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UWAGI UCZESTNIKÓW WARSZTATU KONSULTACYJNEGO 

z 10.01.2018 (Lipowa, odc. Więckowskiego - Zielona) 

 

1. Układ ulicy 

 Mieszkańcy nie mieli szczególnych preferencji w kwestii układu, 

wskazywali przede wszystkim na kwestię pogodzenia miejsc postojowych 

z zielenią – jednego i drugiego powinno być jak najwięcej. 

 Należy wyraźnie zaznaczyć wjazdy do bram, aby uniknąć ich blokowania. 

 Ograniczenie prędkości np. poprzez wprowadzenie szykan nie stanowi 

problemu dla mieszkańców. 

 Można pomyśleć o pasach zieleni wzdłuż kamienic, które nie mają usług w 

parterach. 

 Gdzie będzie zgarniany śnieg zimą? 

2. Miejsca postojowe 

 Kluczowa kwestia – należy zapewnić jak największą liczbę miejsc 

postojowych? 

 Konieczna jest regularna kontrola, czy samochody są zaparkowane 

prawidłowo. 

 Konieczne jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania – obecnie na 

Lipowej parkują osoby, które unikają opłat na należących do strefy ulicach 

w sąsiedztwie, np. pracownicy Zielonego Rynku, którzy zostawiają 

samochody na cały dzień. Konieczna jest większa rotacja, przede 

wszystkim przy Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. 

 Niektóre kamienice posiadają własne miejsca postojowe na podwórzach i 

nie potrzebują dużej liczby miejsc na ulicy. 

 W okolicy znajdują się m.in. szkoły tańca i kravmagi, więc między 17 a 20 

wiele miejsc jest zajętych przez osoby przyjeżdżające na zajęcia 

 Miejsca powinny być wyraźnie zaznaczone, a między strefą dla pieszych a 

miejscami postojowymi można wprowadzić słupki, dobrze widoczne dla 

kierowców 

3. Materiały 

 Wskazano na bruk jako materiał, który może generować hałas 

 



  „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” 
  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

 

 

4. Zieleń – układ 

 Mieszkańcy nie mieli preferencji odnośnie układu zieleni, zasugerowali 

jednak, że obszar przy najwyższych kamienicach jest zacieniony i drzewa 

mogą tam nie przetrwać z uwagi na brak słońca 

5. Zieleń wysoka 

 Preferowane są lipy z uwagi na nazwę ulicy i zapach (pojawiły się jednak 

także wątpliwości odnośnie brudzenia) 

 Większość konsultowanych mieszkańców opowiedziała się przeciwko 

topolom, które łatwo się łamią, brudzą i wiele osób jest uczulone na ich 

pyłki 

6. Zieleń niska 

 Trawa – nie, raczej krzewy (bukszpany, tawuły), pnącza i bluszcze  

 Jeśli wzdłuż kamienic pojawią się pasy zieleni, należy zapewnić 

odpowiednią izolację fundamentów. 

7. Infrastruktura 

 Odwodnienie stanowi problem na ulicy – jest tylko jeden wpust 

odprowadzający deszczówkę, a w bramach stoją kałuże wody.  

8. Czystość 

 Jeden z mieszkańców zapytał o odpowiedzialność za odśnieżanie 

chodnika przed kamienicą w przypadku wprowadzenia Strefy 

Zamieszkania 

 Wskazana jest regularna kontrola Straży Miejskiej.  

 Konieczne jest wprowadzenie większej liczby śmietników – obecnie ich 

brakuje i mieszkańcy skarżą się na rozrzucane lub pozostawiane np. na 

parapetach śmieci 

 Jeden z największych problemów stanowią psie odchody – wskazane jest 

umieszczenie koszy na śmieci, jednak mieszkańcy nie są zainteresowani 

wydzieleniem specjalnej strefy dla psów (brak miejsca, konflikty związane 

z lokalizacją pod oknami) 

9. Ławki 

 Mieszkańcy w większości nie są zainteresowani ławkami bojąc się o ich 

nieodpowiednie wykorzystywanie (picie alkoholu) – sugerują ograniczenie 

ich liczby do minimum, ustawienie w miejscach dobrze widocznych i 

oświetlonych. 
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10. Bezpieczeństwo 

 Na ulicy stosunkowo rzadko zdarzają się niebezpieczne sytuacje, dość 

częsty jest jednak wandalizm (niszczenie małej architektury w podwórzach, 

niszczenie samochodów) 

 Należy unikać projektowania miejsc ciemnych i zakamarków. 

 Samochody jeżdżą po ulicy z niewielką prędkością – piesi czują się 

bezpiecznie.  

 Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne. 

11. Oświetlenie 

 Nie omawiano szczegółów oświetlenia, ale powinno zapewniać 

bezpieczeństwo. 

12. Monitoring 

 Obecnie monitoring jest zapewniony przy wejściach do kamienic nr 23 i 27 

oraz przy urzędzie 

 Mieszkańcy sugerowali monitoring na ulicy jako narzędzie poprawy 

bezpieczeństwa 

13. Inne 

 Mieszkanka kamienicy nr 23, która jest przewodniczącą wspólnoty, prosiła 

o odpowiednio wczesne powiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót, 

aby uzgodnić z wykonawcą równoległe wykonanie izolacji fundamentów 

budynku  

 Niedaleko znajduje się sklep monopolowy, a na rogu Zielonej ma zostać 

otwarty punkt gastronomiczny, gdzie wspólnota nie pozwoliła na sprzedaż 

alkoholu, naprzeciwko – pub. 

 W okolicy ma powstać nowy budynek z garażem podziemnym. 

 

 

ZAPRASZAMY NA DRUGI WARSZTAT  

[ŚRODA, 31 STYCZNIA 2018, GODZ. 17.30 - 20.00],  

W TRAKCIE KTÓREGO PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ 

PAŃSTWU DO ZAOPINIOWANIA  

WARIANTY PRZEBUDOWY ULICY. 


