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Ogrody Przyjazne Naturze

• Celem projektu jest kreowanie zielonych przestrzeni dla zachowania 

różnorodności biologicznej oraz adaptacja ogólnodostępnych przestrzeni do zmian 

klimatu poprzez zwiększenie powierzchni nasadzeń roślin w przestrzeni publicznej 

oraz jej uatrakcyjnienie.

• Projekt skierowany do jednostek samorządu terytorialnego województwa 

łódzkiego, które mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie dotacji. 

• Bez wkładu własnego JST.

• Budżet projektu: 3 mln zł.



Ogrody Przyjazne Naturze

• Główne zadania, które mogą być sfinansowane z dotacji:

• tworzenie i rewitalizacja ogrodów, parków i skwerów,

• nasadzenia zielonych i kwietnych alei z wykorzystaniem rodzimych gatunków i roślin 

miododajnych,

• tworzenie obszarów zielonych przyjaznych ptakom i owadom,

• tworzenie zielonych terenów rekreacyjnych z funkcją ścieżki edukacyjnej,

• tworzenie elementów zielonej infrastruktury, np. zielone przystanki, zielone dachy, zielone 

place zabaw,

• tworzenie ogrodów sensorycznych.



Ogrody Przyjazne Naturze – przyznane dotacje 

• W naborze wpłynęły 52 wnioski jednostek samorządu terytorialnego

z województwa łódzkiego.

• Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie zielonej infrastruktury

otrzymały 22 samorządy.



Wizualizacja projektu „Sulmierzyce bliżej natury”



„Sulmierzyce bliżej natury”

• Przedmiotem zadania jest odtworzenie parku przy pl. Kościuszki w Sulmierzycach,

urządzenie terenów zieleni wraz z wykonaniem automatycznego systemu nawadniania.

• W ramach renowacji parku przewidziano utworzenie miejsca przyjaznego dla ptaków

i owadów oraz wykonanie aranżacji zielenią z wykorzystaniem nasadzeń roślin

miododajnych i roślin służących do budowy ogrodów sensorycznych.

• Zaprojektowane nasadzenia wzdłuż drogi powiatowej utworzą zielony ekran akustyczny,

który będzie pochłaniał zanieczyszczenia powietrza i stanie się skutecznym ogniwem

w walce ze smogiem.

• W wyniku realizacji projektu park wzbogaci się o 36 drzew, 209 krzewów i 432 rośliny -

m.in. jaśminowce, klony, głóg, hortensje, derenie, kaliny japońskie i berberysy.



Certyfikat „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”



Certyfikat „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”

• W ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” powstała inicjatywa nagradzania

Certyfikatem ogólnodostępnych terenów zielonych, które wyróżniają się walorami

przyrodniczymi lub krajobrazowymi.

• Miejsca wyróżnione Certyfikatem zostaną objęte działaniami promocyjnymi przez Województwo

Łódzkie.

• Zgłoszeń miejsc mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje

pozarządowe, a także osoby fizyczne poprzez przesłanie na adres: ogrody@lodzkie.pl

wypełnionego formularza wraz ze zdjęciami oraz opisem miejsca. Zgłoszenia przyjmowane są

bezterminowo. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: www.lodzkie.pl.

• Zachęcamy mieszkańców, samorządowców i wszystkich miłośników zieleni do zgłaszania

wyjątkowych miejsc, które będą mogły szczycić się Certyfikatem „Województwo Łódzkie

Ogrodem Polski”.

mailto:ogrody@lodzkie.pl
http://www.lodzkie.pl/


Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego

• W ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” są

organizowane m.in. szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu

terytorialnego: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych

i pracowników urzędów.

• Celem szkoleń jest przedstawienie korzyści płynących z przeobrażeń

przestrzeni publicznej w zielone enklawy oraz zachęcanie włodarzy miast

do odejścia od „betonizacji” i wprowadzenia licznych rozwiązań

ekologicznych.



Terminy szkoleń dla samorządowców

Powiat Miejsce Termin 

sieradzki CRE WŁ w Sieradzu, ul. 3 maja 7, II piętro 17.10.2022 r. godz. 10:00-15:00

zgierski
Starostwo Powiatowe w Zgierzu Sadowa 6A, 

95-100 Zgierz - I piętro
18.10.2022 r. godz. 10:00-15:00

wieruszowski
Urząd Miejski w Lututowie, ul. Klonowska 8  

- sala konferencyjna I piętro
19.10.2022 r. godz. 10:00-15:00

kutnowski
Starostwo Powiatowe w Kutnie ul. Tadeusza 

Kościuszki 16, Kutno
20.10.2022 godz. 10:00-15:00

tomaszowski
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz., 

ul. Świętego Antoniego 41
21.10.2022 godz. 10:00-15:00

zduńskowolski GOK w Szadku, Widawska 16, Szadek 25.10.2022 godz. 10:00-15:00

brzeziński
Świetlica w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych ul. 3-go maja 5, 
Brzeziny

26.10.2022 r. godz. 10:00-15:00

łódzki wschodni
Urząd Gminy Andrespol - Sala ślubów, ul. 

Rokicińska 126 
27.10.2022 godz. 10:00-15:00

piotrkowski
CRE WŁ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. 

Wojska Polskiego 2
28.10.2022 godz. 10:00-15:00

rawski Centrum Aktywności Kulturowej w 
Boguszycach ul. Boguszyce 2F visa szkoły

02.11.2022 godz. 10:00-15:00

wieluński
Starostwo Powiatowe w Wieluniu, ul. plac 

Kazimierza Wielkiego 2
03.11.2022 r. godz. 10:00-15:00



Dziękuję za uwagę

Departament Klimatu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego


