
ZARZ1\DZENIE Nr 2~O~/VIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia QS fU~(hvvndu)019 r. 
w sprawie wprowadzenia "Wytycznych okreslaj~cych zalecane typy element6w 

stanowi~cych ochron~ zielenc6w oraz ci~g6w pieszych i rowerowych". 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 , 1696 i 1815), art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 , 1571 i 1815) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Wprowadzam "Wytyczne okreslaj,!ce zalecane typy elementow stanowi,!cych ochrony 
zielencow oraz ci,!gow pieszych i rowerowych". 

§ 2. Niniejsze wytyczne stosuje siy na terenie miasta Lodzi na wszystkich etapach 
przygotowania i realizacji inwestycji oraz w ramach prac utrzymaniowych. 

§ 3. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych. 

§ 4. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Zal,!cznik 
do zarz,!dzenia Nr ~~U) NIlI/19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2~ (Xl~~n~ 2019 r. 

WYTYCZNE OKRESLAJl\CE ZALECANE TYPY ELEMENT OW STANOWL\CYCH 
OCHROm; ZIELENCOW ORAZ CL\GOW PIESZYCH I ROWEROWYCH 

Rozdziall 
ZASADY OGOLNE 

§ 1. 1. Niniejsze wytyczne maj,! charakter ramowy i okreslaj,! zalecane typy elementow 
ochrony zielencow oraz ci,!gow pieszych i rowerowych stosowane w celu przeciwdzialania 
zniszczeniu przez pieszych i pojazdy, zwane dalej elementami separuj,!cymi. 

2. Przez ci,!gi piesze i rowerowe nale.zy rozumiec wszelkie formy ci,!gow komunikacyjnych 
przewidzianych do uzytku przez pieszych i rowerzystow zgodnie z ustaw'! z dnia 20 czerwca 
1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. 
poz. 53 , 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579 i 1818). 

§ 2. Niniejsze wytyczne stosuje si~ wyl,!cznie w zakresie zgodnym z postanowieniami 
nadrz~dnych aktow prawnych, w szczegolnosci z ustaw'! z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 
o ruchu drogowym i ustaw'! z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 
i 1815). 

§ 3. Wytyczne stosuje si~ na terenie miasta Lodzi, na wszystkich etapach przygotowania 
i realizacji inwestycji oraz w ramach prowadzenia prac utrzymaniowych, w przestrzeniach 
o charakterze publicznym, gdzie wyst~puj,! ogolnodost~pne ci,!gi komunikacyjne. 

§ 4. W przypadku inwestycji rozpocz~tych nale.zy d'!Z)rc do wprowadzenia niniejszych 
postanowien, maj,!c jednoczesnie na wzgl~dzie uwarunkowania wynikaj,!ce z podj~tych przez 
miasto LOdi zobowi(!Zan i zawartych umow, w szczegolnosci pod k,!tem postanowien odnosnie 
finansowania i trwalosci projektow. 

§ 5. Jednostka realizuj,!ca projekt powinna kazdorazowo ocenic zasadnosc wprowadzenia 
elementow separuj,!cych. Efektem oceny powinno byc wskazanie zastosowania jednego lub kilku 
zalecanych element6w separuj,!cych lub zaniechanie ich wprowadzenia. 

§ 6. Istniej,!ce elementy separuj,!ce niespeiniaj,!ce niniejszych wytycznych, w przypadku 
zlego stanu technicznego i estetycznego, nale.zy zdemontowac. W przypadku demontaZu nale.zy 
dokonac oceny zasadnosci wprowadzenia elementow ochrony zgodnie z § 5. 

§ 7. 1. Elementy separuj,!ce przewidziane do zastosowania nale.zy uzgodnic co do formy 
i lokalizacji w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du 
Miasta Lodzi. 

2. Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi 
w uzasadnionych przypadkach, moze dopuscic do stosowania elementy separuj,!ce niezgodne 
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z niniejszymi wytycznymi. 
3. Uzgodnienie, 0 ktorym mowa w ust. 1, rue zwalnia z uzyskania opmll zgod 

wymaganych przepisami odrybnymi. 

Rozdzial2 
WYTYCZNE 

§ 8. NaieZy wyeliminowae stosowanie niskich barierek chroni~cych zielence, 0 wysokosci 
mniejszej niZ 60 cm ponad powierzchniy chodnikaljezdni. 

§ 9. W celu ochrony zielencow oraz ci~gow pieszych i rowerowych, w pierwszej 
kolejnosci, nalezy stosowae zalecane elementy separuj~ce, 0 ktorych mowa w § 18. 

§ 10. W celu ochrony przed zadeptywaniem zielencow, zagospodarowanie terenu naleZy 
projektowae tak, aby dlugie pasma zielencow nie stano wily przeszkody na naturalnych drogach 
komunikacji. W szczegolnosci naleZy zapewnie przejscie pomiydzy miejscami postojowymi 

. . 
a cl~gaml pleszymll pleszo-rowerowyml. 

§ 11 . Projektowane zagospodarowanie terenu powinno zapewniae ochrony zielencow 
poprzez zastosowanie jednego z ponizszych rozwi~an: 

1) eliminacja mozliwosci przekroczenia nawisem pojazdu granicy zielenca~ 

2) obnizenie poziomu zielenca wzglydem niwelety ci~gow komunikacyjnych~ 
3) wprowadzanie w strefie ok. 50 cm od skraju zielenca roslinnosci, ktora bydzie niewrazliwa na 

najechanie przednim lub tylnym nawisem pojazdu. 

§ 12. Elementy separuj~ce, za wyj~tkiem roslinnosci, naleZy montowae w nawierzchni 
utwardzonej. Dopuszcza siy odstypstwo od tej reguly, w przypadkach uzasadnionych wzglydami 
technicznymi, prawnymi lub funkcjonalnymi oraz lepsz~ ochron~ zieleni. 

§ 13. Elementy separuj~ce powinny bye lokalizowane i montowane ze szczegoln~ dbalosci~ 
o istniej~c~ roslinnose, w szczegolnosci w zakresie ochrony systemow korzeniowych istniej~cych 
drzew i krzewow. 

§ 14. Elementy separuj~ce stanowi~ce trwaly element zagospodarowania terenu, 
w szczegolnosci wyniesione krawyZniki i obrze.za, powinny, w miary mozliwosci, umozliwiae 
odprowadzanie wod opadowych z ci~gow pieszych i rowerowych do zielencow. 

§ 15. Konstrukcja elementu, sposobu montazu i wykonania powinien zapewniae trwalose 
i integralnose elementu, takZe w przypadkach aktow wandalizmu. 

§ 16. lednostka realizuj~ca projekt okresli i zweryfikuje sposob montazu elementow 
separuj~cych na podstawie rysunkow warsztatowych, tj. jednoznacznie definiuj~cych 
zastosowan~ technologiy wykonania i mocowania do podloza. 

§ 17. W przypadku elementow stalowych i zeliwnych nalezy zapewnie ochrony przed 
korozj~ w postaci ocynkowania (ogniowego dla elementow stalowych) i malowania proszkowego 
na kolor RAL 7016. 
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Rozdzial3 
ZALECANEELEMENTYSEPARUJ~CE 

§ 18. 1. Do zalecanych elementow separuj,!cych nalezy zaliczyc: 
1) zielen stal,! nisk,! tworz'!c'! ci,!gl,! bariery przestrzenn'!; 

R ys. 1. Przyldad zagospodarowania zie1e6.ca zie1eni~ stal~ nisk~ 
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2) Elementy trwalego zagospodarowania pasa drogowego takie jak: 
a) krawyzniki i obrzeza, betonowe oraz kamienne, wyniesione ponad nawierzchniy jezdni 

i chodnika taka by stanowily op6r dla k61 pojazdu (zalecane wyniesienie w zakresie 
lO-16cm), 

Rys. 2. Rysunek pogl¥iowy: Wyniesione krawyZIliki i obrzeza: W ARIANT A 

I 
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Rys. 3. Rysunek poglqdowy: Wyniesione krawymiki i obrzeza: W ARIANT B 

------

\ 
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Rys. 4. Rysunek pogilldowy: Wyniesione krawyZIliki i obrzeza: W ARIANT B - szczegol 

Rys. 5. Rysunek pogilldowy: Wyniesione krawyZniki i obrzeza: W ARIANT C 

b) inne prefabrykowane elementy kamienne i betonowe stanowi,!ce trwale wygrodzenie 
przestrzeni zieleilc6w, 

c) indywidualnie zaprojektowane elementy zagospodarowania terenu wykonywane na 
budowie; 
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3) poziome elementy kotwione w nawierzchni stanowi,!ce op6r dla k61 pojazd6w, takie jak: 
a) prefabrykowane elementy kamienne i betonowe, 

Rys. 6. Rysunek pogh!dowy: Prefabrykowane elementy kotwione w nawierzchni 

b) ograniczniki parkingowe i ograniczniki skrajni np. w postaci gumowych prog6w 
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych; 

4) elementy malej architektury, takie jak: 
a) separatorylslupki - elementy masywne 0 prostej fonnie i srednicy/szerokosci wiykszej niz 

12 cm; 0 konstrukcji zapewniaj,!cej brak odksztalcen w przypadku najechania z niewielk,! 
nr"~r1I;"""cr>··I'lI rzez samoch6d osobowy; ,. "~~P~l!!Iel 

Rys. 7. Rysunek pogh!dowy: Separatory/Slupki - elementy masywne 

6 



b) separatory/slupki - elementy smukle - slupki z tworzywa sztucznego z pamiyciq ksztaltu1
, 

barwione w masie na kolor RAL 7016, w Strefie Wielkomiejskiej stylizowane, 
z dekoracyjnq bazq, pierscieniami i kulq na szczycie, wysokosc slupk6w 60-80 cm, 

c) bariery wysokie, 0 wysokosci 80-120 cm, w postaci pojedynczych slupk6w polqczonych 
lancuchem lub . rzqdem tworz'!cych ciqgle wygrodzenie; 

Rys. 8. Przyldad bariery wysokiej 

ZROQtOMPI< -tOOl 

Rys. 9. Rysunek pogl~owy: bariera wysoka 

d) odbojniki - niskie, masywne elementy stalowe lub zeliwne 0 srednicy powyzej 20 cm 
o konstrukcji zap ewniaj qcej brak odksztalcen w przypadku najechania z niewielkq 
prydkosciq przez samoch6d osobowy; 

1 Przez okreslenie IIpami~c ksztattu" naleiy rozumiec rozwiclZania umoiliwiajClce wielokrotny powrot elementu do 
wyjsciowej formy w przypadku najecnania lub uderzenia przez pojazdy i pieszycn. 
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Rys. 10. Rysunek pogl~dowy: Odbojniki 

Rys. 11 . Przyklad odbojnika 
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e) K wietniki, donice i gazony - wyl(!cznie element masywne, dobrze widoczne w przestrzeni. 

Rys. 12. Przyklad kwietnika 

2. Zamieszczone rysunki i fotografie stanowi(! material pogl(!dowy ilustruj(!cy poz(!dane 
fonny elementow separuj(!cych. 
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