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Leśny Park Miejski
Zarys podejmowanych działań 

• Projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej – kier. 
proj. dr inż. arch. kraj. Beata J. Gawryszewska (SGGW)  - październik 
2006r. 

• Uspołeczniony proces przy tworzeniu projektu rewitalizacji 

mieszkańcy                    władze samorządowe                    organizacje

• Protesty - skargi, sprzeciwy i wszelkiego rodzaju pisma wypływały 
m.in. z lokalnej LOP przeciwko podejmowanym działaniom przez 
samorząd

• Aktywność władz przy wsparciu organizacji pozarządowych w 
staraniach o uzyskanie uzgodnień oraz pozyskanie środków 
zewnętrznych 

• Remont Pałacyku (w części z pozyskanych 

funduszy zewnętrznych) 2005-2007
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W roku 2009 Urząd Miasta Podkowa Leśna 

zlecił  wykonanie projektów wykonawczych 

i budowlanych na podstawie  projektu 

Rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego w 

Podkowie Leśnej  wykonanego przez 

Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie.

Leśny Park Miejski
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• projekt  budowlany i wykonawczy  rewitalizacji  i 
adaptacji Pałacyku w Podkowie Leśnej  na Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich II etap Rewitalizacja 
Parku Miejskiego zagospodarowanie terenu –
uzyskano pozwolenie na budowę 

• projekt skablowania linii napowietrznej na terenie 
Parku Miejskiego w Podkowie Leśnej

• projekt  przebudowy oświetlenia na terenie Parku 
Miejskiego w Podkowie Leśnej

• projekt budowlano wykonawczy  przebudowy 
telekomunikacyjnej linii napowietrznej na doziemną 

Wykonane projekty budowlane i wykonawcze
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• projekt budowlano wykonawczy przebudowy 
zbiornika wodnego na rzece Niwce   rzece Niwce (rów 
RS-11) w miejscowości Podkowa Leśna pow. Grodzisk 
Mazowiecki

Na potrzeby  projektu  przebudowy zbiornika (stawu) 
wykonano:

• operat wodnoprawny 

• badania geotechniczne dla  rejonu  zbiornika 
wodnego na rzece Niwce w Rewitalizowanym Parku 
Miejskim w Podkowie Leśnej 

- wykonano wiercenia w glebie, które objęły zakresem czaszę i brzegi zbiornika wodnego, dla 
którego wykonano 7 otworów do głębokości 6.0m.

- stwierdzono, że nie występują warstwy gliny, ani w czaszy dna stawu ani w jego otulinie. 
Przewaga warstw gruntowych to piasek drobny żółty, piasek drobny szary oraz piasek średni 
szary.

- wykazano, że występowało tzw. rumowisko wleczone
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Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy 

zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów Rs -11)
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• Ograniczenie ingerencji w tkankę przyrodniczą do 
minimum 

• Rezygnacja  z prowadzenia nowych ścieżek i 
wprowadzania pokrytych nawierzchnią polan na 
terenie leśnym

• Zamiana placu wokół stawu na ścieżkę celem 
ograniczenia ilości projektowanych nawierzchni

• Uproszczenie elementów małej architektury, które 
wykonane zostaną z drewna dla lepszego 
zharmonizowania ze środowiskiem leśnym

• Wprowadzenie oświetlenia wyłącznie w alei głównej

• W związku z upływem czasu, zaktualizowano 
również projekt gospodarki drzewostanem, co ma 
na celu ułatwienie prowadzenia prac 
pielęgnacyjnych. 

Zmiany w stosunku do koncepcji SGGW
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Projekt zagospodarowania terenu
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Podjęte działania

• Czyszczenie stawu

• Pielęgnacja drzew
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Staw

We wrześniu 2015r. wykonano prace związane z 

czyszczeniem stawu.

Staw przed czyszczeniem
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Staw po czyszczeniu

Październik 2015

Luty 2016

Staw
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W roku 2015 na obszarze 

Leśnego Parku Miejskiego 

wypielęgnowano                        

260 drzew okazałych.  

W 2016 r. wypielęgnowano 

1843 drzewa.

W marcu 2017 r. Miasto 

złożyło wniosek do WFOŚiGW w 

Warszawie na dofinansowanie  

pielęgnacji kolejnych 3000 drzew 

na terenie Parku Miejskiego.  

Tym samym zostanie zakończona rewitalizacja 

drzewostanu na terenie Parku.

Pielęgnacja drzew
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W roku 2014  usunięto 

100 drzew martwych, 

które były zagrożeniem 

dla mieszkańców 

spacerujących  po 

Parku

Pielęgnacja drzew
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Miasto Podkowa Leśna jest w trakcie 

przegotowania wniosków do Wojewódzkiego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie.

• na pielęgnację 873 drzew (slajd 16)-złożony

• na pielęgnację ok. 1000 drzew (slajd 17)

• na rewitalizację stawu (po aktualizacji  projektu 
budowlanego i wykonawczego zbiornika wodnego na 
rzece Niwce), (slajd 8).

• Kablowanie linii

• Dostawienie lamp (warunkowo)

Planowane inwestycje na rok 2016 w Leśnym 

Parku Miejskim 
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Obszar pielęgnacji drzew  



16

ul.

Ul. Parkowa

Obszar pielęgnacji drzew
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rRewitalizacja stawu
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• na pielęgnację 3000 drzew 

• na rewitalizację stawu

• Inne projekty inwestycyjne oraz szkoleniowe 
(w zależności od dostępnych konkursów ze 
środków unijnych innych niż RPO WM oraz 
środków krajowych)

Środki zewnętrzne – zamierzenia c.d 
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Dziękuję za uwagę

W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały fotograficzne z archiwum prywatnego autora oraz 

dokumenty znajdujące się w archiwum Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Wszystkie materiały stanowią 

własność intelektualną ich autorów.


