
Zielone płuca Ostroga



Stan obecny

Źródło: www.google.com/maps



Raciborski Budżet Obywatelski - edycja VI
„Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową”
Projekt ogólnomiejski

˃ Cel: 

Stworzenie nowego, małego parku miejskiego na mapie naszego miasta,  
poprawienie estetyki pustego, monotonnego placu. Uzupełnienie tego terenu o nowe 
nasadzenia, zieleń wysoką i niską (krzewy, byliny, łąka kwietna).



Raciborski Budżet Obywatelski - edycja VI
„Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową”
Projekt ogólnomiejski

˃ Uzasadnienie realizacji: 

- poprawa jakości powietrza,
- czynnik społeczny, zdrowotny i ekologiczny,
- retencja wód opadowych,
- poprawa bioróżnorodności,
- niwelowanie miejskiej wyspy ciepła.



Raciborski Budżet Obywatelski - edycja VI
„Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową”
Projekt ogólnomiejski

˃ Opis projektu: 

- Uzupełnienie istniejącego terenu zieleni o nowe nasadzenia roślinności: zieleń 
wysoką i niską.

- Stworzenie nowego małego parku miejskiego.
- Poprawienie estetyki „pustego” monotonnego placu.
- Zielone przestrzenie nie tylko obniżają poziom stresu ale sprzyjają relaksowi

i zwiększają stymulację umysłową, obniżają temperaturę powietrza, mają 
istotne znaczenie w mieście o wysokim zanieczyszczeniu powietrza.

- Ponadto utworzenie tężni solankowej , która uatrakcyjni miejsce.
- Miejsce to istotnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.



Raciborski Budżet Obywatelski - edycja VI
„Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową”
Projekt ogólnomiejski

˃ Miejsce realizacji: Ostróg, skrzyżowanie ulic Książęcej i Królewskiej.

˃ Szacowana kwota: 1 000 000,00 zł.

˃ Liczba głosów: 3565. 



Uwagi wnioskodawcy do projektu

Opracowanie szczegółowego projektu […] odbędzie się przy współpracy 
Wnioskodawcy z raciborskimi szkołami tj. PWSZ (obecnie ANS) oraz CKZiU nr 1 
w Raciborzu uwzględniając konsultacje społeczne.

Miastu zależy na realizacji projektu zgodnie z prośbą Wnioskodawcy oraz z 
uwzględnieniem partycypacyjnego podejścia, ponieważ efektem działań będzie 
przestrzeń dla każdego.



Działania podjęte przez Urząd Miasta w 2022 r.

˃ 2022 r.:  zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty  1 mln zł. 

˃ 28 marca 2022 r.:  podpisanie umowy pomiędzy Miastem Racibórz a Instytutem 
Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
(obecnie Akademia Nauk Stosowanych) na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania.

˃  13 kwietnia 2022 r.: prezentacja koncepcji studentów w UM Racibórz
w obecności Wnioskodawcy projektu 

˃  14 kwietnia 2022 r.: publikacja koncepcji w lokalnych portalach tak, by wszyscy 
mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać.

Źródło: www.raciborz.pl



Koncepcje przedłożone przez PWSZ (Obecnie ANS)

Opracowanie: Cleo Dzwonkiewicz, Monika Łukoszek



Koncepcje przedłożone przez PWSZ (Obecnie ANS)

Opracowanie: Aleksander Walenko, Arkadiusz Glenc



Koncepcje przedłożone przez PWSZ (Obecnie ANS)

Opracowanie: Godlewski, Juraszczyk



Koncepcje przedłożone przez PWSZ (Obecnie ANS)

Opracowanie: Weronika Gwóźd, Paweł Osko



Koncepcje przedłożone przez PWSZ (Obecnie ANS)

Opracowanie: Małgorzata Staroń, Klaudia Pytlik



Koncepcje przedłożone przez PWSZ (Obecnie ANS)

Opracowanie: Tambor, Pólkowska



Koncepcja ostatecznie wybrana do dalszych prac

Opracowanie: Dominika Kalemba, Monika Sowa 



Przekazanie zadania do realizacji

˃  14-27 kwietnia - prace zespołu eksperckiego w Urzędzie Miasta 
związane z wyborem koncepcji na której oprą się 
dalsze prace projektowe 

˃ 25 maja 2022 r. - przekazanie wybranej koncepcji opracowanej przez 
studentów ANS pod nadzorem  dr inż. arch.  
Joanny Sokołowskiej-Moskwiak prof. ANS  

w Raciborzu, do Wydziału Inwestycji i Urbanistyki

˃  12 lipca 2022 r. - przetarg na opracowanie dokumentacji 
projektowej

˃  02 sierpnia 2022 r. - informacja o wyborze wykonawcy 

˃  09 sierpnia 2022 r. - podpisanie umowy z wykonawcą 

˃  07 listopada 2022 r. - przedłożenie dokumentacji projektowej 
przez Studio Architektury Bober









Pozwolenie na budowę

˃  02 stycznia 2023 r. - zatwierdzenie projektu zagospodarowania 
działki oraz projektu architektoniczno-
budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na 
budowę przez Starostę Raciborskiego.



Kosztorys inwestorski

6 177  656,13 zł 
W związku z faktem, że wartość realizacji projektu znacząco 
przewyższa kwoty zaplanowane we wniosku zgłoszonym do 
budżetu obywatelskiego zapadła decyzja o organizacji spotkania 
z mieszkańcami, mające na celu wspólne wypracowanie 
sposobu realizacji projektu. 

PorozmawiajMy



Dotychczasowe doświadczenia – Ogród Jordanowski

Kalendarium projektu:

˃ 2010 r. - zlecono wykonanie projektu. Ze względu na brak środków 
projekt nie był realizowany. 

˃ 2016 r. - w związku z pojawieniem się możliwości finansowania 
projektu ze środków zewnętrznych oraz ogromną potrzebą 
mieszkańców, ponownie dostrzeżono problem 
zagospodarowania obszaru. 

˃ Powstał społeczny komitet, który bardzo aktywnie pracował nad 
zagospodarowaniem przestrzeni oraz aktywizacją mieszkańców w tym 
rejonie miasta. 

˃  2016 r. Biuro Projektowe Andrzej Lenard wykonało projekt budowlany

Źródło: „Światło na Park” działania społeczne 
Stowarzyszenia ASK



Realizacja projektu – Ogród Jordanowski

˃ Całkowita wartość inwestycji: 2 260 030,31 zł 
˃ Wartość dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020:

1 921 025,76 zł
˃ Realizacja inwestycji: 08.2016 r. - 06.2020 r. (początek 2010 r.) 
˃ Data wybrania projektu do dofinansowania: czerwiec 2018 r.
˃ Powierzchnia: 63,80 a

Źródło: „Światło na Park” działania społeczne Stowarzyszenia ASK



Ogród Jordanowski „przed”

Źródło:  Urząd Miasta Racibórz



Ogród Jordanowski „po”

Źródło:  Urząd Miasta Racibórz, www.naszraciborz.pl



Zielone  płuca Ostroga - wyzwania

Obszar

˃  Ponad 124 ary
˃ Największy od dekad zielony, rekreacyjny  areał,

jaki Miasto będzie miało zagospodarować. 
˃ Teren jest ponad 2x większy niż obszar Ogrodu 

Jordanowskiego.

Źródło:  www.google.com



Zielone  płuca Ostroga - wyzwania

Koszty realizacji

˃  6 177 656,13 zł 
˃  Kwota stanowi 617% zakładanej we wniosku 

wartości. 
˃ W związku z inflacją koszty te obecnie z pewnością 

wzrosną.

Źródło:  www.shutterstock.com



Zielone  płuca Ostroga - wyzwania

Roczne koszty utrzymania

˃  min. 600 000,00 zł (10% kosztów inwestycji)

˃ Koszty eksploatacji dwukrotnie mniejszego Ogrodu 
Jordanowskiego wyniosły w 2021 r. 220 907,60 zł, w 
2022 r. 227 842,22 + prąd (Tauron jeszcze nie 
wystawił faktury za energię za 2022 r.)

Źródło:  www.shutterstock.com



Rozwiązania oparte na przyrodzie 

Nature Based Solutions 

- NBS-

Możliwe rozwiązania alternatywne



˃ Jeden z projektów strategicznych zaproponowanych w krajowej 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju 

˃ PIM finansowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Partnerem merytorycznym projektu jest Bank Światowy.

˃ Celem Sieci Zielone Miasta jest wspieranie miast uczestniczących w 
projekcie we wdrażaniu rozwiązań na rzecz klimatu, przyczynianie się do 
zwiększenia odporności miast na ekstremalne zjawiska.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM)



Partnerska Inicjatywa Miast



Realizacja projektu PIM buduje duży potencjał personalny i instytucjonalny, który powinien 
być rozwijany. Miasta uczestniczące w PIM tworzą wzajemne relacje i kontakty, co stanowi 
dodatkową wartość projektu. 

Partnerska Inicjatywa Miast – wizyta studyjna 
w Raciborzu w sierpniu 2022 r.



˃ Niwelowanie negatywnych skutków zmian klimatu w miastach.

˃ Poprawa jakości środowiska przyrodniczego w miastach.

˃ Wzmocnienie świadomości mieszkańców o tym, jak pozytywne znaczenie 
mają nawet niewielkie działania proekologiczne wdrażane w najbliższym 
otoczeniu i niewielkim kosztem.

˃ Nauka współpracy i współodpowiedzialności za przyrodę i przestrzeń 
publiczną.

˃ Wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w działania zagospodarowania 
otoczenia z rozwiązaniami NBS.

„Naturalne rozwiązania są najbardziej efektywne 
w kształtowaniu klimatu miast.”

(KPM, czerwiec 2022 r.)

Rozwiązania oparte na przyrodzie w mieście – kierunki działania



Rozwiązania NBS – Adaptacja do zmian klimatu



Rozwiązania NBS – Adaptacja do zmian klimatu



Rozwiązania NBS – Adaptacja do zmian klimatu



Rozwiązania NBS – Adaptacja do zmian klimatu



Rozwiązania NBS – Adaptacja do zmian klimatu



Rozwiązania NBS – Poprawa jakości środowiska w mieście 
- Miejski las kieszonkowy

˃ Metoda opracowana w latach 70. XX w. przez japońskiego botanika Akirę 
Miyawakiego.

˃ Lasy kieszonkowe (mikrolas) to rozbudowany ekosystem leśny na niewielkiej 
powierzchni.

˃   Od 15 do 40 rodzimych gatunków drzew i krzewów.

˃ Inspirowane procesami zachodzącymi w naturze oraz jej różnorodnością. 
Pozwala na efektywne zalesianie terenów miejskich.

˃ Upowszechnione w krajach zachodniej Europy,  w 2021 r. trafia do Polski.

˃ Kluczowe elementy metody to: gęstość nasadzenia, szybszy wzrost roślin, 
bioróżnorodność.



Rozwiązania NBS – Poprawa jakości środowiska w mieście 
- Miejski las kieszonkowy

˃  Z inicjatywy samorządu Miasta Poznania na prywatnym terenie nowego osiedla 
wybudowanego przez dewelopera.

˃ Teren: niezagospodarowany nieużytek. Powierzchnia 250 mkw.

˃ Ponad 700 sadzonek drzew i krzewów.

˃ Rośliny wzrastają w gęstym zadrzewieniu, tworząc unikalny mikroklimat w miejskiej 
przestrzeni. 

˃  Wpływa na zwiększenie bioróżnorodności oraz na retencję wód deszczowych. 

˃  Ważne miejsce edukacyjne i społeczne dla mieszkańców.

˃ Posadzony przez mieszkańców w ramach zorganizowanej przez magistrat akcji we 
współpracy z deweloperem.

˃ Koszt rzędu 50 tys. zł.





Rozwiązania NBS – Poprawa jakości środowiska w mieście 
- Parki kieszonkowe - Kraków

„Ogród  relaksacyjny” 

„Ogród  lipowy” 

„Ogród  kasztanowy” 



Rozwiązania NBS – Poprawa jakości środowiska w mieście 
– Sady miejskie

Kętrzyn Ciechanowiec



Rozwiązania NBS – Poprawa jakości środowiska w mieście 
– Sady miejskie

Tychy Rzeszów



Rozwiązania NBS – Zielona rewitalizacja z udziałem mieszkańców

Przedszkole „Kwiaty polskie” – plac zabaw przed rewitalizacją



Przedszkole „Kwiaty polskie” – dzieci projektują przestrzeń placu zabaw

Rozwiązania NBS – Zielona rewitalizacja z udziałem mieszkańców



Rozwiązania NBS – Zielona rewitalizacja z udziałem mieszkańców

Przedszkole „Kwiaty polskie” – plac zabaw po rewitalizacji



Możliwości

˃ Obszar przeznaczony pod adaptację dla Zielonych płuc Ostroga jest na tyle duży, że pozwoli na realizację 
zarówno parku kieszonkowego, kieszonkowego lasu miejskiego, pozostawienie obecnych tam urządzeń w tych 
samych miejscach jak i budowę innych urządzeń.

˃ Spełnione będą kryteria projektu, byłby to teren zielony i przyjazny mieszkańcom, oczyszczający powietrze i 
tworzący swoisty mikroklimat.

˃ Koncepcje studentów są ambitne, ale nie uwzględniają kosztów realizacji i późniejszej eksploatacji.

˃ Warto rozważyć inne możliwości i trendy europejskie. „Sąsiedzki ogród 
Krakowian” 



Porównanie rozwiązań

Plusy Minusy
Gotowa dokumentacja 
projektowa

Koszty znacznie
przewyższające początkową 
wartość

Pozwolenie na budowę Długi czas realizacji inwestycji

Duży, bardzo atrakcyjny teren 
rekreacyjny

Wysokie koszty utrzymania

Odbiega od koncepcji 
Wnioskodawcy - brak 
pewności, czy jest to projekt 
oczekiwany przez 
mieszkańców

Znikome szanse na 
pozyskanie dofinansowania z 
UE (2021-2027)

Zasadność realizacji 3 tężni w 
małym mieście

Plusy Minusy
Niższe koszty inwestycji 
utrzymania

Konieczność opracowania 
nowego bądź modyfikacja 
istniejącego projektu

Zgodne z europejskimi 
trendami

Mniejszy teren rekreacyjny, 
ale za to naturalny i zielony

Możliwości pozyskania 
środków finansowych (w tym 
z UE 2021-2027)

Konieczność dokonania 
uzgodnień pozwolenia na 
budowę

Bazuje na rozwiązaniach 
naturalnych w duchu 
budowania odporności miasta 
na zmiany klimatu

Zachowanie celu projektu
zgłoszonego w ramach BO

Realizacja projektu  
Studio Architektury Bober

Realizacja nowego projektu
w oparciu o Nature Based Solution



ZAPRASZAMY 
DO DYSKUSJI 
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