszą one funkcjonalność osiedli, a także ograniczają negatywne wpływy ze strony przemysłu i komunikacji. Tym samym powstaje mozaika
terenów leśnych i zabudowanych (rys. 3.7). Oddziałuje to pozytywnie na tereny
zabudowane, dając dodatkowo możliwość organizacji lokalnych parków leśnych.
Niestety, w sposób znaczący zwiększa również presję wobec opisywanych enklaw. Presja ta ma przy tym zarówno wyraz bezpośredni – pozyskiwanie nowych
powierzchni pod rozwijającą się zabudowę, jak też pośredni – zanieczyszczenie
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powierzchni przyległych do zabudowy odpadami komunalnymi i budowlanymi.
W wyniku tych zdarzeń dawne enklawy lasów dzielone są na mniejsze, a te
niekiedy przekształcają się w nieużytki.
Wiele współczesnych konfliktów przestrzennych Zielona Góra zawdzięcza
znacznej zmianie, dokonanej w kształcie miasta współczesnego wobec tkanki
wykształconej do II Wojny Światowej. Ta historyczna Zielona Góra, jako małe
powierzchniowo miasto, główną część zabudowy zamykało w strefie ograniczonej dzisiaj: torami kolejowymi od północy, al. Zjednoczenia i ul. Dąbrówki od
wschodu, ul. Długą, al. Konstytucji 3 Maja, ul. Kupiecką i ul. Zyty od południa
i ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszica od wschodu.
Poza tym obrysem istniały sektory zabudowy ekstensywnej, rozlokowanej
wśród pól i licznie występujących tutaj sadów i winnic. Z tymi ostatnimi związane były liczne, małe winiarnie należące do właścicieli winnic oraz wytwórnie win
musujących i destylatów. W oparciu o wzniesienia i doliny lokalnych potoków
urządzono tutaj także jednostkowe tereny rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe. W różnych, zewnętrznych sektorach Zielonej Góry istniały zakłady przemysłowe, związane z wydobyciem lokalnych surowców mineralnych – żwiru,
piasku, gliny i węgla brunatnego (Consolidierte Grünberger Gruben).
Bezpośrednio za ukazanym pierścieniem były usytuowane główne zakłady
przemysłowe miasta, jak: Deutsche Wollenwaren Manufaktur AG, Fabrik für
Brückenbau und Eisenkonstruktionen Beuchelt & Co., Gruschwitz Textilwerke
AG, Die Weinbrennerei Albert Buchholz AG, Jancke & Co., Elektrowirtschaft
G.m.b.H., Städtische Gas und Wasserwerke, Bohr-, Brunnenbau- und Wasserversorgungs-AG, Kurt Brucks Hoch Tief und Eisenbetonbau Eisenbahnbau und
Gleisanlagen, Bergschloßbrauerei & Malzfabrik K.L.Wilh. Brandt AG. Wewnątrz
pierścienia, aczkolwiek przy jego skraju istniały jeszcze Grempler & Co. G.m.b.H.,
M.Menzel & Co., Georg Raetsch Weinbrennerei AG, Adam’s Gaswirtschaft.
Współcześnie opisywane sektory przemysłowe znajdują się w ścisłym centrum
miasta, co powoduje rozczłonkowanie przestrzenne miasta – są to duże, nierzadko ogrodzone tereny, znacząco utrudniające swobodne przejście i przejazd
między osiedlami mieszkaniowymi. Dodatkowo przez wiele dziesięcioleci powodowały one emisje bezpośrednio wpływające na jakość życia na terenach okalających. Po transformacji ustrojowej wiele z nich zamieniło się w nieużytki, negatywnie wpływające nie tylko na obraz miasta ale też na jego funkcjonalność.
Część jest użytkowana w formie na dziko zorganizowanych stref magazynowohandlowych, co nie zmienia negatywnego obrazu tych sektorów, przy tym generuje trudne do uchwycenia wpływy środowiskowe.
Zabudowa mieszkalno-usługowa Zielonej Góry przez długi czas mieściła się
w granicach murów miejskich (XIII-XIV w.), a następnie także przedmieść, bezpośrednio do nich przylegających (fot. 3.1). W pierścieniu otaczającym miasto
obecna była zabudowa typu wiejskiego, związana z systemem pól uprawnych.
Taki stan utrzymał się aż do industrializacji połowy wieku XIX. Pierwszymi kie184
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runkami rozbudowy sektorów mieszkalnych były północny ku linii kolejowej
i dworcowi, wzdłuż dróg w kierunku Wrocławia, Kożuchowa i Sulechowa. Kolejno zabudowa zajęła tereny poprzemysłowe na południowy wschód od centrum,
a następnie tereny rolnicze położone na zachód od centrum. Południowy i zachodni sektor rozbudowy miasta zdominował ewidentnie inne tereny pod
względem intensywności zabudowy mieszkalno-usługowej. Niemal do końca
XX wieku były tutaj zlokalizowane główne osiedla mieszkaniowe miasta.
Na przełomie XX i XXI wieku zabudowa była realizowana równie dynamicznie
w innych sektorach – wschodnim, południowo-wschodnim, a także na terenie
gminy Zielona Góra. Wiele dawnych wsi podmiejskich zamieniło się w sypialnie
miasta – Racula, Drzonków, Zawada, Ochla, Stary i Nowy Kisielin. Także inne
wsie podmiejskie uzyskały ten status, a mniejszą intensywność zabudowy zawdzięczają głównie trudnościom komunikacyjnym i bardziej niż te pierwsze
peryferyjnemu położeniu w aglomeracji. Stan ten szybko ulega zmianie od początku XXI wieku, a intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej dotyczy niemal
całego obszaru aglomeracji zielonogórskiej.

Fot. 3.1. Makieta Zielonej Góry w układzie z 2. poł. XVIII w. (aut. makiety
Cezary Ciesielski; zbiory Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze)
Stosunkowo małe powierzchnie zajęte przez miasto Zielona Góra i wsie podmiejskie wywołały skutek w postaci braku wizji systemu terenów rekreacyjnowypoczynkowych i terenów zieleni innej funkconalności. Do tej pory tworzą one
sieć niezależnych od siebie terenów, umiejscowionych w formie bezładnego
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układu plamowego (rys. 3.3, 3.4, 3.5, 3.7). Charakterystyczną cechą tych plam są
ich nieduże powierzchnie jednostkowe. Największe powierzchnie parkowe miasta liczą 10 ha (Park Tysiąclecia), 6,2 ha (Park Piastowski) i 1,9 ha (Park Sowińskiego). W dawnych wsiach podzielonogórskich (od 2015 r. w Dzielnicy Nowe
Miasto) znajdują się historyczne parki dworskie – w Zatoniu (52,4 ha) i Ochli
(dwa obiekty: 1,6 ha oraz 7,7 ha). W dawnej Zielonej Górze, tylko dwa z terenów współcześnie parkowych zostały z taką myślą skonstruowane – Park Piastowski i Wagmostaw (oba z początku XX w.). Park Winny to dawna powierzchnia produkcyjna na Wzgórzu Ceglanym (Ziegelberg), należąca niegdyś do Augusta Gremplera. Pozostałe to powierzchnie historycznych cmentarzy – Park Tysiąclecia (Grüner-Kreuz Friedhof, Kath. Friedhof), Park Św. Trójcy (Dreifältigkeitsfriedhof) lub pozostawione tereny podmokłe – Park Sowińskiego. Pocmentarny charakter ma także część zieleńców miejskich, zlokalizowanych we współczesnym śródmieściu.
Dużym zasobem zieleni kształtowanej w Zielonej Górze są tereny przydrożne –
pasy przydrożne, pasy rozdzielające pasma ruchu oraz ronda. Tworzą one liniowy układ „zielonych korytarzy”, realizowanych w różnej skali zainwestowania,
w zależności od dostępnego miejsca w przekroju drogi i rangi obiektu w komunikacji miasta.
Zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie z terenami zabudowy mieszkalnej i usługowej, terenami przemysłowymi i poprzemysłowymi, leśnymi i innymi znajdują
się kompleksy ogrodów działkowych (rys. 3.2). Szereg z tych lokalizacji była
historycznie i jest współcześnie wadliwa ze względu na oddziaływania emitorów
zanieczyszczeń, punktowych i liniowych na prowadzoną na nich produkcję
ogrodniczą. W niektórych działaniach również użytkownicy ogrodów działkowych niekorzystnie oddziałują na otoczenie paląc jesienią resztki organiczne,
stosując środki ochrony roślin (zwłaszcza w sektorach brzeżnych kompleksów),
czy też pozbywając się odpadów poza granice kompleksów – w sposób nieuporządkowany i prawnie zabroniony.
Wyjątkowymi powierzchniami wśród terenów zieleni są cmentarze. Zielona
Góra w obecnym obrysie posiada wiele takich powierzchni, zarówno użytkowanych, jak historycznych (rys. 3.6). Znajdują się one w różnych realiach przestrzennych, nierzadko towarzysząc „przez płot” z posesjami prywatnymi zagospodarowanymi w formie ogrodów przydomowych. Sama linia zabudowy jednorodzinnej jest czasem bardzo blisko opisywanych powierzchni.
Na rysunku 3.9 ukazano zieleń parkową i w formie zieleńców, obecną na terenie
Śródmieścia. Siłą rzeczy znajduje się ona w bliskim kontakcie przestrzennym ze
zwartymi układami zabudowy. Relacja ta w odniesieniu do miasta o średniowiecznym układzie Starówki nie jest jednak wadą. Zieleń może i powinna podkreślać rangę tej przestrzeni i stwarzać wizerunek dużego zainwestowania
w estetykę miasta.
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Rys. 3.1. Tereny leśne w granicach miasta Zielona Góra, 2015
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Rys. 3.2. Lokalizacja kompleksów ogrodów działkowych w Zielonej Górze, 2015
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Rys. 3.3. Parki i ogrody ozdobne w Zielonej Górze, 2015
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Rys. 3.4. Tereny zieleni osiedlowej w Zielonej Górze, 2015
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Rys. 3.5. Tereny ogrodów przydomowych w Zielonej Górze, 2015
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Rys. 3.6. Lokalizacja cmentarzy w Zielonej Górze, 2015
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Rys. 3.7. Tereny zieleni kształtowanej w Zielonej Górze, 2015
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Rys. 3.8. Tereny zieleni kształtowanej – aktualne i historyczne do potencjalnego
odnowienia w Śródmieściu Zielonej Góry, 2015

3.2. Potencjał terenów zieleni w mieście
Opisując potencjał terenów zieleni współcześnie istniejących w mieście należy
uwzględnić zarówno ich lokalizację, jak też funkcjonalność i powiązania strukturalno-przestrzenne. Zastosowany w ewidencji podział sektorów miejskich na
strefę Śródmieścia, w tym Starego Miasta i jego zaplecze w postaci historycznych przedmieść, miasta Zielona Góra w zarysie do końca roku 2014 oraz Dzielnicy Nowe Miasto (od 01 stycznia 2015), daje obraz różnej planistyki i odmiennie niegdyś dokonywanej diagnozy potrzeby istnienia zieleni kształtowanej.
Zdecydowana różnica występuje w tym zakresie między obszarem miasta
a dawnymi obszarami wiejskimi, co wynika z odmiennego pojmowania ich roli.
Ponadto zadziałała tutaj bardzo dynamiczna historia rozwoju miasta – niewielkiej osady do połowy XIX w., kolejno rozwijającej się za sprawą wzmożonej industrializacji do połowy XX w., aby przejść okres dynamicznego zwiększania
powierzchni i liczby mieszkańców w drugiej połowie XX w., aż po połączenie
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miasta Zielona Góra z gmina Zielona Góra od początku roku 2015. We wszystkich praktycznie tych okresach, przełomowych dla kształtu miasta, zieleń postrzegana była jako mało znaczące uzupełnienie najważniejszego elementu
rozwoju, to jest przyrostu powierzchni terenów zabudowanych i zapewnienia
mieszkańcom podstawowych warunków bytu – mieszkań i miejsc pracy.
W efekcie, Zielona Góra to miasto o małym ogólnym potencjale istniejących
terenów zieleni kształtowanej, zarówno w sferze parków (terenów zieleni wielkopowierzchniowej), mini-parków (terenów zadrzewionych o względnie niedużej powierzchni), jak też zieleńców o innej konstrukcji i funkcjonalności.
W odniesieniu do obszaru Śródmieścia trudno jest wyrazić potencjał zielonogórskich terenów zieleni kształtowanej w ich powierzchni i przykładach spektakularnej aranżacji. Niewątpliwie jednak niektóre części tego obszaru wyróżniają
się, zasługując na dogłębne studia i systematyczne podnoszenie rangi poprzez
umiejętną planistykę, rewaloryzację i nowe zagospodarowanie. Są nimi:
˗ Plac Powstańców Wielkopolskich wraz z parkiem Lisowskiego w połączeniu
z obszarem przy Gazowni;
˗ Zieleń towarzysząca Gimnazjum nr 6 oraz zabudowie mieszkalnej sektora
między ul. Fryderyka Chopina i Dworcową;
˗ Zieleńce wypełniające dawna przestrzeń potoku Łącza, w zarysie ul. Jeleniej,
Lisiej, Dąbrowskiego i Składowej;
˗ Plac Bohaterów;
˗ Dzielnica willowa miasta przełomu XIX i XX w., ze skwerem z pomnikiem
katyńskim, skwerem przy kościele p.w. Zbawiciela, placem Makusynów, al.
Niepodległości i obszarami przy pozostałych ulicach tego sektora;
˗ Park Tysiąclecia wraz ze skwerami przy pl. Piłsudskiego;
˗ Zieleńce towarzyszące Urzędowi Miasta i Marszałkowskiemu oraz siedzibie
NFZ wraz z rondem 11 Listopada;
˗ Park Winny;
˗ Park Sowińskiego;
˗ Ogród ozdobny przy Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego;
˗ Ogród śródblokowy na zapleczu ul. Sobieskiego;
˗ Plac Słowiański;
˗ Zaplecze Zespołu Szkół Ekonomicznych i CKU;
˗ Park Świętej Trójcy;
˗ Nieużytek przy ul. Wojska Polskiego między Castoramą i zabudową przy
ul. Wandy oraz Krakusa.
Wobec Miasta Zielona Góra w granicach do końca roku 2014, poza Śródmieściem, zauważyć należy wysoką rangę funkcjonalno-przestrzenną terenów zieleni:
˗ Makrownętrze Gęśnika w przebiegu między ul. Batorego i Sulechowską;
˗ Mini-park przy ul. Ludowej;
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
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˗
˗
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˗
˗
˗
˗
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˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

Teren enklawy leśnej przy ul. Rzeźniczaka;
Wydzielone części lasu na północ od Trasy Północnej między ul. Stefana
Batorego i zabudową Chynowa;
Las ochronny Strefy Aktywności Gospodarczej;
Las w granicach Trasy Północnej i poza drogę krajową S3, z powierzchnią
tzw. „Tańczących Sosen;
teren szpitalny w zasiegu ulic Ludwika Waryńskiego, Podgórnej, Krótkiej,
Spokojnej i Wazów;
Park Poetów; na wschód od kompleksu akadmickiego Kampusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego;
Las przy ul. Chmielnej; ze strefą izolacyjną Cmentarza Komunalnego w Zielonej Górze;
Zieleń towarzysząca obserwatorium astronomicznemu przy ul. Lubuskiej;
Cmentarz Komunalny w Zielonej Górze;
Skwer przy zbiegu ul. Chmielnej i Wrocławskiej, z powierzchnia dawnego
Cmentarza Żydowskiego;
Las ochronny stadionu żużlowego przy ul. Wrocławskiej 69;
Mini-park przy al. Juliusza Słowackiego i ul. Partyzantów;
Enklawy leśne przy ul. Lechitów i Salomei;
Trzy ogrody willowe przy ul. Henryka Sienkiewicza;
Obszar dawnej strzelnicy z aleją kasztanowców białych, przy ul. Strzeleckiej;
Las przy ul. Geodetów i Jarzębinowej;
Las Liliowy, objęty ochroną;
Zbiorniki wodne Ochla, Dzika Ochla, leśna strefa ochronna zbiorników oraz
strefa przebiegu potoku Pustelnik;
Park i zbiorniki wodne przy ul. Waszczyka, do Jałowcowej i Ronda Zesłańców
Sybiru;
Las wzdłuż Czerwonego Potoku (W od ul. Botanicznej);
Ogród Botaniczny wraz z powierzchnią potencjalnego rozwinięcia;
Park Piastowski wraz z historycznym rozwinięciem w kierunku ul. Botanicznej;
Park Kolei Szprotawskiej;
Mini-park przy ul. Monte Cassino;
Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy „Kaczy Dół” (przy ul. Majora Henryka
Sucharskiego);
Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy „Mrowisko” (przy ul. Krośnieńskiej, do
II Armii);
Zbiornik wodny Na Cegielni wraz z przyległym lasem;
Park przy ul. Braci Gierymskich (do al. Wojska Polskiego);
Park Zacisze, na północ od kompleksu akadmickiego Kampusu B Uniwersytetu Zielonogórskiego;
Park przy ul. Xawerego Dunikowskiego;
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Bezpośrednie otoczenie Os. Leśnego;
Dolina Łączy na dystansie od ul. Węglowej i Składowej, przez okolice
ul. Objazdowej, Foluszowej do granicy miasta w okolicy torów kolejowych;
˗ Las strefy izolacyjnej Trasy Północnej;
˗ Las izolacyjny Os. Przy Ogrodnictwie;
˗ Przecinająca niemal całe miasto „reowerostrada „Zielona Strzała”.
Dzielnica Nowe Miasto posiada na swoim terenie wiele cennych miejsc o zróżnicowanym znaczeniu dla systemu zieleni miasta, od fundamentalnego dla całego
układu do lokalnego. Do najważniejszych dla funkcjonowania całego miasta
należą:
˗ obszary leśne otoczenia Zielonej Góry, zarządzane przez Lasy Państwowe,
w małej części komunalne;
˗ Las Odrzański – część obszaru Natura 2000 „Krośnieńska Dolina Odry” (Specjalny Obszar Ochrony 5075; PLH080028); Obszar Chronionego Krajobrazu
43747 „Krośnieńska Dolina Odry” (PL.ZIPOP.1393.OCHK.570);
˗ Specjalny Obszar Ochrony 4507 „Nowosolska Dolina Odry – Kargowskie
Zakola Odry” (PLH080012), na wschód od wsi Jany;
˗ Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Śląskiej Ochli” (PL.ZIPOP.1393.
OCHK.550), o przebiegu zachód-wschód, obejmując na terenie współczesnego miasta Zielona Góra przestrzeń między drogami nr 279-283-1029F, ograniczającymi ją od północy oraz linią powyżej wsi Jeleniów-Jarogniewice
i granicą miasta, ograniczającymi ją od południa; w tym Rezerwat „Zimna
Woda” (PL.ZIPOP.1393.RP.157) i Specjalny Obszar Ochrony „Zimna Woda”
4709 (PLH080062, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080062.H);
˗ Park dworski w Jarogniewicach;
˗ Park dworski w Jeleniowie, z XVIII w.;
˗ Park przypałacowy w Kiełpinie z k. XVIII w.;
˗ Park przypałacowy w Nowym Kisielinie;
˗ Park przypałacowy w Starym Kisielinie;
˗ Park przypałacowy w Ochli, przy ul. Dworskiej z k. XVIII/pocz. XIX w.;
˗ Dawny ogród ozdobny z poł. XVIII w., przy dworze w Ochli, ul. Górnej;
˗ Park etnograficzny w Ochli;
˗ Park historyczny w Zatoniu z k. XVII w., przebudowany w poł. XVIII w. (księżna Dorota Talleyrand-Perigord);
˗ Zwierzyniec parkowy w Zatoniu, XVII-XVIII w.
Poza wymienionymi obszarami, istnieją również inne, o lokalnym znaczeniu,
niosące z sobą jednak duży potencjał rozwojowy bądź będące ważnymi dla społeczności lokalnych.
˗
˗
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3.3. Analiza społeczna
3.3.1. Wprowadzenie
Miasto pełni różne funkcje wobec mieszkańców i jako takie powinno być rozwijane w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ta koncepcja zakłada
efektywne wykorzystanie przestrzeni i istniejących zasobów w celu tworzenia
optymalnego ładu przestrzennego. Tereny zieleni są integralnym elementem
zabudowy mieszkaniowej, kulturalnej i usługowej, a także są tłem dla oferty
rekreacyjno-wypoczynkowej. Tereny zieleni w mieście powinny łączyć ze sobą
wiele funkcji (m.in. estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe) – podnosząc jakość życia mieszkańców. Miejskie tereny zieleni to nie tylko lasy i parki,
ale też drzewa przyuliczne, podwórkowe skwery, rośliny na balkonach czy popularne ogródki działkowe. Ważnym działaniem w kierunku rozwoju obszarów
zieleni jest strategiczne nią zarządzanie, połączone z angażowaniem mieszkańców i wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Autorom projektu towarzyszy
założenie, że atrakcyjna przestrzeń publiczna dostępna w mieście może być
wzorem przenoszonym przez mieszkańców na własne przestrzenie prywatne,
a przestrzeń prywatna jest często częścią przestrzeni publicznej. Planując przekształcenie przestrzeni miejskiej w zakresie terenów zieleni w mieście Zielona
Góra uwzględnione zostały rozmaite aspekty związane z utrzymaniem oraz
rozwojem zieleni, a także potrzebami mieszkańców. Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców została przeprowadzona metodą partycypacyjno-ekspercką.
Poznanie głosu mieszkańców podczas konsultacji społecznych to priorytet
w procesie planowania działań związanych z zarządzaniem terenów zieleni
w obrębie miasta, zgodnie z założeniem, że emocje mieszkańców w związku
z miejską zielenią powinny być jedynie pozytywne.
Partycypacja obywatelska w życiu miasta w ostatnich latach zaczyna wykraczać
poza zachowania wyborcze. Samorząd i jego działania zaspokaja coraz więcej
potrzeb obywateli, ale także budzi coraz większe zainteresowanie, w tym także
potrzebę udziału w różnych formach wpływu na rozstrzygnięcia ważne dla społeczności lokalnej. Swoisty dialog społeczny przyczynia się do uzyskiwania wyższej jakości planowanych rozstrzygnięć i wyższego poziomu społecznej akceptacji dla ich treści. Specjalną rolę w tworzeniu diagnozy terenów zieleni mieli
mieszkańcy miasta, autorom opracowania zależało, aby zielonogórzanie mieli
rzeczywisty wpływ na jakość i funkcjonalność miejskiej zieleni. Konsultacje społeczne na tym etapie projektu miały formę uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji dotyczących projektowania terenów zieleni w Zielonej Górze bezpośrednio od jej mieszkańców, a następnie o uwzględnienie tych opinii w dalszym
działaniu. Zasadniczym celem konsultacji było wypracowanie możliwych rozwiązań, które nie będą antagonizować społeczności lokalnej, a jednocześnie pozwolą efektywnie ukształtowań miejską zieleń.
198

Rozdział 3

3.3.2. Metodologia badania
W dniach 1-31 lipca w ramach konsultacji społecznych zrealizowano badanie
ankietowe, mające na celu poznanie opinii zielonogórzan na temat ich sposób
postrzegania miejskiej zieleni, ich oczekiwań i potrzeb w tym zakresie. Celem
badania było uzyskanie odpowiedzi na kilka pytań:
˗ Jak mieszkańcy Zielonej Góry postrzegają tereny zieleni w mieście?
˗ Jakie funkcje pełnią tereny zieleni dla mieszkańców?
˗ Jaka jest ocena terenów zieleni pod względem ich estetyki, użyteczności
i aranżacji w opiniach mieszkańców?
˗ Jakie oczekiwania w stosunku do zmiany lub zwiększenia funkcjonalności
terenów zieleni w mieście mają mieszkańcy?
˗ W jaki sposób zielonogórzanie klasyfikują tereny zieleni w mieście?
Badanie w formie ankiety zamieszczono na specjalnie przygotowanej platformie
internetowej, dostęp do której możliwy był z serwisów Urzędu Miasta, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz na profilach facebookowych autorów badania.
W okresie poprzedzającym start ankiety oraz w trakcie jej trwania przeprowadzona została kampania informacyjna, zachęcająca mieszkańców miasta do
wzięcia w niej udziału. Wykorzystano w tym celu prasę, radio oraz media elektroniczne. Zwracano się bezpośrednio z prośbą o rozpropagowanie ankiety oraz
aktywnego wzięcia w niej udziału do organizacji społecznych. Tym samym taka
forma konsultacji społecznych oparta była na samorekrutacji uczestników.
Ze względu na charakter badania jego wyniki nie mają charakteru reprezentatywnego dla całej populacji mieszkańców miasta i powinny być traktowane
jedynie w kategorii sygnałów, czy sugestii, które mogą zostać uwzględnione przy
projektowaniu terenów zieleni w Zielonej Górze.
Zastosowany sposób doboru osób do badania skutkuje tym, że w badaniu udział
biorą osoby bardziej zaangażowane w życie miasta (takie, które się silniej z nim
identyfikują) oraz tematykę zarządzania przestrzenią miejską.

3.3.3. Kim są uczestnicy badania?
W badaniu wzięło udział 256 osób, tyle ankiet elektronicznych miało charakter
kompletny. Zdarzały się ankiety, które zostały rozpoczęte i nie zakończone,
jednak zawarte w nich informacje były na tyle niekompletne, że zgodnie z poprawnością metodologiczną nie można było włączyć ich do analizy. W badaniu
udział wzięło więcej kobiet niż mężczyzn. Proporcja przedstawicieli obydwu płci
odbiega nieco od tej charakteryzującej populację dorosłych mieszkańców Zielonej Góry.
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39,6
60,4

kobieta

mężczyzna

Rys. 3.9. Płeć badanych
W badaniu wzięli udział przede wszystkim zielonogórzanie w wieku 25-39 lat.
Najmniej licznie reprezentowana jest kategoria osób po 60 roku życia. Taki rozkład kohort wiekowych nie jest zaskoczeniem – odzwierciedla w dużym stopniu
strukturę osób wykorzystujących Internet w życiu codziennym. Ponadto można
uznać, że to osoby młode w największym stopniu są zainteresowane wprowadzeniem zmian w mieście i najczęściej angażują się w różne inicjatywy społeczne.

14,1

7,1
25,3

53,5

60 lat i więcej

40 - 59 lat

25- 39 lat

poniżej 24 lat

Rys. 3.10. Wiek badanych osób
Diagnozując potrzeby i oczekiwania dotyczące terenów zieleni w mieście uznaliśmy, że istotną zmienną, która może różnicować stanowisko badanych osób jest
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fakt posiadania dzieci. W ankiecie elektronicznej co czwarty badany deklarował,
że posiada dzieci.

26,2
67,6

tak

nie

Rys. 3.11. Posiadanie dzieci (%)
Posiadanie dzieci jest o tyle znaczące, że może przekładać się na odmienne
opinie dotyczące funkcjonalności miejskiej zieleni. Związane jest to także bezpośrednio z wiekiem dzieci. Można przyjąć założenie, że określony wiek dziecka
przekłada się na inne oczekiwania względem projektowanych rozwiązań w analizowanym zakresie. Zielonogórzanie biorący udział w badaniu w większości
deklarowali posiadanie dzieci w wieku powyżej 1 roku do 6 lat. Stosunkowo
liczna jest także kategoria osób, których dzieci mają od 6 do 10 lat.
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9,0
44,8
56,7

do 1. roku życia

powyżej roku do 6 lat

powyżej 6 do 10 lat

Rys. 3.12. Wiek dzieci (%)

3.3.4. Mapa terenów zieleni mieszczących się na obszarze
miasta Zielona Góra
Jednym z celów opracowania było stworzenie mapy terenów zieleni w świadomości zielonogórzan, obejmującej obszar powiększonej o gminę wiejską Zielonej
Góry. Takie spojrzenie jest odmienne od inwentaryzacji z mapy lub natury, daje
bowiem możliwość sprawdzenia, które z tych terenów istnieją w świadomości
mieszkańców, gdzie są zlokalizowane, jak często są odwiedzane, jakie pełnią
funkcje i czego w nich brakuje. Przy takim podejściu skonfrontować więc można
funkcje założone (przypisane i zaplanowane dla obszarów zieleni) z rzeczywiście
realizowanymi lub oczekiwanymi. Tworząc mapę starano się uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:
˗ czy mieszkańcy dostrzegają obszary zieleni i miejsca rekreacji na terenie
powiększonego miasta? (parki, lasy, skwery, itp.)
˗ które z nich są najczęściej wskazywane i gdzie są usytuowane? (ranking popularności, atrakcyjności?)
˗ jak często mieszkańcy bywają w tych miejscach, jakie one pełnią funkcje?
˗ czego brakuje w tych miejscach aby pełniły lepiej swoją rolę?
Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli stworzyć mapę potencjału terenów
zieleni w opinii mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu. Analizę należy
rozpocząć od przedstawienia rozkładu odpowiedzi na pytanie dotyczące istnienia w obszarze miasta miejsc zielonych, w których można się zrelaksować i odpocząć. Dla niespełna 85% respondentów takie miejsca w Zielonej Górze istnieją, pozostali badani ich nie zauważają lub istniejących miejsc nie traktują jako
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należycie spełniających określone funkcje (przyrodniczo-rekreacyjne). Warto
przypomnieć, że nie starano się ustalić obiektywnie na mapie czy takie miejsca
istnieją, przyjmując wcześniej ich definicję, ale zadano sobie pytanie czy istnieją
one w świadomości mieszkańców.

13,3

84,4

Są takie miejsca

Nie ma takich miejsc

Rys. 3.13. Dostrzeganie terenów zielonych w których można odpocząć na terenie
miasta Zielona Góra (dane nie sumują się do 100%, nie uwzględniono odpowiedzi „Trudno powiedzieć”.
W tworzonej przez mieszkańców mapie, najczęściej wskazywanym obszarem
zieleni są Wzgórza Piastowskie (21,1%) czyli teren znajdujący się za amfiteatrem
w kierunku Jędrzychowa, Wilkanowa, Świdnicy i Ochli. Trudno jednoznacznie
wskazać granice tego obszaru, nie proszono o to uczestników badania, można
jednak pokusić się o zarysowanie określonej przestrzeni wynikającej z funkcji
jakie pełni. Po pierwsze ten obszar zieleni łączy kilka istniejących miejsc rekreacji i kultury przechodząc z terenów bardziej zagospodarowanych w las miejski.
Od strony centrum miasta jest to amfiteatr z parkingiem i dużym trawnikiem.
To miejsce imprez kulturalnych i rekreacyjnych (koncerty, festyny) ale także
punkt spotkań licznych grup czy indywidualnych osób uprawiających różne sporty (biegi, jazda na rowerze, nordic walking, spacery, itp.). Rozległy trawnik wskazywany był przez badanych jako jedyne miejsce w Zielonej Górze, na którym
można się opalać i piknikować. W kierunku Jędrzychowa można przejść do mini
ZOO i ogrodu botanicznego. Przemierzając las w kierunku Ochli dociera się do
kempingu z basenem, Starej Ochli i skansenu z wieloma atrakcjami. Po drugie
o atrakcyjności Wzgórz Piastowskich decyduje także pagórkowate ukształtowanie terenu, stwarzając doskonałe warunki do uprawiania sportów rowerowych,
biegów i spacerów, a nawet jazdy na nartach czy sankach. Na tym terenie organizowane są biegowe i rowerowe imprezy sportowe a także treningi licznych
amatorskich grup sportowych. Nie bez znaczenia pozostają walory krajobrazo-
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we, usytuowane tu wzgórza tworzą ciekawą przestrzeń, która może być atrakcyjna ze względów estetycznych.
Nadawanie przez mieszkańców dużej rangi obszarowi Wzgórz Piastowskich
świadczy o jednoznacznej identyfikacji tych terenów jako przestrzeni o funkcji
przyrodniczo-rekreacyjno-sportowej. Niewielki stopień zagospodarowania infrastrukturalnego daje szansę na przystosowywanie ich do potrzeb mieszkańców,
które w dalszych konsultacjach powinny być identyfikowane i realizowane
Deklaracje dotyczące częstotliwości odwiedzania Wzgórz Piastowskich potwierdzają tezę o znaczeniu tego miejsca dla mieszkańców. Niemal 44% osób uczestniczących w konsultacjach bywa tam bardzo często (prawie codziennie) lub
często (jeden lub dwa razy w tygodniu). Raz lub dwa razy w miesiącu odwiedza
wzgórza kolejne 27,8%, jeszcze rzadziej 24,1%, wcale nie pojawia się tam 4,5%
respondentów. Intensywność kontaktów z tym terenem zielonym, daje podstawy do traktowania uczestników konsultacji jako najlepszych ekspertów, którzy
formułują swoje opinie na podstawie doświadczeń a nie opinii innych czy mediów.
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27,8
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13,5
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bardzo
rzadko
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Rys. 3.14. Częstotliwość spędzania czasu na Wzgórzach Piastowskich (%)
Zielonogórzanie odwiedzający Wzgórza Piastowskie najczęściej korzystają
(72,1%) z aktywnych form rekreacji, spacery, biegi i jazda na rowerze. Określa to
jednoznacznie funkcje jakie są realizowane na tym obszarze, wskazuje także na
te, które być może mogłyby być realizowane w większym stopniu, gdyby pozwalała na to infrastruktura. Mamy na myśli przede wszystkim zabawy z dziećmi
(8,1%) i piknikowanie, grillowanie 1,4%.
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39,2%
spaceruję, czytam, rozmawiam
32,9%

biegam, jeżdzę na rowerze,…
8,1%

bawię się z dziećmi

17,6%

kontempluje przyrodę
piknikuje, grilluje
leżę, opalam się

1,4%
,9%

Rys. 3.15. Aktywności podejmowane przez mieszkańców
na Wzgórzach Piastowskich
Powyższy wniosek o brakach infrastrukturalnych oparty został na katalogu
oczekiwań formułowanych przez mieszkańców, wypowiedzi miały charakter
swobodny. Poniżej zamieszczono niektóre cytaty, można podzielić je na kilka
wątków, które wydają się najbardziej istotne. Wśród braków najczęściej wymieniane są obiekty związane z infrastrukturą, tą większą (ogólnodostępna wieża
widokowa, całoroczny ośrodek sportów zimowych, toalety, kawiarnia, utwardzone ścieżki dla pieszych, biegaczy i rowerzystów, plac zabaw) i mniejszą
(oznakowanie ścieżek i szlaków, mapy z zaznaczonymi ciekawymi punktami,
ławki, śmietniki, trawniki do biwakowania, miejsca do grillowania). Kolejny wątek związany jest z utrzymaniem porządku i dokonywaniem drobnych napraw,
przede wszystkim chodzi o małą architekturę (ławki, kosze, oznakowanie szlaków, zbieranie śmieci, itp.). W nieco mniejszym stopniu na tym obszarze oczekiwania mieszkańców związane są z zielenią, nowymi nasadzeniami i dbałością
o nią. Takie stanowisko nie jest zaskoczeniem ponieważ jedną z największych
atrakcji Wzgórz Piastowskich jest to, że park w sposób naturalny połączony jest
z lasem. Jeśli uwagi się pojawiały, to dotyczyły nadmiernej wycinki drzew i braku
nowych nasadzeń, które dodałyby niektórym miejscom atrakcyjności (szczególnie w części parkowej). Uwagi natury bardziej ogólnej koncentrowały się na
konieczności przygotowania kompleksowego planu zagospodarowania tego
terenu i konsekwentnej realizacji przyjętej koncepcji.
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Czego brakuje na Wzgórzach Piastowskich (przykładowe opinie mieszkańców)
W lesie znajdują się dwa stawy połączone strumieniem - bardzo zaniedbane, zanieczyszczone, zarośnięte, zamulone - koniecznie wymagają oczyszczenia.
Wieży widokowej ogólnodostępnej i szlabanów chroniących leśne drogi przed zniszczeniem.
Brakuje wieży widokowej, w ogóle nie jest wykorzystane położenie parku które oferuje
świetne widoki.
Brakuje bardziej szczegółowych drogowskazów, map.
Dobrze oznakowanych ścieżek rowerowych i pieszych
Map z zaznaczonymi ciekawymi punktami
Uporządkowania. Brak jednolitych i czytelnych drogowskazów, dobrze wyznaczonych
ścieżek. Nie dba się o czystość tego terenu.
Siłowni na wolnym powietrzu, placu (nie ścieżki) do jazdy na rolkach
Brak czynnej toalety, za mało zabawek na placu zabaw, brak możliwości wypicia kawy.
TOALETY, Plac zabaw przy amfiteatrze, mini stacja rowerowa, wypożyczalnia rowerów,
siłownia na świeżym powietrzu.
Brak małej gastronomii.
Brakuje obiektów gastronomicznych, miejsc z ławkami, oświetlenia.
Jakiegoś miejsca z małą gastronomią, typu lodziarnia lub bar.
Miejsc do grilla i na ognisko, budki z kawą i ciastem, lodami, atrakcyjnie oznaczonych
ścieżek przyrodniczych i innych.
Przydałoby się więcej ławek, oczywiście wpasowanych w klimat miejsca.
Nie ma co zmieniać a jedynie zadbać o porządek. Warto postawić więcej ławek i śmietników na placu przed amfiteatrem. Trawnik przy parkingu może służyć jako miejsce pikników. Nie możemy niszczyć tego miejsca stawiając plac zabaw. Zostawmy to miejsce
wszystkim mieszkańcom a nie tylko rodzicom z dziećmi.
Park Piastowski jest zaniedbany, mimo "rewitalizacji", która się w nim odbyła, ścieżki
stanowią barierę dla starszych ludzi, są niewygodne i niebezpieczne, zużyta infrastruktura
na terenie parku (brzydkie ławki, alejki, śmietniki)
Brakuje Systemu (szkieletowego) ścieżek utwardzonych bez kolein i kałuży, ławek betonowo drewnianych (niezniszczalnych), śmietników przy jeziorkach i źródełku na Pustelni-
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ku (wersja niezniszczalna), siłowni na wolnym powietrzu przy (tylko podstawowe ćwiczenia: podciąganie ,pompki , brzuszki, również wersja niezniszczalna), leśna pętla koniecznie płaska o długości 1000m w okolicach Zalewu.
Z racji wielkości tych terenów warto stworzyć kompleksową koncepcję zagospodarowania parku i lasów, aby miasto zyskało prawdziwe "zielone płuca" - funkcjonalne dla różnych kategorii uczestników, ale też z najwyższym szacunkiem dla środowiska i ochrony
krajobrazu. Oprócz tras sportowych i rekreacyjnych - może także tematyczne ścieżki
edukacyjne? A przy nich na pewno podstawowa infrastruktura obejmująca ławki, kosze
na śmieci, altanki - bo nie wszyscy są wyczynowcami...
Brakuje ogólnego planu zagospodarowania tego miejsce, w ostatnim okresie całe połacie lasu zostały wycięte niszcząc charakter tego miejsca
Trochę więcej infrastruktury, ale z dbałością o zachowanie unikalnego charakteru tego
terenu, lasu sąsiadującego z miastem.
Dobry efekt dałaby zapewne intensyfikacja dbałości o to miejsce, by zieleń mogła objawić się bujnością i zachwycić urodą. Obecnie " ledwo jest". A to miejsce reprezentacyjne, odwiedzane przez licznych spacerowiczów, więc warto nawet dużo popracować nad
poprawą warunków uprawy i nasadzeniami, aby pożądany efekt osiągnąć...
Ławek i koszy na śmieci (szczególnie na trasie od górki Tatrzańskiej do Źródełka, zagospodarowania terenu wokół źródełka poprzez śmietniki, naprawienie i odnowienie
kładki.
Wymaga kompleksowego remontu - nowe nasadzenia, nowe ławki, śmietniki, wykonanie nowych alejek. Wyremontowanie istniejącego placu zabaw. W części przed amfiteatrem jest miejsce na fontannę lub staw z rybami.
Wytyczenie szlaków dla biegaczy i chodzących z kijkami. Oznaczenia ich długości.
Oświetlenia jednej trasy, uruchomienia toalety przy amfiteatrze. Przygotowanie trasy
dla rolkarzy (asfalt).
Całorocznego ośrodka sportów zimowych, infrastruktury gastronomicznej.
Więcej atrakcji sportowych, ponieważ to miejsce dla wielu ludzi, jest miejscem do aktywnego odpoczynku - biegania, jeżdżenia na rowerze itp.
Zagospodarowanie Góry Tatrzańskiej – sportowo-rekreacyjnie latem i zimą, lepsze
oznaczenie tras nordic i rowerowych, mapkę -plan tych tras na wejściu do parku, miejsca do grillowania ( jest jedno ) i odpoczynku w większej grupie (kilka rodzin lub znajomych).
Planowana obwodnica Zielonej Góry, która znacznie zmniejszyłaby obszar dostępny dla
ludzi, a tym samym obniżyłaby wartość tego pięknego lasu.
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Drugim ważnym punktem na mapie terenów zieleni jest zdaniem uczestników
badania Park Tysiąclecia (18,1%). Znajduje się w centrum miasta, obszarowo
jest zdecydowanie mniejszy od Wzgórz Piastowskich i wydaje się, że oczekiwania mieszkańców i dotychczasowe funkcje jakie pełni, nadają mu zupełnie inną
rolę. Przede wszystkim ma charakter rekreacyjny i przyrodniczy, można w nim
także uprawiać niektóre formy sportów (ścieżki spacerowo-biegowe, skatepark).
Uzyskany wynik uświadamia jak ważny jest to punkt na mapie zielonych terenów miasta, 36,2% uczestników konsultacji odwiedza go często lub bardzo często. Prawie 57% badanych bywa w nim rzadko lub bardzo rzadko, oznacza to
duży potencjał i zmiany, które uczyniłyby to miejsce bardziej atrakcyjnym
z pewnością zwiększyłyby częstotliwość odpoczywania i rekreacji na tym terenie.
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Rys. 3.16. Częstotliwość spędzania czasu w Parku Tysiąclecia (%)
Formy podejmowanej aktywności przez mieszkańców w Parku Tysiąclecia, pokazują jednoznacznie na jego funkcje rekreacyjne (50,9% - spaceruję, czytam,
rozmawiam). W zdecydowanie mniejszym stopniu park służy do aktywnego
uprawiania różnych sportów (20,4%) i kontemplacji przyrody (18,6%). Wydaje
się, że ta ostatnia funkcja powinna zyskać wyższą rangę, wymaga to jednak
podjęcia szeregu działań, które między innymi sugerowali mieszkańcy w swoich
swobodnych wypowiedziach. Uwaga ta dotyczy także zabawy z dziećmi, do tego
typu aktywności na terenie parku przyznało się 7,8%.
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Rys. 3.17. Aktywności podejmowane przez mieszkańców w Parku Tysiąclecia
Krytyczne oceny mieszkańców dotyczące obecnego stanu niektórych terenów
zieleni i funkcji jakie pełnią odnoszą się także do Parku Tysiąclecia. Wprawdzie
podjęto działania konsultacyjne i przygotowano projekt rewitalizacji tego obszaru ale nie doczekał się on do tej pory realizacji. Swobodnie wypowiadane oczekiwania uczestników badania mogą zostać wykorzystane w momencie realizacji
projektu. Podobnie jak w przypadku Wzgórz Piastowskich, oczekiwania dotyczące Parku Tysiąclecia związane są z infrastrukturą. Brakuje kafejki, toalet, dobrych ścieżek, koszy i ławek, oświetlenia niektórych miejsc. Inaczej w Parku
Tysiąclecia traktowana jest zieleń, tutaj oczekiwania są dużo większe. Uczestnicy
konsultacji chcieliby polany, trawnika, nowych atrakcyjnych nasadzeń i zdecydowanie większej dbałości o rośliny. Dość często pojawiały się opinie, że park
jest ciemny i mocno zaniedbany.
Czego brakuje w Parku Tysiąclecia (przykładowe opinie mieszkańców)
Fontanny (poza aspektem wypoczynkowym) należytego upamiętnienia historycznego
charakteru Parku poprzez stworzenie lapidarium z płyt nagrobnych porzuconych przy
ul. Chmielnej
Akwenów wodnych, światła słonecznego, polany/trawnika z przeznaczeniem na piknik/grill
Bardziej zadbać o to miejsce, więcej ławek, lepsze chodniki, bo część tylko parku jest
ładnie zrobiona.
Brak jakiejś kafejki, za mały plac zabaw a na nim za mało zabawek. Brak toalety, razem
z przewijakiem.
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Brak ogrodnika- brak dbałości o zieleń, o cięcia, - chociaż jakąś poprawę jednak widać .
Przydałoby się ujęcie wody
Brakuje ławek, dużej ilości koszy na śmieci, źródeł wody pitnej, fontann
Brakuje mi skoszonej trawy. Skwery są zaniedbane i zarośnięte.
Brakuje mi takich zacisznych zakątków (nie ławeczek przy głównych alejkach), żeby
rzeczywiście można było w spokoju poczytać. Myślę, że lodziarnia (kawiarenka) też by
się przydała (bez sprzedaży piwa i innych napojów alkoholowych!)
Brakuje miejsc do odpoczynku na zadbanej trawie, brakuje toalet, zużyta jest już cała
infrastruktura, jest zbyt ciemno, brakuje wody, brakuje atrakcji dla mieszkańców, brakuje kawiarni lub miejsca spotkań dla mieszkańców, brakuje różnorodności roślinnej
Brakuje miejsc zacisznych, oświetlenia, czegoś ładnego przyciągającego uwagę, tablic
informacyjnych, nowych roślin toalety
Brakuje wolno stojących toalet, przez co czas spędzony w parku może być ograniczony
dla osób, które nie mieszkają w pobliżu. A to może zniechęcać do częstszego korzystania.
Brakuje wszystkiego, park w ogóle nie zachęca do przebywania w nim i niczego nie
oferuje.
Fontann, ławek i zmodernizowanych, dobrze oświetlonych i klimatycznych alejek i ścieżek.
Kwiatów, małej architektury, miejsc, gdzie można usiąść w kilka osób. Odstraszają mnie
ohydne kontenery na śmieci, zniszczone ławki, lampy, zaniedbane drzewa, samosiejki
rosnące jak chcą, kompletny brak informacji o rosnących tam drzewach, niemal całkowity brak kwiatów...
Ławek, ścieżek rowerowych, połączonej sieci CHODNIKÓW
Miejsca na grilla, pikniki, miejsce to jest zaniedbane
Odbudowy malej sceny w której mógłby występować teatr letni lub wyświetlane filmy
na świeżym powietrzu .....sceneria aż kusi bo park jest piękny :)
Okropny park w którym jest ciemno nie ma trawników. Wszystkie ławki obsrane.
Park jest bardzo zaniedbany. Brakuje miejsc do siedzenia z przyjaciółmi czy rodziną na
kocach tak jak ma to miejsce na Zachodzie. Przydałyby się krzesła, stoliki, hamaki, mała
kawiarnia. Brak jest dobrych ścieżek rowerowych i spacerowych, zieleń jest zaniedbana
Park jest po prostu zaniedbany, brak małej gastronomii.
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Park jest zaniedbany, fatalna jest nawierzchnia ścieżek, brakuje zieleni (niskich nasadzeń), toalety.
Park sprawia wrażenie zaniedbanego , powinny sie tam odbywać mini koncerty , brakuje fajnego placu zabaw albo jakiejś powierzchni do bezpiecznego grillowania
Park zniszczony i zaniedbany. Brak infrastruktury. Potrzebny jest konkretny projekt
przebudowy tego parku.
Polan i miejsc nasłonecznionych, brak kompozycji i urządzenia w miejskim stylu
Przydały by się nowe ławki i lepsze alejki, na pewno monitoring żeby nikt nie niszczył
nowego sprzętu. Może jakaś siłownia osiedlowa czy też ujęcie wody pitnej.
Skupiska roślinności w niższych piętrach, harmonijnie uzupełniające stary drzewostan
Śmietników, zadbanych ławek, ogólnie panuje tam bałagan.
Tak naprawdę to brakuje wszystkiego. Miejsce ma potencjał, który jest zmarnowany.
Czekam na rewitalizację.
Ten park błaga by ktoś o niego zadbał
To, co powinno być w tym miejscu, jest już zaprojektowane i czeka na realizację. Projekt
dla Parku Tysiąclecia został poprzedzony konsultacjami społecznymi zwartymi tu
http://issuu.com/milleniumpark/docs/raport.etap1/5?e=4832265/2036416
Uporządkowanych ścieżek, dobrego oświetlenia w porze wieczornej, kamer cctv, skwerów do ćwiczeń ogólnorozwojowych,
W Parku czuję się jak w lesie w okresie wiosennym. Jest to miłe, ale nie dla każdego.
Jest w Parku chyba za gęsto posadzonych drzew. Po środku parku jest dzika ścieżka
która bardzo mi się podoba, ponieważ w niej można się trochę schować, jest rzadziej
uczęszczana. Nie podobają mi się w tym parku chodniki - jeden jest zbyt miejski (ten
nowy), a drugi stary i zaniedbany (ten u dołu parku).
W parku mogłoby być więcej ozdobnych roślin. Dobrze by było również, gdyby kontener
na śmieci przenieść z centrum parku w mniej widoczne miejsce. Chciałbym, żeby park
zachował dotychczasowy charakter - jestem całkowicie przeciwny Rewitalizacji na wzór
projektu zaproponowanego przez Fundację Salony. To byłby zwyczajny kicz. Powinniśmy pamiętać, że park to dawny cmentarz.
Zadbanego boiska, zadbanych trawników, na których można usiąść

Trzecim wyróżniającym się obszarem przyrodniczo-rekreacyjnym, wskazywanym przez mieszkańców biorących udział w konsultacjach jest Wagmostaw
(10,0%). W ostatnich latach starano się przywrócić jego funkcje z okresu przed211
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wojennego i tuż po wojnie. Po części to się udało, Wagmostaw jest trzecim
w kolejności wymienianym obszarem zieleni o funkcjach rekreacyjnych. Wydaje
się, że wymagałby większej promocji, odwiedzany jest rzadziej niż Wzgórza
Piastowskie i Park Tysiąclecia, do częstego w nim bywania przyznaje się 26,9%
badanych, prawie 70% bywa w nim rzadko.
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Rys. 3.18. Częstotliwość spędzania czasu przy Wagmostawie (%)
Tak jak w Parku Tysiąclecia, główną formą aktywności mieszkańców nad Wagmostawem jest spacerowanie, czytanie, rozmawianie (47,7%). Drugą grupę
podejmowanych czynności stanowią uprawianie sportów (15,3%), zabawa
z dziećmi (16,2%) i kontemplowanie przyrody (15,3%). Podobnie jak w poprzednich analizowanych miejscach piknikowanie (1,8%) i leżenie, opalanie się (3,6%)
są czynnościami marginalnymi. Z badań wynika, że Wagmostaw jako miejski
obszar przyrodniczo-rekreacyjny ma wyraźną główną funkcję realizowaną przez
mieszkańców a mianowicie spacery i rekreacja.
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Rys. 3.19. Aktywności podejmowane przez mieszkańców przy Wagmostawie
212

Rozdział 3

Oczekiwania mieszkańców dotyczące Wagmostawu koncentrują się na paru
kwestiach związanych z infrastrukturą (więcej ławek i ścieżek do spacerowania,
potrzeba małej kawiarni i miejsca do grillowania), a także na roślinności (więcej
różnorodnych roślin, kwiatów).
Czego brakuje na terenie Wagmostawu (przykładowe opinie mieszkańców)
Brak działań utrzymujących czystość i porządek po zrewitalizowaniu tego terenu.
Brak małej gastronomii. Poza tym rewelacja.
Brak szerokiej ścieżki od strony skarpy, bardzo uciążliwe wejście/zejście/wjazd wózkiem/rowerem do góry, w stronę kortów przy ul. Amelii. Brak kafejki, albo chociaż punktu
z wodą, kawą czy lodami. Brak toalety, razem z przewijakiem.
Dbać o infrastrukturę, czyli ławki itd. Nic więcej nie trzeba.
Jak na wszystkich terenach zielonych w mieście - toalet, choćby czystych toitoiów. Zdarza
się mieć potrzeby fizjologiczne i dorosłym i dzieciom.
Jedyne zadbane miejsce w mieście. Warto też bardziej zadbać o tereny w najbliższej
okolicy.
Jest nie za czysto. Porozrzucane butelki, pety i słonecznik. Woda jest słabo czyszczona, od
kiedy wyremontowano to miejsce woda ma nieprzyjemny zapach i nikt nie dba o otoczenie.
Kontempluję przyrodę, aczkolwiek co tu kontemplować, skoro wysypane kamieniem
brzegi są tak nieprzyjazne płazom. Wypacykowane miejsce, podobające się z pewnością
tym, którzy nie wiedzą, czym jest przyroda.
Kranu z wodą, ławeczek z oparciami
Małej kawiarni, miejsc do grillowania oraz przystosowanych do piknikowania w szerszym
gronie
Miejsca na koncerty i kameralną muzykę oraz możliwości dojazdu wózkami inwalidzkimi.
Na problem wysokich krawężników zwracałem uwagę Pani Prezydent w dniu otwarcia
Wagmostawu. Obiecała ........
Miejsce kilka lat temu zostało odnowione, a już traci urok/ staw zarasta. Przydałby się
mały punkt gastronomiczny - lodziarnia.
Należy rozbudować ten park, zagospodarować dalszą część i lepiej skomunikować
z boiskiem. Budynki wymagają remontu, może restauracja?
nie zawsze fontanna jest uruchomiona, ponadto trzeba przycinać zielsko, które za bardzo
sie rozrasta wokół wysepki, reszta jest ok.
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Pomimo rewitalizacji, miejsce to stało się już zaniedbane, służby miejskie niewystarczająco dbają o to miejsce
Przydałoby się więcej siedzisk, schronienie przed deszczem i stoliki.
Ścieżki rowerowej prowadzącej do ścieżki miejskiej przy ul. Sulechowskiej i takiej która
prowadziła by w kierunku przejazdu kolejowego na ul. Z. Czubińskiego, brak stojaków
rowerowych
Teren miał być wizytówka miasta a raczej jest antyreklamą. Trawa nie jest regularnie
koszona, śmietniki sporadycznie opróżnianie (np. na placu zabaw), kreci sie tam menelstwo i walają się śmieci. Mieszkam w pobliżu i cieszyłem sie na te inwestycje i jestem
Bardzo rozczarowany. Teren zielony dookoła w ogóle nie zachęca do piknikowania gdyż
ludzie wyprowadzają tam psy! Powinna być jakaś stała obsługa dla tego miejsca. Jedna
osoba która choćby w sezonie by tam dyżurowała.
Trochę mało miejsca do spacerowania.
Cywilizować to miejsce trochę: dodać ławki oraz kosze na śmieci. Uprzątnąć zwalone na
ścieżki drzewa.
Uważam ze niczego nie brakuje
W miarę ładnie. Trochę za mało miejsca do spacerowania.
Więcej różnorodnych roślin, kwiatów, przez to więcej kolorów; powinny odbywać się
w tym miejscu imprezy dla mieszkańców: festyny, koncerty itp.

Można powiedzieć, że wyżej analizowane obszary mają znaczenie wybiegające
poza skalę lokalną, są znane i rozpoznawalne w skali miasta, pozostałe wskazania są już dużo niższe, 5,2% badanych wymieniło Park Poetów a 4,4% Park Winny. Pozostałe wybory są jeszcze bardziej rozproszone, mają znaczenie lokalne.
Park Poetów jest często odwiedzany przez 33,4% badanych (suma odpowiedz
bardzo często i często), rzadko bywa w nim prawie 64% (suma odpowiedzi rzadko i bardzo rzadko).
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Rys. 3.20. Częstotliwość spędzania czasu w Parku Poetów (%)
Głównymi formami aktywności są w nim spacerowanie (35,7%), uprawianie
sportów (26,8%) i kontemplowanie przyrody (23,2%). Jest drugim wyróżnionym
obszarem zieleni o wyraźnym sportowo-rekreacyjnym charakterze. Tutaj także
(co jest charakterystyczne dla parków znajdujących się na obrzeżach Zielonej
Góry) park przechodzi w sposób naturalny w obszary leśne. Stwarza to bardzo
dobre warunki do uprawiania sportów biegowych, rowerowych czy pieszych
w bardzo atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejscach.
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Rys. 3.21. Aktywności podejmowane przez mieszkańców w Parku Poetów
Wszystkie obszary zieleni na terenie miasta, także Park Poetów są zdaniem
mieszkańców w niewystarczający sposób wyposażone w elementy niezbędnej
infrastruktury. Katalog problemów z tym związanych otwiera brak w Parku Poetów ławek i koszy na śmieci, utwardzonych ścieżek rowerowych i pieszych, miejsca do zabawy z dziećmi i kładek. Zauważany jest duży potencjał parku, ale także
to, że jest zaniedbany i zaśmiecony.
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Czego brakuje w Parku Poetów (przykładowe opinie mieszkańców)
Brak ławek, koszy na śmieci, pomostu nad stawem.
Brak ławek, koszy na śmieci, pomostu nad stawem.
Brak infrastruktury, brak utwardzonych ścieżek
Brakuje regularnego sprzątania, ławki są zdewastowane. Nic więcej poprawiać nie trzeba
Czystości, ławek, miejsca do zabawy z dziećmi, zewnętrznego sprzętu sportowego
Dużym problemem jest zaśmiecenie przy ławkach
Infrastruktura typu ławki/pomosty/altany/kładki. Wieże widokowe na najwyższych
wzniesieniach.
Infrastruktury parkowej. Często zalegają śmieci. Oświetlenie na linii UZ - Lotnik.
Jeszcze gorzej niż park Tysiąclecia. Wygląda jak zapuszczony las. Strach tam przebywać.
Koszy na śmieci
Ławek pomostów koszy na śmieci równych nawierzchni i wiele innych
Można by to miejsce wzbogacić o jakąś ciekawą instalację (ławki i huśtawka, itp.)
Park jest zaniedbany, na jesień ścieżek nie widać spod liści. Zbiorniki wodne, które tam są,
są zarośnięte i nie wyglądają estetycznie. W mojej opinii park ma duży potencjał.
Piękny teren przyrodniczo. Brakuje śmietników, ławek. Tutaj na szczęście nikt nie wycina drzew, nie ingeruje w przyrodę - i niech tak zostanie
Ponownie problem śmiecenia przez ludzi, ale również zaniedbania w opróżnianiu śmietników, o ile jeszcze takie istnieją na terenie parku.
Poprawa jakości ścieżek, więcej śmietników, lepsze oświetlenie, systematyczniejsze
sprzątanie
Śmieci. Wszędzie są śmieci. Koło strzelnicy jest nawet cała sterta śmieci. Przydało by się
je sprzątać regularnie.
W lesie brakuje ławek i w o gole nic tam nie ma a przecież mogło by być tak zagospodarowane jak Park Piastowski
W tym miejscu brakuje ławeczek i koszy na śmieci, które zachęciłyby do utrzymania
czystości.
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Można przyjąć założenie, że Palmiarnia i otaczający ją Park Winny są powszechnie znane przez zielonogórzan. W konsultacjach dotyczących terenów zieleni
i ich funkcji rekreacyjnych obszary te zostały wymienione przez 4,4%. Oznacza
to, że obszar ten nie jest postrzegany jako miejsce spędzania czasu wolnego
i rekreacji, ale raczej jako symbol tradycji winiarskich i miejsce okazjonalnych
spotkań. Wskazujący Park Winny bywają tam raczej okazjonalnie, rzadko
(37,0%), bardzo rzadko (33,3%), często (22,2%) bardzo często (3,7%).
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Rys. 3.22. Częstotliwość spędzania czasu w Parku Winnym i Palmiarni (%)
Obecną funkcję Parku Winnego bardzo mocno określa główna aktywność
mieszkańców, która jest przejawiana na jego terenie. Przychodzący tu przede
wszystkim spacerują, rozmawiają, czytają (67,6%), zdecydowanie rzadziej bawią
się z dziećmi (8,8%), kontemplują przyrodę (8,8%) czy opalają się (8,8%). Wydaje
się, że miejsce jest reprezentacyjne ale jego duży potencjał nie do końca jest
wykorzystany.
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Rys. 3.23. Aktywności podejmowane przez mieszkańców
w Parku Winnym i Palmiarni
Jednym z pomysłów mieszkańców dotyczących uatrakcyjnienia Parku Winnego
jest stworzenie miejsc do odpoczynku na trawie na leżaku. Taki sposób spędzania czasu wolnego jest praktykowany w wielu stolicach europejskich i cieszy się
dużą popularnością. Innym pomysłem jest łączenie tradycji winiarskich z edukacją dotyczącą uprawy winorośli i produkcji win. Pozostałe opinie mieszkańców
zamieszczone zostały w poniższej ramce.
Czego brakuje w Parku Winnym (przykładowe opinie mieszkańców)
Brak miejsca na poleżenie na kocu, puszczania latawca z dzieckiem, ogólnie w Zielonej
Gorze brak takich miejsc
Brakuje wolno stojących toalet
Chyba niczego, to test po prostu jasny park, badziewne są te metalowe łuki tandeta do
kwadratu
Miejsc do tego żeby odpocząć na trawie na leżaku. Jakiś zajęć dla winiarzy amatorów,
którzy mogliby zgłębiać tajniki winiarstwa.
Trudno powiedzieć, generalnie nie jest źle, przydałoby się odnowienie stojących tam,
historycznych już rzeźb, oznaczenie ich nazwiskami ich twórców.
Więcej ścieżek z pochylniami, ławek w cieniu
Więcej zadaszonych miejsc, wiaty z miejscem do grillowania
Zły układ ścieżek, kiepsko wyeksponowane wzgórze w centrum miasta
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Pozostałe z opisywanych w ankiecie obszarów były prezentowane rzadko, najprawdopodobniej ich wybór wynika z bliskości miejsca zamieszkania odpowiadających na pytania: 3,9% badanych wskazało Dziką Ochlę, 3,6% Cegielnię, po
3,0% Dolinę Gęśnika i ogród botaniczny. Nowe obszary zieleni, włączone do
miasta 1 stycznia 2015 roku nie są wymieniane zbyt często, wskazywane były
między innymi: Las Odrzański 2,3%, park w Zatoniu 1,3%, okolice lotniska Przylep 0,5%, las przy osiedlu Czarkowo i skansen w Ochli po 0,3%. W tym rozproszeniu wyłania się jeszcze jeden wyraźniejszy obszar, a mianowicie lasy okalające ze wszystkich stron tereny zabudowane miasta (13,9%). Stanowią duży potencjał, który jest zauważany przez mieszkańców, ponieważ są naturalnymi
obszarami zieleni z niewielką ingerencją człowieka, rzadziej wskazuje się je jako
tereny zieleni służące rekreacji.
Wszystkie dokonane wybory zostały przedstawione na poniższym wykresie.
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Rys. 3.24. Najbardziej popularne miejsca rekreacji w Zielonej Górze
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Informacja o mapie miejsc zieleni w obszarze miasta została uzupełniona
o ogólne deklaracje dotyczące częstotliwości ich odwiedzania. Nie przypisując
aktywności mieszkańców do konkretnego miejsca (uczyniono to wyżej), można
powiedzieć, że odwiedzanie obszarów zieleni przez zielonogórzan (parków,
lasów, skwerów, itp.) nie jest czynnością bardzo częstą. Taką odpowiedź „odwiedzam bardzo często” wskazało 16,0% uczestniczących w sondażu, 23,5%
badanych deklaruje, że na terenach zieleni bywa często, 26,1% rzadko, 29,3%
bardzo rzadko i 5,1% wcale. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest zapewne wiele,
jedną z nich jest niewątpliwie atrakcyjność miejsc, które mogą być odwiedzane.
Wśród wielu zielonogórzan rosną oczekiwania związane z obszarami zieleni, ich
katalogi zostały zaprezentowane we wcześniejszej części analizy. Przykłady
rewitalizacji terenów zieleni i nadaniu im nowych funkcji (np. Park Wrocławski
w Lubinie) pokazują, że zainteresowanie mieszkańców aktywnymi formami
spędzania czasu wolnego zdecydowanie rośnie, wraz ze wzrostem atrakcyjnością tych terenów.
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Rys. 3.25. Częstotliwość odwiedzania miejsc zielonych
na terenie miasta Zielona Góra
Sposób spędzania czasu wolnego na terenach zieleni w obszarze miasta uświadamia ważne dla mieszkańców formy aktywności ale także pewne ograniczenia
z tym związane. Najczęściej badani spacerują, czytają rozmawiają (65,6%)
i uprawiają różnego rodzaju sporty (36,3%). Kolejną ważną czynnością jest kontemplacja przyrody (30,3%), badani między innymi deklarują, że „podziwiają
kaczuszki”, „robią zdjęcia”, „obserwują zwierzęta”, „dokarmiają kaczki”. Rzadziej
w porównaniu z innymi aktywnościami respondenci na terenach zielonych bawią się z dziećmi (17,0%). Jedną z przyczyn mogą być mało atrakcyjne miejsca
dla najmłodszych. W oczekiwaniach związanych z poprawą infrastruktury mieszkańcy dość często dopominali się ciekawych, atrakcyjnych placów zabaw.
Zupełnie marginalnie traktowane są przez mieszkańców aktywności związane
z piknikowaniem i grillowaniem (5,6%), a także leżeniem i opalaniem się (4,4%).
Nie znaczy to, że mieszkańcy nie mają takich potrzeb, świadczy raczej (wynika to
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z wypowiedzi swobodnych), że nie znajdują na terenach zieleni odpowiednio
przygotowanych miejsc.
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Rys. 3.26. Formy spędzania czasu wolnego na terenach zielonych
w obrębie miasta Zielona Góra (%)
Poczynione w tej części analizy, pozwalają na wskazanie na mapie miasta Zielona Góra kilku obszarów, które w świadomości mieszkańców odpowiadają definicji terenów zieleni o funkcjach rekreacyjno-przyrodniczo-sportowych. Najważniejsze z nich są Wzgórza Piastowskie, następnie Park Tysiąclecia i Wagmostaw. Tworzą one miejsca o zróżnicowanych funkcjach i różnym potencjale.
Wzgórza Piastowskie wyróżniają się możliwościami aktywnego spędzania czasu
wolnego, natomiast Park Tysiąclecia i Wagmostaw są raczej miejscami rekreacji
i spacerów. Rzadziej w wypowiedziach uczestników konsultacji pojawiły się
jeszcze dwa miejsca Park Poetów i Park Winny. Park Poetów to także miejsce
aktywnego wypoczynku i spacerów w otoczeniu atrakcyjnej przyrody, Park Winny postrzegany jest jako miejsce okazjonalnych spacerów.
Wszystkie te miejsca zdaniem mieszkańców wymagają wielu inwestycji infrastrukturalnych, które pozwolą na ich uatrakcyjnienie. Niezbędne jest stworzenie
przejrzystej koncepcji rozwoju terenów zieleni w Zielonej Górze i konsultowanie
pomysłów z największymi ekspertami czyli osobami korzystającymi na co dzień
z tych miejsc.
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3.3.5. Ocena zieleni w Zielonej Górze
Zieleń miejska jest coraz bardziej docenianym elementem układów urbanistycznych. Tereny zieleni miejskiej, będąc integralną częścią struktury miejskiej, powinny być traktowane jako swoista przestrzeń kulturowa. W literaturze dotyczącej zieleni w mieście wyróżnia się, obok funkcji społecznych (estetyczna,
rekreacyjna, wypoczynkowa, dydaktyczna), funkcje ekologiczne. Tereny zieleni
wpływają także na kształtowanie układów urbanistycznych, wprowadzają ład
przestrzenny oraz nadają specyficzny i indywidualny charakter miastu. Zieleń
miejska oddziałuje na człowieka poprzez możliwość kontaktu z naturą, wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku z dala od zgiełku miasta. Jednakże,
aby zieleń oprócz pełniła swoje zadania, musi być różnorodna pod względem
biologicznym. Ważne jest też to, aby sposób najbardziej optymalny stworzyć
mieszkańcom miasta możliwość korzystania z terenów zieleni – stworzenie
warunków do odpoczynku (zarówno biernego, jak i aktywnego) oraz rozwiązań
edukacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu walorów estetycznych.
Wyniki badania pozwalają sądzić, że biorący udział w ankiecie mieszkańcy Zielonej Góry nie oceniają dobrze zieleni miejskiej. Spośród pięciu wyróżnionych
aspektów (infrastruktura, organizacja imprez rekreacyjnych, aranżacja terenu,
dbałość o zieleń, funkcjonalność) najlepiej oceniana jest dbałość o zieleń oraz
aranżacja terenu. Najgorzej zaś funkcjonalność tych terenów oraz dostępna
infrastruktura. Tereny i formy zieleni powinny umożliwiać mieszkańcom (ich
użytkownikom) wybór sytuacji – od stymulujących i pobudzających, do uspokajających, dających poczucie bezpieczeństwa i odprężenia. Ludzie czują się komfortowo w otoczeniu znanych i akceptowanych form, kształtów i kolorów. Formy skrajnie odmienne, odbiegające od znajomych kształtów są znacznie słabiej
akceptowane i wywołują zaniepokojenie i brak akceptacji. Można sformułować
twierdzenie, że podjęcie działań mających na celu poprawę rozwiązań infrastrukturalnych i dostosowanie ich form do oczekiwań mieszkańców może przyczynić się do lepszych ocen miejskiej zieleni. Szczegółowy rozkład ocen badanych został zamieszczony na wykresie. Oceny zieleni przez mieszkańców miasta
mogą pośrednio wskazywać także na konieczność wprowadzenia takich rozwiązań, które zwiększą „czytelność” przeznaczenia określonych miejsc. Przestrzenie
z zielenią miejską o czytelnej kompozycji są zrozumiałe, łatwo rozpoznawalne
i wysyłają mniej bodźców informacyjnych, ale za to konkretnych i jednoznacznych. Powodują tym samym zwiększenie poziomu pozytywnych emocji i reakcji
mieszkańców i podnoszą jakość ich życia. Rozpoznawalne przestrzenie zieleni
w Zielonej Górze są miejscem spotkań, wypoczynku, sportu, jak również wydarzeń i działań kulturalnych. Stanowiąc zielone centrum przestrzeni publicznych,
powinny być (i są) kształtowane zgodnie z wymogami przestrzeni publicznej.
Ich szczególne znaczenie dla struktury miejskiej powinno być podkreślone zastosowanie elementów przestrzennych zarówno małej architektury, jak i two222
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rzywa roślinnego, co pozwoliłoby uzyskać efekt czytelnej i atrakcyjnej estetycznie przestrzeni zielonej. Rangę przestrzeni podniosłyby elementy infrastruktury
informacyjnej (edukacyjnej), oświetlenia i wyposażenia małej architektury
kształtowane na przykład jako formy sztuki użytkowej. Realizowanie potrzeb
społecznych buduje trwałą wartość tych terenów dla obecnych i przyszłych
pokoleń. „Poprzez tworzenie przestrzeni, z którymi ludzie się identyfikują, chcą
w nich przebywać i o nie dbać, realizowany jest (...) zrównoważony rozwój
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Rys. 3.27. Ocena terenów zieleni w mieście w wybranych aspektach (%)
Dla uzyskania pełniejszego obrazu postrzegania przestrzeni zieleni w Zielonej
Górze przez jej mieszkańców przestawiamy kilka swobodnych wypowiedzi uzyskanych w badaniu.
Ogólna ocena zieleni
Zielona Góra nie potrzebuje obwodnicy południowej, okaleczy atrakcyjne tereny zieleni zielonogórskie lasy (Piastowski, Odrzański, itp.) nie potrzebują jakiejś wielkiej infrastruktury, wielkiego uszczęśliwiania na siłę ludzką ręką. Najważniejsze żeby człowiek tam się
1

Schwartz M., 2003a. What are the ingredients for successful public spaces? Green
Places 12, 16
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nie zgubił, żeby drogi nie były psute np. dzikimi przejazdami samochodów. Dość atrakcyjna jest przyroda. Brakuje systemu zieleni w mieście. Połączenia nielicznych skwerów.
Nazwa Zielona Góra zobowiązuje. Trzeba dbać o to co jeszcze z zieleni zostało i domagać
się, aby tej zieleni w mieście przybywało. Dlaczego nie wprowadzić warunku dla nowych
inwestycji, że min. 30% terenu ma być pokryte zielenią? Dlaczego wzdłuż wielkich zielonogórskich arterii drogowych nie powstają zielone korytarze z drzew?
Zielona Góra powinna być zielona, to jedyna rzecz, która mnie tu trzyma od lat. Jak dalej
miasto będzie się ogołacać z terenów zielonych to się wyprowadzam.
Uważam, że jest sporo "miejsc zielonych" w naszym mieście, lecz nie wszyscy o nich wiedzą. Może przez festyny czy wystawę zdjęć z tych miejsc z dokładnym adresem więcej
osób dowie się o tych miejscach.
Uważam, że tereny zielone w Zielonej Górze stanowią jej ogromny potencjał i powinny
zostać wykorzystane do promocji miasta, ale przede wszystkim powinny służyć dobrze
mieszkańcom, lokalnym społecznościom. Miasto powinno ogłaszać otwarte międzynarodowe konkursy na zagospodarowanie terenów Zielonych w mieście, prowadząc przy tym
dodatkowe konsultacje społeczne, by jak najlepiej dostosować daną przestrzeń do potrzeb mieszkańców.
Uważam, że zielona Góra jest pięknie położonym miastem ze znacznym udziałem terenów zieleni. Jest to jeden z największych walorów miasta, dlatego należy o niego szczególnie dbać, nie pozwalać na zmniejszanie tych terenów kosztem kolejnych inwestycji
budowlanych. Ponadto tereny te, jak każde inne, wymagają dbałości o nie - pielęgnacji,
nasadzeń, wykoszeń i wycinek oraz systematycznego czyszczenia zbiorników wodnych
i cieków, które są w katastrofalnym stanie, a są perłą naszych lasów.

3.3.6. Ocena poszczególnych aspektów terenów zieleni
Infrastruktura
Dolina Gęśnika, park w Zatoniu oraz Oderwald powinny zostać zrekultywowane w duchu naturalizmu, żwirowe ścieżki, drewniane ławki, żadnych pseudo-nowoczesnych
planów, jak projekt Parku Tysiąclecia z drewnianymi podestami, plastikowymi grzybami
czy rurą/zjeżdżalnią. To wszystko ładne będzie przez rok, albo do pierwszej ptasiej kupy.
Na Olimpie (Ogrodnictwo) brakuje JAKIEGOKOLWIEK miejsca dla dzieci, boiska (orlika),
miejsca odpoczynku dla młodzieży !!!!! ul. Źródlana (pomiędzy ul. Sulechowską a Batorego) brakuje ścieżki rowerowej, ławeczek, byłby to dobry łączni dla miejskiej arterii
ścieżek rowerowych (Sulechowska, Trasa Północna, Zjednoczenia (o ile jakaś powstanie).
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Cieszę się, że w mieście powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, ale niestety większość z nich kończy się w szczerym polu. Warto by było zastanowić się nad ich połączeniem i wyznaczeniem szlaków. Ponadto, część z pieniędzy mogłaby być przeznaczona na
ukończenie budowy "Zielonej Strzały" która sama składa się teraz z kilku niepołączonych
części.
Dbać o istniejące tereny zielone w centrum miasta, duży plac zabaw dla rodzin z dziećmi
z możliwością odpoczynku na trawie rodziców, oznaczenie istniejących tras spacerowych, biegowych, nordic i rowerowych i budowa nowych ścieżek, wytyczenie miejsc
rekreacyjnych i piknikowych (polan) na dużych terenach leśnych terenach np park Piastowski.
Dobrze było by zagospodarować przestrzeń zieloną między blokami na ul. Chmielnej
a cmentarzem, powinny powstać tam ścieżki do bieganie, rowerowe, oświetlenie i ławki.
Fatalne place zabaw! Nieogrodzone, niepięlegnowane. Miasto, policja, straż miejska nic
nie robi z ludźmi którzy wyprowadzają psy i nie sprzątają po nich lub prowadzają je bez
smyczy czy kagańca. Doceniam natomiast rozwój ścieżek rowerowych - za to pochwala.
Infrastruktura do czynnego odpoczynku jest bardzo uboga.

Dbałość o zieleń

Bolączka każdego miasta jest brak nasadzeń drzew i krzewów w miejscach gdzie je
usunięto np. choroby, wichury itp. Słaba jest też pielęgnacja np. podlewanie młodych
drzewek czy pielęgnacja dużych.
Brak dbałości o stworzone miejsca wypoczynku, zarastające ścieżki i chodniki - koszenie
to zbyt mało.
Brak szacunku do zieleni jest największym problemem.
Mamy bardzo zaniedbaną zieleń przy drogach a to powinna być wizytówka i zdecydowanie nie powinno się tam sadzić winorośli. I Należy zwolnić panią ogrodnik miejską nie umie projektować.
Zieleń jest ZANIEDBANA oraz ZRUJNOWANA i brak mądrego działania.
Miasto nie dba o istniejącą zieleń, np. na moim osiedlu trawa koszona jest raz w roku
i rośnie do ponad 1m wysokości.
Moim zdaniem teren zielony w mieście jak i na obrzeżach miasta jest zaniedbany.
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Najważniejszy aspekt to czystość, to ona decyduje czy chętnie chodzimy po parkach,
mieście. Niestety w Zielonej Górze są miejsca, gdzie w rowach wzdłuż chodników mamy
po prostu małe wysypisko. W takim parku Poetów wiele nie trzeba zmieniać, tylko posprzątać.
Problemem zieleni w mieście jest brak dbałości o to co jest w tej chwili. Obszary zielone
nie są przystosowywane do zmieniających się potrzeb mieszkańców, są dość przeciętne
jeśli chodzi o walory przyrodnicze.
Trawniki w okolicach Wspólnot mieszkaniowych są nieskoszone. Ale i osiedli, które należą do spółdzielni. Bardzo mocno pylą drzewa, przez to okna są szybko brudne. Powinny być drzewa nowe sadzone, które mniej pylą i tworzą alergie.
Tereny zielone w mieście potrzebują również stałej pielęgnacji - każdy większy park
powinien mieć swojego ogrodnika, który byłby odpowiedzialny za właściwe utrzymanie
terenu. Ogrodnicy i pracownicy ZGKiM odpowiedzialni za utrzymanie zieleni w parkach
powinni być wysyłani na szkolenia

Aranżacja
Chciałabym i to z całego serca, aby władcy miasta nie wycinali tak namiętnie drzew, nie
betonowali wszystkich miejsc, aby chronili każdy krzak i wszelką roślinność.
Nowe nasadzenia roślin też są ważne, kwiatów kwitnących o różnych porach roku. Może
być labirynt dla dzieci z roślin bukszpanowych. Na chodnikach mogą być namalowane
klasy do gry.
Sezonowe nasadzenia jednoroczne do przemyślenia - widziałbym raczej wieloletnie przykład na deptaku hortensje, Dbałość o cięcia - w parku widać raczej szalonego pilarza
niż przemyślane działania.
Nawet zieleń miejska w tzw. gazonach to skandal. Kwiaty kradzione przez wandali
i dziobane przez gołębie. Kwiaty posadzone w ohydnych, drewnianych, rozwalających się
donicach z obłażącą farbą (ulica Kupiecka). Ławki na deptaku bez oparć, żeby przypadkiem emeryt na nich nie siedział za długo. Rośliny nie podlewane.
To wstyd, że ponad 100-tysięczna Zielona Góra nie doczekała się po wojnie nowego założenia parkowego z prawdziwego zdarzenia.
Z ogromnym żalem patrzę na bałagan w zieleni miejskiej. Proszę spojrzeć na krzewy
rozdzielające pasy dróg - stare krzewy, które są przycinane od góry, a dawno powinny być
zastąpione innymi, bo w środku są pousychane, połamane... Te śmieci upychane gdzie się
da... Te psie odchody... Brak łanów kwiatów...
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Funkcjonalność
Mamy ogród botaniczny i mini zoo, ale nawet moje dzieci nie znoszą tego plastiku.
Mówią, że wolałyby żywe zwierzęta. A te bajkowe postacie z plastiku są ohydne.
Rozbicie się z kocem i piknik w zasadzie był tylko możliwy pod Amfiteatrem, a powinno
tak być w każdym parku.
Przejścia z osiedli do otaczających je lasów są zamykane ściśle planowanymi działkami
budowlanymi. Pozwolenia na wycinki drzew są wydawane bez względu na okresy lęgowe ptaków. Planowane zmiany w planach przestrzennych miasta są przeprowadzane
"po cichu", bez konsultacji społecznych - np. budowa południowej obwodnicy miasta
(przez Lasy Piastowskie i lasy przy Jędrzychowie). Nie powstają nowe parki - nie są do
tego przeznaczane nowe tereny, chyba, że z inicjatywy mieszkańców (Liliowy Las). Brakuje placów zabaw. W centrum miasta nie ma dokąd pójść z dzieckiem - pomijam mikro
placyk zabaw na starówce, choć lepsze to nić nic i mały plac zabaw w parczku przy
przedszkolu przy Zbawicielu. Zauważyłam również, że podczas inwestycji , w naszym
mieście nie dba się o zabezpieczanie drzew - np. niedawna przebudowa chodnika przy
ul. Wyszyńskiego i niezabezpieczone w ogóle grusze, którym dopiero po interwencji
telefonicznej po prostu osłonięto folią pnie.
Spójna sieć ścieżek rowerowych, stojaków, jeżeli chodzi tzw. "siłownie na powietrzu" to
radził bym zainwestować w lepszej jakości sprzęt który dawał by jakieś ewentualne
efekty a nie montować je aby stały. Brakuje ławeczek i koszy na śmieci. Warto też czasem przed zatwierdzeniem jakiegoś projektu przebudowy wybrać się na miejsce i zobaczyć gdzie po trawnikach ludzie wytyczyli sobie swoje ścieżki (skróty) i pomyśleć również
w tych miejscach o chodnikach, bo ludzie i tak będą tamtędy chodzić nawet po ewentualnej przebudowie.
W naszych miejscach zielonych brakuje klimatycznych kawiarni, czystych toalet, porządku i estetyki.

Aby zieleń miejska mogła spełniać w pełni swoje funkcje potrzebne jest stworzenie odpowiednich warunków. Oczekiwania mieszkańców Zielonej Góry
w tym zakresie koncentrują się wokół kwestii związanych ze stworzeniem oraz
wzbogaceniem dostępnej małej architektury i rozwiązań infrastrukturalnych.
Z katalogu zaproponowanych możliwości mieszkańcy miasta najczęściej wskazywali potrzebę stworzenia miejsc do piknikowania, wyposażonych z ławeczki,
miejsca do grillowania, itp. Ważne dla mieszkańców byłoby także stworzenie
nowych miejsc zieleni w mieście – w tym nowych ogrodów, parków, nowych
nasadzeń, itd. Oraz tworzenie trawników do odpoczywania i aktywnego spędzania wolnego czasu. Szczegółowy rozkład wskazań badanych został zaprezentowany na wykresie. Ze względu na fakt, że w szeroko rozumianym centrum
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miasta nie ma wolnych terenów na wprowadzanie nowych obszarów zieleni,
istniejące tereny zieleni powinny być uzupełniane i aranżowane, by maksymalnie wykorzystać możliwości pełnienia przez nią różnych funkcji, między innymi
zwiększyć jej wielofunkcyjność. Analizując uzyskane wyniki można odnieść wrażenie, że zielonogórzanie zgłaszają potrzeby i oczekiwania stworzenia takich
rozwiązań na terenach zieleni, które znają z innych miast. Przykładem dużego
miasta, w którym zieleń pełni jednocześnie wiele funkcji i jest szeroko wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkańców są Paryż, Londyn, Nowy Jork,
Poznań, Szczecin, czy Warszawa. Zieleń pełni tam funkcję reprezentacyjną podporządkowaną jednemu znaczącemu miejscu, ale jednocześnie służy mieszkańcom i jest w pełni przez nich wykorzystywana do zaspakajania potrzeb związanych z wypoczynkiem, sportem i rekreacją. Pełne wykorzystanie wszystkich
funkcji zieleni jest możliwe dzięki odpowiedniemu uformowaniu i strefowaniu
przestrzeni zielonych, a także stosowaniu różnych nawierzchni, tak by z terenu
zielonego mogła korzystać zarówno matka z dzieckiem w wózku, człowiek
uprawiający poranny jogging i spacerujący turysta.
Sami mieszkańcy mówią o tym w następujący sposób:
Zapewnijcie więcej miejsc do spędzania czasu dla rodzin, tak jak w Holandii. Tam, gdy
przychodzi weekend rodziny spędzają czas w plenerze, w miejscach rozrywki, a nie jak
u nas jadą do marketów. Wtedy też i przyjezdnych też będzie więcej i zielonogórski
biznes będzie się kręcił.
Jestem z zamiłowania turystą i mam okazję być w wielu parkach w różnych miastach.
Ostatnio odkryłem piekny park z minizoo w Lubinie, warto takie rozwiązania podglądać,
czy chociażby pięknie odnowioną skarpę park przy porcie w Bytomiu Odrzańskim.
Polecam wziąć przykład z miast europejskich, które pełne są zadbanych parków, gdzie
mieszkańcy i turyści chętnie przebywają o każdej porze dnia.
Przez ostatni rok ma doświadczenia w spędzaniu czasu wolnego w parkach w Anglii. Są
kapitalne place zabaw dla dzieci, każdy ma strefę dla maluchów, starszych i nastolatków. Sprzęty są tak dopasowane, że małe dziecko po prostu nie jest w stanie wejść na
sprzęt dla starszych dzieci i nie zrobi sobie krzywdy. Place zabaw są robione z naturalnych elementów, a nie plastik. Wykorzystane drewno, opony, liny na ostrosłupy wspinaczkowe. Do tego podłoże jest miękkie, albo sztuczne albo wysypane miękką korą,
piaskiem. Są huśtawki dla dzieci na wózkach inwalidzkich i to jest kapitalne rozwiązanie
dla dzieci z niepełnosprawnością. Są ścianki sensoryczne. Przy placach są stoliki do zjedzenia posiłków, ba nawet dziecko można spokojnie przewinąć a nie kombinować
w wózku. Tego brakuje mi na naszych placach zabaw. Jest wypożyczalnia rowerów,
można pojechać z jednego parku do drugiego. Są świetne "ścieżki zdrowia", nie tylko
siłownie na świeżym powietrzu, ale metalowe drążki do ćwiczenia różnych partii ciała,
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tego też u nas brakuje. Stawy gdzie można łowić ryby i je się wpuszcza z powrotem
i karmić kaczki.

Miejsca do piknikowania (stoły,
ławeczki, miejsca do grillowania)

46,5
30,9

Ścieżki rowerowe
Ścieżki do nordic walking

3,1

Zaprojektowanie nowych parków,
ogrodów, miejsc zieleni (nowe…

39,1
12,9

Ścieżki edukacyjne
Tworzenie trawników do
odpoczywania i grania na świeżym…

36,7

Stworzenie małej architektury (ławki,
place zabaw, itd.)

26,6

Infrastruktura dająca możliwości
aktywnego spędzania czasu…
Miejsca postoju dla rowerzystów
Wprowadzać zieleń sezonową poza
terenami zieleni

24,2
6,3
7

Dbałość o istniejące tereny zieleni
(trawniki, kwietniki, donice z…
Nowe ścieżki spacerowe

20,7
10,2

Rys. 3.28. Oczekiwania funkcjonalności terenów zieleni w Zielonej Górze (%)
Można zauważyć, że oczekiwania mieszkańców, co do wprowadzenia (czy zmodernizowania) dostępnych rozwiązań na terenach zieleni są zróżnicowane ze
względu na cechy samych badanych. Analizując wskazania badanych ze względu
na wiek i płeć zielonogórzan, można uznać, że:
˗ wraz z wiekiem rośnie odsetek wskazań dla stworzenia nowych ścieżek spacerowych, tras do uprawiania nordic walking, czy ścieżek rowerowych;
229

System terenów zieleni

najmłodsi badani najczęściej deklarują potrzeby i oczekiwania w stosunku do
stworzenia miejsc do spotkań towarzyskich – do piknikowania, czy nowych
trawników do odpoczywania. Można to tłumaczyć potrzebą młodych osób
do posiadania w swoim mieście rozwiązań znanych z podróży zagranicznych
oraz przekazów medialnych. Tego typu mała architektura jako swoisty scenograficzny element przestrzeni publicznej wzbogaca prestiż miasta i stanowi tło dla wielu zjawisk społecznych, jakie zachodzą między mieszkańcami
a otaczającą ich przestrzenią;
˗ dla najmłodszej kohorty badanych duże znaczenie ma też stworzenie nowych terenów zieleni. Wiąże się to z potrzebą uzupełniania nasadzeń drzew
i krzewów w istniejących parkach i innych terenach zielonych, a także tworzeniem nowych, zwartych zielonych przestrzeni. Ważna dla najmłodszych
jest także rewaloryzacja zabytkowych miejsc – alei i parków;
˗ kobiety, częściej niż mężczyźni deklarują oczekiwania w stosunku do stworzenia trawników do odpoczywania, nowych ścieżek spacerowych oraz
miejsc do spędzania czasu wolnego wyposażonych w odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne; Dla kobiet ważniejsza jest także estetyka miejsc zieleni – stąd zgłaszają częściej potrzebę położenia większego nacisku na tego
typu kwestie.
˗ mężczyźni zdecydowanie częściej niż kobiety wskazują natomiast potrzebę
stworzenia na terenach zieleni w mieście miejsc do piknikowania i ścieżek
rowerowych. Można to wiązać z większą potrzebą mężczyzn do aktywnego
spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Szczegółowe rozkłady wskazań zamieszczono na wykresach, zaprezentowanych
na kolejnych stronach.

˗
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miejsca do piknikowania

37,8%
32,4%
36,4%
28,9%
35,1%
37,8%

ścieżki rowerowe
ściezki nordic walking

3,0%
2,3%
0,0%
10,8%
45,5%
39,1%
45,9%
43,2%

nowe parki, ogrody
ścieżki edukacyjne

9,1%
9,4%
18,9%

trawniki do odpoczywania

29,7%

21,6%

21,2%
28,1%
27,0%
24,3%

infrastruktura dla czasu wolnego
miejsca postoju dla rowerzystów

3,0%
8,6%
5,4%
5,4%

zieleń sezonowa

9,1%
8,6%
2,7%
8,1%

dbałość o istniejące tereny

21,2%
22,7%
21,6%
21,6%

nowe ścieżki spacerowe

6,1%
8,6%
13,5%
21,6%

25-39 lat

48,5%
42,2%
40,5%

24,2%
28,1%
29,7%
27,0%

mała architektura

18-24

60,6%
53,9%

40-59 lat

60 lat i więcej

Rys. 3.29. Oczekiwania funkcjonalności terenów zieleni a wiek badanych
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47,2%
53,7%

miejsca do piknikowania
26,4%

ścieżki rowerowe
ściezki nordic walking

3,5%
3,2%
41,0%
43,2%

nowe parki, ogrody
ścieżki edukacyjne

9,5%

16,7%

trawniki do odpoczywania

28,4%

infrastruktura dla czasu wolnego

zieleń sezonowa

17,9%
3,5%

kobieta

31,3%

11,6%

9,0%
5,3%
22,9%
21,1%

dbałość o istniejące tereny
nowe ścieżki spacerowe

46,5%

27,1%
29,5%

mała architektura

miejsca postoju dla rowerzystów

42,1%

11,8%
8,4%

mężczyzna

Rys. 3.30. Oczekiwania funkcjonalności na terenach zieleni a płeć
Uzyskane informacje pozwalają mówić o konieczności tworzenia przestrzeni do
relaksu towarzyskiego, rodzinnego i nieformalnego. Powstające nowe obiekty
powinny być odpowiedzią na potrzeby estetyczne i wypoczynkowe wszystkich
grup wiekowych mieszkańców. Potrzebne są takie miejsca, gdzie dzieci pod
okiem rodziców będą mogły bawić się bezpiecznie, tereny do wypoczynku specjalistycznego, takie jak skate-parki, ściany wspinaczkowe, czy tory przeszkód
232

Rozdział 3

(tzw. małpie gaje) dla młodzieży. Oferta terenów powinna uwzględniać także
ciągi spacerowe i rowerowe, ławki dla dorosłych i młodzieży, grillowiska i duże
zadbane trawniki oraz place zabaw dla dzieci młodszych i najmłodszych. Warto
zadbać o place do gier zespołowych i rodzinnych, miejsca do piknikowania,
ścieżki zdrowia i trasy edukacyjne.

3.3.7. Tereny zieleni dla rekreacji
Aktywność rekreacyjna stała się w ostatnich latach w Polsce płaszczyzną wielu
istotnych, niezwykle dynamicznie zachodzących przeobrażeń. Jedną z ważniejszych funkcji, jakiej mają służyć tereny zieleni w mieście jest właśnie rekreacja
i wypoczynek. Tereny zieleni mają tym samym one sprzyjać realizacji rozmaitych
form aktywności umysłowej i fizycznej, innych niż te wynikające z obowiązków
codziennego życia, obowiązków zawodowych, rodzinnych, społecznych czy
potrzeb bytowych. Diagnozę postrzegania dostępnych terenów zieleni na terenie miasta Zielona Góra uzupełniają wskazania przez mieszkańców miejsc, które
w ich opiniach powinny stać się najważniejszymi terenami rekreacyjnymi.
Uzyskane informacje pozwalają uznać, że dla Zielonogórzan miejsca mapowane,
jako najbardziej rozpoznawalne są wielofunkcyjne. W pierwszej trójce najczęściej wskazywanych miejsc, które powinny pełnić najlepsze miejsca dla rekreacji
w mieście pojawiły się Wzgórza Piastowskie, Park Tysiąclecia oraz okolice Wagmostawu.
Analiza form rekreacji na terenach zieleni miejskiej w Zielonej Górze pozwoliła
zauważyć, że najbardziej preferowanymi formami rekreacji mieszkańców są
spacery, jazda rowerem i piknikowanie. W związku z powyższym, należy zastanowić się nad projektowaniem odpowiedniej liczby ścieżek spacerowych i rowerowych oraz miejsc do piknikowania. Ważnym elementem rozwoju rekreacji jest
również infrastruktura sportowa. Uzyskany rozkład wskazań można tłumaczyć
tym, że miejsca zieleni obecnie dostępne w granicach miasta są w dużej mierze
dostosowane do realizacji funkcji rekreacyjnych i wymagają jedynie działań
modernizacyjnych.
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46,0%

Lasy/Park/Wzgórza Piastowskie

39,3%

Park Tysiąclecia
13,7%

Wagmostaw
6,2%

Dolina Gęsnika
Park Kolei Szprotawskiej
Park Poetów

,5%
4,7%
13,7%

Las Odrzański
Cegielnia
Park Braniborski

1,9%
5,2%
16,1%

Dzika Ochla
Park Winny i Palmiarnia
Ogród Botaniczny
Liliowy Las
Park Sowińskiego

5,2%
3,8%
2,4%
,9%
8,1%

Park w Zatoniu
Park Św. Trójcy

2,4%

Park Ruchu Drogowego

1,4%

Stawik przy Waszczyka

,5%

Lasy przy ul. Pileckiego

,5%

Las/Park Zacisze

,9%

okolice Lotniska Przylep
Skansen w Ochli
Inne

2,8%
7,6%
39,3%

Rys. 3.31. Najważniejsze miejsca zieleni dla rekreacji w mieście
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Wskazania mieszkańców dotyczące miejsc, które ich zdaniem powinny pełnić
najważniejsze funkcje rekreacyjne nie są silnie zróżnicowane ze względu na
cechy badanych osób. Rozkłady uzyskanych odpowiedzi pozwalają jednak mówić o tym, że wskazania miejsc odzwierciedlają odmienne sposoby wykorzystywania przestrzeni zieleni.
˗ kobiety częściej niż mężczyźni wskazują jako miejsce dla rekreacji Skansen
z Ochli. W ich opiniach częściej także pojawiają się miejsca nie sklasyfikowane – głównie niewielkie przestrzenie zieleni w rejonach osiedli, czy ulic;
˗ mężczyźni częściej niż kobiety wskazują natomiast na Las Nadodrzański oraz
kompleks parkowo-zamkowy z Zatoniu;
˗ osoby najstarsze częściej niż pozostałe kohorty wiekowe wskazują jako najlepsze miejsce rekreacji Park Winny wraz z Palmiarnią oraz Liliowy Las;
˗ osoby w wieku 40-59 lat częściej niż pozostałe wskazują Dziką Ochlę;
˗ osoby w wieku 25-39 lat wyraźniej często niż inne kategorie wiekowe deklarują, że najlepszym miejscem rekreacyjnym na terenie Zielonej Góry powinny być Wzgórza Piastowskie oraz Park Tysiąclecia;
˗ dla najmłodszej kategorii wiekowej częściej niż dla innych takim miejscem
jest kompleks parkowy w Zatoniu i Park Poetów;
Szczegółowy rozkład wskazań został zilustrowany na wykresach zamieszczonych
na kolejnych stronach.
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Rys. 3.32. Najważniejsze rekreacyjne miejsca zieleni a płeć mieszkańców
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Rys. 3.33. Najważniejsze rekreacyjne miejsca zieleni a wiek badanych
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3.3.8. „Zielona wizytówka” Zielonej Góry
Trochę przewrotnie można by uznać, że sama nazwa miasta zobowiązuje.
W Zielonej Górze nie brakuje zielonych miejsc. Wielość form terenów zieleni
pozwala mieć kontakt z naturą „ujarzmioną” wedle ludzkiego porządku (parki,
skwery), płynnie przechodzącą w tą bardziej dziką i tętniącą własnym pulsem
(lasy). Zastanawiając się nad kształtem terenów zieleni w obrębie miasta
w nowych granicach warto poszukać „zielonej wizytówki” – miejsca, które zdaniem samych mieszkańców warto polecać osobom odwiedzającym miasto. Mając na uwadze wielofunkcyjność przestrzeni zieleni w mieście warto szukać
takich wizytówek, które mogą jednocześnie sprzyjać kontaktom społecznym
oraz służyć do wypoczynku i rekreacji.
Poproszeni o wskazanie miejsc zieleni godnych polecenia zielonogórzanie najczęściej wskazywali Wzgórza Piastowskie. Na kolejnych miejscach znalazły się –
Park Winny z Palmiarnią oraz Wagmostaw. Takie wskazania pozwalają mówić
o wyraźnej konsekwencji w sposobie myślenia o przestrzeniach zieleni w Winnym Grodzie. Powtarzające się po wielokroć wskazania mieszkańców należy
traktować jako wyraźny sygnał przy podejmowaniu działań w kierunku planowania strategicznego zieleni miejskiej.
Wskazania zazielenionych przestrzeni w mieście godnych polecenia znajomym
są w niewielkim stopniu zróżnicowane ze względu na charakterystyki badanych
osób. Można mówić o tym, że:
˗ kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na Park Tysiąclecia oraz Wagmostaw;
˗ mężczyźni częściej niż kobiety zieloną wizytówką miasta chcieliby nazywać
Las Odrzański oraz Park Winny z Palmiarnią;
˗ osoby najmłodsze częściej niż pozostałe poleciłyby swoim znajomym Park
Tysiąclecia oraz Park Poetów;
˗ osoby w wieku 25-39 lat częściej niż pozostali za godne polecenia uznają
Wzgórza Piastowskie;
˗ osoby w wieku 40-59 lat częściej od innych kategorii wiekowych wskazywały
Park Winny i Palmiarnię oraz Ogród Botaniczny
˗ osoby najstarsze wizytówką miasta, częściej niż inne kohorty uczyniłyby
Wagmostaw oraz Liliowy Las;
Szczegółowy rozkład wskazań został przedstawiony na wykresach zamieszczonych na kolejnych stronach.
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Rys. 3.34. Miejsca zieleni godne polecenia
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Rys. 3.35. Miejsca zieleni godne polecenia a płeć mieszkańców
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Rys. 3.36. Miejsca godne polecenia a wiek badanych osób

3.3.9. Wnioski
˗

Mieszkańcy miasta myślą o terenach zieleni raczej w kategoriach przestrzeni
o charakterze szerokim, ogólnodostępnym, niż przestrzeni w obrębie własnych terenów prywatnych czy osiedli mieszkaniowych. Planowanie zagospodarowania zieleni miejskiej powinno uwzględniać ten aspekt, przyjmując
założenie, że rozwiązania wypracowane i akceptowane przez mieszkańców
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˗

˗

˗

˗

˗

dla przestrzeni otwartych zostaną w optymalnym stopniu zaimplementowane na innych obszarach miasta. Warto też myśleć o miejskiej zieleni w charakterze systemu miejsc wzajemnie powiązanych określoną symboliką, czy
rozwiązaniami funkcjonalnymi.
Aktualnie dostępna zieleń w mieście w ogólnym rozumieniu nie jest oceniania dobrze – szczególnie w zakresie dostępnej infrastruktury i funkcjonalności. Z wypowiedzi badanych można odczytać, że ich oczekiwania koncentrują
się wokół stworzenia kompleksowych rozwiązań pozwalających na realizację
wielu różnych potrzeb, różnych kategorii mieszkańców. W opiniach zielonogórzan tereny zieleni miejskiej powinny, w miarę możliwości, łączyć się z terenami zalesionymi tworząc swoiste zielone korytarze.
Opinie mieszkańców pozwalają wskazać pewne trendy w myśleniu
o przyszłym kształcie terenów zieleni – zbliżając ich funkcjonalność
i rozwiązania do tych spotykanych w innych, dużych miastach. Oczekiwania
w stosunku do miejskiej zieleni koncentrują się na rozbudowanej warstwie
znaczeniowej i symbolicznej o potencjale integracyjnym. Proces rekreacji
jest tutaj wielokierunkowy i odnosi się zarówno do sfery fizycznej, jak
I emocjonalnej i intelektualnej mieszkańców. Modelowe współczesne tereny
rekreacji, parki o charakterze ogólnomiejskim to często bardzo zróżnicowane w charakterze główne zasoby przyrodnicze miast, które spajają „zielone
szwy” w postaci tras spacerowych, promenad, deptaków. Parki miejskie stają się miejscami kontemplacji, przyrodniczymi wyspami w przestrzeni miasta,
miejscem intelektualnej przygody, ale też miejscami zdarzeń i imprez integrujących społeczność lokalną. Mieszkańcy Zielonej Góry wskazują szereg
rozwiązań, które mogą sprzyjać zwiększeniu funkcjonalności tych terenów.
Za najlepiej przystosowane do pełnienia funkcji rekreacyjnych Zielonogórzanie uznają Wzgórza Piastowskie, Park Tysiąclecia oraz Wagmostaw. Z tymi
miejscami w największym stopniu zielonogórzanie się obecnie identyfikują,
najczęściej je odwiedzają i mają największe oczekiwania co do poprawy ich
infrastruktury i dbałości o zieleń.
Myślenie o kształcie zieleni w mieście powinno uwzględniać zasadę zespolenia funkcji mieszkaniowej z wypoczynkową, co poprzez lepszą dostępność
zieleni, poprawę warunków nasłonecznienia i przewietrzania, co może
w zdecydowany sposób przyczynić się do poprawy warunków życia
w mieście. Każda dzielnica mieszkaniowa powinna mieć zapewnione tereny
zieleni wyposażone w miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci oraz osób dorosłych.
Z opinii zielonogórzan dotyczących funkcjonalności wskazywanych terenów
zieleni (Wzgórza Piastowskie, Park Tysiąclecia, Wagmostaw, Park Winny,
Park Poetów i inne) wynika, że oczekiwania mieszkańców nie zawsze są zaspakajane. Braki dotyczą przede wszystkim infrastruktury (ścieżek pieszych
i rowerowych, ławek, koszy, toalet, miejsc gastronomicznych, miejsc do pik-
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˗

nikowania, placów zabaw, ścieżek edukacyjnych, itp.). Na drugim miejscu
wymieniana jest dbałość o istniejące obszary zieleni i ich rozwój (nowe nasadzenia, dbałość o zieleń – koszenie, przycinanie, tworzenie trawników na
których można odpoczywać, ciekawe nasadzenia krzewów i kwiatów).
Oczekiwania dotyczące terenów zieleni w dużej mierze związane są ze zmianami w stylu życia zielonogórzan. Formy aktywne – prozdrowotne, coraz
częściej wpisywane są w zachowania codzienne a nie tylko odświętne, incydentalne. Ma to obecnie i będzie miało w przyszłości duży wpływ na oczekiwania związane z kształtowaniem terenów zieleni i ich funkcjonalnością.

3.4. Analiza SWOT
Wykorzystując wiedzę ekspercką członków Zespołu ds. rewitalizacji zieleni
w mieście oraz informacje pozyskane od mieszkańców miasta, można wskazać
na szereg zarówno dobrych, jak niekorzystnych zdarzeń w mieście, odzwierciedlonych w stanie terenów zieleni. Ujmuje to część analizy SWOT opisująca czynniki wewnętrzne skutkujące w zmianach obserwowanych na terenach zieleni.
Ponieważ miasto jest obszarem wyjątkowo dynamicznych zmian, nie bez znaczenia jest także to, jak rozwinie się sytuacja w samym mieście i w zakresie
czynników zewnętrznych oddziałujących na politykę miejską. Tym rozważaniom
oparto drugą część analizy SWOT.

•
•
•

•

•

•

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
duża łączna powierzchnia terenów • niska jakość terenów zieleni
biologicznie aktywnych
• brak planowych działań w zakresie
bardzo wysokie zalesienie terenu
kształtowania TZ
miasta i obszarów przyległych
• zieleń traktowana jest marginalnie zwłaszcza przy nowych inwestycjach
duża powierzchnia terenów leśnych w przeliczeniu na jednego
• małe zróżnicowanie rozległych teremieszkańca
nów leśnych – bory sosnowe
obecność ciekawych obiektów
• słaby program rekreacyjny terenów
przyrodniczych – obszary Natura
zieleni urządzonej
2000, rezerwat, obszary chronio- • brak wskaźników planistycznych
nego krajobrazu, zespoły przyrod- • słabe wykreowanie marki zieleni
niczo-krajobrazowe
• brak kompleksowej pielęgnacji zieleobecność ciekawych parków hini, zwłaszcza drzew
storycznych – obiekty w Zatoniu, • brak ochrony drzew na placach buOchli
dowy
obecność historycznych cmenta- • parkingi wyłącznie z betonowymi,
rzy – liczne obiekty
nieprzepuszczalnymi nawierzchniami
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• obecność w mieście starych drzew • duży stopień zanieczyszczenia terenów
i krzewów, a także egzemplarzy
odpadami, zwłaszcza stref wejścioroślin ciekawych gatunków
wych do lasów i terenów przydrożnych
• systematyczny przyrost liczby
• źle organizowane konsultacje spoi długości ścieżek rowerowych
łeczne
prowadzących do ciekawych
• brak oznaczeń dróg leśnych
punktów miasta

•
•

•

•

•

•
•

•

•

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
SZANSE
ZAGROŻENIA
zieleń traktowana jako marka
• brak zainteresowania osób decyzyjnych w mieście zmianą dotychczasomożliwość budowy wypoczynku
wej praktyki urządzania i pielęgnacji
i edukacji regionalnej w oparciu
terenów zieleni kształtowanej
o lokalne obiekty historyczne
• brak postrzegania TZ jako obszarów
możliwość aranżacji terenów
strategicznych dla rozwoju ZG
rekreacyjno-wypoczynkowych na
obszarach wadliwych dla zabudo- • niewłaściwie ukierunkowana aktywwy, za to o dużym potencjale
ność mieszkańców, niedostatecznie
przyrodniczym i użytkowym dla TZ
aktywnych w czasie prac strategicz– doliny strumieni, tereny pokonych i planistycznych
palniane
• brak zainteresowania mieszkańców
wyznaczenie obszarów do nasaterenami zieleni kształtowanej, w tym
dzeń kompensacyjnych – stworekreacyjno-wypoczynkowymi oraz
rzenie planów
zrozumienia dla konieczności ponoszenia kosztów z nimi związanych
częściowa przebudowa lasów
produkcyjnych na ochronne, ukie- • podtrzymanie myślenia społeczeństwa
runkowane na konstrukcję paro terenach publicznych jako niczyich
ków leśnych
• brak łącznego traktowania zieleni
wykorzystanie istniejącej dokuz zabudową
mentacji projektowej
• brak źródeł finansowania dla realizacji
systematyczna poprawa stosunku
inwestycji w tereny zieleni kształtowamieszkańców miasta do własności
nej
publicznej
• brak środków na właściwe utrzymanie
terenów zieleni – efekt odstręczający
możliwość wykreowania elementów turystyki historycznej, w tym
od działania na rzecz zieleni
sentymentalnej
• niewłaściwy dobór osób zaangażowanych w projekty – brak interdyscyplizmiana podejścia osób decyzyjnych do zieleni miejskiej, postrzenarnych zespołów
ganie w niej ważnego elementu
struktury miasta, jakości życia w
mieście i promocji miasta

244

Rozdział 3

• wykorzystanie potencjału osób
społecznie wykluczonych
• więcej uzgodnionych z UM społecznych akcji (np.: seminaria
parkowe, konkursy miejskie, akcje pod opieką miejskiego architekta krajobrazu)

3.5. Konieczność modyfikacji struktury i funkcji
Współczesny stan zieleni kształtowanej na obszarze Zielonej Góry jest silnie
zróżnicowany, zwłaszcza z uwagi na połączenie dwóch, niegdyś diametralnie
różnych funkcjonalnie obszarów – historycznego miasta Zielona Góra oraz terenów gminnych – podmiejskich i wiejskich. Powoduje to, że mamy obecnie do
czynienia z obszarem niespójnym wewnętrznie. Ten generalnie niekorzystny rys
łagodzony jest w zakresie terenów zieleni przez duże obszary leśne, z których
jednak zdecydowana większość to lasy produkcyjne, o strukturze nasadzeń
opartej o sosnę zwyczajną.
Miasto Zielona Góra wykazuje konieczność szeregu zmian dotyczących wszystkich elementów istnienia terenów zieleni w mieście – planowania, projektowania, wykonawstwa oraz pielęgnacji. Zmiany te muszą mieć charakter organizacyjny, finansowy i merytoryczny.

3.5.1. Zmiany organizacyjne
Zmiany organizacyjne dokonują się w miastach zazwyczaj na podstawie wygenerowanej dokumentacji o znaczeniu strategicznym dla ich rozwoju. Dobrym przykładem dokumentów strategicznych rozwoju zieleni w mieście jest Berlin, dysponujący Strategią dla Bioróżnorodności Berlina, Planem Rozwoju Klimatu Miejskiego i Strategią Krajobrazu Miasta (Thierfelder 2015). Coraz większą popularnością na świecie cieszą się równie idee wiązania terenów zieleni z gospodarką
wodną miast (McPhearson 2015). Konstrukcja nowych i utrzymanie istniejących
terenów zieleni jest wtedy elementem tzw. Green and Blue Infrastructure, czyli
elementów infrastruktury „zielono-niebieskiej”, a więc – w pewnym uproszczeniu – parkowo-wodnej (Le Grenelle Environnement 2010, Franchini i Arana
2011, Kelly 2011).
Aby zieleń miejska mogła spełniać w pełni swoje funkcje potrzebne jest stworzenie lokalnej polityki ochrony istniejących i kreacji nowych terenów zieleni
miejskiej również w nowych realiach funkcjonowania Zielonej Góry. Naprzeciw
temu wyzwaniu wyszła inicjatywa klubów Rady Miasta: PO i Zielona Razem
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powołania zespołu ds. rewitalizacji zieleni, czego efektem było rozpoczęcie
pracy przez Zespół ds. rewitalizacji zieleni w mieście w czerwcu bieżącego roku.
Należy ten fakt potraktować jako wstęp do dużych, istotnych zmian organizacyjnych, będących następstwem chęci wdrożenia niniejszej Strategii w jak najpełniejszym kształcie.
W zakresie prawno-organizacyjnym jest potrzeba uporządkowania statusu formalno-prawnego terenów zieleni miejskiej, co jest niełatwe ze względu na istniejące zaszłości prawne, ale niezbędne do opracowania planu organizacji
i zarządzania terenami zieleni; tego rodzaju dokument powinien być wymaganym załącznikiem do dokumentacji planistycznej szczebla gminnego. Należy
uzgodnić politykę miasta wobec terenów zieleni kształtowanej z gospodarzami
poszczególnych powierzchni miejskich, wskazując jednoznacznie na ich obowiązki w tym zakresie. W mieście jednostką odpowiedzialną za kształtowanie
zieleni jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze,
aczkolwiek liczne tereny są poza jego sferą działań. Należą do nich tereny spółdzielni mieszkaniowych, tereny firm, tereny prywatne i część terenów drogowych. Przy takim rozproszeniu działań i odpowiedzialności z ich prawidłowość
niemożliwe jest uzyskanie zadowalających efektów w skali miasta. Przynajmniej
na szczeblu planistycznym i projektowym wszystkie podmioty działające w mieście muszą przekazać swoje kompetencje wobec terenów publicznych jednostce
Urzędu Miasta.
Jednostką najlepszą w tym zakresie byłoby Biuro ogrodnika miejskiego. Dotychczas funkcjonujący model, zatrudnienia ogrodnika miejskiego na część etatu
w ZGKiM w Zielonej Górze, należy uznać za wadliwy. Należy powołać do życia
wymienioną wyżej komórkę organizacyjną, bezpośrednio w Urzędzie Miasta
Zielona Góra. Na jej szefa należy powołać osobę, która wygra rozpisany konkurs
na to stanowisko. Fundamentalnymi wymaganiami wobec tej osoby muszą być:
˗ wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu architektury krajobrazu lub
ogrodnictwa ze specjalnością kształtowanie terenów zieleni – tytuł zawodowy magister inżynier;
˗ doświadczenie projektowe oraz w nadzorach autorskich;
˗ posiadanie co najmniej 4 letniego stażu pracy lub prowadzenie przez co
najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;
˗ znajomość prawa: Ustawa o ochronie przyrody, Ustawa Prawo Ochrony
Środowiska, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o zamówieniach publicznych;
˗ dobra znajomość programów komputerowych: MS Office, programów komputerowego wspomagania projektowania (CAD), programów wizualizacji
projektu;
˗ znajomość zasad projektowania przestrzeni publicznych i elementów małej
architektury;
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znajomość współczesnych trendów w zakresie kształtowania zieleni miejskiej
i architektury krajobrazu;
˗ znajomość zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu,
ochroną środowiska i przyrody;
˗ umiejętność doboru materiału roślinnego do nasadzeń w warunkach miejskich;
˗ znajomość sztuki ogrodowej oraz zasad kształtowania krajobrazu miasta;
˗ znajomość zbiorowisk roślinnych typowych dla regionu;
˗ znajomość terenów miasta Zielona Góra i jego okolic;
˗ znajomość lokalnych i wojewódzkich dokumentów planistycznych w zakresie
odnoszącym się do kształtowania i ochrony krajobrazu, przestrzeni publicznych i zieleni;
˗ umiejętność prawidłowego redagowania dokumentów i pism;
˗ umiejętność zarządzania zespołem i organizacji pracy w zespole;
˗ umiejętności negocjacji i współpracy z podmiotami urzędów, organizacjami
społecznymi i mieszkańcami;
˗ pryncypialność w wymaganiu i egzekwowaniu należytej jakości rozwiązań
projektowych i wykonawstwa;
˗ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
˗ niekaralność – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
˗ nieposzlakowana opinia.
Wymagania te wynikają bezpośrednio z funkcji, jakie powinny być domeną
ogrodnika miejskiego:
˗ opracowywanie standardów i strategii w zakresie rozwoju i utrzymania przestrzeni publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zieleni miejskiej I małej
architektury,
˗ inwentaryzacja ilościowo-jakościowa istniejących terenów zieleni,
˗ przeprowadzanie inwentaryzacji obszarowej terenów niesklasyfikowanych,
tzw. geodezyjnych, pod kątem ich docelowego zagospodarowania na tereny
zieleni,
˗ prowadzenie dokumentacji miejskich terenów zieleni, w tym kartografii
obszarów i zbiorów analiz,
˗ zarządzanie zespołem projektowym ds. przestrzeni publicznych, architektury
krajobrazu, zieleni miejskiej,
˗ inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad rozwojem terenów zieleni miejskiej,
˗ określanie priorytetów inwestycyjnych i kierunków rozwoju krajobrazu miejskiego,
˗ opracowywanie projektów w zakresie zieleni miejskiej,
˗
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zlecanie projektów do realizacji,
nadzór nad procesem realizacyjnym,
uzgadnianie i opiniowani projektów zieleni w procesie uzgodnień, opracowywanych przy różnych inwestycjach miejskich,
˗ kontrola terenów zieleni miejskiej i zlecanie podjęcia działań na rzecz poprawy stanu biologicznego i estetyki przestrzeni publicznych,
˗ współpraca z jednostkami organizacyjnymi UM ZG w zakresie planowania
przestrzennego, projektowania, wykonawstwa zadań i ochrony przestrzeni
miejskiej (w tym ochrony środowiska), w zakresie kompetencji,
˗ współpraca z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie
zieleni zabytkowej i usytuowanej w obszarach objętych ochroną konserwatorską,
˗ stosowanie i przestrzeganie przepisów obowiązujących aktów prawnych
przy przestrzeganiu spraw związanych z problematyką zieleni, w szczególności ustawy o ochronie przyrody, Ustawą prawo zamówień publicznych,
Ustawy o finansach publicznych, Ustawą o drogach,
˗ współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną
w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni miejskiej,
˗ przygotowanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków finansowych,
w tym z zewnętrznych źródeł finansowania, na bieżące utrzymanie i rozwój
terenów zieleni.
Planując zmiany dotyczące istniejących terenów zieleni w mieście lub urządzania nowych, warto zastanowić się nad udziałem społecznym przy ich realizacji.
Unia Europejska – w ramach priorytetu VII – finansuje działania mające na celu
promocję integracji społecznej. Działania aktywizują zawodowo i społecznie
osoby zagrożone wykluczeniem. Z funduszy unijnych, na terenie województwa
lubuskiego korzysta np. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Osoby
zakwalifikowane do projektu uczestniczą w kursach specjalistycznych m.in.
ogrodnik terenów zieleni. Tak wyszkoleni kursanci mogliby wspomóc działania
ZGKiM oraz firm wykonawczych w ramach prac urządzeniowych i pielęgnacyjnych w obrębie terenów zieleni miejskiej. Większe zaangażowanie mieszkańców
mogłoby przynieść pożądane skutki zarówno w ramach przyspieszenia prac, jak
też wzrostu szacunku dla własności publicznej. Przy tym zmniejsza się poziom
wykluczenia społecznego w niektórych grupach mieszkańców miasta.

˗
˗
˗

3.5.2. Zmiany finansowe
Przez długi czas tereny zieleni miejskiej były postrzegane jako kosztowny dodatek do struktury miasta. Nieco inaczej wyglądała tylko sytuacja terenów reprezentacyjnych w dużych ośrodkach metropolitalnych oraz kluczowych dla polskiej
kultury terenów historycznych (tab. 3.1). Zielona Góra kierowała systematycznie
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środki na podstawową pielęgnację terenów istniejących i stosunkowo nieduże
na kreację nowych.
Tab. 3.1. Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 90004, 90008
*
i 925 w relacjach do wydatków budżetowych ogółem miast (na podstawie
uchwał budżetowych na rok 2015), w zł
Miasto
Gdańsk

Rodzaj
90004
925

Gorzów Wlkp.

Kraków

90004

Łódź

Szczecin

Warszawa

Wrocław

Udział wydatków na zieleń
w wydatkach budżetu (%)

5 115 000

0,19

2 623 978 587 10 671 920

0,41

513 692 677

1 480 365
0,49

90008

4 174 449 336

206 000

0,00

4 174 449 336 12 402 787

0,30

90004

283 008 626

3 132 570
0,57

4 169 712 325

618 953

0,01

90004

3 310 741 011 24 334 630

0,74

925

3 310 741 011 19 670 000

0,59

90004

2 385 199 174 11 255 627
0,17

90008 14 867 224 652

4 526 012

0,03

925 14 867 224 652 78 682 873

0,53

4 175 745 040 37 594 214

0,90

4 175 745 040

0,00

925

60 000

0,58

1,33
0,47

90004 14 867 224 652 25 879 588

90004

0,79

1,11

4 169 712 325 23 712 117

90004

0,60
0,29

4 174 449 336 20 264 710

925
Poznań

2 623 978 587

Wydatki na
zieleń

90004

925
Leszno

Wydatki budżetu miasta

0,73

0,90

Zielona Góra

623 354 567 3 394 100
0,54
90004
90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90008 – ochrona różnorodności
biologicznej i krajobrazu, 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
*

W odniesieniu do tego drugiego elementu należy odnotować jednak zmianę,
która nastąpiła w ostatnich latach. Przeprowadzono rewitalizację Wagmostawu,
założono Ogród Botaniczny, zrealizowano kilka działań w stosunku do Parków
Piastowskiego i Tysiąclecia oraz systematycznie prowadzone są prace nad kolejnymi odcinkami rowerostrady. To duże projekty, które pochłonęły wyjątkowe
jak na warunki zielonogórskie nakłady.
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Wraz ze zmianą podejścia Unii Europejskiej do terenów miejskich pojawiły się
nowe możliwości finansowania zieleni miejskiej.
Przykładowe programy z zakresu kształtowania terenów zieleni w ramach Interreg III i IV:
˗ GREENKEYS (Urban Green as a Key for Sustainable Cities – Zieleń miejska
jako klucz do zrównoważonych miast), Interreg IIIB CADSES;
˗ EUROSCAPES (European Landscape Management – Gospodarowanie Krajobrazem Europy), Interreg IVC;
˗ PERIURBAN PARK (Improving Environmental Conditions in Suburban Areas –
Poprawa Warunków Środowiskowych na Pograniczach Obszarów Miejskich),
Interreg IVC.
Politykę miast względem finansowania i procedur przeprowadzanych w zakresie
kształtowania zieleni w miastach Polski przedsatwili Greinert i Szczecińska
2
w artykule dla Przeglądu Komunalnego (2015).
Planowanie, projektowanie i wykonawstwo terenów zieleni przez jednostki
gminne podlega regulacji Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768,
811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349; tekst ujednolicony), z wyłączeniem zamówień opisanych w art. 4 ustawy. Zapisy tego aktu prawnego ukierunkowane są na zapewnienie uczciwej konkurencji, równe traktowanie wykonawców, bezstronność i obiektywizm udzielania zamówień. Tym samym regulują
zasady gry rynkowej. W ustawie zwrócono także uwagę na cechy wykonawcy,
uznając za kluczowe: rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie.
Niemniej jednak praktyka dnia codziennego pokazuje, że parametrem wiodącym (a niekiedy jedynym) w ogłaszanych przetargach jest cena. W odniesieniu
do przedsięwzięć urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej ma to fundamentalne znaczenie, gdyż rozpiętość cen jest bardzo duża i na ogół wiąże się
z jakością stosowanego materiału i fachowością wykonywanych usług. Przetarg
na wykonanie prac należy ogłosić wtedy, gdy zakończono etapy planistyczne
i projektowe, a specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określa
szczegółowo parametry jakościowe i szereg dodatkowych, np. referencje wymagane od wykonawcy, którymi można potwierdzić jego wiarygodność. Cena
w żadnym wypadku nie może być jedynym przyjmowanym kryterium oceny
ofert.

2

Niżej wyszczególnione tezy tego podrozdziału pochodzą z nadmienionego artykułu,
który ukazał się w numerze 7/2015
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Z praktyki dnia codziennego wynika jednak, że nadal jedynym (lub zdecydowanie przeważającym) kryterium jest cena lub ewentualnie określenie terminu
płatności faktury.
Finansowanie wielu różnorodnych przedsięwzięć wymusza wskazanie pewnego
modelowego podejścia zarówno do miasta jako całości, jak i do różnych jego
części. Na utrzymanie istniejących i budowę nowych obiektów należy zabezpieczyć odpowiednią ilość środków inwestycyjnych. Skalkulowanie tych pozycji
budżetowych uzależnione jest w dużej mierze od planistyki. Skutkiem przyjętego harmonogramu będzie wpisanie odpowiednich kwot do planowanego na
przyszły rok budżetu miasta oraz strategicznych planów wieloletnich.
Na podstawie dokumentacji wykonuje się kosztorys inwestorski, który określa,
jaki zakres prac można zrealizować: czy wykonamy kwietniki, czy posadzimy
drzewa, czy wykonamy alejki parkowe, czy założymy system nawadniania itd.
Brak projektu sprzyja bylejakości prac, a w przyszłości powstaniu kłopotów
z założeniem zmieniającym swój wygląd wraz ze wzrostem roślin w nieprzewidziany wstępnie sposób. Problem ten daje się wyeliminować w sytuacji kompleksowego zlecenia na urządzenie terenu (od planu po wykonawstwo), a także
wykonania faz planowania i projektowania terenu przez osoby kompetentne
w zakresie architektury krajobrazu, zatrudnione w biurze ogrodnika miejskiego.
Etap ten może też być realizowany przez zewnętrznego wykonawcę bądź biuro
projektowe pod nadzorem ogrodnika miejskiego.
Przeznaczanie coraz większych środków na zadania z zakresu urządzania
i utrzymania zieleni miejskiej jest faktem. Pozytywnym elementem jest tutaj
możliwość korzystania ze środków zarówno krajowych, jak i – w perspektywie
finansowej do roku 2020 – unijnych. W tym kontekście należy wskazać na nowe,
wielkie wyzwania przed planistyką miejską, gdyż łatwo w takich warunkach
„przeinwestować” w nowe, zaawansowane formy zieleni miejskiej, które pojawią się w pozycji kosztów miasta.
Pozytywne efekty daje współpraca z mieszkańcami miasta poprzez włączanie ich
w różnego rodzaju procesy związane z terenami zieleni. Może to być m.in.: opiniowanie zadań przez radę osiedla, na terenie którego będą one realizowane,
wykonywanie opinii przez organizacje pozarządowe, a także umożliwienie występowania z inicjatywą oddolną przez powyższe jednostki i organizacje, z możliwością uzyskania środków budżetowych na realizację określonego przedsięwzięcia we własnym zakresie lub przez określoną jednostkę miejską. We współczesnej gospodarce przestrzenią miejską, naprzeciw wizji włączenia w te zadania mieszkańców miasta, wychodzą programy budżetów obywatelskich. Miasta
przeznaczają na te programy istotne pule pieniędzy, co daje możliwość wygenerowania inwestycji oczekiwanych przez duże grupy społeczne.
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Tab. 3.2. Kwoty przeznaczone w latach 2014-2015 na budżety obywatelskie
Miasto
Gdańsk
Gorzów Wlkp.
Kraków
Leszno
Łódź
Poznań
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

2014 r.
9,0 mln zł
2,0 mln zł
4,5 mln zł
0,3 mln zł
40,0 mln zł
10,0 mln zł
5,0 mln zł
20,0 mln zł
3,3 mln zł

2015 r.
11,0 mln zł
2,0 mln zł
10,0 mln zł
0,5 mln zł
40,0 mln zł
10,0 mln zł
5,0 mln zł
26,0 mln zł
20,0 mln zł
6,0 mln zł

Rozpisane są już konkursy na rok 2016. Mieszkańcy zgłaszali dotąd liczne tematy
związane z rewaloryzacją terenów zieleni – w odniesieniu zarówno do parków,
jak i skwerów, zieleńców i innych form. Mocno akcentowana była też rekreacja
i wypoczynek aktywny – głównie w zakresie budowy i poprawy dróg rowerowych, szlaków spacerowych i biegowych oraz boisk. Daje to nie tylko możliwość
realnej odpowiedzi zarządców terenów miejskich na potrzeby mieszkańców, ale
też uaktywnienia się środowisk lokalnych celem przeforsowania swoich projektów.
Do niedawna zieleń miejska była postrzegana przez wielu ludzi jako kategoria
kosztowa, przynosząca co najwyżej szereg mniej lub bardziej niewymiernych
korzyści. I to jednak ulega zmianie, a dobrze urządzona zieleń staje się elementem generowanych zysków. Wiąże się to z poszukiwaniem przez mieszkańców
miast atrakcyjnych terenów mieszkaniowych i usługowych, a przez gości atrakcyjnych miast jako takich – tych, które warto odwiedzić nie tylko za sprawą
wielkości i spektakularnych zabytków, ale też specyficznego klimatu i ogólnej
atrakcyjności wizualnej. Współczesne analizy wskazują na wzrost wartości terenu prawidłowo zagospodarowanego z użyciem zieleni od kilku do 25% (Forest
Research 2010). Coraz szerzej opisywane są tzw. usługi ekosystemów, wyrażane
jako korzyści, których środowisko dostarcza społeczeństwu i gospodarce (Giergiczny i Kronenberg 2012, Kronenberg 2012).

3.5.3. Zmiany merytoryczne
Zieleń miejska oddziałuje na człowieka poprzez możliwość kontaktu z naturą,
wyciszenia się, znalezienia wytchnienia i odpoczynku z dala od zgiełku miasta.
Aby zieleń, oprócz spełniania funkcji estetycznej, pełniła również inne zadania,
musi być różnorodna pod względem biologicznym, bo tylko wtedy zapewnia
miejsce różnym gatunkom roślin i zwierząt oraz zapobiega erozji gleb. Przecięt252
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nie na terenie miast istnieje ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych i średnio
ok. 150-200 gatunków ptaków, 30-50 ssaków i bogaty świat bezkręgowców.
Rozpatrując funkcje zieleni miejskiej w ujęciu ekologicznym, jedną z podstawowych jest produkcja tlenu i usuwanie dwutlenku węgla z otoczenia. Przeciętnie
jedno drzewo produkuje w ciągu doby tlen, który wystarcza dla kilku osób. Jedno duże drzewo potrafi przetworzyć tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują
dwa domy jednorodzinne. Zieleń miejska absorbuje zanieczyszczenia powietrza,
a także nieprzyjemne aromaty. Ponadto pasy tzw. zieleni izolacyjnej, poza ograniczeniem zanieczyszczeń, zmniejszają poziom hałasu w mieście oraz oddzielają
struktury miejskie o przeciwstawnej funkcjonalności. Zieleń miejska to także
wypoczynek czynny – rekreacja, a także niezbędny element terenów szkolnych,
przedszkolnych i placów zabaw dla dzieci. W tym zastosowaniu ma walor poznawczy (edukacyjny), kulturotwórczy oraz inne, typowe dla roślinności bez
względu na miejsce ulokowania.
Porównując zielonogórskie założenia terenów zieleni kształtowanej z tymi, spotykanymi w Europie Zachodniej, uwagę zwraca:
˗ niedopasowanie terenów zieleni do elementów budowlanych i infrastrukturalnych, czego przyczyn należy upatrywać w brakach planistycznych w tym
w małym udziale architektów krajobrazu i specjalistów kształtowania terenów zieleni w procesie tworzenia dokumentów planowania przestrzennego;
˗ niewielka różnorodność programu funkcjonalno-przestrzennego:
• mała liczba założeń tematycznych, o wyraźnym charakterze i dedykowanej informacji, np. z dziedziny sztuki, architektury, techniki, nauk
ogrodniczych itd.
• mała liczba założeń kierunkowanych na ściśle określonego odbiorcę,
np. dzieci, osoby z psami, osoby bez psów …
• brak założeń ukazujących „mieszczuchowi” piękno przyrody zewnętrznej
˗ brak myśli o historycznych założeniach jako kreujących postawy człowieka
współczesnego
˗ ubóstwo wyposażenia i infrastruktury technicznej
˗ w większości przypadków sztywność struktury wewnętrznej, uniemożliwiająca indywidualizm w percepcji założenia
˗ brak strefowania miast pod względem optymalizacji poziomu zainwestowania w tereny zieleni kształtowanej
˗ braki i błędy pielęgnacji
W działaniach planistycznych w zakresie zazieleniania miasta potrzebne są kryteria brzegowe oparte o podstawowe informacje:
˗ koszt inwestycji – czy posiadane środki budżetowe wystarczą na realizację
określonych zadań?
˗ strategia rozwoju zieleni w mieście – jakie są priorytety w zakresie przyrodniczego kształtowania przestrzeni miejskiej?
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możliwość realizacji określonych zadań w ciągu jednego roku czy etapowanie na kilka lat?
˗ lokalizacja obiektu – centrum miasta czy części zewnętrzne?
˗ inicjatywa mieszkańców – jaki jest poziom zainteresowania mieszkańców
poszczególnymi działaniami?
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni to zadania podlegające Prawu zamówień publicznych. Umiejętne przygotowanie specyfikacji przetargowej czy tej
związanej z działaniami opartymi na zapytaniach ofertowych, w końcu realizowanymi „z wolnej ręki”, to jeden z kluczy do sukcesu. W specyfikacji technicznej
dotyczącej budowy nowych terenów zieleni czy ich pielęgnacji należy określić
standardy utrzymania zieleni. Bardzo często miasta nie posiadają prawidłowo
opracowanych podstawowych dokumentów, bez których zarządzanie zielenią
jest bardzo trudne. Za określone środki można utrzymać zieleń w wyższym
standardzie niż dotychczas, jeżeli dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), została przygotowana
prawidłowo.
Jakość prac na terenach zieleni wiąże się z egzekwowaniem zapisów STWiOR
w praktyce. Problematycznym działaniem w tym zakresie jest dobór materiału –
zarówno roślinnego, jak i podłożowego – oraz elementów technicznych. 15 października 2012 r., na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 12 września 2002 r.
o normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny wycofał normy: PN-R-67022:1987
Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy iglaste; PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski – Ozdobne drzewa i krzewy liściaste; PN-R-67020:1987 Materiał
szkółkarski – Krzewy róż oraz PN-R-67021:1987 Materiał szkółkarski ozdobny –
Siewki, ukorzenione sadzonki, materiał młody szczepiony i podkładki. Normy te
wykazywały szereg wad, wynikających z upływu czasu. W szkółkarstwie od roku
1987 dokonał się znaczący postęp w hodowli roślin i technikach uprawowych.
Niemniej jednak nie ma obecnie żadnych norm prawnych, a Polski Komitet
Normalizacyjny nie przewiduje prac nad nimi. W tej sytuacji dobrą zasadą powinno być korzystanie z opracowań Związku Szkółkarzy Polskich – „Zaleceń
jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”. Autorzy określili w nich
podstawowe cele dokonywanej przez siebie standaryzacji jako7:
˗ ujednolicenie opisu materiału szkółkarskiego przez wprowadzenie wspólnych parametrów i pojęć,
˗ wprowadzenie prawidłowego nazewnictwa, zgodnie z rekomendowanymi
przez European Nurserystock Association publikacjami „International list of
names of woody plants” oraz „International list of names of perennials”,
˗ umożliwienie skompletowania jednolitej partii materiału pochodzącego
z różnych źródeł,
˗ umożliwienie klientom porównania materiału szkółkarskiego o podobnych
parametrach,
˗ ujednolicenie jakości produkcji szkółkarskiej,
˗
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˗ uporządkowanie parametrów roślin podawanych w przetargach.
Dobór gatunku (odmiany) do lokalizacji i jakość materiału roślinnego są kluczowe szczególnie w odniesieniu do drzew, które powinny stanowić najbardziej
trwały element zieleni. Ze względu na zasady sztuki ogrodniczej i obowiązujące
przepisy prawa, formowanie korony drzew powinno zakończyć się do 10. roku
życia drzewa. Wprowadzając na tereny zieleni nowe drzewa z prawidłowo
uformowaną koroną, unikniemy w przyszłości olbrzymich trudności i kosztów
związanych z ich intensywną pielęgnacją i korektą. Niestety, w praktyce najczęściej spotykamy się z młodymi drzewami, które nie spełniają podstawowych
parametrów jakościowych, są źle dobrane i nieprawidłowo posadzone, zwłaszcza w przypadku nasadzeń kompensacyjnych. Dodatkową wadą jest – w okresie
przed sadzeniem i siewem – niedostateczne przygotowanie podłoża, głównie za
sprawą zaniechania usunięcia wad urbanoziemu pokrywającego teren. Gleby
takie są często zagruzowane, czasem nadmiernie zasolone, a ich inne właściwości także nie odpowiadają wymagającym gatunkom roślin ozdobnych (Greinert
2011, Greinert i in. 2013). W tym zakresie pokutuje, niestety, opinia, że nawiezione na powierzchnię gleby podłoże ogrodnicze „załatwia temat”. Tym sposobem kształtuje się odrębne światy powierzchniowej warstwy podłożowej i gruntu rodzimego, a roślinom daje się warunki wzrostu „pojemnikowego” (Greinert
2000, 2003). Jest to bardzo widoczne w okresach suszy lub wzmożonych (nawałnicowych) deszczy.
Szczególnie widocznym, źle prowadzonym elementem wobec utrzymania zieleni
miejskiej w należytym stanie jest przypadkowe, niepoparte żadną wiedzą, cięcie
drzew. Wielokrotnie w prasie codziennej i fachowej opisywano skutki takich
działań. Poświęca się też temu tematowi konferencje, seminaria, warsztaty
i szkolenia. Za kontrolę wykonania prac/robót z zakresu kształtowania zieleni
powinny odpowiadać osoby z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami, tj.
z uprawnieniami inspektora nadzoru ds. terenów zieleni oraz pielęgnacji drzew.
Zatrudnienie specjalistów gwarantuje wysoki poziom utrzymania terenów zieleni w mieście. Jeżeli miasto desygnuje odpowiednie środki finansowe na budowę
i utrzymanie terenów zieleni, przygotowana zostanie prawidłowo dokumentacja
przetargowa i zostaną wyegzekwowane zapisy STWiOR przez inspektorów nadzoru ds. zieleni, wtedy dbałość o zieleń stanie się faktem.
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4. STRATEGIA ROZWOJU ZIELENI W MIEŚCIE
4.1. Wizja rozwoju zieleni w mieście
Fundamentem rozwoju zieleni w mieście muszą być wspólne działania administratorów i właścicieli poszczególnych obszarów, pod opieką merytoryczną jednego ciała stanowiącego – miejskiego ogrodnika lub architekta krajobrazu.
Na różnych obszarach wizja ta będzie odmienna w stosunku do szczegółów
aranżacyjnych – planistycznych, projektowych i wykonawczych. Tym niemniej
realizacje jednostkowe muszą mieć wspólny rys uzyskania efektu w skali ogólnomiejskiej – mają tworzyć system zieleni miasta.
W odniesieniu do zasadniczych form zieleni zielonogórskiej wizja rozwoju zakłada:
˗ Lasy – wykorzystanie rekreacyjne i wypoczynkowe z poszanowaniem zasobu
będącego bogactwem narodowym; pierwszoplanowymi działaniami na tych
terenach powinny być te związane z organizacją i oznaczeniem ścieżek rowerowo-pieszych o nawierzchni gruntowej; kolejnym zadaniem po stronie zarówno Miasta, jak Lasów Państwowych musi być intensyfikacja monitoringu
lasów, zwłaszcza w strefach przyosiedlowych i przydrożnych, celem ograniczenia zaśmiecania powierzchni odpadami komunalnymi i budowlanymi; enklawy leśne na terenie zabudowy miejskiej powinny być systematycznie
przejmowane przez Miasto i przekształcane w założenia parkowe; należy dokonać uczytelnienia stref wejściowych do lasu; należy przeciwdziałać na etapie planowania przestrzennego sytuacjom grodzenia wejść do lasu;
˗ Parki i ogrody ozdobne
• historyczne – w odniesieniu do parków i ogrodów historycznych oraz
tych o ciekawej historii a zmienionej funkcjonalności, należy uwidocznić
przeszłość tych terenów, a gdzie to jest nadal możliwe odtworzyć te założenia posiłkując się dokumentacją z okresu ich świetności; wyjątkowo
cenne obszary dla miasta z uwagi na jego dzieje należy objąć ochroną
prawną; należy podjąć wysiłki zarówno organizacyjne, urządzeniowe,
jak też marketingowe zmierzające do wylansowania tych obszarów
w charakterze atrakcji turystycznych i podnoszących rangę miasta;
• współczesne – parkom i ogrodom współczesnym należy nadać zindywidualizowany charakter poprzez wskazanie tematu przewodniego; w tej
mierze można posłużyć się modnymi obecnie trendami ukazania przeszłości industrialnej i militarnej obszarów, a także cennych obiektów
przyrodniczych; wybrane powierzchnie powinny być bogato zainwestowane, pełniąc rolę miejskich parków rozrywki – park linowy, tory
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przeszkód, elektryczna kolejka wąskotorowa, mini kolejka górska, wystawy w zachowanych obiektach;
Zieleńce miejskie
• historyczne – powierzchnie te powinny być wykorzystane dwojako –
jako reprezentacyjne i upamiętniające ważne wydarzenia z historii miasta i współczesne; w razie możliwości zagospodarowanie tych terenów
powinno się odbywać z uwzględnieniem ich estetyki z okresu świetności, wg zachowanych zapisów historycznych;
• współczesne – należy im nadać formę odpowiednią dla rangi i lokalizacji – od reprezentacyjnych powierzchni przy najważniejszych urzędach,
przy dworcach, poprzez powierzchnie o średnim stopniu zainwestowania, towarzyszące sklepom, przystankom, urzędom, aż po proste aranżacje, towarzyszące różnym elementom struktury miejskiej, podnoszące stopień zróżnicowania krajobrazu;
Zieleń osiedlowa
• osiedla budownictwa jednorodzinnego – podstawowym elementem
rozwoju zieleni na tych obszarach jest wskazanie miejsc dla organizacji
powierzchni publicznych – wspólnych, zaaranżowanych na miejsca spotkań mieszkańców, z wydzielonymi częściami na plac zabaw dla dzieci
i miejsca dla młodzieży opartego o obiekt aktywnej rekreacji;
• osiedla budownictwa wielorodzinnego – administracja osiedli mieszkaniowych musi scedować zadania planistyczne w zakresie urządzania terenów zieleni na biuro ogrodnika lub architekta miejskiego; należy
opracować wizję tematycznego zagospodarowania poszczególnych
osiedli zielonogórskich, z uwzględnieniem zróżnicowania warunków
siedliskowych i odmiennej ich historii; niezmiernie istotnym elementem rozwoju zieleni osiedlowej jest urządzenie miejsc wypoczynku dla
osób starszych i rodziców z małymi dziećmi, placów zabaw dedykowanych dzieciom oraz terenów rekreacyjnych dla młodzieży w swoistym,
odmiennym dla każdej z tych powierzchni anturażu zieleni kszatłtowanej;
Zieleń przyuliczna/przydrożna
• aleje – przebudowa zieleni towarzyszącej drogom miejskim, nazywanym alejami, z analizą jakości i zdrowotności obecnego drzewostanu
i w razie potrzeby wymianą na drzewa proponowanych gatunków w
niniejszym opracowaniu (r. 4.9); w pozostałych miejscach uzupełnienie
układu alejowego poprzez dosadzenie drzew; w centrum miasta podkreślenie ciągłości układów alejowych przez drzewa w założeniu izolowanym, np. w donicach lub w formach kompozycji opisanych w r. 4.7;
• pasy rozdziału i ronda – wyeliminowanie z rond i pasów rozdziału ulic
zielonogórskich założeń winorośli na podporach – to wadliwe rozwiązanie, nie spełniające do tego podstawowych funkcji pasa rozdziału
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pasm ruchu; nowe zagospodarowanie pasów rozdziału powinno zakładać strefowanie pasa – bogatsze formy przy skrzyżowaniach (kompozycje bylin kwitnących i o ozdobnym ulistnieniu, dobrane celem uzyskania
efektu ozdobnego przez cały sezon wegetacyjny), mniej zainwestowane wzdłuż długich odcinków prostych, przy zachowaniu zasady bezpieczeństwa poruszania się po drogach;
Ogrody działkowe – tereny ogrodów działkowych obecne na terenach zabudowanych powinny być choćby częściowo włączone w system zieleni miejskiej – z zachowaniem prywatnego użytkowania poszczególnych parceli, powinno się udostępnić główne drogi wewnętrzne, w połączeniu z systemem
komunikacji zewnętrznej, jako spacerowe i komunikacji tranzytowej; obecnie są to obszary rozdzielające wewnętrzny układ miasta; zalecana byłaby
wymiana ogrodzeń zewnętrznych wykonanych z litych płyt betonowych na
estetyczne ogrodzenia siatkowe; w istniejącej obecnie postaci można zachować tereny peryferyjne; koniecznym elementem jest intensyfikacja monitoringu terenów sąsiadujących z kompleksami działek pod względem
utrzymania na nich czystości; wzmożenie kontroli względem dotrzymywania
zakazów wprowadzonych dla ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia
mieszkańców miasta (palenie resztek, chemizacja upraw);
Cmentarze
• historyczne – uporządkowanie terenów, rewitalizacja zieleni, wyeksponowanie nagrobków i innych elementów cmentarnych; umiejscowienie
opisu historii terenu; ukazanie opisywanych terenów mieszkańcom jako dużego waloru miasta opsiując je jako wyjątkowe, świadczące o bogactwie historii miasta i jego okolic; monitoring założeń, zwłaszcza
w pierwszym okresie po ich rewitalizacji;
• współczesne – komplementarna rewitalizacja terenów w częściach tego wymagających, opracowanie planistycznej wizji zazielenienia cmentarzy, za czym powinny pójść wytyczne nie tylko dla administracji
cmentarzy, lecz także dla bliskich osób zmarłych; wykluczyć należy
wprowadzanie zakazu zazieleniania obszarów kwater, a w zamian
wprowadzić jasne wytyczne urządzeniowe; opracowanie wizji ochrony
zieleni cmentarnej oraz planu urządzeniowego; stosowanie wysokiej
jakości materiału nasadzeniowego, odpowiedniego dla rangi założeń –
to, zgodnie z kulturą tej części Europy, swojego rodzaju tereny reprezentacyjne; należy opracować przewodnik po cmentarzach zielonogórskich, ze wskazaniem miejsc pochówku osób zasłużonych dla miasta
i regionu;
Zieleń towarzysząca obiektom usługowym – konieczna radykalna zmiana
w sposobie zagospodarowania powierzchni parkingowych oraz zieleni ozdobnej, towarzyszącej obiektom; stosowana współcześnie metoda asfaltowania bardzo dużych powierzchni parkingowych przynosi niepowetowane
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straty dla gospodarki wodnej miasta, mikroklimatu powierzchni przyległych,
a ponadto obciąża system kanalizacji i oczyszczalnię ścieków; konieczne stosowanie rozwiazań przywołanych w r. 4.7.

4.2. Obszary strategiczne
Celem zrealizowania zadań, nakreślonych w rozdziale 4.1 konieczne jest opracowanie planu działań, rozłożonego na długi czas. Z przeprowadzonej w ramach
badań nad Strategią analizy wynika, że działania wobec niektórych obszarów
spośród wyszczególnionych w opracowaniu mieszkańcy miasta postrzegają jako
wyraźnie ważniejsze niż wobec innych. Z wiedzy autorów opracowania wynika
też, że działania wobec niektórych terenów mogą dać wyraźniejszy efekt zmiany
sytuacji całego osrodka miejskiego w zakresie systemu zieleni kształtowanej.
Tym samym powstała lista obszarów priorytetowych, z wyszczególnionym zakresem koniecznych do podjęcia działań (tab. 4.1).
Tab. 4.1. Obszary strategiczne w zakresie kształtowania zieleni miejskiej
Obszar
Park Tysiąclecia
Park Poetów, Zacisze,
Braniborski
Park Św. Trójcy

Zakres działania
Całkowita przebudowa obszaru, park ogólnomiejski,
uwaga na historię
Przebudowa obszarów, parki tematyczne

Zatonie

Przebudowa obszaru, park przyosiedlowy
Re-aranżacja obszaru, park ogólnomiejski, wzbogacenie flory
Całkowita przebudowa obszaru, park ogólnomiejski,
park tematyczny
Całkowita przebudowa obszaru, park ogólnomiejski,
park tematyczny
Rewitalizacja parku historycznego

Ochla

Rewitalizacja parku historycznego

Kiełpin

Rewitalizacja parku historycznego

Jarogniewice

Rewitalizacja parku historycznego

Plac Słowiański

Przebudowa obszaru, park reprezentacyjny

Plac Bohaterów

Przebudowa obszaru, park reprezentacyjny

Dzielnica willowa ZG
Park Piastowski do ul.
Botanicznej

Ochrona obszaru
Przebudowa obszaru, park ogólnomiejski, park tematyczny

Wagmostaw
Makrownętrze Gęśnika
Dolina Łączy
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Tańczące Sosny
Ochla i Dzika Ochla
Tereny przydrożne

Oznaczenie dróg dojścia, marketing obszaru
Całkowita przebudowa obszaru, park tematyczny,
ogólnomiejski obszar rekreacyjno-wypoczynkowy
Przebudowa, zgodna z wytycznymi szczegółowymi

Realizacja celów strategicznych poszerzy program rekreacyjno-wypoczynkowy
terenów zieleni kształtowanej w mieście. Zapewni to także skonstruowanie
trzonu terenów tego rodzaju, do którego będzie można nawiązywać z innymi –
mniejszymi realizacjami, jak też budową innych elementów miasta.

4.3. Organizacja zieleni w mieście
4.3.1. Ochrona terenów istniejących
Działaniom z zakresu ochrony terenów zieleni współcześnie istniejących podlegać powinny te o znaczeniu przyrodniczym:
˗ Park Poetów,
˗ Tańczące Sosny,
˗ Park Piastowski,
oraz o znaczeniu historycznym:
˗ Dzielnica willowa Zielonej Góry.

4.3.2. Odtworzenie terenów historycznych
Działaniom odtwórczym w odniesieniu do całości historycznie cennych terenów
lub ich części podlegać powinny:
˗ Plac Bohaterów,
˗ Park historyczny w Zatoniu,
˗ Parki historyczne w Ochli,
˗ Park historyczny w Kiełpinie,
˗ Park historyczny w Jarogniewicach.

4.3.3. Kształtowanie nowych terenów zieleni
Wobec potencjału terenów zielonogórskich, wyszczególnionego we wcześniejszych rozdziałach opracowania, proponowane jest skonstruowanie nowych
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych lub gruntowną przebudowę na obszarach:
˗ Doliny Łączy,
˗ Makrownętrza Gęśnika,
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Parku Poetów,
Parku Zacisze,
Parku Tysiąclecia,
Parku Św. Trójcy,
Plac Słowiański,
Park Piastowski,
Ochla i Dzika Ochla,
tereny przydrożne.

4.4. Wytyczne planistyczne i projektowe względem TZ
Celem planowania przestrzennego w gminie jest uzyskanie, na podstawie zapisów wymienionych dokumentów, spójnej i jednorodnej koncepcji rozwoju przestrzeni z zielenią jako elementem obowiązkowym.
Głównymi zadaniami w tym zakresie są:
˗ optymalne wpasowanie zabudowy w rzeźbę terenu;
˗ wpasowanie zabudowy w krajobraz przez odpowiednią introdukcję zieleni
towarzyszącej;
˗ zachowanie drzew, krzewów i in. struktur komponowanej zieleni, cennych
przyrodniczo i kulturowo;
˗ tworzenie reguł i ograniczeń, celem zachowania na terenach o wysokim
stopniu uszczelnienia możliwości wsiąkania wód opadowych w grunt;
˗ tworzenie wolnych powierzchni na terenach zabudowanych z infrastrukturą
wypoczynkowo-rekreacyjną i powiązanie ich z krajobrazem otwartym;
˗ minimalizowanie negatywnych skutków antropopresji przez tworzenie powierzchni kompensacyjnych na podstawie analiz krajobrazowych i raportów
środowiskowych.
Projektowanie terenów zieleni, szczególnie zieleni towarzyszącej intensywnej
zabudowie, wymaga wskazania wstępnego o jakie formy zieleni będzie chodziło
przy konkretnej realizacji. Na szczeblu planistycznym takie rozważania doprowadzają do myślenia o wskaźnikach zazielenienia obszaru. Wytyczne projektowe względem TZ mają na celu poszerzenie zagadnień, na które warto zwrócić
uwagę przy planowaniu. Przy ich określaniu należy uwzględnić np.: potrzeby
rekreacyjne mieszańców, stosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub rozwiązania pozwalające na retencję wody opadowej.

4.4.1. Podstawowe dokumenty planistyczne
Współcześnie realizowana na poziomie lokalnym planistyka ma w swoim zasobie różne narzędzia działania na rzecz należytego wkomponowania terenów
zieleni w strukturę miasta. W dwóch podstawowych dokumentach planistycznych są to niżej wyszczególnione elementy działań.
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
˗ naniesienie terenów zieleni w części graficznej: Z1 – tereny parków leśnych,
Z2 – tereny zieleni objętej różnymi formami ochrony, zieleni przywodnej,
użytków rolniczych, Z3 – tereny dominacji rodzinnych ogrodów działkowych,
Z4 – tereny cmentarzy, Z5 – tereny parków miejskich, Z6 – tereny rekreacyjno-sportowe/parki leśne, L1 – tereny lasów;
˗ opis zieleni w załącznikach: uwarunkowania środowiska przyrodniczego,
uwarunkowania kulturowe;
˗ opisy w kartach terenów; ustalenie powierzchni biologicznie czynnej, wykluczenia w funkcjonalności terenów, zapisy dot. przeznaczenia terenów oraz
funkcji przestrzeni publicznych;
˗ opis stanu środowiska oraz wymogów ochrony środowiska i przyrody
w części tekstowej;
˗ opis stanu krajobrazu kulturowego oraz wymogów jego ochrony w części
tekstowej;
˗ opis dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
w części tekstowej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
˗ naniesienie terenów zieleni w części graficznej: ZN – tereny zieleni objęte
formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, ZL –
lasy, ZP – tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje, ZD – tereny ogrodów działkowych, ZC – cmentarze, ZI – zieleń izolacyjna;
˗ opisy w części tekstowej;
˗ zapisy prognozy oddziaływania na środowisko.
Studium uwarunkowań… kreuje fundamenty polityki planistycznej miasta/gminy. Jego zawartość określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233).
W odniesieniu do tego dokumentu, niezmiernie dużo zależy od właściwej dokładności opisu uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania miasta i możliwości jego rozbudowy. W tej mierze koniecznym jest odejście od sztampowej
procedury zbierania przez pracownie urbanistyczne wykonujące te dokumenty
ogólnych danych, jakimi dysponują różne organizacje działające na terenie miasta. Każdorazowo powinny być w miejsce tego przeprowadzane prace studialne
i terenowe dedykowane temu opracowaniu. W toku tych prac powinno się
stawiać na pozyskiwanie nowych, aktualnych danych o jak największym stopniu
uszczegółowienia. Najbardziej negatywną sytuacją przy opracowywaniu tego
strategicznego dla rozwoju miasta dokumentu jest obecnie wskazywanie na
dane makroregionalne i mezoregionalne jako właściwie przedstawiające rzeczywistość miejską w poszczególnych jego punktach. Kierunki zagospodarowa263
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nia z kolei zbyt mało uwagi zwracają na podnoszenie komfortu miejsc zamieszkania, miejsc usługowych i innych. Innego rodzaju nieprawidłowością jest zmiana opisywanego dokumentu za sprawą chwilowego impulsu, np. pojawienia się
inwestora. Taka sytuacja oznacza, że dokument traci rangę strategicznego opracowania dla miasta. Skoro strategiczne decyzje mogą dezawuować się z miesiąca na miesiąc, nie sposób jest zapanować nad wieloletnim programem rozwoju
struktury miasta.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie zawiera już tak szerokiego opisu aspektów przyrodniczych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587),
aczkolwiek powinien go zawierać załącznik w postaci Prognozy oddziaływania
na środowisko. Z tym dokumentem jednak wiąże się problem jego wewnętrznego zakresu, wymaganego zapisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2012 r.
poz. 647); Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227). Załącznik ten nie jest de facto ukierunkowany na osiągnięcie optymalnego dla danych
form zagospodarowania przestrzeni zazieleniania obszaru, a wykazanie możliwych negatywnych wpływów proponowanych zmian lub ich braku.
W wyszczególnionych dokumentach planistycznych wskazuje się konieczność
pozostawienia części terenu prowadzonych inwestycji w formie przestrzeni
otwartych, z introdukcją na nie zieleni. Stosuje się powszechnie w tym celu
zapisy o minimalnej dla danego terenu powierzchni biologicznie czynnej (PBC)
lub minimalnym udziale terenu biologicznie czynnego (TBC). Wskaźnik ten obarczony jest wieloma niedopowiedzeniami, co wynika z bardzo szerokiej jego
definicji i nieścisłości zapisu. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), o terenie biologicznie czynnym należy myśleć jako o „terenie z nawierzchnią ziemną urządzoną
w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów
2
i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m oraz wodę powierzchniową na tym terenie”. Praktycznie żadna powierzchnia otwarta, na
inwestycyjnym terenie miejskim, nie jest urządzana z myślą zapewnienia na niej
„naturalnej wegetacji”. Dodatkowo wskaźnik nie informuje wykonawcy o formie
zieleni jaka powinna być przewidziana dla danego terenu. Tym samym, po zakończonej budowie, projektant wchodzi na teren obarczony szeregiem ograniczeń realizacyjnych, uniemożliwiających wprowadzenie optymalnej zieleni.
Efektem jest najczęściej rozwiązanie li tylko estetyzujące fasady obiektów lub
obudowa budynku + plac zabaw dla dzieci/boisko. Tymczasem już w fazie planowania powinny być wyznaczone miejsca, na których ukazano by potrzebę
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dosadzeń zieleni wysokiej, otwarcia terenu przez eliminację części zieleni zastanej, itd. Służyć by temu mógł zespół wskaźników, odrębnie stanowionych dla
zieleni wysokiej i zieleni pozostałej. Projektanci musieliby wtedy uwzględniać
potrzebę pozostawienia miejsca na drzewa i wysokie krzewy na terenach prowadzonych inwestycji wiedząc, że elementy te wymagają miejsca. Wybór konkretnych miejsc na lokalizację drzew musi też uwzględniać szereg ograniczeń
przestrzennych, np. nie mogą zasłaniać okien, nie mogą stwarzać niebezpieczeństwa w ruchu kołowym i na miejscach parkingowych itd.
Oprócz wyżej wspomnianych aspektów, przy planowaniu TZ warto zwrócić również uwagę na sieci infrastruktury technicznej i minimalne odległości sadzenia
od nich drzew. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych zniszczeń i kolizji. Ich
przebieg odczytamy z map do celów projektowych. Dane o minimalnych odległościach sadzenia możemy znaleźć w rozporządzeniach czy normach Cobrti
Instal (powszechnie stosowanych w budownictwie). Warto również sprawdzić
czy na danym TZ nie panują dodatkowe wymogi zapisane przez właściciela
działki lub spółdzielnię mieszkaniową. Odległości od drzew:
˗ dla sieci telekomunikacyjnej: min. 2 m (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864);
˗ dla sieci gazowej: min. 2,0 m (od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie)
i min. 3,0 m (od gazociągów o średnicy większej niż DN 300), licząc odległość
od osi gazociągu do pnia drzewa (Dz.U. 2013 poz. 640);
˗ dla sieci wodociągowej: min. 2 m mierzone od środka drzewa oraz min. 15 m
dla pomników przyrody (Norma Cobrti Instal 2001);
˗ dla sieci ciepłowniczej: min. 2 m mierzone od rzutu korony drzewa (Norma
Cobrti Instal 1996);
˗ dla sieci energetycznej: dawniej min. 2 m (zgodnie z Polską Normą PN-51001, norma wygasła), obecnie brak zapisu w prawie.
Stosowaną praktyką jest jednak wykonywanie nasadzeń w miejscach usuniętych
uprzednio drzew, z naruszeniem wyszczególnionych powyżej zapisów. Jest to
działanie uzasadnione koniecznością utrzymania zieleni miejskiej w jej możliwie
niezaburzonych formach.
Nie ma żadnych regulacji prawnych dotyczących odległości sadzenia drzew od
budynków lub ogrodzeń. Warto zatem dobierać właściwy gatunek i odmianę do
konkretnego miejsca. Pomóc mogą nam w tym osoby posiadające odpowiednie
wykształcenie i doświadczenie. W spornych sytuacjach, polskie sądy sięgają do
regulacji dotyczących ROD, czyli do Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu
7 kwietnia 2004 roku. Są tam zapisy na temat sadzenia drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych.
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4.4.2. Decyzje administracyjne w kształtowaniu zieleni
W przypadku planowania TZ w miejscach, gdzie będzie konieczne usunięcie
drzew lub krzewów należy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Zezwolenia takie
wydaje się na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą jej właściciela lub
właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania: płynów,
pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń nie należących
do części składowych nieruchomości (gdy wchodzą w skład przedsiębiorstwa).
Następuje to w przypadku, gdy drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu
tych urządzeń (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Wniosek
musi zawierać określone elementy w tym np.: obwód pnia drzewa mierzony na
wysokości 130 cm czy rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki
lub terenu w przypadku realizacji inwestycji (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880, Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414).
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje
wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy
usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880).
Bez zezwolenia można usuwać drzewa:
˗ drzewa owocowe (poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków);
˗ drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, zgodnie z art. 83f
Ustawy o ochronie przyrody. Przepis obowiązuje od 28 sierpnia 2015 r.
Szczegółowe informacje na temat usuwania drzew i krzewów można znaleźć
w zapisach Ustawy o ochronie przyrody – Dz.U. 2015.1651.

4.4.3. Możliwości poprawy warunków wzrostu i rozwoju drzew
oraz krzewów w warunkach miejskich
Optymalne warunki dla wzrostu roślin stwarzane są przez prawidłowy rozwój
systemu korzeniowego oraz rozwój mikroflory i mikrofauny glebowej – występujące w naturalnym środowisku. Szczególnie niekorzystne warunki wzrostu
roślin cechują obszary miejskie z uwagi na ich silne, antropogeniczne przekształcenie. Dzieje się tak głównie z powodu corocznego zmniejszania się ilości wody,
tlenu lub dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie. Istnieje
wiele sposobów poprawienia właściwości glebowych oraz uodpornienia roślin
na warunki stresowe panujące we współczesnych miastach.
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Pierwszą grupą metod są mechaniczne zabiegi zabezpieczenia terenu i roślin. Są
to m.in. kraty układane wokół drzew lub barierki zapobiegające wjazdu pojazdom w okolice drzew np. na parkingach. Mają one na celu ochronę gleby przed
ubijaniem, a zieleń przed uszkodzeniami czy zanieczyszczeniem jej np. przez
zwierzęta, w tym głównie przez psy. Wszystkie stosowane przeszkody powinny
mieć odpowiednią wielkość, tak aby nie było można ich łatwo pokonać.
Inne zabiegi powinny wpływać na poprawę właściwości glebowych. Pomagać
w tym mogą: próchnica słodka, hydrożele lub mikoryzacja. Próchnica jest mieszaniną wyselekcjonowanego węgla brunatnego o dużej zawartości biowłóknina. Polepsza ona glebę gdyż np.: zatrzymuje wodę w warstwie uprawnej, wiąże
nadmiar składników mineralnych i stopniowo je uwalnia oraz wprowadza dodatkowo makro i mikroelementy. Hydrożele mają zdolność wiązania wody
i sorpcji kationów, a ich możliwości chłonne przekraczają ponad czterystokrotnie ich własną masę. Superabsorbenty poprawiają strukturę gleby i podłoża; są
bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin; ograniczają straty wody wynikające
z parowania. Wchłonięta woda jest dostępna dla roślin aż w 95%, a cykle wchłaniania i oddawania jej mogą się powtarzać kilkaset razy. Mikoryzacja polega na
wprowadzeniu w okolice systemu korzeniowego pożytecznych grzybów wchodzącyh w symbiozę z rośliną, przez co zwiększa się ich odporność na niekorzystne warunki środowiskowe. Zieleń mikoryzowana charakteryzuje się większą
żywotnością, która objawia się lepszym wzrostem czy dobrą adaptacją na nowych, często źle przygotowanych stanowiskach.
Na terenach miejskich warto również napowietrzać podłoże poprzez montowanie pionowych, perforowanych rur w okolicach systemu korzeniowego, które
umożliwiają dostarczanie wody oraz wymaganej dawki składników pokarmowych.
Mulczowanie podłoża pod roślinami korą (kompostowaną, mieloną) lub kompostowanymi zrębkami drewna pozytywnie wpływa na poprawę struktury fizycznej wierzchnich warstw podłoża i wzbogaca ją w składniki pokarmowe uwalniane w procesie mineralizacji. Ściółka zabezpiecza również system korzeniowy
przed przemarzaniem czy nadmiernymi wahaniami temperatury. Grubość ściółki
powinna mieć minimalnie 10 cm, jednak nie więcej niż 15 cm, a najlepszym
materiałem ściółkującym są liście.
Do ostatniej grupy zabiegów polepszających warunki wzrostu i rozwoju należy
nawożenie. Warto stosować nawożenie podstawowe, aktywizujące (preparaty
na bazie np. glonów i wodorostów morskich) oraz biostymulatory. W przyszłości
powinny zostać opracowane normy nawozowe dla zieleni rosnącej na terenach
miejskich (Baranowski 2006).
Jednym z podstawowych sposobów poprawy warunków wzrostu roślin jest
podlewanie. Stąd też ważne jest uformowanie przy sadzeniu, a w okresie późniejszym pielęgnacja mis korzeniowych, pozwalających gromadzić wodę. Ważne
jest zatem, by materiał pokrywający misę był stabliny podczas podlewania (grys,
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tuf wulkaniczny, etc.) i nie podnosił się podczas podlewania. Niezwykle cennym
sposobem retencji wody opadowej, ułatwieniem podlewania, a nawet zastąpieniem mis korzeniowych, może być stosowanie rękawów retencyjnych. Których
funkcjonalność i prostota stosowana są niezwykle cennym atutem.

Fot. 4.1-4.2. Rękawy retencyjne stosowane przy drzewach
na terenach miejskich, Sztokholm 2014 r.

4.4.4. Ochrona roślin zimą
Powszechnie stosowana zimą sól jest szkodliwa dla roślin, dlatego niezbędne
jest zabezpieczenie ich poprzez zastosowanie ekranów przeciwbłotnych takich
jak maty poliuretanowe lub maty słomiano-foliowe. Ekrany zapobiegają częściowemu przedostawaniu się do gleby oraz osiadaniu na niskich roślinach zasolonego błota śniegowego. Dodatkowo powinno zabezpieczać się turbanami
z tkaniny polipropylenowej najmłodsze lub nowonasadzone sadzone drzewa
rosnące wzdłuż tras szybkiego ruchu. Tkanina chroni przed niepożądanym działaniem aerozolu solnego na pąki i pędy drzew, a tym samym w konsekwencji
przed obumieraniem (Szulc 2013).

4.4.5. Wytyczne dla pielęgnacji
Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym (zwłaszcza w pierwszych latach po
posadzeniu) powinno być podlewanie. Im roślina młodsza, tym częściej należy ją
podlewać. W okresie wegetacji, gdy występuje długotrwała susza powinno stosować się ten zabieg również na drzewach starszych. Brak wody objawia się
wpierw zasychaniem brzegów liści, później całych liści, a w konsekwencji ich
opadaniem. Następnie zasychają pojedyncze pędy i całe gałęzie, co istotnie
wpływa na funkcję estetyczną zieleni w mieście (Baranowski 2008).
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Istotnym zabiegiem są również właściwe cięcia drzew połączone z formowaniem ich koron. Należy pamiętać, że cięcie formujące musi być odpowiednie dla
danego gatunku i odmiany. Powinno wykonywać się je bezpośrednio po posadzeniu, gdyż wpływa to pozytywnie na rozwój pędów już podczas pierwszego
sezonu wegetacyjnego (Bojarczuk, Rachwał 2006). W kolejnych latach cięcia
powinny mieć charakter prześwietlający, sanitarny lub techniczny. Cięcia techniczne, stosowane często na drzewach dojrzałych, zwłaszcza przyulicznych,
powinien być podzielony na etapy. W przeciwnym razie dochodzi do nadmiernego przycięcia, które powoduje zbyt silną redukcję korony (czasem nawet
o 90%) i nazywa się je ogławianiem. Zabieg ten jest zjawiskiem negatywnym,
a w dłuższej perspektywie zabieg ten pogarsza ich kondycję i żywotność, zaburza statykę oraz generuje dodatkowe, często ukryte koszty pielęgnacji (Tokarska, Osyczka 2011).
Nawożenia roślin w miastach – jak zauważa Baranowski (2008) – praktycznie się
nie stosuje, a jest to znaczny błąd. Jest to istotny zabieg pielęgnacyjny zwłaszcza
dla systemu korzeniowego roślin. W jego okolicach znajdują się jedynie śladowe
ilości składników pokarmowych, w ilości niewystarczającej dla prawidłowego
wzrostu i rozwoju. Bojarczuk, Rachwał (2006) dodają, że zabieg ten powinno
przeprowadzać się najpóźniej do połowy lipca przy użyciu wolno działających
nawozów granulowanych i wieloskładnikowych.
Pielęgnacja poprzez stosowanie chemicznych środków ochrony roślin przed
chorobami i szkodnikami, powinna być ograniczona do minimum i stosowana
tylko w wyjątkowych przypadkach. Ochronę roślin na terenach miejskich lepiej
prowadzić metodami agrotechnicznymi, mechanicznymi i fizycznymi (Baranowski 2008).

4.4.6. Parkingi w mieście
Parkingi stają się nieodłącznym elementem współczesnej przestrzeni miejskiej,
gdyż liczba samochodów z roku na rok wzrasta. Najczęściej jednak – jak zauważa
Kozłowska i Sobczak (2008) – miejsca parkingowe projektowane są jako place
bez jakichkolwiek roślin, które często tworzą bezwładne kompozycje w ogólnym
układzie miasta. Projektując nowe miejsca postojowe lub modernizując te już
istniejące należy zwrócić uwagę na kilka aspektów:
˗ uwzględnienie miejsc sadzenia roślin już na etapie planowania inwestycji
(w przypadku nowych parkingów);
˗ grupowanie roślin;
˗ odpowiedni dobór gatunkowy oraz jego różnorodność;
˗ ograniczenie powierzchni trawnikowych;
˗ wykorzystanie spływu wody opadowej;
˗ stosowanie odpowiednich nawierzchni;
˗ dostosowanie do infrastruktury podziemnej;
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˗
˗
˗
˗
˗

stosowanie nasadzeń na podwyższeniach;
stosowanie pnączy przy ograniczonej powierzchni nasadzeń;
zachowanie odpowiednich odległości;
aspekty funkcjonalne;
właściwa pielęgnacja nasadzeń.

Fot. 4.3. Parking z nieznacznie obniżonymi pasami rozdziału miejsc postojowych,
retencjonującymi retencjonujące wodę opadową z parkingu,
Cottbus-Branitz 2014 r.

4.4.7. Nawierzchnie przepuszczalne w mieście
Nawierzchnie przepuszczalne – przy zachowaniu odpowiednich technologii
produkcyjnych – są doskonałą alternatywą dla dominujących w polskich miastach nawierzchni betonowych.

4.4.7.1.
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Budulcem nawierzchni mineralnych są kruszywa wytwarzane ze złóż kamienia
naturalnego, rzadziej mieszanki naturalnych kruszyw kamiennych i mączki ceglanej uzyskiwanej ze świeżo wypalonych cegieł. Przy odpowiednim procesie
produkcyjnym zachowują swoje właściwości: wytrzymałość na czynniki zewnętrze, trwałość i zdolność przepuszczania wody. Skład petrograficzny, kształt
ziaren oraz procentowy udział poszczególnych frakcji nawierzchni tegra wpływa
na fakt, że są one mało podatne na przemieszczanie i rozmywanie. Nie wymagają również dodatkowych instalacji systemów odwadniających (Wojcieszczuk i in.
2009). Wiodącymi producentami licencjonowanych nawierzchni na rynku polskim, są TegraPolska lub HanseGrand. Jednak nawierzchnie stosowane od lat
w terenach zieleni – zwłaszcza w historycznych parkach – są możliwe do samodzielnego wykonania stosunkowo niskim kosztem w porównaniu z innymi typami nawierzchni. Badania nawierzchni mineralnych tegra wykazały, że nie
stanowią one zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i mogą być stosowane
bez ograniczeń na różnych terenach zieleni, obiektach sportowych oraz na obszarach ochrony wód (Wojcieszczuk i in. 2009).

4.4.7.2.

Nawierzchnie z tworzyw sztucznych

Nawierzchnie z tworzyw sztucznych (np. TerraWay) składają się z kamienia
twardego o frakcji kruszywa do 6 mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej najczęściej na bazie żywic epoksydowych. Żywica posiada właściwości punktowego
łączenia krawędzi używanych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi puste przestrzenie tworzące strukturę przepuszczalną dla wody i powietrza – tym samym
nie trzeba tworzyć dodatkowych odwodnień lub spadków dla wody. Pod nawierzchniami z tworzyw sztucznych powinny być minimum dwie warstwy podbudowy ułożone w określonej kolejności – pierwsza warstwa o właściwościach
odsączających, druga nośna. Należy pamiętać o dylatacji, gdyż nawierzchnie te
w okresie lata i zimy wykazują nieznaczną kurczliwość.

4.4.8. Potrzeby rekreacyjne mieszkańców
Ważną funkcją TZ, którą należy uwzględnić przy planowaniu i sporządzaniu
wytycznych projektowych jest funkcja rekreacyjna, która przeważnie jest traktowana marginalnie. Obszary przeznaczone do rekreacji osób w różnym wieku
(zwłaszcza te na osiedlach) na ogół projektowane są w sposób schematyczny
i szablonowy. Należy pamiętać, że w związku ze zmianami stylu życia współczesnych mieszkańców miast potrzeby te będą z roku na rok wzrastać, gdyż mają
priorytetowe znaczenie dla regeneracji sił, poczucia wspólnoty i bezpieczeństwa
oraz budowy sąsiedzkich więzi.
Dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6-7 lat) wykazują potrzeby: kreatywności, poznawania, rozwoju, kontaktu, więzi oraz współdziałania. Grupie tej można
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zaproponować następujące formy rekreacji: zabawy konstrukcyjne, tematyczne,
w role, eksploracyjne czy gry zespołowe.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym (od 6-7 do 11 lat) wykazują również wyżej
wymienione potrzeby, do których dochodzi potrzeba wyrażania siebie. Powinno
tworzyć się dla nich ogrody zabaw kreatywno-dydaktycznych z miejscem na
zabawy: kreatywne i twórcze, dydaktyczne, tematyczne, ruchowe oraz zabawy
z określonymi regułami.
Dzieci w starszym wieku szkolnym (od 11 do 14 lat) oraz okresie dorastania
(powyżej 14 lat) mają dodatkowo potrzeby indywidualizmu, samodzielności,
niezależności oraz przynależności do grupy. Grupie tej należy proponować formy rekreacji wykorzystujące wyobraźnię i ciekawość świata, twórczość plenerową, zajęcia z pogranicza zabawy i hobby wymagające samotności, gry zespołowe czy aktywności towarzyskie.
Mieszkańcy w wieku dojrzałym wykazują potrzeby bieżącej regeneracji sił, komfortu, kontaktu, więzi, współzawodnictwa, indywidualizmy oraz estetyki. Miasto
powinno zaoferować im formy rekreacji w postaci: rekreacji utylitarnej, zajęć
wymagających samotności, gier zespołowych, aktywności towarzyskich i rodzinnych, samodzielnej kreacji przestrzeni oraz twórczości plenerowej.
Osoby w tzw. trzecim wieku życia oprócz wcześniej wspomnianych form odczuwają potrzebę bycia potrzebnym. Należy proponować im takie same formy
rekreacji jak powyżej z dodatkiem rekreacji podtrzymującej kondycji i rekreacji
zadaniowej (Czałczyńska-Podolska 2007).

4.5. Wytyczne do planowania inwestycji
Praktycznie przy każdej inwestycji w mieście, związanej ze zmianami w zagospodarownaiu terenu, na obszarach gdzie znajduje się zieleń lub ma się w przyszłości tam znaleźć, należy nawiązać współpracę z osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie. Mowa tu o architektach krajobrazów i ogrodnikach, którzy ukończyli studia ze specjalnością kształtowanie terenów zieleni. Współpraca winna być podjęta już na wstępnym etapie projektowym. Zatrudnienie przypadkowych osób do decydowania o losie
zieleni lub projektowania terenów zieleni itp. prac, w tym: architektów, architektów wnętrz, leśników, inżynierów/magistrów budownictwa bądź ogrodników
bez specjalności KTZ nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, a wręcz może
spowodować straty finansowe oraz nieodwracalne straty przyrodnicze.

4.5.1. Inwentaryzacje zieleni
Inwentaryzacja zieleni pozwala na uzyskanie informacji o istniejących roślinach
wieloletnich na terenie planowanej inwestycji lub na obszarach już wcześniej
zagospodarowanych. Ponadto dostarcza informacji o składzie gatunkowym,
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stanie zdrowotnym, wartościach ozdobnych i użytkowych. Inwentaryzacje zieleni dzieli się na ogólną i szczegółową. Pierwsza polega na zliczeniu ilości (szt.)
drzew i przygotowaniu wykazu gatunków rosnących na opracowywanym obszarze. Dokumentacje te wykonuje się obecnie bardzo rzadko, gdyż pozwalają jedynie oszacować zasób drzew na danym terenie, a nie uzyskać konkretne dane.
Inwentaryzacja szczegółowa stanowią podstawę do decyzji o zachowaniu lub
likwidacji zieleni, dostarczają informacji o wartości dendrologicznej oraz o jej
przydatności dla urządzenia nowego terenu. Jest także podstawą do dalszych
prac projektowych, w tym dla opracowania projektu gospodarki istniejącym
drzewostanem na terenach przyszłych inwestycji.
Opracowania te zawsze posiadają część opisową (składającą się przede wszystkim z zestawień tabelarycznych) oraz graficzną (sporządzoną na podstawie odpowiednich map). Wszystkie oznaczenia muszą być zgodne z normą PN-71/B01027 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarownia działki lub terenu lub normą nr PN-EN ISO 11091 Rysunek
budowlany. Projektu zagospodarowania terenu.
Inwentaryzacje szczegółowe – będące już w zasobie Urzędu Miejskiego oraz te
wykonane w przyszłości dla miasta Zielona Góra – mają lub będą podstawowym
dokumentem do dla planowania i wyznaczania obszarów pod inwestycje budowlane, drogowe, technologiczne czy dla wskazania miejsc idealnych pod nowe tereny zieleni (Pokorski i Siwiec 1998). Bez inwentaryzacji szczegółowej
zieleni – a szczególnie drzew – nie powinna być wykonana (a tym samym zatwierdzona) żadna dokumentacja projektowa.

4.5.2. Specyfikacje dla materiału roślinnego oraz jakości, sposobu wykonania robót i ich kontroli
Szczegółowe specyfikacje techniczne to opracowania niezbędnych wymagań
i standardów, którym powinny odpowiadać roboty budowlane oraz materiały.
Stanowią one uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz określają zasady
i podstawy kontroli ich wykonawstwa. Są stosowane jako dokumenty w postępowaniu przetargowym, usprawniają proces inwestycyjny oraz eliminują zbędne dyskusje pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (Szulc 2013).
Materiał roślinny przeznaczony do sadzenia powinien odpowiadać wymogom
środowiska, musi być zgodny z dokumentacją projektową i z obowiązującymi
normami dotyczącymi materiału szkółkarskiego. Materiał musi również odpowiadać zaleceniom szczegółowej specyfikacji technicznej – określa ona cechy
poszczególnych roślin, a także sposoby ich przechowywania, transportu, sadzenia i pielęgnacji w pierwszych latach po posadzeniu.
Poniżej przedstawiono podstawowe wytyczne dla niektórych grup materiałów
roślinnych.
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Drzewa i krzewy powinny być pozyskane z uprawy pojemnikowej lub kopane
z gruntu oraz być uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
danego gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
˗ pąk szczytowy przewodnika drzewa powinien być wyraźnie uformowany,
a przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
˗ pędy boczne korony drzew oraz pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie;
˗ system korzeniowy w przypadku sadzonek z gołym korzeniem powinien być
prawidłowo rozwinięty; w przypadku roślin doniczkowanych system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych, powinny występować liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa
donicy powinna być przerośnięta, a korzenie nie mogą być wielokrotnie pozawijane
˗ w przypadku drzew kopanych z gruntu bryła korzeniowa winna być szkółkowana odpowiednio do wiekości drzewa, zwarta, zabezpieczona jutą oraz
siatką, bez śladów rozluźnienia,
˗ materiał musi być zdrowy i jednolity w całej partii;
˗ pędy nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące;
˗ rośliny muszą posiadać barwę charakterystyczną dla gatunku i odmiany.
Niedopuszczalne jest wystąpienie:
˗ silnych uszkodzeń mechanicznych roślin;
˗ uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika;
˗ wieloprzewodnikowe lub widlaste korony;
˗ odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia;
˗ śladów żerowania szkodników;
˗ oznak chorobowych;
˗ martwic i pęknięć kory;
˗ uszkodzeń lub przesuszeń bryły korzeniowej;
˗ jednostronnego ułożenia pędów drzew i krzewów;
˗ oznak zwiędnięcia.
W przypadku bylin i roślin cebulowych, pożądane cechy to:
˗ byliny powinny być dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla
danego gatunku i odmiany;
˗ byliny powinny pochodzić z uprawy pojemnikowej, wówczas bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta, a korzenie bylin nie powinny być
pozwijane;
˗ obwody cebul typowe dla gatunku;
˗ cebule zdrowe o dobrej żywotności, w łuskach, niezwiędnięte, wyrównane
w obrębie całej partii;
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cebule powinny pochodzić z sprawdzonych szkółek, hurtowni roślin cebulowych i powinny być dobrze oznakowane.
Niedopuszczalne jest wystąpienie:
˗ uszkodzeń mechanicznych bylin i cebul;
˗ śladów żerowania szkodników;
˗ oznak chorobowych;
˗ przesuszonych lub martwych cebul w partii;
˗ pozwijanych, przesuszonych korzeni.
W przypadku wykonywania trawnika z siewu wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby na obsadzanym terenie, stopnia jej zwilgocenia
i ekspozycji słonecznej. Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych
mieszanek różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka nasion powinna składać się z gatunków niskich, rozłogowo-luźnokępkowych, o mocnym systemie korzeniowym.
W przypadku coraz bardziej popularnej darni z rolki w specyfikacjach znajdziemy opisy jej idealnych cechy oraz sposób jej pozyskiwania:
˗ darń powinna być odcinana z gruntu w prostokątnych fragmentach o wymiarach zbliżonych do 50 x 200 cm;
˗ darń powinna być zwijana w rolki, co zapobiega przesychaniu systemu korzeniowego;
˗ darń po rozwinięciu powinna mieć jednolity zielony kolor (bez przebarwień,
zażółceń i śladów grzybów).
Wady całkowicie niedopuszczalne:
˗ wyschnięta darń, uszkodzona mechanicznie w sposób dyskwalifikujący ją
jako materiał nasadzeniowy;
˗ oznaki żerowania szkodników lub chorób.
Dla szczególnych miejsc, o skrajnych warunkach świetlnych, mieszanki traw
powinny być projektowane indywidualnie, a darń specjalnie zamawiana.
Przewóz materiału roślinnego na tereny zieleni, musi być odbywać się krytym
transportem, w przeciwnym razie dochodzi do przesuszenia lub wysuszenia
roślin. Rośliny w trakcie transportu, powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast zadołowane i nawodnione lub inaczej zabezpieczone przez przesychaniem, a następnie posadzone. Od czasu wyjęcia drzewa z dołownika do posadzenia, nie powinno minąć więcej niż 15 minut. Dołownik powinien znajdować się w miejscu ocienionym i nieprzewiwenym oraz winien być regularnie podlewany.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia zieleni należy rozpocząć od dokładnego
oczyszczenia z resztek budowlanych, gruzu, śmieci oraz od odpowiedniego przygotowania gleby – należy stworzyć odpowiednią strukturę i dostarczyć materiał
organiczny. Dla nasadzeń pojedynczych doły należy do połowy zaprawić odpo˗
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wiednią ziemią ogrodniczą (trzeba dążyć do sytuacji, w której ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu miała zbliżoną strukturę). Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Doły jednak należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem należy je do połowy wypełnić wodą. Przed
nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej
warstwy gleby przekopać na głębokość co najmniej 20 cm. Należy również
sprawdzić odczyn gleby i dostosować go do odczynu, który wymagają sadzone
rośliny (np. dla większości drzew i krzewów odczyn pH powinien wynosić 6,5-7).
Należy sadzić rośliny zgodnie z miejscami oznaczonymi na dokumentacji projektowej. Przy wybieraniu pory sadzenia roślin należy zwrócić uwagę na sprzyjające
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby,
ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza czy bezwietrzna pogoda. Niedopuszczalne jest sadzenie w czasie silnych upałów lub przymrozków oraz w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki
ogrodniczej. Optymalny termin sadzenia roślin w zależności od warunków atmosferycznych to: marzec-maj (szczególnie korzystny dla bylin) lub wrzesieńpaździernik.
Kolejnym istotnym zapisem w specyfikacjach technicznych jest opis techniki
sadzenia zieleni. Znajdziemy tam informacje np. o:
˗ głębokości sadzenia. Drzewa i krzewy powinno sadzić się tak głęboko jak
rosły w pojemniku. Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą
zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi
sypkiej, która łatwiej wypełnia wolne przestrzenie. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko ugnieść. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie ugnieść a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu, następnie obficie podlać.
˗ drewnianych palikach potrzebnych do posadzonych drzew;
˗ materiale wykończeniowym przy sadzeniu krzewów i roślin okrywowych.
Wykończenie powierzchni terenu np. przy użyciu czarnej włókniny typ P-50
lub włókniny i kory warstwa kory ok. 5 cm, innym materiałem który się „nie
podniesie” podczas podlewania takim jak grys lub tuf wulkaniczny. Możliwe
też jest samo korowanie dobrze wyprofilowanych mis korą o grubości ok.
10-15 cm. Do ściółkowania należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych,
powinna być przekompostowana i sterylna, pozbawiona zanieczyszczeń
chemicznych i odpadów. Odczyn zastosowanej kory powinien być obojętny.
˗ zwracaniu uwagi na system korzeniowy czy sposobach radzenia sobie
z ewentualnie przesuszoną bryłą korzeniową na terenie budowy, do takich
sytuacji nie wolno jednak dopuszczać;
˗ jeżeli na projektowanym terenie ma pojawić się trawnik z siewu lub z rolki
w specyfikacji znajdzie się dokładny opis przygotowania podłoża, skład mieszanki, techniki siewu nasion czy sposób układania darni;
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oraz korowaniu lub wysypywaniu zakładanego terenu grysem. W przypadku
korowania terenu warstawa kory winna wynosić ok. 10-15 cm, w przypadku
stosowania czarnej włókniny ok. 5 cm, w przypadku grysu winien on mieć
granulację najlepiej 8-16 mm i rostać rozłożony na grubość ok. 8-10 cm.
Specyfikacje zawierają również dokładne opisy prac pielęgnacyjnych roślin
w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji. Prace takie to np.:
˗ ściółkowanie terenu korą warstwa 4 cm;
˗ wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych;
˗ usuwanie posuszu;
˗ spulchnianie i pielenie mis korzeniowych;
˗ podlewanie;
˗ zabezpieczenie roślin na zimę;
˗ przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie części wegetatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych kwiatów;
˗ zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich
początkowym stadium wzrostu, koszenie, nawożenie i pielęgnacja trawników.
W ostatnich latach obserwuje się nadmierne użycie noży i pił elektrycznych
(stosowanych w normalnych warunkach do pielęgnacji żywopłotów), do pseudo
pielęgnacji krzewów poprzez przycinanie każdej sadzonki w regularne kształty.
Uzyskuje się w ten sposób krzewy o nienaturalnych pokrojach, często niepopuszcza do kwitnięcia roślin (np. popularnej forsycji), poprzez wczesne usunięcie
ubiegłorocznych pędów. Takie działanie nie jest pielęgnacją bowiem, nie prowadzi do wycięcia suchych, chorych lub krzyżujących się pędów z wnętrza krzewu. Praktyka ta winna zostać zatrzymana.
Należy pamiętać, że za jakość robót przeprowadzanych w ramach inwestycji
odpowiada ich wykonawca. Musi on dopilnować, aby wykonane były one zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zakresem zapisów szczegółowej specyfikacji technicznych oraz uzgodnieniami z inwestorem. Ważne, aby do prac zostali dopuszczeni
jedynie wykonawcy mający odpowiednie przygotowanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie.
Wykonując wszelakie prace wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Konieczne jest, aby był
on zgodny z normami ochrony środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, powinny
być przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Dobrą jakość materiału szkółkarskiego oraz wykonania robót zapewnia też ich
kontrola przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w zakresie urządzania terenów zieleni. Warto zatem – choć nie jest to uwarunkowa˗
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ne żadnymi przepisami – już na etapie przygotowania inwestycji powołać inspektora nadzoru terenów zieleni. Osoba ta odpowiada za merytoryczne zweryfikowanie dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru terenów zieleni, podczas budowy terenu zieleni reprezentuje interesy inwestora i na bieżąco poddaje kontroli poszczególne etapy realizacji (Szulc 2013).
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi ostatecznemu oraz odbiorowi pogwarancyjnemu. Roboty uznaje się za
zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne. Odbioru robót dokonuje
Zamawiający lub komisja wyznaczona przez Zamawiającego (składająca się
przeważnie z przedstawicieli UM – jednak bezwzględnie powinno wybierać się
osoby mające pojęcie o inwestycjach, terenach zieleni i roślinach oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, jeżeli został powołany przez Zamawiającego).
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji materiału roślinnego polega na
sprawdzeniu przede wszystkim:
˗ materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z odpowiednimi normami oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST;
˗ opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego;
˗ wielkości dołów pod drzewa i krzewy oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową;
˗ odpowiednich terminów sadzenia;
˗ wykonania prawidłowych mis przy drzewach i krzewach po posadzeniu
i podlaniu;
˗ wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roślin;
˗ zaprawienia dołów ziemią urodzajną oraz jej jakości;
˗ prawidłowego rozłożenia kory ściółkującej oraz jej jakości;
˗ zasilania nawozami mineralnymi;
˗ uporządkowania terenu po posadzeniu i ogólnej estetyki wykonania robót;
˗ prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania,
nawożenia, przycinania, usuwania przekwitłych kwiatostanów, prowadzenia
zabiegów ochrony roślin);
˗ zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie
miejsc, ilości i metody sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych
roślin;
˗ prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania
do nich drzew.
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4.6. Planowa kompensacja
Kompensacja przyrodnicza zakłada, że wszystkie inwestycje powinny rekompensować powstałe w ich wyniku starty przyrodnicze.
Przy nasadzeniach kompensacyjnych warto unikać gatunków inwazyjnych oraz
roślin w formie płaczącej. Inwazyjne gatunki obce (tab. 4.1) są istotnym zagrożeniem dla bioróżnorodności, gdyż zazwyczaj wcześnie dojrzewają oraz produkują olbrzymią ilość nasion (Purcel 2009). Istnieją realne możliwości zastąpienia
takich gatunków innymi, które nie będą stanowić dużego zagrożenia dla rodzimych ekosystemów. Należy pamiętać, że ewentualne usuwanie gatunków ekspansywnych powoduje duże starty przyrodnicze oraz finansowe. Warto tworzyć
odpowiednie programy edukacyjne i wykazy roślin inwazyjnych dla instytucji,
które na co dzień zajmują się zagospodarowaniem terenów zieleni, ogrodników,
czy szkółkarzy (Purcel 2011). Z kolei rośliny w formie płaczącej na terenach zurbanizowanych, według autorów opracowania nie powinny być stosowane. Rośliny o płaczących formach winny być stosowane jako solitery, bowiem nie są
formami naturalnymi. Ponadto ich zwarte, nieprzeniknione dla oczu korony
układające się na wysokości człowieka powodują uczucie niepewności a nawet
zagrożenia. Ponadto drzewa te bez odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych, po
krótkim okresie wyglądają nieestetycznie.
Szczegółowe informacje na temat kompensacji przyrodniczych można znaleźć
w ogólnodostępnych zapisach prawa polskiego: Dz.U. 2013 poz. 1232, Dz.U.
2004 nr 92 poz. 880.
Tab. 4.2. Wykaz ekspansywnych gatunków drzew i krzewów (Purcel 2011)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa łacińska
Acer negundo
Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’
Ailanthus altissima
Amelanchier spicata
Cornus sericea
Cotoneaster lucinus
Fraxinus pennsylvanica
Prunus serotina
Prunus cerasifera
Quercus rubra
Rhus typhina
Robinia pseudoacacia

Nazwa polska
Klon jesionolistny
Klon jawor ‘Purpurascens’
Bożodrzew gruczołowaty
Świdośliwa kłosowa
Dereń rozłogowy
Irga błyszcząca
Jesion pensylwański
Czeremcha amerykańska
Śliwa wiśniowa
Dąb czerwony
Sumak octowiec
Robinia akacjowa

Niektóre odmiany ww. gatunków są cenione w publicznych terenach zieleni, ze
względu na swoje wartości dekoracyjne lub odporność na warunki miejskie,
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i pod kontrolą mogą być stosowane w terenach zieleni publicznej. Są to np.
barwne odmiany klonu jesionolistnego, śliwy wiśniowej lub szczególnie cenna
dla terenów miejskich odmiana bożodrzewu ‘Erythrocarpa’ – odm. czerwonoowocowa, o jaskrawoczerwonych, bardzo kontrastowych skrzydlakach.
Decyzja o zastosowaniu gatunków ekspansywnych na terenach zieleni powinna
być podjęta indywidualnie.

4.7. Nowe technologie konstrukcyjno-budowlane
w zakresie zieleni kształtowanej
Wprowadzanie nowych technologii konstrukcyjno-budowlanych w przestrzeniach miejskich jest bardzo istotne, gdyż pozwalają one na zadowalający wzrost
systemu korzeniowego roślin.

4.7.1. Mieszanki kamienno-glebowe
Mieszanki kamienno-glebowe (rys. 4.1) zwane również glebą strukturalną (Szopińska i Zygmunt-Rubaszek 2009) stosuje się do poprawy warunków rozwoju
drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonych nawierzchni.
Umożliwiają one wprowadzanie roślin do miejsc trudno dostępnych, takich jak:
przestrzenie chodnikowe czy wąskie pasy ulic. Zapewniają odpowiednie warunki
dla rozwoju systemu korzeniowego, wpływają pozytywnie na statykę, żywotność roślin oraz zapobiegają osiadaniu nawierzchni. Mieszanki te składają się
z kamieni (tłucznia) zmieszanych z ziemią oraz hydrożelem. Ważne, aby miały
odpowiednie proporcje: nadmiar ziemi powoduje ich osiadanie, a nadmiar kamieni wpływa na niewłaściwą pojemność wodną podłoża. Zaleca się stosować je
jako podbudowa pod nawierzchnie piesze, rowerowe oraz pod parkingi dla
samochodów osobowych. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie kamieni łamanych (o średnicy od 15 do 35 mm), które miesza się z iłami lub piaskami gliniastymi. Warstwa takiej mieszanki powinna mieć przynajmniej 60 cm, jednak nie
więcej niż 90 cm. Po raz pierwszy w Polsce mieszankę kamienno-glebową zastosowano w Poznaniu. Mieszanka – użyta w strefie ekstensywnej chodnika – zawierała grys granitowy, hydrożel o zwiększonej odporności na sole oraz piasek
gliniasty. Projektanci zastosowali żyzną ziemię przy systemie korzeniowym,
a mieszankę pomiędzy drzewami (Garczarczyk 2008). Według badań przeprowadzonych przez Suchocką i Milanowską (2013), metoda ta jest najskuteczniejsza z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszych warunków rozwojowych
drzew.
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Rys. 4.1. Schemat sadzenia drzew w mieszance kamienno-glebowej
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4.7.2. Komórki glebowe
Komórki glebowe to specjalne konstrukcje stosowane przy pasach zieleni narażonych na zadeptywanie, które chronią glebę przed ubiciem. Są zbudowane
z elementów pionowych – słupków oraz elementów poziomych (wzmocnionych
stalowymi prętami) – ram górnej i dolnej pokrywy (rys. 4.2). Przestań pomiędzy
komórkami wypełniona jest glebą (Szopińska i Zygmunt-Rubaszek 2009).

Rys. 4.2. Komórki glebowe
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4.7.3. Kanały korzeniowe
Kanały korzeniowe zwane również korytarzami (rys. 4.3) – pozwalają na przerastanie korzeni w kierunku otwartych, niezabudowanych przestrzeni znajdujących się poza nawierzchnią utwardzoną (chodnikiem). Kanały pozwalają na
lepszy rozwój systemu korzeniowego. Wyłożone są materiałami geotekstylnymi,
które wpływają pozytywnie na przenikanie wody i tlenu do gleby (Szopińska
i Zygmunt-Rubaszek 2009, Szulc 2013).

Rys. 4.3. Kanały powietrzne dla korzeni (Szulc 2013 za Kosmala 2010)

4.7.4. Bariery mechaniczne
Bariery mechaniczne zwane również ekranami ukierunkowującymi wzrost korzeni (rys. 4.4) pozwalają na sadzenie drzew w miejscach gdzie występuje gęsta
sieć podziemnej infrastruktury technicznej. Odpowiednio zestawione i uplasowane w podłożu zabezpieczają ją i ukierunkowują rozrost systemu korzeniowego. Można stosować ekrany przeciwkorzeniowe żeberkowane (dla wierzchnich
warstw gruntu) oraz ekrany gładkie (dla głębszych warstw). Stosowanie barier
ma sens jedynie w miejscach, gdzie system korzeniowy docelowo trafi na dogodny dla siebie grunt (Szopińska i Zygmunt-Rubaszek 2009, Szulc 2013).
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Rys. 4.4. Bariery mechaniczne dla korzeni

4.8. Zasady ochrony drzew na placach budowy
Zgodnie z art. 87a. 1. Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880
z późn. zm.), prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu,
przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Dlatego
przy planowaniu inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie drzewa zlokalizowane na placach budowy, gdyż zieleń ta jest chroniona prawem
(zapisy w: Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm., Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 oraz
Dz. U. 2013 poz. 1232), a jego naruszenie może być karane wysokimi grzywnymi
nakładanymi np. przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska. Najczęściej
uszkodzeniu ulegają: pnie, korony oraz systemy korzeniowe, dlatego warto
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przed rozpoczęciem prac budowlanych – jako podstawowy zabieg ochronny –
ustalić strefy ochronne.
Niekorzystny wpływ na drzewa mają: prace montażowe – w tym montowanie
instalacji naziemnych i podziemnych, ubijanie gleby w otoczeniu systemu korzeniowego, długotrwałe zastoiska wody, zatruwanie gruntu substancjami chemicznymi, czy układanie chodników (Suchocka, Kolendowicz 2008).
W trakcie prac budowlanych zgodnie z polskim prawem należy chronić glebę,
zieleń, naturalne ukształtowanie terenu oraz stosunki wodne. Dopuszcza się –
w takim zakresie jak to jest konieczne – wykorzystanie lub przekształcenie elementów przyrodniczych. Jeżeli inwestor lub wykonawca robót nie jest w stanie
zapewnić należytej ochrony musi w późniejszym terminie dokonać działań naprawczych, w tym również kompensacji przyrodniczej (Dz.U. 2013 poz. 1232).
Szczegółowe obowiązki wcześniej wspomnianych osób na terenach budowy
zawarte są również w pozwoleniach na budowę – wydawanych przez starostę
lub wojewodę.

Rys. 4.5. Ogrodzenie drzew na placu budowy to najlepszy sposób ochronę
istniejących drzew, także dla drzew o rozłożystej koronie
Chroniąc pień drzew dorosłych o rozłożystej koronie należy odgradzać teren
równy powierzchni jej zasięgu (rys. 4.5), a przy drzewach o wąskiej koronie
obszar równy dwukrotnej szerokości jej średnicy. Stosując osłonę z desek –
które ściśle muszą przylegać do pnia – nie powinny być one niższe niż 150 cm,
dolna ich część powinna opierać się na ziemi, a całość należy otoczyć drutem lub
285

System terenów zieleni

taśmą co 40-60 cm (rys. 4.6). W obrębie rzutu korony – na placach budowy nie
wolno –składować materiałów chemicznych, budowlanych, trujących oraz parkować ciężkich maszyn budowlanych. Wszystkie gałęzie narażone na uszkodzenia powinny być obowiązkowo podwiązywane, dopuszcza się także wykonywanie cięć redukcyjnych (Bartosiewicz 1998).

Rys. 4.6. Osłona pnia drzewa z desek na placu budowy
Na placach budowy należy zwracać uwagę na nasypy oraz wykopy. Prace
w obrębie systemu korzeniowego należy wykonywać w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom tj. najlepiej wykonywać je sposobem ręcznym bez
użycia sprzętu mechanicznego. Wykopy nie powinny być wykonywane bliżej niż
2 m od pnia, a przy głębokich wykopach należy dodatkowo montować ekrany
zabezpieczające korzenie. Aby nie zagrozić statyce drzew należy szczególną
uwagę należy zwracać na korzenie szkieletowe. W przypadku nasypów – które
zmieniają napowietrznie gleby w obrębie korzeni – nie wolno zmieniać poziomu
gruntu na terenie rzutu korony i o jeden metr dalej (Tokarska i Osyczka 2011).
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4.9. Dobór gatunkowy roślin dla terenów zielonogórskich
Dobierając rośliny do miast należy pamiętać, że klimat ten jest cieplejszy i suchszy od klimatu obszarów zlokalizowanych poza ich granicami. Związane jest to
z dużą ilością sztucznych źródeł ciepła oraz z tym, że zabudowa i duże powierzchnie nawierzchni nieprzepuszczalnych mają niekorzystny wpływ na stosunki wodne. W warunkach miejskich tylko niewielka ilość wody deszczowej
i roztopowej może wsiąknąć w glebę, tym samym zmniejsza się retencja przypowierzchniowa oraz przenikanie wody do warstw wodonośnych. Mała przepuszczalność gruntu wzmaga spływ powierzchniowy, przez co większa część
wody opadowej trafia niestety do kanalizacji. Duży pobór wody na potrzeby
komunalne i przemysłowe, a także prace budowlane, przy zmniejszonej infiltracji na obszarach zabudowanych, wpływa znacząco na obniżenie poziomu wód
gruntowych. Zanieczyszczenia powietrza, aerozol solny, duże ilości metali ciężkich, a także wspomniane wcześniej specyficzne stosunki wodne powodują
bardzo poważne zmiany w jakości gleb na terenach miejskich, z którymi rośliny
będą musiały sobie poradzić. Dodatkowo zieleń na obszarach miejskich najczęściej nie jest pielęgnowana albo zabiegi pielęgnacyjne są wykonywane w ilości
minimalnej.
Planując nasadzenia zieleni należy uwzględnić również w jakiej strefie mrozoodporności leży dane miasto (im wyższy numer strefy tym niższa mrozoodporność)
– Zielona Góra leży w strefie 7A, tym samym sprawdzą się na opisywanym terenie rośliny odporne na temperatury minimalne od -15 do -18°C. Projektując dla
strefy 7A należy decydować się na rośliny przypisane do tej strefy lub strefy
niższej – czyli tej o wyższym numerze (rys. 4.7). Planując nowe nasadzenia należy zwracać uwagę również na przeznaczenie terenu, gdyż dobrze dobrana zieleń
pełni znaczącą rolę w poprawie jakości życia mieszkańców oraz dopełnia wygląd
elementów architektonicznych. Dlatego dobory gatunkowe powinny być konstruowane w taki sposób, aby np.: dla terenów placów zabaw unikać roślin
owocujących (a bezwzględnie tych z owocami trującymi) czy zieleni z kolcami
i cierniami; dla terenów parkingowych roślin wytwarzających owoce (bezwzględnie tych z dużymi czy w kolczastych torebkach); dla terenów reprezentacyjnych tych wytwarzających puch – pierzaste owocostany (np.: topól, perukowców); dla terenów wypoczynku i rekreacji roślin wytwarzających nieprzyjemny zapach. Aby uniknąć takich błędów przy planowaniu nowych nasadzeń
warto skorzystać z porad osób, które mają odpowiednie wykształcenie tj. architektów krajobrazu oraz ogrodników ze specjalnością KTZ.
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Rys. 4.7. Strefy mrozoodporności w Polsce według klasyfikacji USDA
Poniżej znajdują się zestawienia przykładowych gatunków i odmian roślin odpowiednich dla miejskich terenów o różnych funkcjach, na których nie ma taksonów niepożądanych tj. inwazyjnych lub o formie płaczącej (tab. 4.3-4.9).
Tab. 4.3. Wykaz roślin polecanych na kwietniki (Lisiecki i Jastrząb 2009)
Lp. Nazwa łacińska
Nazwa polska
1.
Ageratum houstanianum
Żeniszek meksykański
2.
Begonia ×tuberhybrida
Begonia bulwiasta
3.
Begonia semperflorens
Begonia stale kwitnąca
4.
Canna ×generalis
Paciorecznik ogrodowy
5.
Dahlia ×cultorum
Dalia ogrodowa
6.
Lobelia erinus
Lobelia przylądkowa
7.
Lobularia maritima
Smagliczka nadmorska
8.
Pelargonium peltatum hybrids
Pelargonie bluszczolistna
9.
Petunia ×hybrida
Petunia ogrodowa
10. Plectranthus scutellarioides
Koleus Blumego
11. Salvia splendens
Szałwia błyszcząca
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12.
13.
14.

Senecio cineraria
Tagetes patula
Viola ×wittrockiana

Starzec popielny
Aksamitka rozpierzchła
Bratek ogrodowy

Tab. 4.4. Wykaz roślin polecanych na tereny rekreacyjne i place zabaw (Rachwał
i Bojarczuk 2007)
Lp. Nazwa łacińska
Nazwa polska
1.
Abies concolor
Jodła jednobarwna
2.
Acer campestre
Klon polny
3.
Acer ginnala
Klon ginnala
4.
Acer platanoides
Klon zwyczajny
5.
Aesculus hippocastanum
Kasztanowiec pospolity
6.
Alnus incana
Olsza szara
7.
Aristolochia macrophylla
Kokornak wielkolistny
8.
Betula pendula
Brzoza brodawkowata
9.
Cerasus serrulata
Wiśnia piłkowana
10. Cercidiphyllum japonicum
Grujecznik japoński
11. Colutea arborescens
Moszenki południowe
12. Corylus colurna
Leszczyna turecka
13. Fagus sylvatica
Buk zwyczajny
14. Frangula alnus
Kruszyna pospolita
15. Fraxinus excelsior
Jesion wyniosły
16. Ginkgo biloba
Miłorząb dwuklapowy
17. Larix decidua
Modrzew europejski
18. Magnolia kobus
Magnolia japońska
19. Picea omorika
Świerk serbski
20. Pinus mugo
Sosna górska
21. Sorbaria sorbifolia
Tawlina jarzębolistna
22. Sorbus aucuparia
Jarząb pospolity
23. Syringa vulgaris
Lilak zwyczajny
24. Tilia cordata
Lipa drobnolistna
25. Weigela florida
Krzewuszka cudowna
Tab. 4.5. Wykaz roślin polecanych na wysokie ściany, słupy i latarnie (Borowski
i Pstrągowska 2011)
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa łacińska
Actinidia colomicta
Aristolochia macrophylla
Campsis radicans
Clematis vitalba

Nazwa polska
Aktinidia pstrolistna
Kokornak wielkolistny
Milin amerykański
Powojnik pnący
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fallopia aubertii
Hedera helix ‘Thorndale’
Hydrangea petiolaris
Schizophragma hydrangeoides
Parthenocissus quinquefolia
Parthenocissus tricuspidata
Wisteria sinensis
Wisteria floribunda
Vitis coignetiae
Vitis riparia

Rdestówka Auberta
Bluszcz pospolity ‘Thorndale’
Hortensja pnąca
Przywarka japońska
Winobluszcz pięciolistkowy
Winobluszcz trójklapowy
Wisteria chińska
Wisteria kwiecista
Winorośl japońska
Winorośl pachnąca

Tab. 4.6. Wykaz roślin polecanych do nasadzeń na cmentarzach (Długozima
2011)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa łacińska
Abies koreana
Berberis thunbergii
Carpinus betulus 'Columnaris'
Chaenomeles japonica
Chamaecyparis pisifera
Cornus mas
Corylus colurna
Cotoneaster divaricatus
Crataegus laevigata
Euonymus fortunei
Ginkgo biloba
Ilex ×meserveae
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magnolia ×soulangeana
Picea abies 'Inversa'
Picea omorika
Picea pungens
Pinus cembra
Prunus serrulata 'Kanzan'
Pseudotsuga menziesi
Sorbus aucuparia
Syringa vulgaris
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Nazwa polska
Jodła koreańska
Berberys Thunberga
Grab pospolity ‘Columnaris’
Pigwowiec japoński
Cyprysik groszkowy
Dereń jadalny
Leszczyna turecka
Irga rozkrzewiona
Głóg dwuszyjkowy
Trzmielina Fortune’a
Miłorząb dwuklapowy
Ostrokrzew Meservy
Tulipanowiec amerykański ‘Fastigiatum’
Magnolia pośrednia
Świerk pospolity ‘Inversa’
Świerk serbski
Świerk kłujący
Sosna limba
Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’
Daglezja zielona
Jarząb pospolity
Lilak zwyczajny
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Tab. 4.7. Wykaz roślin polecanych do nasadzeń przy ulicach (Bojarczuk i Rachwał
2006)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa łacińska
Acer campestre ‘Columnare’
Acer campestre ‘Nanum’
Acer platanoides ‘Globosum’
Aesculus ×carnea
Celtis occidentalis
Crataegus ×media ‘Paul’s Scarlet’
Crataegus monogyna 'Stricta'
Fraxinus excelsior 'Crispa'
Ginkgo biloba 'Fastigiata'
Jarząb mączny
Picea omorika
Picea pungens
Platanus ×hispanica 'Pyramidalis'
Prunus serrulata ‘Kanzan’
Pseudotsuga menziesii
Pyrus calleryana 'Chanticleer'

17.
18.
19.
20.

Quercus robur 'Fastigiata'
Sorbus intermedia
Styphnolobium japonicum
Tilia ×euchlora

Nazwa polska
Klon polny ‘Columnare’
Klon polny ‘Nanum’
Klon zwyczajny ‘Globosum’
Kasztanowiec czerwony
Wiązowiec zachodni
Głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet’
Głóg jednoszyjkowy ‘Stricta’
Jesion wyniosły ‘Crispa’
Miłorząb dwuklapowy ‘Fastigiata’
Jarząb mączny
Świerk serbski
Świerk kłujący
Platan klonolistny ‘Pyramidalis’
Wiśnia piłkowana ‘Kanzan’
Daglezja zielona
Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’
Dąb szypułkowy ‘Fastigiata’
Jarząb szwedzki
Perełkowiec japoński
Lipa krymska

Tab. 4.8. Wykaz roślin odpornych na zasolenie polecanych do miast (Zieliński
i Nowak 2011)
Lp. Nazwa łacińska
Nazwa polska
1.
Acer campestre
Klon polny
2.
Amorpha fruticosa
Amorfa krzewiasta
3.
Caragana arborescens
Karagana syberyjska
4.
Elaeagnus angustifolia
Oliwnik wąskolistny
5.
Ginkgo biloba
Miłorząb dwuklapowy
6.
Hippophae rhamnoides
Rokitnik zwyczajny
7.
Jałowiec wirginijski
Jałowiec wirginijski
8.
Lycium barbarum
Kolcowój pospolity
9.
Pinus nigra
Sosna czarna
10. Ribes aureum
Porzeczka złota
11. Rosa rugosa
Róża pomarszczona
12. Salix acutifolia
Wierzba ostrolistna
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13.
14.
15.

Sambucus nigra
Styphnolobium japonicum
Tamarix tetrandra

Bez czarny
Perełkowiec japoński
Tamaryszek czteropręcikowy

Tab. 4.9. Wykaz roślin odpornych na niekorzystne warunki środowiska polecanych do miast (Łukasiewicz 2011)
Lp. Nazwa łacińska
Nazwa polska
1.
Acer campestre
Klon polny
2.
Caragana arborescens
Karagana syberyjska
3.
Cornus mas
Dereń jadalny
4.
Crataegus coccinea
Głóg szkarłatny
5.
Crataegus laevigata
Głóg dwuszyjkowy
6.
Ligustrum vulgare
Ligustr pospolity
7.
Platanus ×hispanica
Platan klonolistny
8.
Prunus spinosa
Śliwa tarnina
9.
Quercus petraea
Dąb bezszypułkowy
10. Quercus robur
Dąb szypułkowy
11. Rosa rugosa
Róża pomarszczona
12. Salix purpurea
Wierzba purpurowa
13. Sambucus nigra
Bez czarny
14. Spiraea arguta
Tawuła wczesna
15. Ulmus laevis
Wiąz szypułkowy
16. Viburnum lantana
Kalina hordowina

4.10. Konstrukcje dróg obecnych na terenach
zieleni miejskiej
4.10.1. Podstawy formalno-prawne
4.10.1.1. Normy
˗
˗
˗

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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˗

˗

˗

˗

˗

˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności.
Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.
PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Metoda badania wskaźnika CBR, wskaźnika nośności natychmiastowej
i spęcznienia liniowego.
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu
Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.
PN-EN 14227-3 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania.
Mieszanki związane popiołami lotnymi.
PN-EN 14227-4 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Popiół lotny do
mieszanek stabilizowanych hydraulicznie.
PN-EN 14227-5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania.
Mieszanki związane spoiwem drogowym.
PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.
Grunty stabilizowane cementem.
PN-EN 14227-11 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.
Grunty stabilizowane wapnem.
PN-EN 14227-13 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.
Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.
PN-EN 14227-14 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.
Grunty stabilizowane popiołami lotnymi.
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej
przez dostawców.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów
drogowych.
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem.
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne.
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˗
˗
˗
˗
˗

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
PN-S-06103 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego. Wymagania i badania.
BN-8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu
jako podłoża nawierzchni podatnych.
BN-8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych
aktywnymi popiołami lotnymi.
BN-8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

4.10.1.2. Akty prawne
˗

˗

˗

˗
˗

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa dnia 10 marca 2015 r., Poz. 329).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2007.19.115
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2006.156.1118 z późn.
zm.).

4.10.1.3. Katalogi i wytyczne
˗
˗

˗
˗
˗

Katalog typowych konstrukcji sztywnych, IBDiM, Warszawa 2001.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych,
IBDiM, Warszawa 2001.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym,
Praca zespołowa, GDDKiA i IBDiM, Warszawa 2002.
Wytyczne mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych, WT-5:2010 – Wymagania techniczne, Załącznik nr 4 do Zarządzenia
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r., Warszawa 2010.
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4.10.2. Wprowadzenie do projektowania konstrukcji drogowych
Do optymalnego projektowania konstrukcji drogowej należy wykonać badania
określające stan podłoża gruntowego w zakresie czynników uwzględniających
wymiarowanie nawierzchni drogowych, którymi są: określenie warunków gruntowych, wodnych, nośności podłoża, sprawdzenie warunku mrozoodporności
konstrukcji. Podział gruntów przeprowadza się na podstawie ich wrażliwości na
działanie wody i mrozu. Istotna jest odporność gruntu na powstawanie wysadzin, soczewek lodowych, a także przełomów w okresie nadmiernego zawilgocenia powodującego utratę nośności. Podstawowym kryterium oceny jest zawartość drobnych cząstek gruntu (< 0,075 mm oraz < 0,02 mm), a dodatkowymi, stosowanymi w przypadkach wątpliwych: wskaźnik piaskowy i kapilarność
bierna.
Warunki wodne występujące w podłożu gruntowym uzależnia się od poziomu
występowania swobodnego zwierciadła wody gruntowej oraz charakterystyki
korpusu drogowego (wysokość nasypu oraz głębokość wykopu). Na podstawie
znanych warunków wodnych oraz stopnia wysadzinowości gruntu można określić
grupę nośności podłoża. Grupę nośności podłoża (Gi) można ustalić również na
podstawie wskaźnika nośności gruntu (CBR). W przypadku otrzymania słabego
podłoża gruntowego o grupie nośności G2, G3 lub G4 należy zastosować odpowiednio wymianę gruntu lub wzmocnienie tak, aby uzyskać grupę nośności G1.
Tak przeprowadzone zabiegi, wzmacniające podłoże naturalne do tzw. ulepszonego podłoża, powinny doprowadzić do uzyskania na poziomie układania podbudowy nawierzchni wtórnego modułu odkształcenia na poziomie E2 = 100 MPa oraz
wskaźnika zagęszczenia 1.00.
Ze względu na niekorzystny wpływ mrozu na konstrukcję nawierzchni i podłoże,
istotne jest sprawdzenie warunku mrozoodporności. Głębokość przemarzania
gruntu hz jest różna dla poszczególnych regionów Polski i zależy od strefy klimatycznej. Sprawdzenie warunku mrozoodporności polega na stwierdzeniu, czy
przyjęta grubość nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem nie jest mniejsza od
grubości konstrukcji odpornej na przemarzanie. Jeżeli powyższy warunek nie
zostanie spełniony, to należy zastosować warstwę mrozoochronną lub ulepszone podłoże pogrubić.
Jeżeli w podłożu gruntowym występować będą grunty sypkie należy wykonać:
analizę składu granulometrycznego (określenie zawartości pyłów + wskaźnik
różnoziarnistości), kapilarność bierną, wskaźnik piaskowy, wskaźnik nośności
CBR bezpośredni i z moczeniem + pęcznienie, wodoprzepuszczalność, zawartość
części organicznych. Natomiast w przypadku występowania gruntów spoistych:
analizę areometryczną, granicę płynności i plastyczności, wskaźnik nośności CBR
bezpośredni i z moczeniem + pęcznienie oraz wskaźnik piaskowy.
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Decydującym kryterium przydatności gruntu w podłożu gruntowym konstrukcji
nawierzchni drogowej są badania gruntu przeprowadzone w laboratorium
i w terenie. Ulepszanie gruntów (w tym także niewysadzinowych) drogowymi
spoiwami hydraulicznymi można stosować w przypadku, kiedy moduł odkształcenia wtórnego E2, jako ocena nośności podłoża gruntowego jest mniejszy od
100 MPa (E2 < 100 MPa). W przypadku, kiedy moduł odkształcenia wtórnego E2,
zbadany na podłożu gruntowym jest większy od 100 MPa (E2 ≥ 100 MPa) – grunty takie nie wymagają ulepszenia (wzmocnienia drogowymi spoiwami hydraulicznymi).
Do mieszanek kruszyw stabilizowanych drogowymi spoiwami hydraulicznymi
bądź stabilizowanych mechanicznie można stosować następujące rodzaje kruszyw:
˗ naturalne,
˗ sztuczne,
˗ z recyklingu,
˗ lub ich połączenie (wymieszanie ich w różnych proporcjach).
Ważną rolę w projektowaniu konstrukcji drogowych pełni warstwa odsączająca.
Rolą warstwy odsączającej jest odprowadzenie wody z nawierzchni lub gruntu.
Zazwyczaj powinna być ona warstwą sztucznego podłoża, której głównym zadaniem jest odprowadzenie wody przedostającej się w głąb konstrukcji nawierzchni drogowej. Wykonuje się w przypadku, gdy poziom wód gruntowych
występuje stale lub okresowo powyżej poziomu naturalnego podłoża gruntowego drogi. Warstwa odsączająca musi być stabilna filtracyjnie w stosunku do
warstw leżących zarówno powyżej jak i poniżej. Powinna być ona także warstwą
mrozoochronna. Przyjęcie wskaźnika k>8 m/dobę jest w przypadku zastosowania piasków trudne do spełnienia. Tego typu wskaźnik zazwyczaj spełniają grubo
i dobrze uziarnione pospółki. Zdarzają się jednak piaski o wysokim wskaźniku
filtracji, lecz posiadają one z reguły słabą zagęszczalność i nie stanowią dobrej
warstwy nośnej. Oznacza to, iż piaski, które mają dobrą filtrację nie koniecznie
dobrze się zagęszczają, a tym samym spełniają wymagania nośności.

4.10.3. Wzmacnianie i utrwalanie gruntów
Stabilizacja gruntów, czyli wzmacnianie i utrwalanie gruntów dla celów budowlanych, jest technologią powszechnie stosowaną w celu poprawy właściwości
mechanicznych i mrozoochronnych gruntów „słabych”, tzn. niemożliwych lub
trudnych do wykorzystania w budownictwie drogowym (Wiłun 2007; Buhler
i Cerato 2007; Edil, Acosta i Benson 2006). Potocznie słowo „stabilizacja gruntów” kojarzone było z procesem mieszania gruntu z cementem lub wapnem
w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Obowiązujące normy polskie i inne dokumenty techniczne nie zawierają dokładnych definicji procesów uzyskiwanych w technologii mieszania gruntów ze spoiwami w budow296
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nictwie drogowym. Natomiast aktualne normy europejskie PN-EN 14227 10÷14
wyróżniają proces traktowania (ang. treatment) – poddania działaniu gruntów
lub kruszyw, np. cementem, żużlem, popiołem lotnym, wapnem lub spoiwem
drogowym. Jest to definicja ogólna mieszanek gruntu ze spoiwami, które
twardnieją poprzez reakcje hydrauliczne. Definicję tę uściślają normy PN-EN
14227-10 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Grunty
stabilizowane cementem” i PN-EN 14227-11 „Mieszanki związane spoiwem
hydraulicznym. Specyfikacja. Grunty stabilizowane wapnem”, rozróżniające dwa
podstawowe procesy, czyli ulepszanie i stabilizację, zdefiniowane jako:
˗ ulepszanie (ang. improvement) – jest to modyfikacja gruntów lub kruszyw
spoiwami, polegająca na natychmiastowej poprawie właściwości geotechnicznych gruntów w celu zwiększenia ich przydatności w budownictwie (roboty ziemne, ulepszone podłoże drogowe). Zachodzą tutaj następujące procesy: osuszanie gruntów, zmniejszenie stopnia plastyczności, poprawa zagęszczalności, zwiększenie nośności, zwiększenie odporności na działanie
wody i mrozu,
˗ stabilizacja, związanie (ang. stabilisation, bound) – proces wzmacniania inżynieryjnego gruntów lub kruszyw w celach budowlanych, gdy właściwości
gruntu stabilizowanego (Rc, Rt, E) są uwzględnione w projekcie, a warstwa
gruntu stabilizowanego stanowi element konstrukcyjny budowli o odpowiedniej trwałości (warstwy konstrukcyjne drogi – podbudowy). Warstwa ta
powinna uzyskać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (Rc) lub wytrzymałość na rozciąganie (Rt) i moduł sprężystości (E) oraz wymaganą mrozoodporność.
W budownictwie drogowym coraz częściej napotyka się na trudności z pozyskaniem gruntów posiadających parametry techniczne odpowiednie dla budowania
konstrukcji drogowej. Problem ten dotyczy zwłaszcza naturalnych i przewilgoconych gruntów spoistych, takich jak: gliny, pyły, iły, piaski gliniaste i piaski pylaste, sprawiających kłopot podczas prowadzenia robót ziemnych (Datka
i Lenczewski 1979; Cetin, Aydilek i Guney 2010; Hossain, Lachemi i Easa 2007;
Kukko 2000). Należą one z reguły do gruntów wysadzinowych, które nie mogą
być używane w strefach oddziaływania wody i mrozu. Dlatego tak ważną kwestią jest wzmacnianie tych gruntów poprzez użycie odpowiednich spoiw hydraulicznych, które wpływając na poprawę właściwości geotechnicznych gruntów,
przyczyniają się do ich zastosowania w warstwach konstrukcji drogowych.
Skuteczność zastosowania spoiwa hydraulicznego do wzmacniania podłoża
gruntowego ustala się m.in. na podstawie badań podstawowych parametrów
mechanicznych, jakimi są wytrzymałość na ściskanie (Rc) oraz wskaźnik nośności
(CBR) mieszanek gruntowo-spoiwowych (Glazer 1985; Glazer 1991; Pisarczyk
2005; Kaniraj i Havanagi 1999; Kołodziejczyk, Ćwiąkała, Widuch i Rojna 2009).
Obecnie dąży się do tego, aby obiekty infrastruktury drogowej były wykonywane na podłożach lokalnych (miejscowych), które niestety często mają niewystar297
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czającą nośność i zaliczane są do tzw. gruntów słabych. Słaby grunt lub podłoże
jest pojęciem względnym, ponieważ nie ma jednego kryterium określającego
podłoże jako wymagające wzmocnienia. Generalnie wiadomo, że konieczność
stabilizacji gruntu jest bezpośrednio związana z cechami podłoża oraz rodzajem
budowli i stawianymi jej wymaganiami. W „Wytycznych wzmacniania podłoża
gruntowego…” (2002) zdefiniowano grunty słabe jako warstwy gruntu nie spełniające wymagań wynikających z warunków nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania, w odniesieniu do konkretnego obiektu
lub elementu konstrukcji. A zatem, do gruntów słabych należą grunty nie spełniające kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.. – Dz.U. Nr 43, poz. 430 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a ponadto – pod względem: rodzaju i uziarnieniu gruntu, wskaźnika zagęszczenia Is, modułu odkształcenia E2 oraz stosunku modułów E2/E1 wymaganych w normie PN-S-02205, jak również – wymagań dla grupy nośności G1 –
wysadzinowości i wskaźnika nośności CBR.
Stabilizacja podłoża gruntowego jest procesem powszechnym i coraz częściej
stosowanym, w kraju i na świecie, ze względów ekonomicznych i środowiskowych, które przemawiają za wykorzystywaniem w budowlach ziemnych niemal
wszystkich miejscowych gruntów, a także materiałów odpadowych (Wen, Baugh
i Edil 2007; Widuch, Ćwiąkała, Korzeniowska i Kraszewski 2012). Zastosowanie
technik ulepszania podłoża pozytywnie wpływa na stan środowiska naturalnego, obciążając go w mniejszym stopniu aniżeli klasyczne rodzaje konstrukcji.
Odnosi się to głównie do wykorzystania lokalnego gruntu oraz odpadów przemysłowych, tj. popiołów lotnych, żużli, odpadów kopalnianych i hutniczych.
Stabilizacja podłoża zależy od rodzaju zadania budowlanego i występujących
warunków gruntowych, a jej cele są następujące (Gajewska 2007; Gajewska
i Kłosiński 2011):
˗ zwiększenie nośności,
˗ zmniejszenie osiadań budowli,
˗ zapobieganie utraty stateczności (poślizgom lub osuwiskom),
˗ zabezpieczenie skarp wykopów i ochrona pobliskich konstrukcji,
˗ zapobieganie upłynnianiu podłoża,
˗ wzmocnienie struktury podłoża.
Obecnie istnieje wiele metod wzmacniania gruntów, wśród których można wyróżnić główne grupy (Gajewska i i Kłosiński 2011; Kłosiński 2007):
˗ stabilizację mechaniczną,
˗ stabilizację chemiczną,
˗ stabilizację termiczną,
˗ zbrojenie geosyntetyczne.
Stabilizacja mechaniczna, czyli proces zagęszczania, ma na celu odpowiednie
rozmieszczenie ziaren gruntu, prowadzące do likwidacji wolnych przestrzeni
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międzyziarnowych (Wiłun 2007; Ćwiąkała 2007). Stabilizacja mechaniczna może
obejmować powierzchniowe lub wgłębne wzmocnienie podłoża. Powierzchniowa stabilizacja dotyczy jego górnej warstwy, którą zagęszcza się sprzętem drogowym. Czasami, w procesie zagęszczania mechanicznego, należy zastosować
doziarnianie, czyli dodanie innych gruntów i materiałów wypełniających wolne
przestrzenie między ziarnami (Karczewski 1972). Grunt dobrze zagęszczalny to
taki, dla którego wskaźnik różnoziarnistości (U) jest większy od pięciu. Stabilizacja wgłębna, uzyskiwana poprzez: wibroflotację (wibrozagęszczanie), wibrowymianę, zagęszczanie metodą ubijania i wybuchów, wpływa na poprawę właściwości geotechnicznych kilkunastometrowej warstwy gruntów. Zmiana warunków wodnych, powodująca wzrost nośności gruntów, zaliczana jest także do
procesu stabilizacji mechanicznej (Dembicki 1985).
Obok stabilizacji mechanicznej duże zastosowanie w drogownictwie znalazła
stabilizacja chemiczna, polegająca na dodaniu spoiw oraz innych środków chemicznych do gruntów lub kruszyw. W budownictwie inżynieryjnym stosowane
są głównie następujące dodatki chemiczne: cement, wapno (hydratyzowane lub
palone), emulsje bitumiczne oraz kombinacje spoiw (Kowalski 1984; Pisarczyk
2004). Rodzaj użytego spoiwa zależy w dużej mierze od właściwości chemicznych oraz fizyczno-mechanicznych gruntu lub kruszywa. Cement i wapno są
spoiwami najczęściej stosowanymi w budownictwie drogowym. Cement znalazł
zastosowanie do stabilizacji gruntów niespoistych lub mało spoistych, natomiast
wapno używane jest do stabilizacji gruntów spoistych oraz gruntów zawierających dużą zawartość cząstek iłowych i pyłowych (Saylak, Mishra, Mejeoumov
i Shon 2008; Shao, Liu, Du, Jing i Fang 2008). Kruszywo stabilizowane cementem
posiada zróżnicowaną strukturę, składającą się z agregatów szkieletu nośnego
i wypełnienia w postaci agregatów drobnych cząstek. Proces wiązania zaczynu
cementowego z rozproszoną frakcją piaskową i pyłową (głównie minerały kwarcowe) przyczynia się do powstania szkieletu nośnego kruszywa. Cząstki kruszywa nie związane cementem stanowią wypełniacz i lepiszcze agregatów szkieletu
nośnego, a równocześnie są amortyzatorem sił zewnętrznych, działających na
szkielet nośny (Banaszak 2005; Szydło 1997). Niezwiązany grunt jest również
amortyzatorem sił wewnętrznych (temperaturowych i skurczowych), przez co
cemento-grunt charakteryzuje się mniejszym skurczem niż betony cementowe
(Halbiniak i Ćwiąkała 2010). Z tego powodu podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem nie wymagają dylatowania. W przypadku stabilizowania gruntów jednorodnych pod względem uziarnienia (czystych piasków) powstają wiązania podobne do występujących w betonie, z tą jednak różnicą, że zaczyn cementowy nie wypełnia wszystkich wolnych przestrzeni. W przypadku stabilizacji
równoziarnistych czystych piasków zalecany jest dodatek gruntu pylastego lub
piasku gliniastego, a w przypadku ich braku zalecane jest wykorzystanie spoiw
hydraulicznych (Ingles i Metcalf 1972; Lav A, Lav M i Goktepe 2006; Miller i Azad
2000; Rychlewski 2007; Vishwanathan, Saylak i Estakhri 1997). Bardzo ważną
299

System terenów zieleni

kwestią jest odpowiednie rozdrobnienie i właściwe wymieszanie gruntu z cementem – w celu eliminacji tworzenia się bryłek (zlepienia niezwiązanych cementem cząsteczek gruntu) rozsadzających cemento-grunt przy zamaczaniu lub
zamrażaniu. Oprócz odpowiedniego rozdrobnienia gruntu ważnymi czynnościami przy stabilizacji są także: dodanie cementu w odpowiedniej ilości oraz
wymieszanie cementu z gruntem i jego zagęszczenie przebiegające przy optymalnej wilgotności. Ilość cementu potrzebna do stabilizacji gruntu zależy od
jego składu granulometrycznego, aktywności, porowatości oraz wymagań stawianych cemento-gruntowi. Małe dodatki cementu ulepszają grunt poprzez
zwiększenie jego spójności przy równoczesnym zmniejszeniu nasiąkliwości
i plastyczności. Cemento-grunty, ze względu na osiągane wysokie wytrzymałości
na ściskanie, znalazły zastosowanie w wykonywaniu podbudów drogowych.
W budownictwie drogowym wykorzystywane są trzy marki (klasy wytrzymałościowe) charakteryzujące związaną mieszankę cemento-gruntową pod względem wytrzymałości na ściskanie, a mianowicie: marka Rc28 = 1,5 MPa,
Rc28 = 2,5 MPa i Rc28 = 5,0 MPa. Stwardniałe mieszanki cemento-gruntowe
powinny charakteryzować się odpornością na działanie mrozu. Wymagany
wskaźnik mrozoodporności dla dolnych warstw podbudów i ulepszonego podłoża wynosi 0,6, zaś dla podbudów zasadniczych 0,7. Drugim spoiwem, najczęściej
używanym w budownictwie drogowym jest wapno. Wapno stosowane jest do
stabilizacji gruntów spoistych jak również gruntów zawierających dużą zawartość cząstek iłowych i pyłowych. Zgodnie z normą PN-S-96011 „Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych” wapno można stosować także do stabilizacji gruntów humusowych o zawartości nie spalonych
części Iom ≤ 10%. Ze względu na wilgotność gruntu stosowane są dwa rodzaje
wapna:
˗ wapno hydratyzowane Ca(OH)2 – w przypadku gruntów średnio spoistych
o wilgotności zbliżonej do wilgotności optymalnej,
˗ wapno palone CaO – w przypadku gruntów średnio i bardzo spoistych, nawet silnie przewilgoconych.
Zachodzące reakcje wapna z wodą powodują zmniejszenie wilgotności gruntu.
Proces osuszania gruntów wpływa korzystnie na ich nośność, ponieważ grunty
stają się bardziej „urabialne” i łatwiejsze w zagęszczaniu. Grunty stabilizowane
wapnem, w wyniku zachodzących w nich reakcji chemicznych, uzyskują znaczny
wzrost wskaźnika nośności CBR. Wapno używane jest do polepszania właściwości gruntów stosowanych w robotach ziemnych, rzadziej do wykonywania podbudów. Podczas stabilizacji wapnem, w gruntach spoistych zachodzą złożone
procesy chemiczne prowadzące do zmiany uziarnienia gruntów (ziarna gruntu
zwiększają się na skutek zespolenia drobnych cząsteczek). Zjawisko to bezpośrednio wpływa na zmiany fizyczne w gruntach. Kolejną grupę środków stabilizujących grunty stanowią substancje chemiczne dodawane w postaci proszku
lub płynu. Środki te, powodujące zwiększenie wymiany jonowej w gruntach oraz
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wpływające na pozbycie się wody związanej w porach gruntu na skutek napięcia
powierzchniowego, mogą być stosowane z innymi spoiwami, np. z cementem.
Dodatek anionowych lub kationowych substancji chemicznych przyczynia się do
zmiany charakterystyki tzw. krzywej zagęszczalności gruntu wg Proctora (rys.
4.8). Stabilizacja środkami chemicznymi nie tylko pozwala zmniejszyć ilości spoiwa, ale także uzyskać lepsze zagęszczenie gruntu i wymywalność substancji
szkodliwych w przypadku gruntów zanieczyszczonych (Arquie 1980; Ingles
i Metcalf 1972; Rafalski 2007).

Rys. 4.8. Wpływ dodatków chemicznych na zagęszczalność gruntów
(Ingles i Metcalf 1972)
Zastosowanie w drogownictwie do stabilizacji gruntów znalazły także emulsje
bitumiczne, mające na celu zwiększenie podatności warstwy oraz zabezpieczenie jej przed nasiąkaniem wodą. Dodanie bitumu do gruntu niespoistego zwiększa jego spoistość, natomiast do gruntu spoistego – zabezpiecza go przed nasiąkaniem (Li, Benson, Edil, Hatipoglu i Tastan 2007). Stabilizacje bitumami (emulsjami asfaltowymi) stosowane są łącznie ze stabilizacją cementem – mieszanki
MCE. Stosowanie asfaltu do stabilizacji gruntów ma swoje zalety jak i wady (do
których należą jego koszty). Dlatego też stosowanie emulsji bitumicznych, ogranicza się praktycznie tylko do warstw podbudów drogowych.
Stabilizacja termiczna polega na nagrzewaniu lub zamrażaniu gruntów. Są one
stosowane tylko w specjalnych przypadkach – ze względu na czasochłonność
oraz koszty ich wykonania. Proces zamrażania należy do tymczasowych metod
stabilizacji przeprowadzanych w przypadku wzmocnienia gruntów znajdujących
się poniżej wody gruntowej. Natomiast proces nagrzewania stosowany jest
w przypadku gruntów przewilgoconych, zwłaszcza gruntów spoistych. Nagrze-
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wanie jest metodą polegającą na przepuszczeniu prądu pomiędzy elektrodami
wbitymi w grunt, a tym samym – wywołaniu wzrostu temperatury w gruncie.
Zbrojenie geosyntetyczne pozwala projektować i wykonywać budowle z gruntu
zbrojonego w sposób inżynierski, tzn. w oparciu o normy budowlane lub zalecenia techniczne. W przypadku projektowania gruntu zbrojonego na terenach
zagrożonych powodziami lub intensywnymi opadami deszczu należy zwrócić
uwagę na technologię sposobu budowy tego typu konstrukcji, choćby ze względu na ich bardzo dużą elastyczność i nie zawsze odpowiednią odporność na
erozję wodną, co w konsekwencji może prowadzić do powstawania niebezpiecznych osuwisk, jakie występują np. na liniach kolejowych i drogowych. Geotkanina jest materiałem rozciągliwym, dlatego też w budowie gruntu zbrojonego należy w trakcie budowy przewidzieć stosowny jej naciąg dla przeciwstawienia się działającym siłom. Uwzględnienie właściwości materiału jest niezbędne
do prawidłowego wybudowania gruntu zbrojonego o odpowiedniej wytrzymałości.
Podsumowując, wymienione metody wzmacniania gruntów można stwierdzić,
że jest ich wiele, zaś wybór danego sposobu zależy przede wszystkim od rodzaju
i właściwości gruntów, jak również ich przeznaczenia budowlanego. Najpowszechniej jednak stosowane są metody stabilizacji mechanicznej oraz stabilizacji
spoiwami, z uwagi na łatwy sposób ich przeprowadzenia i niskie koszty w porównaniu do innych procesów wzmacniania. Stabilizacja mechaniczna dotyczy
głównie gruntów niespoistych lub mało spoistych o wilgotności mniejszej od wilgotności optymalnej wopt. Jeśli grunty charakteryzują się wilgotnością w > wopt,
wibracje oraz ruch maszyn zagęszczających powodują uplastycznienie gruntu,
zwłaszcza gruntów o właściwościach tiksotropowych, a tym samym uniemożliwiają prawidłowe ich zagęszczenie. Natomiast w stabilizacji chemicznej rodzaj i
wilgotność gruntu nie są żadnym ograniczeniem stosowania tej metody, w której najważniejszym jest dobór odpowiedniego spoiwa i jego ilości. Mimo, iż
stabilizacje gruntów spoiwami stosowane są na świecie od lat 60-tych XX wieku,
to ich największy rozwój nastąpił w latach 1980-90 – z uwagi na dostępność
maszyn do głębokiego mieszania; maszyny te potrafią wymieszać grunt do głębokości 50 cm oraz umożliwiają wykonanie stabilizacji „na miejscu” (na gruntach miejscowych), co wpływa na ograniczenie robót ziemnych, a tym samym –
obniżenie kosztów budowy. Obecnie zauważyć można znaczny rozwój metod
stabilizacji chemicznej gruntów, o czym świadczy tendencja zastępowania tradycyjnych spoiw, spoiwami tańszymi wyprodukowanymi na bazie odpadów
przemysłowych. Coraz częściej bowiem w budownictwie drogowym, oprócz
wapna i cementu, stosowane są „spoiwa mieszane”, czyli mieszanki różnych
spoiw, bazujące na odpadach przemysłowych charakteryzujących się właściwościami wiążącymi (Kraszewski 2004; Kèzdi 1979). Odpadami przemysłowymi,
stosowanymi najczęściej i w największych ilościach, są: popioły fluidalne, aktywne popioły lotne z węgla brunatnego, mielone łupki powęglowe oraz żużle
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wielkopiecowe (Turner 1997). Proces stabilizacji spoiwami mieszanymi jest
analogiczny do stabilizacji cementem czy wapnem, z tą jednak różnicą, że nie
został on prawnie określony, np. w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.
Nr 19, poz. 115) o drogach publicznych czy też w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) prawo budowlane. Możliwości zastosowania
spoiw mieszanych (hydraulicznych spoiw drogowych) określają aprobaty techniczne i założenie, że grunty stabilizowane tymi spoiwami powinny charakteryzować się takimi samymi właściwościami jak przy stabilizacji cementem czy
wapnem. Od niedawna przydatność techniczną spoiw mieszanych do zastosowania w budownictwie drogowym sprawdza się w oparciu o normę PN-EN
14227-13 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Grunty
stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym”.

4.10.4. Podsumowanie i zalecenia
W przypadku wzmacniania gruntów lub kruszyw, wiążącymi dokumentami
prawnymi są przepisy ogólne, wynikające z ustaw i rozporządzeń oraz przepisy
szczegółowe, zawarte w polskich i europejskich normach, a także – w wytycznych i innych specyfikacjach technicznych. Polskie normy (PN) w ostatnich latach uległy znacznej nowelizacji i modernizacji. Równocześnie, Polski Komitet
Normalizacyjny prowadzi prace nad wdrażaniem norm europejskich (EN), które
każdorazowo podlegają analizie i konsultacji, zarówno z placówkami naukowymi, producentami kruszyw jak i projektantami oraz wykonawcami obiektów
inżynierskich. Niejednokrotnie okazuje się jednak, że znacząco różnią się one od
norm polskich (PN), a jednocześnie nie są możliwe do wdrożenia w naszych
realiach, bo nie uwzględniają polskich uwarunkowań: specyfiki klimatu, obciążenia ruchem, tradycji inżynierskich i przystosowania laboratoriów drogowych.
Ponieważ nie wszystkie polskie normy (PN) zostały jednoznacznie wycofane
z użytkowania, laboratoria badawcze nadal chętnie wykorzystują je
w codziennej praktyce, podkreślając jednocześnie ogólną tendencję do omijania
norm europejskich (PN-EN). Z dotychczasowych obserwacji wynika, że normy
z serii PN-EN dają niejednokrotnie większą swobodę manewrowania parametrami i wymaganiami, co w konsekwencji może prowadzić do obniżenia standardu jakości wykonania obiektów inżynierskich. Analizowane normy PN-EN
charakteryzują się bardzo ogólnym potraktowaniem zagadnienia mieszanek
hydraulicznych (w porównaniu do dawnych norm PN). Z tego też powodu, państwa członkowskie UE opracowują krajowe dokumenty aplikacyjne (np. WT –
Wymagania Techniczne), dostosowujące wymagania podane w PN-EN do uwarunkowań poszczególnych krajów. Przykładowo, dla norm PN-EN 14227-3 i 4
przygotowano krajowy dokument aplikacyjny (w formie Wymagań Technicznych
WT-5 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 2010).
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Kruszywa drobnoziarniste cechują się zazwyczaj małymi nośnościami – ze
względu na drobny i słaby szkielet mineralny. A zatem dobra nośność kruszywa
to dobry wskaźnik różnoziarnistości kruszywa i odpowiednia zawartość frakcji
pyłowo-iłowej w szkielecie mineralnym kruszywa (na tyle odpowiednia, aby się
dobrze kruszywo zagęszczało). Stabilizacja kruszyw spoiwem hydraulicznym
stosowana jest również w przypadku występowania w podłożu piasków jednofrakcyjnych (o małym wskaźniku różnoziarnistości), charakteryzujących się ziarnami o podobnej wielkości. Są to z reguły piaski słabo zagęszczalne w związku ze
zbliżonym rozmiarem ziaren. Nie zachodzi w nich zjawisko klinowania i wypełniania mniejszymi ziarnami wolnych przestrzeni znajdujących się pomiędzy
dużymi ziarnami. Ponadto, jeśli piaski te są pochodzenia rzecznego, to ich ziarenka mają kształt zbliżony do kul i w czasie zagęszczania zachowują się jak
łożysko. Wówczas zagęszczanie takich piasków metodami klasycznymi staje się
praktycznie niemożliwe. Dlatego wprowadza się dodatek spoiwa hydraulicznego
o drobnym uziarnieniu, pełniącego funkcję wypełniacza, pozwalającego na zagęszczenie kruszywa „słabego” oraz związanie ziaren piasku w sztywny szkielet
mineralny, dodający mu większej stabilności. Dodatek spoiwa hydraulicznego do
gruntów (lub kruszyw) przyczynia się także do zmian w ich strukturze, które
prowadzą do zwiększenia odporności na działanie wody, w wyniku czego grunt
traci plastyczność i nadmierne pęcznienie (Katalog typowych konstrukcji… 2001;
Katalog typowych konstrukcji…2014). Stabilizacja kruszyw lub gruntów „słabych” spoiwami hydraulicznymi umożliwia zmniejszenie grubości warstwy mrozoochronnej lub eliminację warstwy odsączającej, co przekłada się na niższe
koszty wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz skuteczne jej zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych (Katalog typowych konstrukcji… 2001; Katalog typowych konstrukcji…2014).
W przypadku gruntów lub kruszyw stosowanych do wykonywania budowli
ziemnych, zgodnie z normą PN-S-02205 dopuszcza się w strefie do 50 cm poniżej powierzchni robót ziemnych użycie piasków drobnoziarnistych o wskaźniku
nośności powyżej 10%, jak również – takie samo kryterium wskaźnika nośności
(> 10%) w przypadku mieszanin popiołowo-żużlowych. W związku z tym – zgodnie z tym kryterium – mogą być przydatne w wykonawstwie robót ziemnych do
nasypów, ale przy spełnieniu odpowiednich warunków. Pomimo niekorzystnych
właściwości fizyczno-mechanicznych gruntu (oraz kruszywa), może on być przydatny w robotach ziemnych z „zastrzeżeniami”, czyli na przykład pod warunkiem ulepszenia go hydraulicznym spoiwem drogowym (PN-S-02205).
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5. NAWIĄZANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH
DOKUMENTÓW MIASTA
5.1. Dokumenty strategiczne dla rozwoju miasta
Aktualne regulacje prawne w Polsce, dotyczące planowania przestrzennego,
opierają się na zapisach Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą za prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego na poziomie lokalnym odpowiadają przede wszystkim gminne samorządy terytorialne. W ich kompetencjach leży również odpowiedzialność za ład przestrzenny,
zrównoważony rozwój oraz ochronę dóbr kultury i środowiska naturalnego.
Fundamentem, na którym zbudowano cały system regulacji dotyczących planowania przestrzennego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Tylko ten dokument stanowi podstawę do podejmowania decyzji o budowie
obiektów budowlanych. Pozostałe akty planistyczne mogą wpływać pośrednio
na treść lokalnych planów rozwoju.
Programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów
publicznych o znaczeniu krajowym są aktami planowania specjalistycznego.
Sporządzają je w zakresie swojej właściwości rzeczowej ministrowie i centralne
organy administracji rządowej, przedkładając do zaopiniowania sejmikom właściwych województw. Programy rządowe, znajdują swój finalny wyraz w rozporządzeniach Rady Ministrów. Dopiero z chwilą wydania rozporządzenia program
staje się aktem wiążącym. Zadaniem właściwego ministra jest podejmowanie
działań, aby ustalenia ww. programów znalazły się w planach zagospodarowania
przestrzennego województw. W tym celu ustawodawca zobowiązuje go, aby
wystąpił do marszałka właściwego województwa z wnioskiem o wprowadzenie
programu do planu zagospodarowania przestrzennego województwa tak, aby
dalej można było przetransportować ustalenia programu do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
Mimo, że otwarte tereny zielone mogą być postrzegane jako inwestycje celu
publicznego, to w rozumieniu ustawodawcy nimi nie są, co wynika, z art. 2 ust. 1
3
pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku
3

inwestycją celu publicznego w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (12) jest działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje
międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te
działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (13).
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z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym wskazano inwestycje
celu publicznego.
W polskim systemie planowania przestrzennego powstawanie nowych terenów
zielonych warunkuje:
˗ na poziomie gminy:
• art. 9 ust. 4 ustawy – pośrednio poprzez ustalenia planu miejscowego,
którego zapisy opierają się na ustaleniach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokumencie
określającym kierunki polityki przestrzennej gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego;
• po stwierdzeniu zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
˗ na szczeblu regionalnym/wojewódzkim:
• art. 38 ustawy (12) – zgodność inwestycji z planem zagospodarowania
przestrzennego województwa;
˗ na poziomie krajowym:
• art. 46 ustawy (12) – zgodność z krajową polityką zagospodarowania
przestrzennego;
W celu umożliwienia realizacji celów krajowych i regionalnych oraz przepisów
szczególnych, dotyczących polityki przestrzennej, zakłada się, że zapisy muszą
zawierać:
˗ na poziomie krajowym: programy uwzględniające zadania, które służą realizacji celów publicznych przygotowane przez centralne organy rządowe,
˗ na szczeblu wojewódzkim: programy wojewódzkie, które obejmują zadania,
służące realizacji celów publicznych z budżetu wojewódzkiego (Urząd Wojewódzki) i samorządowego (Urząd Marszałkowski).
Akty planowania przestrzennego, które mają wpływ na kształtowanie zieleni
w mieście Zielona Góra, na poziomie wojewódzkim to:
1) Strategia rozwoju województwa lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem cza4
sowym do 2020 (Zielona Góra 2005) , w odniesieniu do ochrony i gospodarowania i kształtowania terenów zieleni w Zielonej Górze, zawiera zapisy w punktach:
3.2. Kapitał przyrodniczy
Str. 29. (…) Efektem działań poprawiających jakość kapitału przyrodniczego jest
zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze źródeł punktowych.
Nadal głównym źródłem zanieczyszczenia wód są ścieki komunalne, jednakże
systematycznie zmniejsza się przemysłowe zużycie wody i w konsekwencji spada ilości odprowadzanych ścieków. (…)

4

http://lubuskie.pl/pl/download/strategia/strategiaRozwojuWojewodztwaLubuskiego.pdf
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Str. 30. (…) Rozkład przestrzenny emisji zanieczyszczeń na terenie województwa
jest nierównomierny. Największe ilości zanieczyszczeń emitowane są z powiatów gęsto zaludnionych i uprzemysłowionych (Zielona Góra, Gorzów Wlkp.,
Żagań, Żary, Krosno Odrzańskie). Należy jednak podkreślić, że w ciągu ostatnich
lat zmniejsza się wielkość emisji przemysłowych.(…)
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sektor zaopatrzenia
w energię (elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę). Obok energetyki do
największych źródeł zanieczyszczeń powietrza zaliczany jest transport. Największy wpływ transportu na jakość powietrza ma miejsce w miastach i w rejonach
tras transportowych o dużym natężeniu ruchu. Badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzone w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
wykazały, że w obu miastach, w rejonach o dużym natężeniu ruchu i gęstej
zabudowie występują znacznie wyższe stężenia dwutlenku azotu niż w rejonach,
gdzie jest lepsze przewietrzanie, bądź ruch pojazdów jest mniejszy.
Str. 31. (…) W ostatnich latach obserwuje się korzystne zmiany w zakresie emisji
hałasu przemysłowego. Prowadzone od szeregu lat działania przynoszą efekty w
postaci mniejszej liczby zakładów emitujących hałas o poziomach ponadnormatywnych. Niekorzystne trendy występują w zakresie hałasu drogowego. Szybki
rozwój motoryzacji, wzrost natężenia ruchu drogowego, rozciągnięcie się godzin
szczytu komunikacyjnego do godzin wieczornych, a nawet do pory ciszy nocnej
spowodowało zwiększenie obszarów narażonych na hałas drogowy, co skutkuje
wzrostem ryzyka drogowego, zwłaszcza ludności zamieszkałej wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych. (…)
Ponieważ kształtowanie terenów zieleni może poprawiać niekorzystne tendencje w zakresie przewietrzania, tłumienia i wzmacniania układania się zanieczyszczeń, zatem można przyjąć, że powyższe zapisy predestynują do ponownej analizy terenów zagospodarowania miasta Zielona Góra w zakresie ukształtowania
powierzchni zielonych, rekreacyjnych, ochronnych i izolacyjnych poprawiających
komfort zamieszkania.
5
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) , przyjęta
przez rząd w grudniu 2011 r., jest najważniejszym dokumentem strategicznym
dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. W dokumencie wskazuje
się najpilniejsze problemy zagospodarowania polskiej przestrzeni i konkretne
działania naprawcze w sześciu obszarach tematycznych dla:
˗ poprawy konkurencyjności największych miast i powiązań między nimi,
˗ tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza dużymi miastami,

5

Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252, Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
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rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej (np. sieci szerokopasmowe),
˗ poszanowania środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych, a także
kulturowych,
˗ wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem
energetycznym (np. poprzez budowanie połączeń energetycznych z sąsiednimi państwami) czy ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami),
˗ systematycznej budowy i utrzymania skutecznego systemu planowania przestrzennego (np. eliminowania chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść).
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego. Zmiana planu
6
zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego . W zapisach dotyczących kierunków polityki przestrzennej województwa lubuskiego w odniesieniu do planowanej struktury funkcjonalno-przestrzennej zapisano:
˗ Strefa zmniejszenia emisji zanieczyszczeń różnych typów str. 217 (…) Największa ilość zanieczyszczeń emitowana jest na obszarach powiatów gęsto
zaludnionych i uprzemysłowionych (powiaty grodzkie – Gorzów Wlkp., Zielona Góra,…).
˗ Strefa obronności i bezpieczeństwa str. 291 (…) Gęstość zalesienia oraz ilość,
wielkość i charakter rzek płynących przez teren województwa obok dużego
nasycenia ruchliwymi szlakami komunikacyjnymi, stanowią potencjalne źródła zagrożeń dla społeczeństwa, mienia publicznego i środowiska. Do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć:
• pożary przestrzenne kompleksów leśnych oraz zwartej zabudowy, (dotyczy to szczególnie miast otoczonych ciasnym pierścieniem lasów, takich jak: Zielona Góra,…).
˗

6

www.bip.lubuskie.pl/165/Zmiana_Planu_zagospodarowania_przestrzennego
_Wojewodztwa_Lubuskiego_2012/+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
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Rys. 5.1. Wyrys wraz z legendą – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030; Mapa 17, Ochrona przyrody
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Rys. 5.2. Wyrys wraz z legendą – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030; Mapa 16, Różnorodność krajobrazu
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Rys. 5.3. Wyrys wraz z legendą – Zmiana Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa lubuskiego;
Mapa 10.2. System ochrony środowiska i przyrody
Zgodnie z zapisami Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego teren administracyjny prawie całej gminy Zielona Góra został
objęty zapisem: strefy intensywnego rozwoju wymagającej uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej na obszarach niedoinwestowania w sieci (wyprzedzającą budowę mediów). Dla miasta Zielona Góra oznacza to konieczność ponownego przeanalizowania i zmiany dokumentów strategicznych miasta (Stu311
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dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwestiach intensywnego rozwoju terenów wymagających budowy nowych mediów).

5.2. Dokumentacja planistyczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
7
Zielona Góra , uchwalone na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015r. poz. 199 - t.j. z późn. zm.) Uchwałą Rady Miasta ZG XXVIII/392/08 z dnia
19 sierpnia 2008 r., z późn. zm. (ostatnia z dnia 30 czerwca 2015 r.). W ramach
ww. dokumentu, w T.II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Tekst
studium – Zał nr 2, ustalono co następuje:
Cele i kierunki rozwojowe:
˗ określona w studium wizja miasta zgodna jest z przewidywanym docelowym
rozwojem przestrzennym, określonym na scenariuszu maksymalnego chłonnościowego wykorzystania istniejącego potencjału poszczególnych terenów,
z jednoczesnym zachowaniem zasad i warunków zrównoważonego rozwoju,
˗ priorytetowym zdefiniowanym w studium celem rozwojowymi miasta jest:
• wyznaczenie i rozwój obszarów przestrzeni publicznych oraz obszarów
przestrzeni zielonych, tworzących wspólnie system ogólnodostępnych
przestrzeni, mających swoje powiązania i kontynuację w granicach sąsiednich gmin,
• ochrona obszarów decydujących o zachowaniu walorów środowiska
i dziedzictwa kulturowego wraz z przypisanymi im programami ochrony,
• przyjęcie wieloletniej spójnej polityki ochrony, gospodarowania i zarządzania terenami: leśnymi w tym parkami leśnymi, zieleni urządzonej,
zieleni pozostałej oraz zespołami ogrodów działkowych;
Niezależnie studium przyjmuje, iż specyficznym kapitałem miasta jest jego system przestrzenny wraz z występującymi w jego strukturze obszarami zurbanizowanymi zabudowanymi i niezabudowanymi, jak również obszarami niezurbanizowanymi (przede wszystkim leśnymi), gwarantującymi ciągłość dotychczasowych i stabilność przyszłych procesów rozwojowych miasta, opartych na utrzymaniu wysokiego standardu środowiska (..)

7

http://bip.zielonagora.pl/80/Planowanie_przestrzenne/
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Rys. 5.4. Wyrys wraz z legendą – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;
Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
W ramach polityki stabilizacji przestrzennej studium przyjmuje:
˗ utworzenie rozwiniętego ogólnodostępnego systemu obszarów przestrzeni
publicznych, realizujących przede wszystkim różne funkcje komunikacyjne,
skoordynowane z położeniem strategicznych terenów o przeznaczeniu:
mieszkaniowym, usługowym w tym akademickim, rekreacyjnym, turystycznym i sportowym, a także produkcyjnym oraz związanym z obsługą w zakresie infrastruktury technicznej,
˗ utworzenie rozwiniętego systemu obszarów przestrzeni zielonych, zachowujących istniejące lasy ochronne oraz parki leśne stanowiące naturalną otulinę terenów zurbanizowanych, z objęciem szczególną ochroną kulturowych
założeń zielonych takich jak: Dolina Gęśnika, Dolina Łączy, Wzgórze Winne,
Park Piastowski, pozostałe parki i skwery oraz rozwinięciem wewnątrzmiej313
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˗

skiego systemu terenów zielonych, związanych z obszarem przestrzeni publicznych oraz terenami pozostałymi,
wyznaczenie maksymalnego zasięgu terenów zurbanizowanych i zabudowanych, z wyodrębnieniem stref:
• strefy śródmiejskiej / centralnej – A – obejmującej obszar śródmiejski
oraz ścisłe centrum miasta, których istniejącym i planowanym przeznaczeniem i zagospodarowaniem są zróżnicowane programowo i przestrzennie zurbanizowane tereny zabudowane - typ intensywnej urbanizacji śródmiejskiej, zdominowane przez funkcje usługowe, z wyraźnie
uformowanymi obszarami przestrzeni publicznych, ze wskazaniem terenów o dominacji lub wyłączności ruchu pieszego, towarzyszącymi terenami zieleni urządzonej, wraz z dostosowaną do specyfiki strefy infrastrukturą komunikacyjną i techniczną,
• strefy intensywnej urbanizacji miejskiej – B – której istniejącym i planowanym przeznaczeniem i zagospodarowaniem są przede wszystkim
zróżnicowane programowo i przestrzennie zurbanizowane tereny zabudowane - typ intensywnej urbanizacji miejskiej, o przewadze funkcji
mieszkaniowych wielorodzinnych, produkcyjnych i usługowych, wraz
z towarzyszącymi terenami: zieleni urządzonej i nieurządzonej, rekreacyjnymi i parków leśnych, wraz z dostosowaną do specyfiki strefy infrastrukturą komunikacyjną i techniczną,
• strefy ekstensywnej urbanizacji miejskiej C – której istniejącym i planowanym przeznaczeniem i zagospodarowaniem są zurbanizowane tereny zabudowane - typ ekstensywnej urbanizacji podmiejskiej, o przewadze funkcji mieszkaniowych jednorodzinnych i usługowych, przemieszane z terenami: zieleni urządzonej i nieurządzonej, rekreacyjnymi
i leśnymi o zróżnicowanej powierzchni stanowiącymi zwarte kompleksy, wraz z dostosowaną do specyfiki strefy infrastrukturą komunikacyjną i techniczny,
• dążenie do wyznaczenia w granicach miasta systemu ciągłych obszarów
zielonych zwanego obszarem przestrzeni zielonych, występujących
w granicach różnych jednostek i terenów studium, pełniących między
innymi funkcję powiązań ekologicznych,
• wyznaczenie terenów lasów – w strefie C i parków leśnych – w strefie B
i częściowo w strefie C, zdominowanych w stanie istniejącym i docelowo przez grunty leśne, z możliwością ich rekultywacji, lokalizacją wewnętrznych dróg leśnych, parkingów terenowych i urządzeń turystycznych, a także z dopuszczeniem lokalnych zmian przeznaczenia, zgodnych z ustaleniami par.19 oraz kartami terenów, na:
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe z dopuszczeniem obiektów
i urządzeń związanych z ich obsługą,
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tereny mieszkaniowe możliwe do wyodrębnienia w przyszłych planach jedynie w granicach 30 m pasa terenu wydzielanego równolegle od linii rozgraniczających istniejące drogi publicznych układy obsługowego, pod warunkiem, iż użytki gruntowe Ls i Lz uzyskają
w przyszłych planach miejscowych zgodę na zmianę przeznaczenia
z gruntów leśnych i gruntów rolnych na cele nieleśne i nierolnicze,
zgodnie z przepisami odrębnymi,

Rys. 5.5. Wyrys wraz z legendą – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;
Kierunki zagospodarowania przestrzennego (plansza zbiorcza)
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Rys. 5.6. Wyrys wraz z legendą – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra;
Ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego, środowiska i jego zasobów
oraz ochrony przyrody.
wyznaczenie obszarów ochrony środowiska i środowiska kulturowego, a także obszarów przestrzeni publicznych i obszarów przestrzeni zielonych, w granicach których wyodrębnione graficznie tereny podlegać będą dodatkowym uwarunkowaniom, w tym ochronie,
wyróżnienie specyfiki terenów parków leśnych, położonych w strefie B, jako przestrzeni lasów zagospodarowanych w formie parków
publicznych z wprowadzeniem tras pieszych i rowerowych, miejsc
widokowych i powiązaniem ich z sąsiadującymi terenami zielonymi;
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Studium przyjmuje również formy stabilizacji, w tym między innymi:
˗ stabilizacji środowiskowej:
• związanej z:
wypracowywaniem zasad i standardów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, z jednoczesnym zagwarantowaniem niekonfliktowego i harmonijnego rozwoju unikalnego systemu przestrzennego i związanego z nim indywidualnego przeznaczenia oraz zagospodarowania poszczególnych terenów,
przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju w sukcesywnie
zachodzących procesach zmian istniejącego przeznaczenia i zagospodarowania terenów;
• realizowanej poprzez:
przyjęcie nadrzędnego celu równoważenia się procesów urbanizacyjnych z zachowaniem walorów i potencjału środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem tradycji i wartości związanych z dziedzictwem kulturowym,
ochronę przed zniszczeniem i wykorzystanie dla rozwoju miasta walorów kulturowych i przyrodniczych, poprzez:
utrzymanie zróżnicowanej, dostosowanej do skali człowieka,
struktury urbanistycznej,
przeciwdziałania przed scalaniem się jednostek osadniczych,
charakteryzujących się dziś różnym typem osadnictwa, ze
szczególnym uwzględnieniem śródleśnych osiedli i zespołów
mieszkaniowych,
ochronę obiektów i obszarów objętych ochroną prawną ze względu
na wartości przyrodnicze, wymienionych w par. 21,
ochronę obiektów i obszarów objętych ochroną prawną ze względu
na wartości kulturowe, wymienionych w par. 33, 34,
specyficzne przestrzenne i programowe wyróżnienie Wzgórza Winnego z Palmiarnią,
wprowadzanie lokalnej formy ochrony przyrody – obszar Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego Doliny Gęśnika;
• wypracowanie indywidualnych zasad i standardów zagospodarowania
i zabudowy dla wskazanych w studium przeznaczeń terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz terenów pozostałych;
˗ stabilizacji technicznej:
• a) związanej z:
rozwojem terenów dróg i ulic publicznych, w dostosowaniu do rosnącego wskaźnika motoryzacji w mieście i w gminie, z wykorzystaniem możliwości i preferencji komunikacyjnych powstających
w relacjach trans granicznych, na styku granic administracyjnych
miasta i gminy,
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Rys. 5.7. Wyrys wraz z legendą – Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Schemat przestrzeni
zielonych wraz z wskazaniem terenów do zmiany sposobu przeznaczenia
terenów leśnych na cele nieleśne oraz obszary wskazane do opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wyodrębnieniem docelowych terenów trakcji kolejowych oraz terenów obsługi pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego
wraz z racjonalnym wykorzystaniem terenów pokolejowych,
dostosowaniem profilu tranzytowego towarowego transportu kolejowego do specyfiki struktury przestrzennej miasta i wynikających
stąd potencjalnych zagrożeń,
rozwojem pasażerskiej komunikacji lotniczej w oparciu o istniejące
i rozbudowywane lotniska: Babimost i Przylep,
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wypracowaniem docelowego modelu transportu publicznego
w skali miasta, powiązanego z docelową strukturą urbanistyczną
oraz wprowadzanymi systemami: ograniczonego i uspokojonego
ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej i centralnej, systemu parkuj
i jedź związanego z realizacją buforowych parkingów obsługujących
tereny o ograniczonej możliwości parkowania, a także w granicach
terenów o dominującym przeznaczeniu związanym z zabudową
mieszkaniową jedno i wielorodzinną,
wypracowaniem docelowego modelu ogólnomiejskiego systemu
parkowania, w tym systemu parkingów buforowych typu „parkuj
i jedź”, powiązanego z systemem transportu publicznego oraz docelową strukturą urbanistyczną,
rozwojem systemów i terenów infrastruktury technicznej i komunalnej, traktowanych jako stymulatory rozwoju struktury urbanistycznej;
W ramach polityki rozwoju zrównoważonego studium wskazuje na potrzebę
realizacji polityki związanej z :
˗ pogodzeniem interesu publicznego i prywatnego z wymaganiami ochrony
środowiska przyrodniczego. Co winno być realizowane poprzez:
• zachowanie trwałości procesów biologicznych i bioróżnorodności flory
i fauny;
• zachowanie i przebudowę gatunkową kompleksów leśnych, w tym parków leśnych;
• zapewnienie powiązań przyrodniczych dla migracji gatunków i biogenów, szczególnie na tereny zdegradowane;
• ograniczenie uciążliwości dla środowiska, istniejących i planowanych
terenów zurbanizowanych i zabudowanych;
• ukształtowanie lokalnego systemu terenów zielonych, powiązanego
z systemem regionalnym i krajowym;
• ochronę wód powierzchniowych i podziemnych;
• ukształtowanie lokalnego systemu obszarów chronionych;
˗ działaniami gwarantującymi stosowanie w praktyce zasad zrównoważonego
rozwoju miasta, w tym:
• poprawa struktury przestrzennej i struktury urbanistycznej miasta;
• przeciwdziałanie dalszym tendencjom scalania się zurbanizowanych
i zabudowanych terenów w obszarach stykowych z sąsiednimi miejscowościami;
• rozwijanie hierarchicznego modelu układu drogowego, gwarantującego
ograniczenie ruchu w obszarze śródmiejskim;
• dążenie do wyodrębnienia uformowanych i atrakcyjnych przestrzennie
i programowo obszarów przestrzeni publicznych i obszarów przestrzeni
zazielenionych;
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• rozwój nowych terenów aktywności gospodarczej produkcyjnej i usługowej z zagwarantowaniem bezpośredniego dojazdu z podstawowego
lub uzupełniającego układu drogowego, z jednoczesnym ustaleniem dla
tych terenów indywidualnych wskaźników urbanistycznych;
• lokalizowane nowych centrów usługowych przy węzłach transportu
publicznego, a do obiektów już istniejących zapewnienie konsumentom
wygodnego dojazdu przede wszystkim środkami komunikacji zbiorowej;
• zmiana jakości i zróżnicowanie środowiska: pracy, zamieszkania i wypoczynku;
• preferowanie form zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej, realizowanej jednocześnie z przyległymi terenami zielonymi;
• wprowadzanie zieleni wokół budynków istniejących, a także zwiększenie udziału terenów zielonych w projektach zagospodarowania nowych
terenów przeznaczonych pod zabudowę;
• realizowanie urozmaiconych i dobrze wyposażonych tras rowerowych,
zarówno w granicach obszaru przestrzeni publicznych jak też w granicach terenów pozostałych;
• traktowanie zieleni urządzonej jako istotnych elementów struktury
urbanistycznej miasta, a także uzupełniającego zagospodarowania
w granicach każdej nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia;
• zapewnienie szerokiego dostępu do infrastruktury technicznej będącej
w gestii miasta jak również dostawców komercyjnych;
• zagwarantowanie rezerwowych i docelowych źródeł dostawy mediów,
położonych poza granicami administracyjnymi miasta, zgodnie z dotychczasową polityką infrastrukturalną prowadzoną zarówno przez
miasto jak i poszczególnych dysponentów mediów;
• wdrożenie w skali całego miasta, nowoczesnego systemu: gromadzenia, segregacji i utylizacji odpadów.
Kierunki zmian w ramach poszczególnych rejonów miasta Zielona Góra wskazane w ramach ustaleń studium:
˗ W granicach administracyjnych miasta wyodrębniono trzy podstawowe
funkcjonalno przestrzenne strefy studium obejmujące kolejno:
• obszary intensywnie zurbanizowane śródmieścia i centrum o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej, z przewagą terenów zabudowy usługowej i usługowo mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenami zielonymi, nazwana w studium strefą śródmieścia/centrum i oznaczona
symbolem A,
• obszary intensywnej urbanizacji miejskiej o zróżnicowanej strukturze
funkcjonalnej, z przewagą terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i produkcyjnej oraz terenami zielonymi, nazwana
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˗

w studium strefą intensywnej urbanizacji miejskiej i oznaczona symbolem B,
• obszary ekstensywnej urbanizacji miejskiej o mało zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej, z przewagą terenów zieleni oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i produkcyjnej, nazwana w studium strefą ekstensywnej urbanizacji miejskiej i oznaczona symbolem C.
Generalne kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta
określono indywidualnie do każdej jednostki studium.

Tab. 5.1. Generalne kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
Lp Nazwa i symbol strefy i
Generalne kierunki zmian
jednostki studium
1
2
3
A - STREFA ŚRÓDMIEŚCIA / CENTRUM
1. jednostka studium A
utrzymanie istniejącego i rozwój głównego ośrodka usługowego, skupiającego usługi kultury, administracji publicznej i pozostałej, handlu i gastronomii uzupełnionego zabudową mieszkaniową wielorodzinną
B - STREFA INTENSYWNEJ URBANIZACJI MIEJSKIEJ
2. jednostka studium B0 wykształcenie „zaplecza” dla strefy śródmieścia,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
produkcyjnych oraz kontynuacją przeznaczeń
strefy A1
3. jednostka studium B1 rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej
w powiązaniu z ochroną doliny potoku Gęśnik,
rozwój nowych terenów produkcyjno-usługowych
wzdłuż Trasy Północnej
4. jednostka studium B2 utrzymanie i wzmacnianie poprzez lokalizację
określonych w celach lokalnych – przeznaczeń
sportowo-rekreacyjnych, uzupełnionych zabudową jednorodzinną w powiązaniu z ochroną doliny
potoku Gęśnik, rozwój nowych terenów produkcyjno-usługowych wzdłuż Trasy Północnej
5. jednostka studium B3 utrzymanie i wzmacnianie przeznaczenia naukowo – sportowego oraz zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej
6. jednostka studium B4 utrzymanie i wzmacnianie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z tworzeniem systemu parków leśnych

321

Nawiązanie do obowiązujących dokumentów

7.

utrzymanie i wzmacnianie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z tworzeniem systemu parków leśnych i parków miejskich
8. jednostka studium B6 utrzymanie i porządkowanie istniejącej zabudowy
wielorodzinnej i jednorodzinnej wraz z tworzeniem systemu parków leśnych i parków miejskich
9. jednostka studium B7 utrzymanie i porządkowanie istniejącej zabudowy
wielorodzinnej wraz z tworzeniem systemu parków
10. jednostka studium B8 rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej
oraz usługowej ze wskazaniem preferencji zabudowy wysokiej tzw. jednostka o zabudowie charakterystycznej dla metropolii miejskiej w powiązaniu z ochroną doliny potoku Łącza
11. jednostka studium B9 utrzymanie i porządkowanie istniejących i rozwój
nowych wysokotechnologicznych terenów produkcyjnych oraz terenów usługowych
11. jednostka studium B10 rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej, rozwój nowych wysokotechnologicznych
terenów produkcyjnych oraz terenów usługowych
C - STREFA EKSTENSYWNEJ URBANIZACJI MIEJSKIEJ
12. jednostka studium C1 rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w formie „gniazd zabudowy” wraz
z usługami poziomu podstawowego
13. jednostka studium C2 utrzymanie terenów lasów, z intensywnym wykorzystaniem układu komunikacyjnego ponadlokalnego - trasy S3 oraz Trasy Północnej dla rozwoju
przemysłu i produkcji
14. jednostka studium C3 rozwój nowych terenów zabudowy wielorodzinnej
oraz jednorodzinnej w powiązaniu z ochroną
doliny potoku Gęśnik, rozwój nowych terenów
usługowo wzdłuż trasy S3
15. jednostka studium C4 utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej oraz terenów leśnych, rozwój
cmentarza
16. jednostka studium C5 utrzymanie terenów leśnych, rozwój składowiska
odpadów oraz cmentarza komunalnego, rozwój
nowych terenów zabudowy jednorodzinnej poza
zasięgiem uciążliwości w/w funkcji
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17. jednostka studium C6

18.

19.

20.
21.

rozwój nowych terenów zabudowy jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych z wyraźnym
utrzymaniem podziału funkcjonalnego oraz zachowaniem terenów leśnych
jednostka studium C7 utrzymanie i porządkowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z wyraźnym utrzymaniem podziału funkcjonalnego oraz
zachowaniem terenów leśnych
jednostka studium C8 rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i jednorodzinnej, zabudowy produkcyjno-usługowej w powiązaniu z doliną potoku
Łącza
jednostka studium C9 rozwój strefy aktywności gospodarczej w powiązaniu z doliną potoku Łącza
jednostka studium C10 rozwój nowych terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wielorodzinnej, rozwój strefy
aktywności gospodarczej oraz nowych terenów
usługowo-produkcyjnych wzdłuż trasy północnej
w powiązaniu z doliną potoku Gęśnik

W ramach ustaleń studium przyjęto następujące zasady ochrony:
OBSZARY I ZASADY OCHRONY PRZYRODY
˗ W studium wskazuje się obiekty przyrody nieożywionej i ożywionej chronione prawem, są to:
• pomniki przyrody nieożywionej, do których należą:
granit gruboziarnisty – narożnik ul. Chrobrego i Westerplatte (Plac
Kolejarza),
gnejs szaro-różowy z tablicą metalową z mosiężnym krzyżem –
ul. Ułańska przed kościołem Zbawiciela od strony ul. Aleja Niepodległości,
granit różowo-szary średnioziarnisty z pamiątkową tablicą metalową – ul. Ułańska przed kościołem Zbawiciela od strony ul. Kazimierza Wielkiego,
granit gruboziarnisty szaro-różowy o strukturze porfirowej szliry
o śr. do 10cm – ul. Kard. S. Wyszyńskiego skwer przed pawilonem
handlowym,
granit gruboziarnisty czerwony, powierzchnie zwietrzałe szaroczerwone – Park Piastowski, ok. 200m od budynku Kurii Biskupiej
w stronę amfiteatru,
gabroit drobnoziarnisty, szaro-czarny, pomnik obelisk – Park Piastowski naprzeciw budynku Kurii,
granit – ul. Grzybowa (Chynów) pętla autobusowa,
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zespół 5-ciu głazów reprezentowanych przez 3 gnejsy i dwa granity
– Lapidarium przy ul. Westerplatte,
łącznie zgromadzono: większych głazów – 24, mniejszych zespołów
głazów – 6 – Lapidarium przy ul. Podgórnej przed aulą Uniwersytetu
Zielonogórskiego;
• pomniki przyrody ożywionej, do których należy 40 pojedynczych
i 1 grupa drzew:
cis pospolity – ul. M. Kopernika 12,
cypryśnik błotny – ul. S. Moniuszki 3a (od strony ulicy),
miłorząb dwuklapowy - ul. S. Moniuszki 3 (na placu manewrowym
przy budynku) ,
dąb szypułkowy – ul. Truskawkowa –Chynów (przy poczcie),
dąb węgierski – Plac Bohaterów,
dąb szypułkowy – ul. Jędrzychowska 22 (teren posesji od strony ulicy),
dąb szypułkowy – ul. Szczekocińska (na końcu ulicy przy lasku),
cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
cis pospolity – ul. Stroma (skwer przy poczcie),
sosna żółta – ul. Jaskółcza 70 (przy ulicy),
platan klonolistny – ul. Kazimierza Wielkiego (skwer przed RDLP),
topola kanadyjska – ul. Kazimierza Wielkiego 14,
topola kanadyjska – ul. Kazimierza Wielkiego 12,
dąb szypułkowy – ul. Aleja Niepodległości 28 (za budynkiem Muzeum),
topola czarna – ul. Aleja Niepodległości (skwer naprzeciw kościoła),
platan klonolistny – ul. B. Chrobrego 15/17 (za budynkiem),
dąb szypułkowy – ul. Szosa Kisielińska (przy wiadukcie nad obwodnicą miejską),
buk pospolity odm. purpurowa – Park Piastowski,
buk pospolity odm. zwisająca (forma zbliżona) – Park Piastowski,
kasztan jadalny – ul. Raculka (na skarpie za budynkiem),
lipa drobnolistna – ul. Piwna (przy garażach za Strażą Pożarną),
bluszcz pospolity – ul. Ciesielska,
bluszcz pospolity – ul. Strzelecka 13,
cypryśnik błotny – Park Tysiąclecia (za sklepem przy ul. Mieszka I),
cypryśnik błotny – Park Tysiąclecia (za sklepem przy ul. Mieszka I),
cypryśnik błotny – Park Tysiąclecia (za sklepem przy ul. Mieszka I),
sosna żółta – ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 (ogród przy budynku),
kasztan jadalny – ul. Aleja Niepodległości (skwer naprzeciw kościoła),
324

Rozdział 5

˗

kasztan jadalny – ul. Aleja Niepodległości (za Przedszkolem nr 3),
kasztan jadalny – ul. Aliny (teren kościoła),
kasztan jadalny – ul. Aliny (teren kościoła),
dąb szypułkowy – Skwer przy ul. Kazimierza Wielkiego,
lipa długoogonkowa – Park Piastowski,
grab pospolity – al. Niepodległości 28 (teren za budynkiem),
cis pospolity – Plac Kolejarza,
buk pospolity – Lasy komunalne oddz. 7g (droga na Raculę),
jesion wyniosły – al. Niepodległości 19 (przed BWA),
grab pospolity – Park Sowińskiego (od strony ul. Sikorskiego),
modrzew europejski – aleja przy gruntowej drodze leśnej, 39 okazów + 1 poza aleją (w stronę cmentarza komunalnego), przemieszana z nasadzeniami świerka pospolitego w podobnym wieku
i młodszymi sosnami pospolitymi – Lasy komunalne pomiędzy
os. Raculka a ul. Szosą Kisielińską;
• zespół przyrodniczo-krajobrazowy, o symbolu ZPK – „Dolina Gęśnika”,
proponowany do objęcia ochroną z uwagi na wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe doliny potoku Gęśnik wraz ze zbiornikiem Wagmostaw, teren doliny położony od ul. Wyspiańskiego wzdłuż potoku, aż
do ul. Batorego i Osiedla Zastalowskiego.
Ochrona szaty roślinnej winna być realizowana przede wszystkim w granicach terenów leśnych, z uwzględnieniem iż:
• wszystkie lasy państwowe zgodnie z przepisami odrębnymi w granicach
opracowania należą do lasów ochronnych i ustawowo podlegają
ochronie, co nie wyklucza możliwości przeznaczenia w studium części
z nich, to jest około 300 ha terenów leśnych o najniższych walorach
przyrodniczych, na inne przeznaczenia, realizując w odniesieniu do części z nich ustalenia studium. Powierzchnia ta w praktyce będzie mniejsza o około 25% i wyniesie nie więcej niż 225 ha, z uwagi na uwzględnienie obowiązkowego wskaźnika terenów biologicznie czynnych
w tym leśnych, parkowych i zieleni urządzonej w granicach terenów
inwestycyjnych pozyskiwanych poprzez zmianę przeznaczenia gruntów
leśnych na nieleśne. Część z tych terenów leśnych została już objęta:
uchwałą Rady Miasta o przeznaczeniu terenów leśnych na cele nieleśne
oraz ustaleniami obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, w ramach, których tereny te uzyskały zgodę na
zmianę przeznaczenia z gruntów leśnych na nieleśne;
• część lasów – oddział 232, zostało uznanych za wodochronne i podlegają pełnej ochronie;
• część lasów – oddział 833, zostało uznanych za cenne przyrodniczo
i podlegają pełnej ochronie.
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Ochrona i wzbogacenie zasobów leśnych, w tym szaty roślinnej, realizowana
jest dodatkowo poprzez wskazanie nowych powierzchni zalesień, traktowanych jako zalesienia kompensacyjne. Studium wskazuje łącznie 50 ha nowych zalesień, do realizacji w planach miejscowych oraz trybie ustawowym.
Zalesienia planowane są w miejscach: łąk i polan śródleśnych, terenów
oznaczonych w ewidencji jako rolne, określono je w granicach terenów
o symbolach Z1, L1.

OBSZARY PRZESTRZENI ZIELONYCH
˗ Studium wskazuje potrzebę utworzenia obszarów przestrzeni zielonych,
poprzez utrzymanie istniejących i pozyskiwanie nowych terenów przeznaczonych dla ich realizacji, co winno stać się specyficznym celem publicznym
i być jednym z priorytetów polityki rozwojowej miasta.
˗ Obszary przestrzeni zielonych winny utworzyć jednolity system ciągłych
ogólnodostępnych terenów zieleni, łączących tereny zurbanizowane należące do stref studium - strefy A, B, C, z terenami niezurbanizowanymi, w tym
leśnymi stanowiącymi zieloną otulinę miasta, skoordynowanych z planowaną strukturą urbanistyczną oraz przeznaczeniami poszczególnych terenów,
w pełni zachowując i chroniąc istotne elementy środowiska przyrodniczego
i kulturowego.
˗ W celu ochrony ciągłości systemu terenów zielonych miasta, w całości
i w granicach poszczególnych stref, jednostek i terenów studium, powiązanego z systemami pozamiejskich terenów zieleni, stanowiącego podstawowy
stabilny i niezmienny czynnik jego przestrzennego rozwoju, proponuje się
objąć systemem obszarów przestrzeni zielonych zasoby środowiska w granicach poniższych kompleksów:
• północny kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem KP;
• południowo wschodni kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem
KW;
• południowo zachodni kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem
KZ, zawierający:
dolinę potoku Pustelnik – w granicach terenów o symbolach:
C6/11.L1, C6/9.L1, C6/2.L1 oraz w granicach części terenów o symbolach: C6/8.M1, C6/10.U5, C6/4.U5,
dolinę potoku Dłubnia - w granicach terenów o symbolach: B6/6.Z1,
C6/2.L1, C5/1.Z5, , C5/15.Z3 oraz w granicach części terenu o symbolu C5/2.M,
dolinę potoku Łącza - w granicach terenów o symbolach: C8/7.Z2,
C8/17.Z2, B8/4.Z2 oraz w granicach części terenu o symbolu
C8/10.1.P2 i C8/10.2.P2;
• centralny kompleks terenów zieleni, oznaczony symbolem KC, zawierający przede wszystkim:
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dolinę potoku Gęśnik - w granicach terenów o symbolach: B1/11.Z2,
B1/2.Z2, B2/2.1.Z2, B2/2.2.Z2, C2/13.Z2, C3/8.Z1, C3/9.Z2 oraz
w granicach części terenów o symbolach: C2/10.L1, C2/11.L1,
C3/8.Z1,
parki miejskie położone w granicach terenów o symbolach Z5,
istniejące parki miejskie, skwery i założenia zielone w tym enklawy
leśne położone w granicach strefy A oraz terenów o symbolach S1,
nie będące terenem w rozumieniu studium,
istniejące założenia zielone tworzące oprawę dróg, ulic, placów,
alei, przejść pieszych, ścieżek pieszych i rowerowych, położone
w granicach terenów drogowych i terenów o innych dominującym
przeznaczeniu;
istniejące lub nowe zielone powiązania, realizowane w granicach terenów
o innym dominującym przeznaczeniu, pozwalające na połączenie wszystkich
wyżej wymienionych kompleksów zieleni w jeden ekosystem oraz obszar
wyłączności lub dominacji ruchu pieszego i rowerowego, w tym:
• ścieżki piesze i rowerowe,
• trasy turystyczne,
• dodatkowe powiązania wymagające wyznaczenia niezabudowanych
pasów terenu o szerokości co najmniej 10 m, realizowanych
w granicach linii rozgraniczających dróg układu podstawowego lub
uzupełniającego, równolegle do nich, w granicach terenów o innych
przeznaczeniach oraz 20 m, realizowanych równolegle do trasy północnej i S3 oraz terenów kolejowych,
• dodatkowe powiązania realizowane w śladzie likwidowanych terenów
pokolejowych,
• powiązania realizowane w granicach, wyznaczonych graficznie w planach miejscowych, komunikacyjnych przestrzeni publicznych: dróg,
ulic, placów;
wyznaczenie możliwie najbliżej granic strefy A, tak zwanych punktów zielonych, które są zakończeniem zwartego obszaru przestrzeni zielonych i od
których rozpoczyna się rozproszony obszar przestrzeni zielonych ściśle zespolony z obszarem przestrzeni publicznych i upublicznionych strefy śródmiejskiej i centralnej, są to:
• punkt wschodni – istniejący, zlokalizowany w południowo zachodniej
części parku Tysiąclecia – teren o symbolu A/18.Z5,
• punkt południowy – istniejący, zlokalizowany w północnej części parku
Winnym – teren o symbolu A/25.Z5,
• punkt zachodni – planowany, zlokalizowany w pd.-wsch. części nowego
parku metropolitarnego – teren o symbolu B8/5.2M2,
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• punkt północny – planowany, zlokalizowany w południowej części terenu graniczącego z proponowanym zespołem przyrodniczokrajobrazowym potoku Gęśnika – teren o symbolu B0/10.P1.
System, w graniach miasta, winien stworzyć sieć zielonych powiązań,
w dużym stopniu niezależnych od powiązań realizowanych przez komunikacyjne przestrzenie publiczne, mając jednocześnie swoje naturalne połączenia
z podobnymi systemami lub tylko jego elementami, funkcjonującymi lub
planowanymi w gminach sąsiednich.
Założeniami systemu są:
• wyznaczenie obszarów wymagających integracji z uwagi na pełnione
przez nie funkcje ekologiczne i rekreacyjne, bez konieczności zmiany
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, do których należą
wymienione w ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 kompleksy terenów zielonych;
• wyznaczenie koniecznych kierunków połączeń, do których należą wymienione w ust. 3 pkt 5, zielone powiązania, z wykorzystaniem istniejących dróg wewnętrznych i śródleśnych oraz takich miejsc jak: punkty
widokowe, miejsca rekreacji powstające w miejscach przecinania się
lub wspólnych przestrzeni, należących jednocześnie do obszaru przestrzeni zielonych i obszaru przestrzeni publicznych.
W granicach obszarów przestrzeni zielonych oraz w bezpośredniej ich bliskości należy w przyszłych planach przeanalizować i zaleca się uwzględnić:
• zachowanie zgodności przeznaczeń terenów należących do wyznaczonych w studium czterech kompleksów terenów zielonych;
• wyznaczenie terenów przydatnych dla zagospodarowania rekreacyjnego, sportowego i turystycznego, trwałego i sezonowego, wraz z przynależnym tym terenom zagospodarowaniem;
• uszczegółowienie rozwiązań chroniących spójność ww kompleksów, na
stykach z istniejącym i planowanym układem drogowym;
• zagwarantowanie spójności ww kompleksów w miejscach szczególnie
kolizyjnych z planowanym i istniejącym układem drogowym, do których
należą miejsca wzajemnych krzyżowań się lub przecięć, oznaczone graficznie na rysunku studium;
• wyznaczenie ścieżek pieszych i rowerowych oraz tras turystycznych;
• zasadę, iż realizacja ciągłego systemu przestrzeni zielonych jest realizacją specyficznego celu publicznego i wina być w planach zagwarantowana poprzez wyznaczenie terenów ogólnodostępnych zielonych powiązań, niezależnie od stanu własności i władania nieruchomości,
w granicach których będą one wyznaczane;
• w przypadku ujawnienia na etapie opracowania uwarunkowań do planu – enklaw zieleni o cechach zieleni parkowej, parków z dopuszczeniem funkcji kultury lub rekreacji oraz innych terenów zieleni urządzo-
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nej, w tym terenów zabaw dla dzieci, należy przyjąć, że przeznaczenia
te w planie wskazane są do zachowania.
System winien zapewnić warunki do stymulowania nowych form przebywania i korzystania mieszkańców i przyjezdnych z walorów miasta Zielona Góra,
nie tylko w weekendy, ale w normalne dni pracy, po południu i wieczorem,
poprzez zmianę profilu, przyzwyczajeń i sposobów spędzania czasu wolnego,
a także zmianę i podniesienie jakości i standardów poszczególnych istniejących i planowanych obiektów oraz budowli związanych z obsługą wszelkich
form aktywności rekreacyjnej, turystycznej i sportowej.
W skali miasta system obszarów przestrzeni zielonych winien pełnić i realizować dodatkowe funkcje:
• krajobrazowe – poprzez objęcie ochroną prawną obszarów o wysokich
walorach przyrodniczo-krajobrazowych;
• klimatyczne – poprzez zachowanie terenów otwartych, istniejących
ekosystemów oraz wprowadzenie zalesień;
• społeczne – związane z wypoczynkiem, sportem i turystyką;
• produkcyjne – związane z gospodarką w terenach leśnych.
Realizacja systemu wymaga wypracowania i prowadzenia przez Władze
Miasta realnej polityki współpracy pomiędzy podmiotami związanymi z nieruchomościami położonymi w zasięgu obszarów przestrzeni zielonych, do
których należą:
• właściciele gruntów;
• miasto wraz z jednostkami zależnymi, inwestorzy strategiczni, wszystkie podmioty i osoby fizyczne zainteresowane współuczestnictwem
w realizacji systemu;
• jednostki administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i lokalnego;
• organizacje i towarzystwa społeczne;
tworząc trwałe podstawy do wieloletniego konsekwentnie realizowanego
programu rozwojowego, przyjętego przez wszystkie z wymienionych stron,
ujętego w konkretne ramy organizacyjne, prawne i formalne, gwarantujące
nadrzędność celów wspólnych nad celami poszczególnych wymienionych
wyżej podmiotów.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WÓD
˗ W części graficznej studium wyznacza się system wód powierzchniowych,
który tworzą: istniejące cieki wodne oraz stawy, położone w granicach wyznaczonych terenów.
˗ W odniesieniu do systemu wód oraz przyległych doń terenów zieleni przywodnej należy dążyć do:
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• wyraźnego geodezyjnego rozgraniczania tych terenów, uwzględniającego: aktualizację stanu własności, stopień uregulowania cieku, a także
okresowe zmiany przebiegu koryta;
• ochrony cieków i zieleni przywodnej, szczególnie w terenach zurbanizowanych i zabudowanych, z uwzględnieniem wymogów wynikających
z ochrony przeciwpowodziowej;
• zagwarantowania dostępu do wód dla celów konserwacji oraz ogólnej
dostępności do tych terenów zgodnie z przepisami odrębnymi i realizację w ich granicach ścieżek pieszych i rowerowych, zieleni rekreacyjnej.
Dla wód otwartych płynących – potoków oraz wód otwartych stojących –
stawów, zbiorników po eksploatacji kopalin, oczek wodnych, studium ustala
utrzymanie i rozwijanie istniejącego i nowego przeznaczenia z zachowaniem
przepisów odrębnych. Dla utrzymania czystości wód zgodnie z przepisami
odrębnymi, należy:
• wprowadzić zakaz odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych
i deszczowych;
• w przypadku zbiorników publicznych, zagwarantować dostępność
brzegów zgodnie z przepisami odrębnymi;
• wprowadzić zakaz rekultywacji otwartych wód stojących – naturalnych
i antropogenicznych, poprzez zasypywanie;
• nałożyć obowiązek utrzymania czystości na brzegach – wyeliminowanie
niekontrolowanych wysypisk śmieci;
• dopuścić koordynację zagospodarowania wód stojących z terenami
w których są położone bez prawa ograniczania wielkości lustra wody,
z możliwością regulacji brzegów i wykorzystaniem ich dla celów rekreacyjnych.

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Dotyczy terenów lasów – L1, do których należą: tereny lasów państwowych,
lasów komunalnych oraz lasów prywatnych wraz z terenami zabudowanymi na
gruntach leśnych:
˗ Przyjmuje się, iż dalsze użytkowanie obszarów leśnych i rolniczej przestrzeni
produkcyjnej powinno odbywać się w sposób racjonalny, chroniący ich trwałe wartości. Gwarantując utrzymanie równowagi i proporcji powierzchniowych pomiędzy terenami o charakterze naturalnym - przyrodniczym i terenami przetworzonymi – zurbanizowanymi, tym samym zachowując dla przyszłych pokoleń tradycyjny charakter miasta.
˗ Dla zagwarantowania utrzymania i ochrony istniejących kompleksów leśnych, pod warunkiem, iż są lasami w rozumieniu ustawy o lasach, należy
dążyć do:
• rozwoju ekosystemu leśnego poprzez uzupełnienie drzewostanu, gatunkami rodzimymi,
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ochrony istniejącej flory,
ochrony istniejących skupisk fauny chronionej,
utrzymania i korekty istniejących dróg wewnętrznych - śródleśnych,
zagwarantowania dostępności komunikacyjnej do wszystkich terenów
leśnych z układu dróg publicznych i wewnętrznych – śródleśnych, istniejących i nowoprojektowanych,
• wyznaczenia ciągów rekreacyjnych pieszych i rowerowych, szlaków turystycznych - ścieżek dydaktycznych, wzdłuż dróg wewnętrznych oraz
wyznaczenie miejsc widokowych,
• dopuszczenia zmiany przeznaczenia z terenów leśnych na tereny parków leśnych, pod warunkiem przeprowadzenia w przyszłych planach
miejscowych stosowanych ustawowych procedur, wyznaczenia parkingów przy przyległych do terenów leśnych drogach publicznych;
•
•
•
•

WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH WYNIKAJĄCE Z POTRZEB OCHRONY
ŚRODOWISKA
W zakresie ochrony środowiska w studium, a tym samym w przyszłych planach
miejscowych, wymagane jest utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska, przez:
˗ wprowadzenie do ustaleń planów kompleksowego systemu obszarów przestrzeni zielonej i nadania mu znaczącej rangi w prawie miejscowym;
˗ ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi i racjonalnego gospodarowania gruntami;
˗ zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów obsługi terenów zabudowanych, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz
urządzania i kształtowania terenów zieleni;
˗ uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej;
˗ zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków
klimatycznych;
˗ uwzględnianie potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami
i polami elektromagnetycznymi,
˗ ustalenie dla poszczególnych przeznaczeń właściwej proporcji pomiędzy
powierzchnią zabudowaną, utwardzoną i biologicznie czynną, pozwalających
na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia;
˗ uwzględnienie nowoczesnych kompleksowych sposobów zagospodarowania
obszarów zdegradowanych w wyniku dotychczasowej działalności człowieka;
˗ zakaz lokalizacji przedsięwzięć związanych ze składowaniem, gromadzeniem
lub przetwarzaniem odpadów oraz złomu za wyjątkiem terenów studium
oznaczonych symbolami P1, P2, T1;
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dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko w terenach studium oznaczonych symbolami P1, P2, T1;
dopuszczenie realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowiska, takich jak:
• tereny sportowo-rekreacyjne, w tym parki rozrywki,
• imprezy masowe,
• zespoły zabudowy produkcyjnej, usługowej, centra handlowe,
• stacje obsługi lub remontowe środków transportu, stacje obsługi lub
remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego,
• zespoły garaży lub parkingi,
• drogi publiczne,
• infrastruktura techniczna,
• stacje paliw,
• zabudowa mieszkaniowa,
• wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania, pod warunkiem, że ww. przedsięwzięcia nie są zakazane w konkretnym terenie.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zielona Góra, uchwalone na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015r. poz. 199 - t.j. z późn. zm.) Uchwałą Nr LVI/332/06 Rady Gminy Zielona
Góra z dnia 5 października 2006 r. i zmienionego uchwałą Nr XXX/239/09 z dnia
22 czerwca 2009 r. oraz Nr LIII.417.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r.
W opisywanym dokumencie opisano w rozdziale II. Ocena stanu zagospodarowania i uwarunkowania rozwoju wskazano na:
˗ zmniejszanie się znaczenia rolnictwa na terenie gminy, przy czym część użytków rolnych pozostaje niezagospodarowana, a w części przeznaczana pod
zabudowę (r. II.4.6);
˗ dominację w lasach siedlisk borowych, z udziałem sosny min. 80%; przy
czym „duża część lasów na obszarze gminy, położonych w odległości do
10 km od granic administracyjnych miasta, zaliczona została do grupy lasów
typu ochronnego, którego głównymi funkcjami są glebochronne, wodochronne, ochrony krajobrazu i przyrody, a także lasy strefy zieleni wysokiej
przeznaczone do masowego wypoczynku ludności (w obszarze Wysoczyzny
Lubuskiej)” – r. II.4.7;
˗ turytyczno-wypoczynkowe znaczenie Muzeum Etnograficznego Skansenu
w Ochli, Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz
Stadniny Koni przy Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w Przylepie (r. II.4.8);
˗ bogate walory przyrodniczo-kulturowe predestynujące gminę do rekreacji
poprzez wędrówki piesze i rowerowe wytyczonymi i oznakowanymi szlakami
turystycznymi (r. II.4.8);
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˗
˗

˗

˗

wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe Lasu Odrzańskiego w okolicy
Krępy, zauważając jednak jego zaniedbanie (r. II.4.8);
występowanie w lasach drzew obeco pochodzenia – tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny, przeorzech pięciolistkowy oraz sosna kłująca, występowanie wielu rzadkich gatunków roślin, w tym zagrożonych wyginięciem –
gałuszka kulecznica, nabrzeżyca, nadwodnik sześciopręcikowy, pajęcznica liliowata, ostnica Jana, przygiełka brunatna nadrzeczna, kaldezja dziewięciornikowa, ponikło wielołodygowe (r. II.5.8);
obecność obszarów Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina
Środkowej Odry PLB080004, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Kargowskie Zakola Odry PLH080012 i Zimna Woda PLH080062, obszarów chronionego krajobrazu (nr 18 Krośnieńska Dolina Odry, nr 21 Nowosolska Dolina Odry i nr 23 Dolina Śląskiej Ochli), rezerwatu przyrody Zimna Woda, użytków ekologicznych w Krępie i Zawadzie, zabytkowego parku w zatoniu i pomników przyrody – 20 (r. II.5.9);
obecność parków historycznych (r. II.6.4):
• w Zatoniu; „o charakterze krajobrazowym o zatartym układzie i licznych ubytkach starodrzewu”; „założony został w 1842 roku przez nadwornego berlińskiego ogrodnika Piotra Lennego, którego dziełem była
też oranżeria, przebudowana gruntownie w 1861 roku. Obecnie park
jest zaniedbany i przetrzebiony, zajmuje około 50 ha powierzchni. Przez
jego środek, wzdłuż południowej elewacji pałacu przebiega aleja lipowa. Wjazd do parku poprzedzony jest bramą wyjazdową, składającą się
z dwóch pawilonów. W parku obecnie czytelne są główne aleje, gazony,
trawnik oraz sztuczne ruiny. Cały zespół parkowy ogrodzony jest kamienno ceglanym murem (w stanie szczątkowym)”;
• w Starym Kisielinie; „zaniedbany, niewielki park ze zdewastowanym
mauzoleum rodowym”;
• w Jarogniewicach; „układ częściowo zatarty, położony jest przy folwarku o niepełnym układzie obiektów”;
• w Kiełpinie; „Park pałacowy – rozciąga się po zachodniej stronie pałacu.
Powstał prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, choć 300 letnie dęby mogą świadczyć o wcześniejszych początkach. Obecnie można
jeszcze odtworzyć miejsca alei, altany oraz dwóch stawów. Przez park
przepływał z północy na południe strumień, po którym zostało dziś suche koryto, wzdłuż którego rozciąga się szpaler dębów. Obecnie zdewastowany”;
• w Nowym Kisielinie; „Park – dawniej otaczał pałac od południa zajmując w formie trawników część podwórza gospodarczego. Całość składała się z dwóch kwater otoczonych na kształt ósemki alejkami oraz
dwóch stawów. Został zniszczony częściowo już na początku XX wieku,
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kiedy to na części jego obszaru zbudowano nowy budynek rezydencjonalny tzw. willę”;
• w Ochli; „Na uwagę zasługują także fragmenty dawnego zespołu parkowego zdewastowanego w latach 1928-1932 w czasie parcelacji majątku oraz w okresie powojennym. Do parku ogrodzonego murem kamiennym wiodła brama, ponadto znajdowały się w jego granicach trzy
stawy, oranżeria i przebieralnia kąpielowa. Starodrzew jest dziś bardzo
mocno przetrzebiony i trudno jest odtworzyć dawne aleje. Park od
strony zachodniej pałacu został przeznaczony w 1930 roku na potrzeby
remizy strażackiej, a istniejący tam staw zaczął spełniać rolę zbiornika
przeciwpożarowego”;
˗ obecność cmentarzy i parków jako zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (r. II.6.4):
• Jany, przy drodze Zawada-Przytok – cmentarz leśny (nieczynny);
• Jarogniewice – zespół folwarczny w tym park 2,5 ha – nr 29;
• Jeleniów, poza wsią, przy drodze do Żagania – cmentarz leśny;
• Kiełpin – park dworski;
• Krępa, poza wsią, ok. 150 m od drogi do Zielonej Góry – cmentarz leśny;
• Łężyca – cmentarz przykościelny rzymsko-katolicki (czynny) – nr 219;
• Nowy Kisielin – cmentarz rodowy Bojanowskich w Buszu Kisielińskim;
• Nowy Kisielin – zespół pałacowo-parkowo-folwarczny;
• Przylep, w pobliskim lesie – cmentarz leśny (czynny);
• Przylep – park krajobrazowy, ul. Szewska;
• Racula, na skraju wsi – cmentarz leśny;
• Racula, ok. 300 m za wsią – cmentarz śródpolny;
• Stary Kisielin, dz. Nr 88/9 – cmentarz rodowy rodziny von Stosch (nieczynny);
• Stary Kisielin, na krańcu wsi, przy drodze do Raculi – cmentarz wiejski
(czynny);
• Stary Kisielin – zespół pałacowo-parkowo-folwarczny, w tym park,
ul. Pionierów Lub.;
• Sucha, w pobliżu wsi, wśród pól - – cmentarz polny (czynny);
• Zatonie, w pobliżu kościoła we wsi – cmentarz przykościelny (nieczynny, ewang.);
• Zatonie – zespół parkowo-pałacowo-folwarczny – nr 42, 42a.
Za wadę opracowania należy wskazać w tym miejscu brak pogłęionych charakterystyk krajobrazowych i skonkretyzowanych wskazań lokalizacyjnych w ramach rozdziału II.5. Środowisko przyrodnicze, Ekofizjografia.
Terenów wymienionych powyżej nie ujęto w uwarunkowaniach wynikających
z potrzeb i aspiracji społeczeństwa.
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W opisie rozdziału III. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazano na
ochronę środowiska przyrodniczego wskazano na:
˗ cele przyrodnicze i kulturowe wymagające koncentracji na następujących
zagadnieniach (r. III.1.1):
• zachowanie i ochrona wartości środowiska naturalnego i kulturowego;
• prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej i rozwijanie wielofunkcyjnej
roli lasów;
• kształtowanie atrakcyjnego i estetycznego wizerunku gminy.
˗ możliwość wsparcia rolnictwa w zakresie kreowania (r. III.1.3):
• rolnictwa ekologicznego;
• gospodarki rolnej z przetwórstwem rolno-spożywczym i instytucjami
rynku rolnego;
• poza rolniczych funkcji wsi (agroturystyki, usług na rzecz turystów);
˗ prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej w warunkach pełnego rozpoznania wymogów ochrony środowiska (ekologizacja gospodarki leśnej)
(r. III.1.3);
˗ prowadzenie wielofunkcyjnej i proekologicznej gospodarki leśnej (r. III.1.3):
• wzbogacenia składu gatunkowego i stosowania różnych form zmieszania gatunków, odpowiednio do naturalnej mozaikowatości, w sztucznych odnowieniach zasobów, lub uzupełnień samosiewów;
• zachowania w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenia śródleśnych zbiorników i cieków wodnych oraz ich zabudowy biologicznej;
• udostępnienia walorów lasu do rekreacji i wypoczynku poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej;
• wykorzystania lasu oraz wiedzy i doświadczenia leśników w prowadzeniu edukacji przyrodniczej społeczeństwa;
• jeśli istnieje możliwość – oparcie wymiany pokoleń na naturalnym odnowieniu lasu, a ograniczenie stosowania odnowień sztucznych, co
oznacza stopniową przebudowę drzewostanu w kierunku ich unaturalnienia.
˗ jedynie uzupełniające znaczenie rozwoju turystyki w oparciu o zasoby gminy,
któremu cyt. „nie należy przypisywać znaczenia na równi z innymi funkcjami
gospodarczymi gminy” (r. III.1.3);
˗ możliwość budowy zalewu na rzece Śląska Ochla w rejonie Jeleniowa,
o pow. ok. 70 ha (r. III.1.3);
˗ możliwość utworzenia odrębnego układu ścieżek rowerowych o znaczeniu
międzyregionalnym i międzynarodowym; uzupełnionego o ścieżki o znaczeniu lokalnym (r. III.3.6);
Na obszarach ochrony przyrody zakazy wyszczególnione zostały w rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, do którego to zapisu odwołuje się
tekst Studium.
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W rozdziale III.5.2 zwrócono uwagę na zaśmiecenie lasów, jako istotny problem
w odniesieniu do tych powierzchni. Wskazano też na konieczność „zachowania
ciągłości historycznej otwartego krajobrazu rolniczego wraz z występującym
dziedzictwem kulturowym w postaci dobrze zachowanego osadnictwa wiejskiego” w odniesieniu do obszaru położonego na południowy wschód od wsi Nowy
Kisielin.
Ogólnie ujmując, zagadnienia zieleni kształtowanej zostały niemal ominięte
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zielona Góra. Nawet tak cenne obiekty jak parki przypałacowe i dworskie doczekały się zaledwie wskazania, że są a ich stan jest niesatysfakcjonujący. Nie
wskazano na żadne potrzeby w zakresie ich uporządkowania, rewitalizacji, czy
odtworzenia. Brak też wskazań dotyczących innych obiektów zieleni kształtowanej, uwidocznionych w uwarunkowaniach.

Rys. 5.8. Rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zielona Góra. Kierunki zagospodarowania przestrzennego
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