
Załącznik do Uchwały Nr 370/20 

Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 25.02.2020 

Regulamin projektu „Ogrody Osiemnastki” 2020 

Ogólne założenia: 

Projekt jest skierowany dla mieszkańców bloków w Nowej Hucie, którzy chcą zagospodarować i 

upiększyć teren zielony wokół swojego bloku. Nawiązuje do historii Nowej Huty, pomyślanej jako 

miasto ogrodów. Ma walor aktywizujący - wpływa pozytywnie na odtwarzanie więzi społecznych 

pomiędzy sąsiadami, integruje wokół wspólnej idei, edukacyjny – popularyzuje wśród dzieci i 

młodzieży postawy proekologiczne, oraz estetyczny – daje komfort obcowania z zielenią i wpływa na 

atrakcyjność terenu wokół bloku, a co za tym idzie, na jakość życia mieszkańców.   

1. Do projektu mogą przystępować wspólnoty poszczególnych bloków. Nie mogą to być 

pojedyncze osoby, ani mieszkańcy tylko jednej klatki, lecz przedstawiciele całego bloku. 

Najlepiej, aby odbyło się to w drodze uchwały Rady i Zarządu Wspólnoty. Jeśli to nie będzie 

uchwała, prosimy o sporządzenie listy podpisów poparcia ¾ mieszkańców danego bloku. 

 

2. Uchwała (bądź lista podpisów) powinna być załączona do deklaracji przystąpienia do 

projektu, którą można pobrać ze strony Rady Dzielnicy XVIII (lub w jej siedzibie), wypełnić 

oraz dostarczyć osobiście do siedziby Rady Dzielnicy XVIII, os. Centrum B 6 w terminie do 

30 kwietnia 2020 r.  

 

3. W deklaracji znajduje się zastrzeżenie, że w ciągu roku trwania projektu oraz w roku 

następnym wokół bloku Wnioskodawców nie będą prowadzone prace inwestycyjno-

remontowe, jak np. termomodernizacja, wymiana kanalizacji czy oświetlenia itp.  

 

4.  W deklaracji znajduje się zobowiązanie, że Wnioskodawcy przez 2 lata od zakończenia 

projektu utrzymują teren we własnym zakresie (prace pielęgnacyjne). W przypadku 

niewywiązania się z umowy Wnioskodawcy nie będą mogli powtórnie zgłosić się do projektu.  

 

5. Projekt nie obejmuje zadań infrastrukturalnych, np. remont chodnika czy miejsc 

parkingowych oraz wymiany tzw. małej architektury.  

 

6. Wszystkie złożone deklaracje, które spełnią wymogi formalne, wezmą udział w konkursie, 

którego celem jest wytypowanie terenów do rewitalizacji pod przyszły ogród. Na jedną 

wspólnotę zostanie przeznaczone od 2 do 5 tys. zł, w zależności od wielkości terenu. Na cały 

projekt „Ogrody Osiemnastki” przeznaczona zostanie kwota określona w budżecie Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.  

 

7. Zwycięzców wyłoni na początku lipca 2020 r. komisja konkursowa, w skład której wchodzą 

przedstawiciele Rady Dzielnicy XVIII, Zarządu Zieleni Miejskiej oraz Miejskiego 

Konserwatora Zabytków.  

 

8. Oceniany będzie pomysł i zaangażowanie mieszkańców. Priorytet w przyznaniu środków 

mają wspólnoty, wokół których teren w największym stopniu wymaga rewitalizacji.  

 



9. Z autorami zwycięskich wniosków będą przeprowadzone warsztaty projektowe, podczas 

których powstaną projekty ogródków wraz z wykazem gatunków, uwzględniające potrzeby 

mieszkańców i specyfikę miejsca.  

 

10. Projekt wraz z wykazem gatunków będzie opracowany we współpracy mieszkańców z 

Zarządem Zieleni Miejskiej. Na tej podstawie zostaną zakupione rośliny, krzewy i sadzonki i 

przekazane Wnioskodawcom. 

 

11. Projekty będą wymagały uzgodnienia z biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

 

12. Przygotowanie terenu do nasadzeń oraz ich wykonanie należy do Wnioskodawców. Zakup 

sadzonek oraz ich dostarczenie należy do Zarządu Zieleni Miejskiej. 

 

13. Projekt finansuje Rada Dzielnicy przy możliwym współudziale Zarządu Zieleni Miejskiej. Za 

organizację i przeprowadzenie warsztatów projektowych z mieszkańcami odpowiada Zarząd 

Zieleni Miejskiej.  

 

14. Wszystkie te prace zostaną wykonane na przełomie września i października 2020, najpóźniej 

do końca bieżącego roku.  

 

Harmonogram konkursu: 

Przyjmowanie deklaracji od Wnioskodawców - do końca kwietnia 2020 r. 

Wybór uczestników projektu „Ogrody Osiemnastki” – lipiec 2020 r. 

Procedury formalne/przygotowanie do realizacji – lipiec – sierpień 2020 r. 

Realizacja projektu – wrzesień – październik 2020 r.  


