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INTERPELACJA 

ws. kierunku rozwoju zieleni miejskiej w naszym miescie 

IMie ma wqtpliwosci, ze estetyka i roznorodnosc krajobrazu przestrzennego jest 

potrzebna dia psychtcznego i spotecznego zdrowia mieszkancow. Rozpatruj^c miasto pod 

k^tem jego spotecznej atrakcyjnosci musimy uwzgl^dnic kompozycji przestrzenng 

i atrakcyjnosc przestrzeni publicznych miasta. Projektujgc przestrzeri miejsk^, wptywajqcg 

na doznania mieszkancow, warto uzywac jako elementow kompozycji przestrzennej nie 

tyiko form architektonicznych, ale rowniez form zieleni. W zwiqzku z tym na potrzeby 

interpelacji wykorzystafem dane zebrane przez MojaPolis i BIQdata, ktore przygotowaly 

ranking najbardziej zielonych miast Polski. Pod uwag^ zostaty wzi^te wyl^cznie najwi^ksze 

miasta w Polsce, w tym Konin. W miastach, ktore znalazty si? w rankingu wysoko, 

najwi^kszq cz^sc terenow zielonych zajmujg lasy. Rosn^ na ogot na obrzezach, ale pefniq 

funkcj? zielonych ptuc. W Sopocie tereny zielone stanowiq az 59 proc. powierzchni miasta. 

Same lasy rozci^gaj^ si? na wzgorzach otaczaj^cych Oper? Lesn^, a ich tqczna powierzchnia 

odpowiada ponad potowie powierzchni miasta. Sopot zajmuje takze najwyzsze miejsce 

w rankingu zywoptotow - w obr^bie 1 km kwadratowego rosnie tam blisko 3 km 

zywoptotow. Konin zajmuje w zestawieniu dalekie, trzecie miejsce.od kohca. Powierzchnia 

lasow w naszym miescie wynosi tyIko 3,2 proc. Obszar parkow, zielehcow, terenow zieleni 

osiedlowej i ulicznej to zaiedwie 2,3 proc. Hose zywoptotow w naszym miescie rowniez 



wypada fatalnie na tie innych miast. Na jeden metr kwadratowy powierzchni przypada 

u nas 250 metrow zywoptotu, dIa porownania srednia zywoptotow w Polskich miastach to 

718 metrdw. Nieosiggalny jest dIa nas poziom zalesienia miast takich jak Sopot, Zielona 

Gora czy Katowice, diatego w mojej ocenie powinnismy skupic si? na rewitalizacji 

i poszerzaniu terenow zielonych wyt^czywszy lasy. Wzorem dIa Konina powinny bye takie 

miasta jak Bydgoszcz 8,4 proc, Siemianowice Sl^skie 9,3 proc, czy Grudziqdz 5,2 proc. 

terenow zielonych. Jezeli chodzi o wzrost terenow zielonych, to w strategii miasta Konina 

na lata 2015 -2020 mozemy przeczytac, ze powierzchnia zieleni ulicznej w ciqgu ostatnich 

6 lat wzrosta tyIko raz - w 2008 r. - o 72 ha czyli o 42,4 proc. i od tamtego czasu utrzymuje 

si? na tym samym poziomie 242 ha. Z kolei powierzchnia parkow, zielehcow i terenow 

zieleni osiedlowej w latach 2007-2011 podlegata niewielkim zmianom, natomiast wzrosta 

w 2012 r. o 30 ha czyli o 19 proc. 

Konin posiada potencjat rozwoju zieleni miejskiej. Nadziejg napawaj^ plany miasta 

zwigzane z rekreacyjnym wykorzystaniem Wyspy Pociejewo. Cieszy fakt, ze Koninski Budzet 

Obywatelski zostat wykorzystany do zasadzenia nowych drzew w ramach Sadow 

Owocowych. Posiadamy tez tereny, ktorych atrakcyjnosc mozna podniesc stosunkowo 

nieduzym naktadem finansowym. Mozna uzupetnic zywoptoty, ktore zaniedbane 

i poprzerywane, na przyktad zywoptoty wzdtuz Alei 1-go IVIaja. PodobnJe niewielkimi 

naktadami finansowymi mozna uzupetnic zieleh przy ulicach. Wedtug mnie szczegolny 

potencjat rozwoju posiadaj^ tereny wzdtuz ulicy Przemystowej. Juz teraz istnieje tam dobrze 

zagospodarowany przez miasto park z placem zabaw, tawkami i sciezkami spacerowym. 

Mozemy jednak zwi^kszyc jego powierzchni? przez zasadzenie nowych drzew na dziatkach 

onumerach 229/26,24^18. 

DIa zwi?kszenia spotecznego i psychicznego komfortu mieszkancow powinnismy 

rozpocz^c dyskusj? nad konihsk^ zieleni^. Nie powinnismy skupiac si? jednak na poprawie 

jakosci zieleni poszczegolnych uNc czy osiedli. Potrzebny nam dokument, ktory obejmie 

cate miasto. Dobrym rozwigzaniem moze bye przygotowanie dokumentu, dotyczqcego 

kierunkow rozwoju i zarzqdzania terenaml zieleni. Taka strategia powinna uwzgl?dnic m.in. 

zagadnienia zwi^zane z utrzymaniem oraz rozwojem terenow zieleni, potrzebami 

mieszkancow i uzytkownikow miasta oraz jego rozwojem przestrzennym. Dokument 



powinien bye przygotowywany metodg partycypacyjno-eksperck^. W pracach nad nim 

powinni wzigc udziat nie tyiko fachowcy z zakresu architektury krajobrazu, dendrologii, 

ornitologii, ochrony przyrody i inzynierii srodowiska, ale takze nnieszkahcy. Przykladem 

konsultacji, ktore mozemy wykorzystac przy powstaniu takiego dokumentu jest dziatalnosc 

Fundacji Sendzimira, ktora za pomocq strony internetowej www.licznazielen.pl zapytata 

mieszkancow czterech polskich miast o stan zieleni w ich miastach. Mieszkahcy za 

posrednictwem strony mogg wypowiedziec si? na temat zieleni w swoim miescie, poprzez 

umieszczenie na mapie miasta znacznika z nast?pujqcymi uwagami dotycz^cymi zieleni: 

1) Miejsca sp?dzania czasu w otoczeniu zieleni, 

2) Inne wartosciowe miejsca w otoczeniu zieleni, 

3) Zieleri zle urz^dzona, 

4) Zieleh zaniedbana, 

5) IVIiejsca, w ktorych brakuje zieleni. 

Zasi?gni?cie opinil mieszkancow i wykorzystanie wiedzy ekspertow pozwoli stworzyc 

dokument petnowartosciowy, ktory odpowiada na potrzeby mieszkancow i zwi?ksza 

mozliwosci wykorzystania przestrzeni publicznej w naszym miescie. Wedtug mnie 

stworzenie takiego dokumentu jak najbardziej wpisuje si? polityk? miejskq. 

Z powazaniem, 

Krystian Majewski 

Radny Miasta Konina 


