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Załącznik nr 1. Statystyczna charakterystyka miast Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - 

wybrane dane 

Załącznik 1.1. Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki (stan na 2015 r.) 

Miasto/jednostka 

terytorialna 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 1 

mieszkania [m2] 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania na 1 

osobę [m2] 

przeciętna liczba 

mieszkań na 1000 

mieszkańców 

przeciętna liczba 

osób na 1 

mieszkanie 

Aleksandrów Łódzki 63,1 26,0 412,4 2,42 

Brzeziny 72,4 26,7 368,8 2,71 

Głowno 71,9 26,6 369,8 2,70 

Koluszki 74,7 26,3 352,7 2,84 

Konstantynów Łódzki 72,8 28,9 397,0 2,52 

Łódź 53,9 27,1 502,2 1,99 

Ozorków 57,1 22,4 392,0 2,55 

Pabianice 55,7 25,8 463,5 2,16 

Rzgów 108,3 38,3 353,7 2,83 

Stryków 70,5 28,1 399,5 2,50 

Tuszyn 83,3 33,2 398,6 2,51 

Zgierz 62,0 25,6 412,5 2,42 

województwo łódzkie 68,7 27,6 402,6 2,48 

Polska 73,6 27,0 367,3 2,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (BDL) 
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Załącznik 1.2. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według sekcji PKD 

2007 (stan na 2015 r.) 

Sekcja 

Miasto 
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Z
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r
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A 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
19 9 10 11 35 263 20 44 19 3 4 63 

B Górnictwo i wydobywanie 4 1 0 1 3 40 0 3 0 0 1 4 

C Przetwórstwo przemysłowe 545 230 246 191 308 10073 168 1055 123 42 150 727 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

2 3 4 1 0 146 4 13 3 2 3 7 

E 

Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

14 4 4 5 4 206 2 16 3 2 5 29 

F Budownictwo 145 113 128 98 194 7378 157 644 38 31 87 633 

G 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

704 403 439 384 510 23847 461 1920 303 94 349 1620 

H Transport i gospodarka magazynowa 108 68 53 85 81 5729 89 416 19 18 45 397 

I 

Działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

53 23 41 29 46 2379 22 168 24 8 39 118 

J Informacja i komunikacja 51 24 17 30 43 3417 19 180 7 7 8 110 

K 
Działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa 
58 26 22 37 52 3333 70 239 10 8 12 166 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
89 62 23 35 151 5154 49 272 33 17 37 191 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
185 81 76 107 120 10459 80 569 27 16 63 473 

N 

Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca 

52 23 29 33 59 2805 30 177 16 7 23 156 

O 

Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 

4 12 5 5 7 114 5 17 3 4 4 21 

P Edukacja 72 44 54 46 60 3031 51 244 12 8 24 166 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 110 79 96 82 103 6149 87 389 26 30 29 341 

R 
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
34 18 23 18 22 1455 28 97 9 7 24 97 

S  

i T 

Pozostała działalność usługowa 

i Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby 

126 109 110 89 136 6224 109 451 37 39 54 361 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

łączna liczba podmiotów wpisanych do 

rejestru 
2375 1332 1380 1287 1934 92202 1451 6914 712 343 961 5680 

liczba podmiotów wpisanych do rejestru 

na 1000 osób 
111 106 95 97 109 132 73 103 210 98 132 99 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS (BDL) 
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Załącznik nr 2. Karty parków miejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zawierające ich 

opis historyczny oraz współczesne zdjęcia i plany zagospodarowania 

Objaśnienia oznaczeń graficznych wykorzystanych w planach zagospodarowania parków: 
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Załącznik 2.1. Park im. Słowackiego w Pabianicach 

Historia tego parku związana jest z Dworem obronnym Kapituły Krakowskiej (obecnie 

Muzeum Miasta Pabianic), który znajdował się na tyłach tego dworu. W 1901 r. park, 

wykonany według projektu I. Wilkowskiego, został oddany do użytku publicznego. 

W latach 30. XX wieku powiększono go o ogród magistracki. Prace na jego terenie 

prowadzono w latach 1931-1935 według projektu urządzenia Z. Rudnickiego. W latach 

1939-1945 dbano o utrzymanie istniejącego stanu, a Polacy nie mieli do niego wstępu. 

W latach 50. i 70. XX w. prowadzono w nim prace urządzeniowe i porządkujące, a w latach 

1969-1970 zmodernizowano cały park według projektu H. Tomaszewskiej. W latach 2014-

2015 dokonano rewitalizacji całej jednostki zieleni (Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis 

Makroregionu Łódzkiego; Express ilustrowany).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2015 r.) 
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Załącznik 2.2. Park Wolności w Pabianicach 

Park Wolności założono w znacznej części na terenie tzw. odpadów 

leśnych, nabytych przez władze miasta w 1840 r. z pierwotnym 

przeznaczeniem ich na ogrody i pastwiska dla mieszkańców "nowego 

miasta". Pozostała część znajduje się na gruntach należących początkowo 

do Niemieckiego Towarzystwa Strzeleckiego (które wykupiło tereny od 

mieszczan w 1853 r.), a od 1920 r. przynależnych, poprzez wykupienie, do 

miasta. W tym samym roku (1920) postanowiono na tych terenach 

utworzyć park miejski o powierzchni ok. 30 ha, którego zalesianie, 

urządzanie i zagospodarowanie zakończono dopiero w 1929 r. Realizacją 

zajmowała się firma Edwarda Netzela. Teren parku był ogrodzony 

i strzeżony. Posiadał trzy wejścia bramowe. Wykorzystywany był do 

organizowania dużych imprez ogólnomiejskich, a czasem także 

regionalnych. Druga wojna światowa spowodowała znaczne zniszczenia 

jego drzewostanu i infrastruktury, ale zostały one w miarę szybko 

uporządkowane prze władze okupacyjne, które jednocześnie przeznaczyły 

obszar parku wyłącznie dla ludności niemieckiej. Dawne ogrodzenie 

zostało rozebrane, brak było stałego dozoru, a budynek dawnej restauracji 

został zniszczony. W zamian zaczęła funkcjonować nowa restauracja–bar 

"Parkowa". Pomimo organizowanych w tym obszarze zieleni festynów 

ludowych i świąt państwowych, ulegał on sukcesywnemu niszczeniu. 

Zlikwidowano również cmentarz wojenny znajdujący się na tzw. 

"strzelnicy" (tereny należące dawniej do Niemieckiego Towarzystwa 

Strzeleckiego). W 1974 r. podjęto prace modernizacyjne całego Parku 

Wolności, co przyczyniło się wówczas do jego ożywienia. Jednakże brak 

konsekwencji w trosce o park spowodował ponowną degradację obiektów 

znajdujących się na jego terenie. W efekcie, w latach 90. podjęto kolejną 

próbę jego rewaloryzacji, a w 2000 r. powstało Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne "Nasz Park" w celu przywrócenia parkowi blasku 

przy wykorzystaniu zachowanych wciąż walorów przyrodniczych 

i historycznych (Gramsz, Dopart, Brzeziński 2001).  

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 



 9 

 

Załącznik 2.3. Park Miejski - Plac Kościuszki w Aleksandrowie Łódzkim 

Historia tego parku rozpoczyna się w 1824 r., kiedy właściciel miasta - Rafał 

Bratoszewski postanowił założyć, w miejscu dotychczasowego rynku, elegancki 

ogród spacerowy w stylu angielskim. Znajdowały się w nim również murowana 

kawiarnia oraz oranżeria. Kompozycja zieleni ma układ regularny, w którym 

można zauważyć rzędowe nasadzenia drzew nawiązujące do prostokątnego 

kształtu placu oraz nasadzenia skośne nawiązujące do przebiegu dawnych alejek 

parkowych. W 2007 r. przeprowadzono rewitalizację parku. Autorem projektu 

zagospodarowania obszaru zieleni jest Politechnika Łódzka, zaś autorem projektu 

oświetlenia - Feliks Nowicki (Styczyński 2011; Szperlik). 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.4. Park Miejski w Konstantynowie Łódzkim 

Park znajduje się w miejscu historycznego tzw. Dużego Rynku, na którym 

odbywały się targi i jarmarki. Na początku lat 60. XIX w. Duży Rynek przyjął 

formę parku. W 1906 r. prawdopodobnie został odnowiony, poprzez usunięcie 

uschniętych drzew i zasadzenie nowych. W niezmienionej formie park 

funkcjonował w okresie powojennym. 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.5. Park Miejski im. T. Kościuszki w Zgierzu 

Historia tego parku rozpoczyna się w 1827 r. i wiąże się z powstaniem stawu 

utworzonego dzięki jazowi zastawkowemu na rzece Bzurze przepływającej przez 

miasto Zgierz. Sam staw został zaś utworzony znacznie wcześniej, bowiem ok. 

1784 r. Jego brzegi były nieuregulowane, a wschodnia część parku przekształcała 

się w trzęsawisko. Zachodni brzeg stawu z ul. Łęczycką łączyła główna dziś aleja 

parkowa - ul. Łączna zwana dawniej ul. Ogrodową lub Spacerową. Współczesny 

obszar parku miejskiego, był początkowo miejscem źle zagospodarowanym 

i dopiero w latach 1917-1920 przystosowany został do użytku mieszkańców. 

Zgierzanin Jan Cylke wydzierżawił od władz miejskich jego teren i dokonał 

zagospodarowania tego obszaru, tak by sprzyjał on wypoczynkowi i uprawianiu 

rekreacji. Znajdowała się w nim kawiarnia oraz przystań wodna z wypożyczalnią 

łódek. Park Miejski był dla mieszkańców i przyjezdnych gości ważnym miejscem 

spotkań, zabaw i rekreacji. Nazywany był wówczas Ogrodem Królewskim. Wiele 

zniszczeń na jego terenie w skutek II wojny światowej oraz przymusowe 

zakończenie dzierżawy stawu i prowadzenia restauracji przez pana Cylkego 

przyczyniły się do tego, iż park stał się zaniedbany i pozostawał taki jeszcze wiele 

lat po zakończeniu wojny. Ponadto ze względu na jego wielkość, zawsze był on 

obszarem nierówno zagospodarowanym. Głównym jego miejscem był jednak 

zawsze staw Cylkego. W 1966 r. władze miasta uświadomiły sobie, że potencjał 

parku jest niewykorzystywany. Dlatego też dla tzw. "parku nad Bzurą" Samodzielna 

Pracownia Projektów przy ZPB „Boruta” przygotowała w czynie społecznym plan 

zagospodarowania, który przewidywał utworzenie na tym terenie parku rozrywki 

i miejsca rekreacji. Pierwsze prace budowlane były prowadzone na początku lat 70. 

XX w., lecz nie zostały skończone. W późniejszym czasie powstały kolejne 

koncepcje, które również nie zostały w całości zrealizowane. Kolejne prace 

renowacyjne wynikały z opracowanego w 2005 r. projektu pt. "Projekt 

Rewitalizacji Parku Miejskiego". Część prac założonych w projekcie zostało 

wykonanych w latach 2006-2007. Skutkiem zrealizowania tych założeń jest obecne 

zagospodarowanie tejże jednostki zieleni. W 2014 r. przeprowadzono jego 

rewitalizację. (Wierzbowski 2009; Rękas 2009; Infoserwis miasta Zgierza; Zgierz).  

 
Źródło: zbiory własne (2015 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.6. Park Miejski w Ozorkowie 

Historia tego parku związana jest z rodziną Schlosserów, którzy w latach 30. 

XIX wieku wznieśli przy ul. Listopadowej pałac, a wraz z nim, po północno-

wschodniej stronie rzeki Bzury, powstał także ogród. Wcześniej w miejscu 

parku znajdował się staw Piła utworzony w wyniku spiętrzenia wody na 

Bzurze. Przed powstaniem parku i pałacu, staw osuszono, zaś teren w trakcie 

budowy został podniesiony. Park został utworzony na podstawie projektu 

architekta zieleni pochodzenia saksońskiego Sparmana, przy czym jego 

kompozycja została dobrana do upodobań mieszkańców pałacu. Obecnie 

posiada nieregularny układ z główną aleją, od której niesymetrycznie odchodzą 

alejki. Początkowo był to zamknięty teren, a na rzece Bzurze nie było mostu. 

Od lat 20. XX wieku, park został wydzierżawiony przez Leonarda Galewicza 

i od tego czasu zaczął być udostępniany dla mieszkańców Ozorkowa za 

niewielką opłatą. Na terenie tejże jednostki zieleni znajdowała się wówczas 

przędzalnia Karola Schlossera znana jako "Fabryka przy Rynku", która 

w późniejszych latach uległa zniszczeniu. Podczas II wojny światowej powstały 

wały ochronne wzdłuż rzeki Bzury, wzdłuż których posadzono drzewa. Ponadto 

w 1952 r. dokonano rozbiórki dawnej przędzalni, której budynek od czasu 

wybuchu służył jako siedziba Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia oraz jako kino 

Bajka. Obecnie po murach budynku ostały się jedynie pozostałości. W 1970 r. 

dotychczasowy obszar zieleni został połączony z południowo-zachodnim 

brzegiem rzeki Bzury, dzięki wybudowaniu mostu, a nowo dostępny teren 

został włączony do parku (Świderek 2005).   

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.7. Park Miejski w Strykowie  

Park został oficjalnie zatwierdzony i ustanowiony w 2008 r. (Uchwała 

Nr XXV/172/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 września 2008 r.), natomiast 

teren ten pełnił funkcje parku już w latach 70. XX w., a prawdopodobnie nawet 

i wcześniej. 

 

 
Źródło: opracowanie własne  

Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.8. Park hrabiny Komorowskiej w Głownie 

Historia tego parku związana jest z zespołem dworsko-parkowym "Zabrzeźnia", 

który założony został w I połowie XIX w. W 1840 r. wybudowano dworek przez 

Wincentego Matuszewskiego herbu Topór, który później należał także m.in. do 

Stanisława Michalskiego herbu Łodzia oraz do hrabiny Aleksandry 

Komorowskiej. Budynek po II wojnie światowej pełnił różnorodne funkcje: jako 

przedszkole, kawiarnia i biblioteka, a obecnie Urząd Miejski, Rada Miejska, 

Urząd Stanu Cywilnego i Miejskie Centrum Zarządzania. W 1985 r., ze względu 

na znaczne zniszczenia, dotychczasowy drewniany obiekt zastąpiono nowym 

obiektem murowanym w skromnym stylu dworkowym. Z dworem związany był 

kompozycyjnie park, dzięki alei kasztanowców. Regularne nasadzenia alejowe 

przeważały w kompozycji jednostki zieleni, obok również dominujących 

powierzchni trawiastych z ażurowymi grupami nasadzeń i dębów sadzonych 

półkoliście w stosunku do północnej fasady dworu. Ważnym elementem 

krajobrazowym były również stawy. Dodatkowo wejście do zespołu dworko-

parkowego uzupełniały krzewy i okrągły klomb z krzewami i kwiatami (Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna). 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.9. Park Miejski im. Armii Krajowej w Głownie 

Park powstał po II wojnie światowej z fragmentu miejskiego placu targowego. 

Początkowo figurował pod nazwą skwer przy ul. Łowickiej i Placu Wolności. 

W 2014 r. zrewitalizowano znajdujący się w nim pomnik, a w 2015 r. wykonano 

nasadzenia i pielęgnację zieleni oraz utworzono strefy do wypoczynku.  

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.10. Park Miejski w Brzezinach  

W XVIII i XIX w. w miejscu obecnego parku istniał angielski ogród będący 

częścią założenia parkowo-dworskiego Ogińskich oraz zamku Lasockich. Park 

miejski powstał w miejscu dawnej posiadłości niemieckiej rodziny Probków. Po 

1945 r. posiadłość ta została przejęta przez Skarb Państwa, co z czasem 

przyczyniło się do przekształcenia tych terenów w pozorny nieużytek. Dopiero w 

1964 r. K. Chrabelski i J. Majerski opracowali dokumentację prac 

przygotowawczych i realizacji zamierzeń oraz projekt techniczno-roboczy 

układu zieleni, na podstawie których rozpoczęto budowę parku trwającą 

kilkanaście lat. Ponadto w 2011 r. wyremontowano część parkowych ścieżek 

(Nowakowska 1997; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Brzeziny; Brzeziny miasto od nova; Naszemiasto). 

 
 

Źródło: zbiory własne (2014 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.11. Park Miejski w Koluszkach 

Historia tego parku rozpoczyna się w 1949 r., kiedy to ówczesny proboszcz 

Zygmunt Hołdrowicz (lub według innej wersji - nauczyciele) wystąpili z inicjatywą 

utworzenia parku. Koordynatorem prac urządzeniowych był były ogrodnik 

w majątku w Tworzyjankach - p. Borucz, zaś budowniczymi byli uczniowie 

koluszkowskich szkół, pocztowcy i kolejarze. Park powstał na gruntach rolnych. 

Znajdowała się w nim wówczas szkółka, do której zwożono rośliny z Rogowa. 

Przez środek obszaru zieleni wiedzie główna, szeroka aleja, którą dawniej odbywał 

się największy ruch. Kolejne inwestycje zrealizowane były w 1992 r., a następnie 

w 2009 r. W pierwszym półroczu 2013 r. przeprowadzono rewitalizację parku 

(Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Internetowy portal 

gminy). 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.12. Park Miejski im. A. Mickiewicza w Rzgowie 

Plac 500-lecia zwany był dawniej Nowym Rynkiem, na którym znajdowały się 

tory tramwajowe, przystanek tramwajowy, studnia, figurka Matki Boskiej oraz 

brak było wówczas drzew. Na placu handlowano, rozgrywano mecze piłkarskie, 

odbywano spotkania towarzyskie, stawiano wozy konne. Park wytyczono 

w 1910 r., kiedy rynek stracił swój targowy charakter. W efekcie we wschodniej 

części rynku utworzono park z główną aleją lipową prowadzącą na wprost bramy 

kościoła. Następnie w 1947 r. powiększono jego powierzchnię o zachodnią część 

rynku. W 2010 r. zrealizowano projekt nowego zagospodarowania tego obszaru 

zieleni (Gazeta Rzgowska Nr 9 (20) 2011; Gazeta Rzgowska Nr 3 (26) 2012; 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rzgów). 

 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.13. Park Miejski w Tuszynie 

Historia tego parku rozpoczyna się w 1924 r., kiedy to z inicjatywy burmistrza 

Domowicza, w miejscu Starego Rynku, który ze względu na obniżenie terenu był 

stale podmokły, utworzono Park im. J. Piłsudskiego. Nie został on od razu 

usankcjonowany, lecz dopiero w 1936 r. podjęta została uchwała o jego 

ustanowieniu. Park został urządzony, w tym z inicjatywy J. Domowicza 

utworzono szkółkę botaniczną oraz miejską cieplarnię kwiatową, w której 

hodowano drzewa ozdobne i owocowe. Park służył mieszczańskiej elicie 

Tuszyna i był dostępny jedynie w dzień. Do czasu II wojny światowej był 

strzeżony przez dozorcę, a po II wojnie światowej parkan został rozebrany, zaś 

zadrzewienia pozostały. W 2011 r. wykonano przebudowę parku (Brzeziński, 

Gramsz 2012; Tuszyn on-line). 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2014 r.) 
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Załącznik 2.14. Park 1 Maja (Stawy Stefańskiego) w Łodzi 

Historia parku rozpoczyna się po I wojnie światowej, kiedy to A. Stefański 

(prywatny przedsiębiorca) stał się właścicielem terenów rozparcelowanego 

folwarku, stawu na rzece Ner oraz otaczających go łąk. Nowy właściciel 

uporządkował teren wokół stawu, wybudował restaurację oraz zorganizował 

wypożyczalnię łódek. W czasie II wojny światowej obszarem zajmowali się 

okupanci, którzy chcieli wybudować kąpielisko i założyć park. Pierwotnie teren 

obecnego Parku 1 Maja znajdował się w granicach Rudy Pabianickiej, zaś 

w 1946 r. został włączony w granice miasta Łodzi (na skutek włączenia do 

miasta Rudy Pabianickiej). W latach 1948-1951 teren parku został 

uporządkowany, a w latach 60. XX w. najlepiej się rozwijał i funkcjonował. 

W 1961 r., została w nim otwarta, przez harcerzy, przystań kajakowa 

(Mowszowicz 1962; Świderek 2005). 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń terenowych (2016 r.) 1 

                                                
1 zdjęcie pochodzi z opracowania wykonanego w ramach ćwiczeń terenowych: Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej (koordynator przedmiotu dr Iwona 
Pielesiak, współpraca mgr Izabela Durecka, 2016 r.) 
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Załącznik 2.15. Park Grabieński Las w Łodzi 

Park powstał na wniosek mieszkańców w 2010 r. na terenie 

pokrytym drzewostanem o cechach półnaturalnych (Uchwała 

Nr LXXXII/1436/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 

2010 r.). 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 2 

                                                
2 zdjęcie wykonane w ramach programowych ćwiczeń z przedmiotu: Metody badań w gospodarce przestrzennej (koordynator przedmiotu dr Katarzyna Milewska-Osiecka, 
współpraca mgr Izabela Durecka, 2015 r.) 
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Załącznik 2.16. Park Helenów w Łodzi 

Historia tego parku rozpoczyna się w 1881 r., kiedy to synowie 

łódzkiego przemysłowca Karola Anstadta (przejąwszy zarządzanie 

firmą i gruntami po śmierci ojca w 1874 r.) uzyskali pozwolenie na 

budowę parku, na bagnistych terenach doliny rzeki Łódki. Nazwa 

parku pochodzi od imienia Helena – żony Ludwika Anstadta (syna 

Karola Anstadta). Bagnisty teren został całkowicie przekształcony 

i zagospodarowany. W ówczesnych latach na znajdowały się  

w nim dwa stawy z przystanią, kaskada, fontanna, zwierzyniec, 

aleje różane, altana z trawertynu i cementu, wieża widokowa, 

kwietniki, tarasy, muszla koncertowa, korty tenisowe, boisko oraz 

tor kolarski. Park został udostępniony dla publiczności w 1885 r., 

jednakże wstęp był płatny i drogi, zatem korzystali z niego głównie 

bogaci mieszkańcy Łodzi tzw. śmietanka towarzyska miasta. 

W latach 1889-1890 r. wybudowano w nim nowe obiekty. W czasie 

I wojny światowej park uległ znaczącej dewastacji. W okresie 

międzywojennym próbowano go odbudować, a atrakcje wciąż były 

dostępne za opłatą. Po II wojnie światowej był on przez rok 

użytkowany, przez wojsko, a następnie stał się własnością miasta. 

Wówczas został uporządkowany i udostępniony dla wszystkich 

mieszkańców bez opłat. Wschodnią część ogrodu przekazano 

klubowi sportowemu, część obiektów rozebrano oraz przetrzebiono 

zieleń. W późniejszych latach park stał się zaniedbany i dopiero 

w latach 1994-1999 kompleksowo zmodernizowano teren. 

W 2000 r. obszar tejże jednostki zieleni powiększono o niewielki 

teren od strony ul. Smugowej. W latach 2010-2015 prowadzono 

liczne prace modernizacyjne i urządzeniowe (Mowszowicz 1962; 

Leśniak 2005; Ojrzyńska 2005; Świderek 2005; Olaczek 2010; 

Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; 

Spacery po zielonej Łodzi). 

 
Źródło: zbiory własne (2016 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.17. Park im. 3-go Maja w Łodzi 

Park został utworzony w I poł. XX w. na obszarze lasu miejskiego stanowiącego 

pozostałości po dawnej Puszczy Łódzkiej. Nazywany był Laskiem Widzewskim lub 

Polesiem Widzewskim. W 1922 r. rozpoczęto jego prace urządzeniowe według 

projektu L. Kołaczkowskiego. Zachowano leśną część parku oraz zaczęto urządzać 

tereny sportowe wyznaczone w projekcie. Wschodnia część tej jednostki zieleni do 

dziś posiada leśny charakter. W kolejnych latach kontynuowano urządzanie parku 

lecz już według projektu E. Ciszkiewicza, a w latach 30. XX w. na podstawie 

projektu S. Rogowicza. W 1955 r. prowadzono rozbudowę obiektów sportowych 

(konieczne było wycięcie ok. 100 drzew). W roku 2011 i 2013 wykonano kolejne 

prace urządzeniowo-modernizacyjne (Mowszowicz 1962; Świderek 2004; Świderek 

2005; Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego). 

 
Źródło: zbiory własne (2017 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.18. Park im. A. Mickiewicza w Łodzi 

Historia parku rozpoczyna się na początku XIX w. kiedy został on utworzony 

jako park dworski (w średniowieczu na tych terenach znajdował się drewniany 

ogródek obronny). Następnie w latach 80. XIX w. fabrykant Juliusz Heinzel 

nabył tereny m. in. obecnego parku na licytacji, wybudował na tym obszarze 

pałac, a zieleń została przekształcona przez ogrodnika Lilienthala w park 

przypałacowy (1890 r.) zwany dawniej Julianowskim. Założenie parkowo-

pałacowe funkcjonowało do lat 30. XX w., zaś w 1938 r. tereny zostały 

wystawione na sprzedaż z powodu bankructwa rodziny Heinzlów, czego 

skutkiem było ich nabycie przez miasto Łódź i przekształcenie parku w miejski. 

Podczas II wojny światowej pałac pełnił funkcje siedziby sztabu Armii Łódź, 

jednakże 6 września 1939 r. został on uszkodzony podczas bombardowania, 

czego rezultatem była jego rozbiórka oraz przebudowa obszaru zieleni. Po II 

wojnie światowej w parku zlokalizowano urządzenia i budowle sportowe. W 

latach 50. XX w. przebudowano i uregulowano stawy znajdujące się na rzece 

Sokołówce oraz wybudowano muszlę koncertową. W latach 1994-2000 w parku 

przeprowadzono liczne prace porządkowe. Przy ul. Zgierskiej na skraju terenu 

zieleni, w latach 2002-2004 wybudowano teren rekreacyjno-sportowy. W latach 

2010-2015 kontynuowano prace urządzeniowe, modernizacyjne i rewitalizacyjne 

(Mowszowicz 1962; Świderek 2004; Ojrzyńska 2005; Świderek 2005). 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Źródło: zbiory własne (2016 r.) 
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Załącznik 2.19. Park im. A. Struga w Łodzi 

Park powstał w 1900 r. jako otoczenie własności łódzkiego fabrykanta 

K. W. Anstadta: domu mieszkalnego i browaru. W późniejszym okresie obszar 

zieleni został wykupiony przez miasto z zamiarem przeznaczenia go na park 

publiczny. Po II wojnie światowej część parku została wydzielona na potrzeby 

przedszkola. W 1999 r. zmodernizowano w tejże jednostce zieleni 

nawierzchnie alejek, w 2006 r. urządzono siłownię, a w 2014 r. ponownie 

zmodernizowano ciągi piesze (Mowszowicz 1962; Zielona Łódź). 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2017 r.) 
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Załącznik 2.20. Park im. Armii Łódź w Łodzi 

Park powstał w 2010 r. na terenie pokrytym drzewostanem o charakterze leśnym 

i cechach półnaturalnych (Uchwała Nr C/1829/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

3 listopada 2010 r.). 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
 

Źródło: zbiory własne (2015 r.) 
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Załącznik 2.21. Park im. gen. J. Dąbrowskiego w Łodzi 

Park powstał w 1960 r. na terenach częściowo rolnych 

a częściowo będących pozostałością po rozebranych 

budynkach fabrycznych. Autorem projektu parku był inż. 

K. Chrabelski. Początkowo obszar zieleni był większy niż 

współcześnie, albowiem wydzielony został z niego obszar 

2 ha, na którym zlokalizowany jest dzisiejszy Młodzieżowy 

Klub Sportowy Metalowiec. Na gruzach dawnej fabryki 

znajduje się obecnie górka saneczkowa. W 2006 r. w parku 

wybudowano siłownię zewnętrzną (Mowszowicz 1962; 

Świderek 2005; Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis 

Makroregionu Łódzkiego; Spacery po zielonej Łodzi). 

  
Źródło: materiały z ćwiczeń terenowych (2016 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.22. Park im. Gen. M. Zaruskiego w Łodzi 

Park ten powstał w 1954 r. na obszarze, którego część była dawniej żwirownią, 

a teren nazywany był później Górką Stokowską. Autorem projektu parku był 

K. Chrabelski. Wówczas wyrównano teren, pozostawiając tylko jeden większy 

dół w celu przeznaczenia go pod budowę teatru zewnętrznego (inwestycja 

niezrealizowana, a teren wykorzystywany obecnie do zjazdów saneczkowych 

i narciarskich). Obszar nazywany dawniej parkiem im. J. Krasickiego lub Na 

Stokach. W latach 2005-2007 oraz w 2012 r. dokonano w parku prac 

modernizacyjnych, a w 2015 r. oświetlono Aleję Lipową (Mowszowicz 1962; 

Zielona Łódź).  

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 
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Załącznik 2.23. Park im. H. Sienkiewicza w Łodzi 

Historia tego parku rozpoczyna się w 1894 r. kiedy pomysł jego 

utworzenia w miejscu dawnego targowiska, został zatwierdzony 

przez Magistrat miasta. Prace przy jego zagospodarowaniu,  na 

podstawie projektu Teodora Chrząńskiego we współpracy 

z Piotrem Hoserem, rozpoczęto w 1896 r. Początkowo nazywany 

był Mikołajewskim Ogrodem Miejskim lub Parkiem 

Świętokrzyskim. W strukturze tego terenu zieleni wyodrębnić 

można dwa style. W części zachodniej obszar urządzony jest 

w stylu francuskim, zaś w części wschodniej – w stylu angielskim. 

Park został udostępniony dla publiczności w 1899 r. Wybudowano 

w nim pierwszą siedzibę dyrekcji Plantacji Miejskich, pracownie 

oraz szklarnie. Na początku XX w. oraz w 1922 r. zlokalizowano 

w nim kolejne obiekty budowlane. W 1924 r. przebudowano 

budynek cukierni i przekazano go Miejskiej Galerii Sztuki 

(Obecnie Ośrodek Propagandy Sztuki - część Miejskiej Galerii 

Sztuki), zaś cukiernię przeniesiono do budynku bliżej 

ul. Kilińskiego (obecne Muzeum Przyrodnicze). W parku 

organizowane były plenerowe imprezy charytatywne, wystawy 

plastyczne, koncerty oraz tzw. literackie czwartki. W latach 30. 

XX w. dokonano w nim zmian na podstawie wytycznych najpierw 

E. Templina, a następnie S. Rogowicza. Po II wojnie światowej 

obszar parku został zmniejszony od strony południowej 

i powiększony od strony północnej. W 1959 r. dokonano w nim 

prac porządkowych, a następnie w latach 90. XX w. 

przeprowadzono prace modernizacyjne. W 2003 r. i 2012 r. 

usytuowano w nim nowe obiekty budowlane, a w 2014 r. 

przeprowadzono rewitalizację (Mowszowicz 1962; Ojrzyńska 

2005; Świderek 2005; Olaczek 2012; Przyrodniczo-Ekologiczny 

Serwis Makroregionu Łódzkiego; Spacery po zielonej Łodzi).  

 
Źródło: zbiory własne (2017 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.24. Park im. J. Kilińskiego w Łodzi 

Park powstał w 1881 r. początkowo jako prywatny ogród łódzkich przemysłowców 

Grohmanów, w którym zlokalizowana była również willa Grohmanów. W ówczesnym 

obszarze znajdował się staw wraz z częściowo odkrytym strumieniem oraz 

usytuowanymi nad nim kładkami, a także dwie altany, klomby, boczne place i gęsta 

sieć ścieżek spacerowych. W latach 1945-1949 stanowił on własność Łódzkich 

Zakładów Przemysłu Bawełnianego, a w latach 1950-1953, będąc już własnością 

miasta, został oddany do publicznego użytku. W 1953 r. park został przebudowany, 

a następnie przekształcony przez Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze, które 

zmieniło układ przestrzenny terenu zieleni w celu usprawnienia komunikacji, 

w efekcie czego powstały dwie szerokie prostopadłe do siebie aleje. Obecnie w parku 

nie ma stawu, a jego lokalizację można oszacować jedynie po obecności altany, która 

stała nad jego brzegiem, zaś dawny pałac stanowi wraz z zabudowaniami 

gospodarczymi własność prywatną i nie należy do parku. W latach 2014-2015 

wykonano pojedyncze prace urządzeniowe (Mowszowicz 1962; Olaczek 2008; 

Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Zielona Łódź). 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 



 31 

Załącznik 2.25. Park im. J. Matejki w Łodzi 

Jest to park założony w 1924 r. przez senatora Aleksandra Heiman-Jareckiego (autor projektu 

parku). Utworzony został w stylu francuskim, na wzór Wersalu. Przy projekcie ogrodu pracowali 

E. Ciszkiewicz oraz Z. Hellwig. Głównym założeniem tejże jednostki zieleni jest symetria, a oś 

symetrii przebiega prostopadle do ul. Narutowicza. W centralnej części usytuowany jest trawnik, 

wokół którego znajdują się różane rabaty. Po dwóch jego stronach (równolegle do osi symetrii), 

wzdłuż ścieżek rosną cisy, a za nimi szpalery grabowe. W północnej części parku usytuowana 

jest fontanna i plac zabaw, zaś w północno-wschodniej części – dawne zabudowania gospodarcze 

i domek ogrodnika (obecnie poza granicami parku). Zgodnie z pierwotnym założeniem obszaru 

zieleni, miał się w nim znajdować także pałac (w miejscu obecnej fontanny), którego budowa 

została zaniechana ze względu na śmierć żony właściciela parku.  W 1938 r. ogród stał się 

parkiem publicznym (zakupiony został przez Magistrat Miasta), a opiekował się nim ogrodnik 

J. Pankowski. W czasie II wojny światowej był on użytkowany przez chorych z sąsiadującego 

szpitala. W tym okresie utworzono na obszarze zieleni zbiornik przeciwpożarowy wykorzystując 

wykopane już wcześniej doły pod fundamenty pałacu.  W 1945 r. park został znacznie 

zdewastowany. Po wojnie uporządkowano jego teren. W latach 1995-1998 dokonano jego 

rewaloryzacji (Mowszowicz 1962; Ojrzyńska 2005; Świderek 2005; Przyrodniczo-Ekologiczny 

Serwis Makroregionu Łódzkiego; Spacery po zielonej Łodzi).  
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Załącznik 2.26. Park im. J. Piłsudskiego w Łodzi 

Historia tego parku rozpoczyna się w 1904 r. kiedy powstała pierwsza koncepcja (T. Chrząńskiego) 

zagospodarowania dotychczasowych terenów lasów miejskich jako parku. Niestety projekt nie został 

zrealizowany. Kolejne projekty parku tworzyli E. Ciszkiewicz i bracia Zajkowscy - stanowiące razem 

podstawę do jego realizacji. W latach 1924-1929 trwały prace wstępne budowy, nadzorowane przez 

E. Templina, który również wprowadził swoje zmiany w projekcie. W 1927 r. miały miejsce intensywne 

prace związane z budową parku. W 1929 r. powstał projekt ostateczny tej jednostki zieleni, jako 

uzupełnienie i połączenie ustaleń dotychczasowych projektów. Plan ten nadawał parkowi leśny 

i sportowy charakter, przewidywał urządzenie ogrodu jordanowskiego, zoologicznego, pomologicznego, 

montaż urządzeń sportowych, wydzielenie rezerwatu przyrody i terenów wystawowych. W 1931 r. 

nowy dyrektor Plantacji Miejskich - S. Rogowicz, skorygował dotychczasowy ostateczny plan. W latach 

30. XX w. kontynuowano rozpoczęte prace.  Do czasu rozpoczęcia II wojny światowej nie udało się 

zrealizować zakładanego projektu w stu procentach, ze względu na problemy finansowe. Zgodnie 

z projektem park miał kształt półkola opierającego się od wschodu na obecnej Al. Unii Lubelskiej. 

Podzielony jest on na pół ulicą Konstantynowską (tworząc dwie ćwiartki koła), wzdłuż której 

obustronnie rosną podwójne rzędy lip. Z obecnego skrzyżowania ul. Konstantynowskiej z Al. Unii 

Lubelskiej rozchodzą się promieniście dwie aleje posiadające po dwa ciągi spacerowe obsadzone 

jesionem. Aleje te przebiegąją przez obie części parku rozdzielone ul. Konstantynowską. Obecny kształt 

parku jest nieco zmieniony. Wydzielono z niego m.in. obecny ogród zoologiczny i dwa obiekty 

użyteczności publicznej, ale zarazem włączono obszary leśne stanowiące jego północno-zachodnią 

część. Nazywany był parkiem na Zdrowiu lub Ludowym. Od 1993 r. prowadzone są na jego terenie 

liczne prace modernizacyjne, porządkowe i budowlane, a od 1999 r. przy najcenniejszych partiach 

starodrzewia, prowadzone są kompleksowe prace leczniczo-pielęgnacyjne, zaś w latach 2004-2005 

zmodernizowano alejki w południowej części tej jednostki zieleni (Mowszowicz 1962; Świderek 2004; 

Ojrzyńska 2005; Świderek 2005). 
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Załącznik 2.27. Park im. J. Poniatowskiego w Łodzi 

Park powstał w latach 1904-1910 na podstawie projektu zleconego 

przez ówczesnego prezydenta miasta Władysława Pieńkowskiego 

i opracowanego w 1903 r. przez Teodora Chrząńskiego. Utworzony 

został na terenach dawnych lasów miejskich i nazywany był ogrodem 

przy ul. Pańskiej. Początkowo jego obszar był znacznie większy niż 

obecny. Projekt zagospodarowania parku zakładał stworzenie 

otwartych przestrzeni z szerokimi alejami do jazdy powozami oraz 

z miejscami do spacerowania. W tym celu konieczne było wycięcie 

istniejącego tam lasu oraz zniwelowanie terenu. Otwarta przestrzeń 

z urządzoną zielenią niską występuje w parku na osi wschód – zachód, 

zaś pozostała jego część stanowi drzewostan będący pozostałością po 

lasach miejskich. W tym obszarze zieleni wyodrębnić można elementy 

zarówno naturalnego parku angielskiego, jak i regularnego 

i symetrycznego parku francuskiego. Podczas I wojny światowej park 

im. J. Poniatowskiego był dostępny publicznie, ale do 1919 r. zamiast 

roślin ozdobnych w parterach kwiatowych uprawiano ziemniaki. 

W latach 20. XX w. S. Rogowicz przeprowadził modernizację tego 

terenu zieleni, a w jego północnej części wybudowano willę mieszkalną 

dla ówczesnego prezydenta miasta, w której obecnie zlokalizowana jest 

szkoła podstawowa. W 1932 r. park został oświetlony, a w 1937 r. 

urządzono ogródek jordanowski. Podczas okupacji obszar zieleni został 

zamknięty dla Polaków i Żydów, a otwarty tylko dla Niemców. 

Po wojnie uległ on zmniejszeniu oraz rozpoczęto kolejne prace 

modernizacyjne, które były kontynuowane także w 1955 r., 1957 r., 

i 1960 r. W latach 70. XX w. powierzchnia parku została ponownie 

zmniejszona. Od 1994 r. prowadzone są w nim systematyczne prace 

techniczne, modernizacyjne i rewaloryzacyjne (Mowszowicz 1962; 

Świderek 2004; Ojrzyńska 2005; Świderek 2005; Przyrodniczo-

Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego). 
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Załącznik 2.28. Park im. J. Słowackiego w Łodzi 

Park powstał pod koniec XIX w. na terenach, na których wówczas znajdowały się 

połączone ze sobą stawy, a kanały którymi były one połączone zasilane były 

wodami z rzeki Jasień. Został on założony przez właściciela młyna Reicha. Do 

czasu II wojny światowej nazywano go „Wenecją”. W latach 20. XX w. wstęp do 

parku był płatny. Organizowane w nim były liczne występy i wydarzenia. W czasie 

II wojny światowej określano go jako Zwergpark. W 1933 r. został on wykupiony 

przez miasto, w celu jego zachowania i uniemożliwienia dotychczasowemu 

właścicielowi planowanego rozparcelowania terenu na działki budowlane. Od 

1937 r. stał się on własnością miasta, zmodernizowano go i oddano do publicznego 

użytku. Po II wojnie światowej stawy i kanały zostały zasypane. W 1956 r. zmieniły 

się nieznacznie jego granice (Mowszowicz 1962; Świderek 2005; Przyrodniczo-

Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Spacery po zielonej Łodzi). 
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Załącznik 2.29. Park im. Legionów w Łodzi 

Obecny park im. Legionów został utworzony z połączenia dwóch parków tj.: parku im. Wł. Hibnera 

(składającego się z dwóch części) oraz parku ZUS. Pierwsza część parku Hibnera (północna) powstała 

prawdopodobnie w 1888 r. wokół jednocześnie budowanego pałacu Leonhardta (obecnie Urząd Stanu 

Cywilnego – Łódź Górna) - założyciela fabryki wyrobów wełnianych "Leonhardt, Woelker & Girbardt" 

w 1878 r. (obecne zakłady Przędzalni Czesankowej "Arelan"). Druga część parku Hibnera (południowa) 

powstała na zakupionych przez Leonhardta w 1905 r. terenach, na których wybudował domy dla swoich 

wspólników (obecnie Dom Dziecka nr 6 im. S. Jachowicza oraz Dom Dziecka nr 9 - Dom 

Międzypokoleniowy Bednarska - zlokalizowany poza granicami parku). Ta część obszaru zieleni została 

urządzona przez niemieckich ogrodników, którzy starali się wizualnie dopasować ją do części 

przypałacowej. Podczas I wojny światowej z budynków korzystali Niemcy, a park został zaniedbany. Po 

wojnie jednostką zieleni zarządzały Zakłady Przemysłu Wełnianego. W 1938 r. park wraz z fabryką 

zostały wykupione przez M. Kohna. W 1953 r. zostały przeprowadzone w nim prace porządkowe 

i został on udostępniony publiczności. Następnie w latach 60. XX w. częściowo uzupełniono jego 

wyposażenie.    

Park ZUS powstał w latach 1932-1934 na terenach stanowiących osiedle mieszkaniowe pracowników 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Autorem projektu tej części był S. Rogowicz. W 1994 r. 

wybudowano na tym terenie plac zabaw oraz zmodernizowano partery kwiatowe i nawierzchnie alejek. 

W tym samym roku oba parki zostały połączone poprzez nadanie im wspólnej nazwy Park im. 

Legionów. W 2013 r. dokonano w nim przebudowy alejek (Mowszowicz 1962; Świderek 2005; 

Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Spacery po zielonej Łodzi). 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 



 36 

 

Załącznik 2.30. Park im. M. Klepacza w Łodzi 

Historia parku rozpoczyna się wraz z wybudowaniem w latach 1888-1889 willi 

przez Józefa Richtera (obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego 

Politechniki Łódzkiej), a następnie kolejnej willi w 1904 r. przez jego brata 

Reincholda Richtera (obecnie siedziba rektoratu Politechniki Łódzkiej), wokół 

których urządzone zostały ogrody. Po II wojnie światowej udostępniono 

publiczności wschodnią część parku, zaś zachodnią udostępniono dopiero 

w 1960 r. Do 1994 r. figurował pod nazwą im. St. Worcella. W 1997 r. w parku 

zamontowano oświetlenie, w tym iluminacyjne, podkreślające elewacje 

budynków oraz kilka najbardziej interesujących drzew. W 2007 r. zarządzanie 

obszarem zieleni przejęła Politechnika Łódzka (Mowszowicz 1962; Olaczek 

2014; Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Spacery po 

zielonej Łodzi).  
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Załącznik 2.31. Park im. R. Baden-Powella w Łodzi 

Park powstał w 1970 r. na zrekultywowanym obszarze po dawnym wysypisku. 

W latach 1992, 1994-1995, 1999, 2000 i 2005 lokalizowano w nim obiekty 

budowlane. Następnie w latach 2005-2006 zmodernizowano amfiteatr, a w 2008 

r. dokonano kolejnych prac urządzeniowych. Dawniej nazywany był Parkiem 

Rozrywkowym (Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; 

Spacery po zielonej Łodzi). 
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Załącznik 2.32. Park im. S. Moniuszki w Łodzi  

Park powstał w 1874 r. na podstawie projektu architekta miejskiego 

H. Majewskiego. Został utworzony z fragmentu lasu, w sąsiedztwie wówczas 

niedawno wybudowanego dworca kolejowego Łódź Fabryczna (1868 r.), dla 

korzystających z dworca, by mogli odpocząć po przebytej drodze. Dlatego też 

początkowo nazywany był Parkiem Kolejowym. W 1884 r. na jego obrzeżach 

wzniesiono prawosławną katedrę pw. św. Aleksandra Newskiego i od tego czasu 

zaczęto nazywać go nieoficjalnie parkiem Aleksandryjskim. W 1897 r. 

w obszarze tym dosadzono drzewa, ustawiono ławki oraz wybudowano 

ogrodzenie. W 1916 r. przebudowano go według projektu J. Grądzkiego, 

a w 1931 r. według projektu Rogowicza. W 1934 r. park uzyskał swój ostateczny 

kształt, w znacznym stopniu zachowany do dziś. W latach 1994–1995 teren 

częściowo ogrodzono, zaś w 2000 r. przeprowadzono specjalistyczne zabiegi 

pielęgnacyjne najstarszych drzew (Mowszowicz 1962; Olaczek 2012; 

Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Zielona Łódź). 
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Załącznik 2.33. Park im. S. Staszica w Łodzi 

Park ten został utworzony w latach 1899-1902 r. na podstawie projektu L. 

Grabowskiego, na terenie odlesionym, który dawniej stanowił część Lasu 

Widzewskiego. Kilka lat później wybudowano w nim inspekty i szklarnie oraz 

zgromadzono całą hodowlę kwiatów dla miasta. Nazywany był ogrodem przy ul. 

Dzielnej. W roku 1912, 1923 i 1927 usytuowano w nim kolejne obiekty 

budowlane. W latach 1930-1931 dokonano nieznacznej przebudowy parku 

według wytycznych S. Rogowicza. W czasie II wojny światowej teren zieleni 

został zdewastowany. Po II wojnie światowej jego powierzchnia uległa 

zmniejszeniu. W roku 1958 i 1984 w parku dokonano kolejnych prac 

budowlanych, zaś w latach 1994-2001 prowadzone były prace modernizacyjne 

(Mowszowicz 1962; Ojrzyńska 2005; Świderek 2005; Przyrodniczo-Ekologiczny 

Serwis Makroregionu Łódzkiego; Zielona Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej). 
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Załącznik 2.34. Park im. S. Żeromskiego w Łodzi 

Park został oddany do użytkowania w latach 1972-1973. Powstał jednocześnie 

z blokami mieszkalnymi znajdującymi się w jego sąsiedztwie. Wybudowany 

został przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Lokator" na gruntach 

rolnych pozyskanych pierwotnie od indywidualnych rolników. W roku 2014 

wykonano rewitalizację parku. 
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Załącznik 2.35. Park im. T. Rejtana w Łodzi 

Park powstał w I poł. lat 80. XX w. w miejscu cmentarza ewangelicko-

augsburskiego, który został zlikwidowany w 1983 r., a szczątki pochowanych 

tam osób zostały ekshumowane i przeniesione wraz z najcenniejszymi 

nagrobkami na nekropolie przy ul. Sopockiej. W 2004 r. rozpoczęto przebudowę 

i porządkowanie obszaru, podczas której odnaleziono jeszcze fragmenty 

nagrobków, które obecnie zgromadzone zostały w lapidarium utworzonym 

w pobliżu dawnej głównej bramy cmentarza. Dawniej nazywany był Parkiem 

Nowe Rokicie lub Parkiem przy Felsztyńskiego. W 2015 r. przeprowadzono 

pojedyncze prace urządzeniowe (Wycichowska 2012a; Przyrodniczo-

Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego).    
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Załącznik 2.36. Park im. Wł. Reymonta w Łodzi 

Park został założony przez Ludwika Geyera w połowie XIX w. Jego założenie 

związane było z wybudowaniem przez Geyera dworku oraz budynków 

przemysłowych, w tym Białej Fabryki, w której obecnie mieści się Centralne 

Muzeum Włókiennictwa. Do czasu wojny, w centrum parku znajdowały się 

stawy fabryczne utworzone na rzece Jasień, które podczas wojny zostały 

częściowo zasypane. W 1948 r. obszar zieleni stał się własnością Zarządu 

Miasta, w efekcie przebudowano go i udostępniono społeczeństwu. W roku 

1996, w latach 2003-2004 oraz w roku 2006 przeprowadzono w nim prace 

modernizacyjne oraz usytuowano kolejne obiekty budowlane. Z kolei w roku 

2015 dokonano prac rewaloryzacyjnych (Mowszowicz 1962; Ojrzyńska 2005; 

Świderek 2005; Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; 

Portal Turystyki Aktywnej „W siodle”; Spacery po zielonej Łodzi). 
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Załącznik 2.37. Park Na Janowie w Łodzi 

Park powstał w 2008 r. na terenie pokrytym drzewostanem o charakterze leśnym 

i cechach półnaturalnych (Uchwała Nr XXXVII/711/08 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 lipca 2008 r.). Jego budowa związana było z rozrastaniem się osiedla 

Olechów.  
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Załącznik 2.38. Park na Młynku w Łodzi 

Park na Młynku powstał w latach 60. XX w. w dolinie rzeki Olechówki. 

Na jego terenie znajduje się zbiornik wodny przeznaczony do uprawiania 

sportów wodnych, wypożyczalnia sprzętu sportowego i inne obiekty 

rekreacyjne, wypoczynkowe i zabawowe. Dawniej funkcjonował pod nazwą 

im. XX-lecia PRL. W 2015 r. rozpoczęty został projekt „Rewitalizacja Parku 

na Młynku” w ramach budżetu obywatelskiego (MOSiR Łódź 2). 
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Załącznik 2.39. Park na Smulsku w Łodzi  

Park na Smulsku został ustanowiony w 2010 r. i obejmuje tereny pokryte 

drzewostanem pochodzącym z naturalnych odnowień na gruntach pierwotnie 

rolnych, a także ze sztucznego sadzenia (Uchwała Nr C/1827/10 Rady Miejskiej 

w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r.). Inicjatywę powstania parku wykazał 

przedstawiciel Rady Miejskiej. 
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Załącznik 2.40. Park Nad Jasieniem w Łodzi 

Park powstał w 1964 r. na terenach łąk i nieużytków, które od 1824 r. były 

dzierżawione przez miasto K. F. Wendischowi (osadnikowi z Saksonii), 

następnie były zarządzane przez zgierskiego fabrykanta K. Moesa, kolejno stały 

się własnością T. Krusche, a od 1870 r.  należały do fabrykanta K. Scheiblera. 

Już w XIV w. znajdował się tutaj młyn wodny na rzece Jasień, zwany 

Wójtowskim (obecnie jest on pod opieką harcerzy ze Szczepu 58. Łódzkich 

Wodnych Drużyn Harcerskich), który był częścią posiadeł wodno-fabrycznych. 

Początkowo (od 1964 r.) park służył do zabaw i gier okolicznym dzieciom. 

Dawniej nazywany był parkiem przy Zbiorczej. Od końca XX w. prowadzone 

były i są w nim liczne prace urządzeniowe (Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis 

Makroregionu Łódzkiego; Spacery po zielonej Łodzi). 

 
 

Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 
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Załącznik 2.41. Park Ocalałych w Łodzi 

Historia tego parku rozpoczyna się w 2004 r., kiedy to oficjalnie otwarto go w 60 

rocznicę likwidacji getta przez Niemców. Powstał on na terenach Łódzkiego 

Przedsiębiorstwa Ogrodniczego. Pomysłodawczynią parku była Halina 

Elczewska, zaś autorem projektu – Grażyna Ojrzyńska. Teren obecnego parku, 

podczas II wojny światowej, bezpośrednio sąsiadował z Litzmannstadt Ghetto, 

dlatego też jednostka zieleni została utworzona w celu  upamiętnienia osób, które 

trafiły do getta podczas eksterminacji Żydów przez III Rzeszę. Główną oś 

kompozycyjną obszaru zieleni tworzy Aleja im. Arnolda Mostowicza, która 

łączy Kopiec Pamięci z pomnikiem Polaków Ratujących Żydów podczas 

II wojny światowej. Dodatkowo wzdłuż Alei im. Arnolda Mostowicza, w dniu 

otwarcia parku, zostało posadzonych 418 drzew przez osoby ocalałe 

z holocaustu. Każde drzewo posiada numer oraz tabliczkę z nazwiskiem 

ocalałego (Świderek 2005; Olaczek 2010; Wycichowska 2010; Przyrodniczo-

Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Spacery po zielonej Łodzi). 
 

Źródło: zbiory własne (2017 r.) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.42. Park osiedlowy nad Nerem w Łodzi 

Park powstał w 2006 r. na dawnym wysypisku śmieci. Inicjatorem jego 

utworzenia była Rada Osiedla, stąd m.in. nazwa parku, która nie jest nazwą 

formalnie zatwierdzoną. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2015 r.) 
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Załącznik 2.43. Park Piastowski w Łodzi 

Park powstał w latach 90 XX w. na terenie zadrzewionym i zakrzewionym. 

W 2007 r., w ramach prac urządzeniowych usunięto suche drzewa oraz ok. 

5 tys. samosiewów, wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew, zrekultywowano 

trawnik, wyremontowano chodniki oraz uzupełniono sieć alejek 

spacerowych. W 2015 r. dokonano jego rewitalizacji (Zielona Łódź; 

Uchwała Nr LXXVI/719/94 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 maja 1994 

roku).  

 
 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 
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Załącznik 2.44. Park Podolski w Łodzi 

Park powstał na terenach, na których gromadzone były wówczas odpady 

przemysłowe oraz odpady związane z budową osiedla Dąbrowa. Zachodnia część 

tego obszaru (tj. między ul. Rydza-Śmigłego a ul. Tatrzańską) powstała w 1970 r. 

Pozostała część (wschodnia) utworzona została w kolejnych latach. Przez park 

przepływa skanalizowana rzeka Dąbrówka. W latach 1993-2003 wybudowano na 

jego obrzeżach kościół pw. Trójcy Przenajświętszej wraz z domem 

duszpasterskim. Od początku XXI w., w latach 2000-2002 oraz 2004-2005, 

a później także w latach 2010 i 2012-2014 w parku prowadzono liczne prace 

modernizacyjnie i urządzeniowe, a w 2014 r. także rewitalizacyjne 

(Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego; Zielona Łódź).  

 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 
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Załącznik 2.45. Park Sielanka w Łodzi 

Powstał on pod koniec XIX wieku w formie założenia pałacowo-parkowego 

należącego do rodziny Koenigów oraz ogrodu wypoczynkowego Sielanka. 

Ferdynand Koenig był właścicielem małej przędzalni oraz cegielni założonej 

w 1885 roku. Przy północnej granicy parku zachowała się jego willa, w której 

obecnie znajdują się mieszkania. Z kolei przy wschodniej granicy obszaru zieleni 

stoi willa wzniesiona w 1910 r. przez adwokata Erwina Koeniga, syna 

Ferdynanda. Opuszczony budynek formalnie jest siedzibą Chorągwi Łódzkiej 

Komendy Hufca ZHP Łódź-Górna. Druga część parku, zwana dawniej ogrodem 

wypoczynkowym Sielanka należała do rodziny Edmunda Behma – właściciela 

dużej cegielni. Behm w ogrodzie obok domu zbudował salę teatralną i taneczną 

oraz przystań dla łódek przyległą do dwóch stawów. W latach 90. XX w. 

uzupełniono urządzanie tejże jednostki zieleni. W roku 2013 przeprowadzono 

prace techniczne (Mowszowicz 1962; Świderek 2005; Przyrodniczo-Ekologiczny 

Serwis Makroregionu Łódzkiego). 

 
Źródło: opracowanie własne  

Źródło: materiały z ćwiczeń programowych (2015 r.) 
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Załącznik 2.46. Park Staromiejski w Łodzi 

Teren, na którym obecnie znajduje się park pełnił wcześniej wiele funkcji. W XIX 

w. znajdował się tam staw na rzece Łódce (młyn wodny był nieopodal), a teren był 

w znacznej części zalany wodą. Pod koniec XIX w. staw został osuszony, a na 

jego miejscu pojawiły się budynki mieszkalne i ulice. Podczas II wojny światowej 

na znacznym obszarze obecnego Parku Staromiejskiego znajdował się fragment 

łódzkiego getta żydowskiego (Litzmannstadt), w tym także m.in. targ rybny (stąd 

potoczna nazwa Park Śledzia). Pod koniec II wojny światowej znaczna część 

budynków została wyburzona, zaś pozostałe usunięto po zakończeniu wojny. 

W latach 1951-1953 na terenie gruzowiska rozpoczęto prace związane 

z utworzeniem parku. Autorem projektu był inż. K. Chrabelski. Park znajduje się 

w dolinie rzeki Łódki, która na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej 

została w 1917 r. skanalizowana (ze względu na nieprzyjemny zapach, bowiem 

pełniła wówczas rolę ścieku), zaś pozostały odcinek rzeki skanalizowano po 

II wojnie światowej. Obecnie bardzo krótki fragment rzeki jest widoczny przy 

stawie znajdującym się we wschodniej części jednostki zieleni. Park składa się z 

dwóch części rozdzielonych ulicą Nowomiejską. Regularny, prostokątny podział 

przestrzenny zachodniej części obszaru zieleni nawiązuje do szachownicowego 

układu ulic Nowego Miasta, zaś chaotyczna i gęsta sieć ścieżek we wschodniej 

części w pewnym stopniu nawiązuje do dawnej urbanistyki Bałut i Starego Miasta. 

W latach 1954-1955 w parku zasadzono ukorzenione duże drzewa sprowadzone ze 

Szczecina, albowiem dotychczasowe rosły bardzo wolno z powodu słabych 

warunków glebowych. W 1975 r. ustawiono w parku zegar słoneczny w formie 

wycinka układu słonecznego. W 1995 r. (według innych źródeł 1997 r.), w parku 

powstał monumentalny Pomnik Dekalogu (Mojżesza) usytuowany na cokole (3,5 

m), w którego podstawie wmurowana jest urna z ziemią z Jerozolimy. Przed II 

wojną światową w pobliżu pomnika znajdowała się synagoga skupiająca 

wszystkich wyznawców judaizmu z okolicy, która została spalona przez 

hitlerowców w 1939 r. W latach 1998-2000, 2002-2003 oraz w roku 2005 i 2007 

prowadzono prace modernizacyjne i urządzeniowe parku (Mowszowicz 1962; 

Świderek 2005; Leśniak 2010; Olaczek 2010; Spacery po zielonej Łodzi). 

 
Źródło: materiały z ćwiczeń terenowych (2016 r.) 
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Załącznik 2.47. Park Stawy Jana w Łodzi 

Park Stawy Jana powstał w dolinie rzeki Olechówki, na terenie dworskiego 

ogrodu folwarku chojeńskiego (ostatni właściciel: Franciszek Zimmerman). 

Dwór powstał pod koniec XVIII w. z inicjatywy Benedykta Górskiego. Po II 

wojnie światowej majątek został włączony w granice miasta Łodzi. Wkrótce 

folwark przekształcono w ośrodek wypoczynkowo-rekreacyjny nazywany 

„Stawami Jana”. W dworku obecnie znajduje się restauracja. W 2010 r. 

zakończony został jego remont (Świderek 2005; Spacery po zielonej Łodzi; 

MOSiR Łódź 1).  

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 
Źródło: zbiory własne (2017 r.) 
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Załącznik 2.48. Park Szarych Szeregów w Łodzi 

Park został wybudowany według projektu K. Chrabelskiego, w latach 1961-1964 

na terenach, które w latach 50. XX w. tworzyły wysypisko śmieci. Dodatkowo dla 

potrzeb budowy parku została wyburzona część starej zabudowy, a teren został 

wyrównany. W południowej części obszaru zieleni powstał wówczas basen wraz 

z brodzikiem dla dzieci, boisko do badmintona, boisko do siatkówki, sztuczne 

lodowisko i ogródek jordanowski (obecnie obiekty te znajdują się poza granicami 

parku). W 1969 r. w parku wmurowano akt erekcyjny dla powstania pomnika ku 

pamięci dzieci zamordowanych w tzw. prewencyjnym obozie policji 

bezpieczeństwa dla młodzieży polskiej w Łodzi (utworzonym w 1942 r.). Pomnik 

ten pn. Pomnik Martyrologii Dzieci (tzw. Pomnik Pękniętego Serca) odsłonięto 

w 1971 r. Dawniej park ten funkcjonował pod nazwą Park Promienistych. 

W latach 2004-2005 przeprowadzono modernizację tejże jednostki zieleni 

(Świderek 2005; Spacery po zielonej Łodzi).  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.49. Park Widzewska Górka w Łodzi 

Historia parku rozpoczyna się w 1999 r. kiedy to Rada 

Osiedla Widzew - Zatorze wystąpiła do Zarządu Miasta Łodzi 

z projektem utworzenia nowego parku. Powstał on na terenie 

będącym dotychczas zwałowiskiem śmieci z okolicznych 

placów budowy. Został oddany do użytku publicznego we 

wrześniu 2001 r. Rozbudowę tejże jednostki zieleni 

kontynuowano w latach 2002-2004 r. na 4 ha gruntu przy 

Szkole Podstawowej nr 199. Pod koniec 2004 r. park został 

uznany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich za najlepiej 

zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie 

łódzkim (Świderek 2005; Spacery po zielonej Łodzi).  

 
Źródło: zbiory własne (2016 r.) 
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Załącznik 2.50. Park Widzewski w Łodzi 

Park powstał w 1953 r. na podstawie projektu K. Marcinkowskiego 

i H. Tomaszewskiego. Położony on jest w dolinie rzeki Jasień, która płynie 

krytym kanałem, a obecny w tejże jednostce zieleni staw zasilany jest sztucznie. 

Park powstał na terenie Widzewskiej Fabryki Maszyn, tj. terenie użytkowanym 

głównie pod uprawy działkowe przez pracowników fabrycznych oraz terenie 

nieogrodzonym i niestrzeżonym, na którym znajdowało się wysypisko. W czasie 

II wojny światowej rozlewisko wodne zmniejszyło się i częściowo zostało 

zasypane. W 1953 r. zniwelowano teren i uregulowano rzekę. Projekt parku 

zakładał jego charakter wypoczynkowo-spacerowy z uwzględnieniem sportu 

wodnego, dlatego też po jego południowo-wschodniej stronie wybudowano 

basen pływacki (obecnie pływalnia Anilana znajdująca się poza parkiem) 

(Mowszowicz 1962).  

 
Źródło: opracowanie własne 
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 57 

 

Załącznik 2.51. Park wiejski - Brójecka w Łodzi 

Park powstał na początku XX w. wokół dworu Horodyńskich, w którym obecnie 

funkcjonuje przedszkole i nie znajduje się już ono w granicach jednostki zieleni. 

Po II wojnie światowej założenie dworsko-parkowe zostało rozparcelowane 

i oddane w użytkowanie PGR. W ostatnich latach urządzono park oraz 

przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu (Przyrodniczo-Ekologiczny 

Serwis Makroregionu Łódzkiego). 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 2.52. Park Źródliska I w Łodzi 

Jest to park powstały w 1840 r. jako „ogród spacerowy”. Utworzony został z fragmentu lasu z licznymi 

źródłami, przyłączonego do Łodzi z powodu rozrastania się miasta. Jest to jeden z pierwszych parków 

publicznych w Polsce. Pierwotnie obszar Parku Źródliska I był większy niż obecnie, ponieważ 

obejmował wówczas także tereny obecnego Parku Źródliska II. W 1843 r. sporządzony został projekt 

parku, wykonany przez inżyniera powiatu łęczyckiego Brochickiego. Projekt zakładał biegnące po 

przekątnych dwie główne aleje spacerowe, przecinające się w centralnym miejscu - placu. Wnętrze 

parku posiadało leśny charakter, zaś wzdłuż alejek zewnętrznych były drzewa owocowe. W latach 

1847-1848 zamontowano obiekty budowlane. Park został pomniejszony w latach 50. XIX w. na skutek 

sprzedaży przez władze miasta zachodniej części ogrodu fabrykantowi K. Scheiblerowi. W związku z 

powyższym parkiem publicznym była wyłącznie część wschodnia pierwotnego założenia, nazywana 

Parkiem Kwela, Ogrodem Spacerowym lub Ogrodem Angielskim. W latach 60. XIX w. park Źródliska 

I wydzierżawiono prywatnemu przedsiębiorcy, zaś od 1873 r. jego północną część dzierżawiło 

Towarzystwo Strzeleckie. Następnie cały teren zieleni dzierżawiony był przez K. Scheiblera - w latach 

1885-1906. W latach 90. XIX w. przeprowadzono prace modernizacyjne i urządzeniowe tej jednostki 

zieleni. Od 1906 r. parkiem opiekowała się specjalna komisja powołana przez Magistrat. Obiekt ten 

służył przede wszystkim rodzinom robotniczym jako miejsce odpoczynku i rekreacji. W 1919 r. 

wybudowany został szkolny Ogródek Botaniczny. W latach 1923-1925 park został gruntownie 

przebudowany przez E. Ciszkiewicza według jego własnego projektu, z zachowaniem w jak 

największym stopniu pierwotnego układu przestrzennego. W latach 1931-1935 dokonano jego kolejnej 

przebudowy według projektu S. Rogowicza. Okres okupacji przyniósł parkowi wiele strat w postaci 

wycinki wielu świerków, rozebrania ogrodzenia oraz przerwania dopływu wody do stawu. Jednakże po 

wojnie został on ponownie uporządkowany. W 1956 r., w budynku stanowiącym w okresie 

międzywojennym kuchnię dla bezrobotnych, otwarto do publicznego użytku Palmiarnię, w której 

zgromadzone są ponad 120-letnie palmy, które niegdyś znajdowały się w rezydencjach carskich 

urzędników. Od 1993 r. w parku wykonywane są różne prace techniczne i modernizacyjne, a w latach 

2013-205 dokonano prac rewaloryzacyjnych. W 2007 r. parki Źródliska I i II zostały uznane podczas 

konkursu organizowanego przez firmę ogrodniczą Briggs&Stratton za najpiękniejszy park w Polsce 

i piąty pod względem urody w Europie (Mowszowicz 1962; Świderek 2004;  Leśniak 2005; Ojrzyńska 

2005; Świderek 2005; Olaczek 2006; Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego). 

 
Źródło: zbiory własne (2017 r.) 
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Załącznik 2.53. Park Źródliska II w Łodzi 

Park Źródliska II powstał razem z Parkiem Źródliska I jako całość w 1840 r. z wydzielenia 

fragmentu lasu z licznymi źródłami. W latach 50. XIX w. zachodnia część całego 

założenia (Park Źródliska II) została sprzedana fabrykantowi K. Scheiblerowi. Wtedy 

wybudowano pałac przemysłowca (obecnie Muzeum Kinematografii) oraz urządzono 

wokół niego park wyposażając go w wiele elementów ozdobnych. Autorem projektu tego 

terenu zieleni była berlińska firma ogrodnicza L. Spätha. W latach 30. XX w. park był 

dzierżawiony, a w czasie II wojny światowej został zajęty przez niemieckie lokalne 

dowództwo wojskowe. Dopiero od 1945 r., kiedy miasto przejęło obszar ogrodu, 

ponownie stał się parkiem publicznym. Przeprowadzono wówczas prace porządkowe 

i urządzeniowe. W roku 1994, 1996, 1998 oraz w latach 2006-2010 prowadzono w nim 

liczne prace modernizacyjne i urządzeniowe. W 2007 r. parki Źródliska I i II zostały 

uznane podczas konkursu organizowanego przez firmę ogrodniczą Briggs&Stratton za 

najpiękniejszy park w Polsce i piąty pod względem urody w Europie (Mowszowicz 1962; 

Świderek 2004; Leśniak 2005;  Ojrzyńska 2005; Świderek 2005; Olaczek 2008; 

Przyrodniczo-Ekologiczny Serwis Makroregionu Łódzkiego). 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Załącznik 2.54. Park Źródła Olechówki w Łodzi 

Park powstał w 2010 r. na obszarze będącym 

początkowym fragmentem doliny Olechówki z płatami 

łąk nadrzecznych, czynnymi źródliskami rzeki oraz 

terenami pokrytymi drzewostanem o cechach 

półnaturalnych (Uchwała Nr LXXXIV/1479/10 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r., Zielona 

Łódź). 

 

 
Źródło: zbiory własne (2017 r.) 
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Załącznik nr 3. Karta inwentaryzacyjna parku 

KARTA INWENTARYZACYJNA PARKU 

Park  ............................................ (nazwa parku) 

Element zagospodarowania parku 

Odpo-

wiedź  

wg klucza 

Klucz odpowiedzi 
Liczba 

obiektów 

OBIEKTY BUDOWLANE 

BUDYNKI       

toalety   0 - brak  

budynki administracji   1 - występuje  

kaplice      

budynki kultury      

wypożyczalnia.....      

bar      

budynki gastronomiczne      

kawiarnie      

oranżerie      

rosarium      

hala sportowa      

czytelnia/pawilon      

budynek stowarzyszeń/klubów      

dom dziecka      

budynek opieki zdrowotnej    

strzelnica      

palmiarnia      

budynek przyteatralny      

budynek edukacyjny    

nieużytkowane obiekty/zamknięte/pustostan     

BUDOWLE I OBIEKTY MAŁEJ 

ARCHITEKTURY      

związane z zabawą dzieci (dziecięce urządzenia 

zabawowe)      

pojedyncze urządzenia (piaskownica, huśtawka, 

karuzela, pozostałe urządzenia zabawowe)   

0 - brak 

1 - występuje  

place zabaw (gdy wydzielony płotkiem lub jest 

regulamin)  

 

 

urządzenia wodne      

fontanna   0 - brak  

ujęcie wody pitnej   1 - występuje  

obiekty kultu religijnego      

kapliczki   0 - brak  

krzyże   1 - występuje  

urządzenia związane bezpośrednio z roślinami      

pergole   0 - brak  

trejaże   1 - występuje  

elementy zabezpieczenia zieleni      

obiekty informacyjne      

tablice związane z postaciami/wydarzeniami 

historycznymi/pamiątkowe   

0 - brak   

1 - występuje  
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KARTA INWENTARYZACYJNA PARKU 

Park  ............................................ (nazwa parku) 

Element zagospodarowania parku 

Odpo-

wiedź  

wg klucza 

Klucz odpowiedzi 
Liczba 

obiektów 

tablice związane z przyrodą (o zwierzętach, 

roślinach)   

0 - brak  

1 - występuje  

tablice z planem parku lub jego części     

tablice z historią parku      

tablice ze ścieżkami i szlakami      

tablice ogłoszeniowe/informacyjne      

tablice z regulaminem placu zabaw      

tablice z regulaminem parku      

tablice z regulaminem siłowni zewnętrznej      

tablice z regulaminem kąpieliska      

tablice z regulaminem parku linowego      

znaki (drogowe, inform. o wi-fi, zakazu przy 

placach zabaw)     

 

tablice z nazwą parku   0 - brak  

    

1 - gdy są, ale tylko przy niektórych 

wejściach 

 

    

2 - gdy są przy wszystkich wejściach 

3 - gdy są wyłącznie wewnątrz parku 

 

elementy wyposażenia służące do wypoczynku 

czynnego i biernego     

 

ławki   0 - brak  

    

1 - gdy są pojedyncze, ale tylko w 

niektórych częściach parku 

    

2 - gdy są pojedyncze, rozproszone na 

obszarze całego parku 

    

3 - gdy są gęsto usytuowane, lecz tylko w 

niektórych częściach parku 

    

4 - gdy są gęsto usytuowane na obszarze 

całego parku 

cmentarz    0 - brak  

amfiteatr    1 - występuje  

scena (estrada)/muszla koncertowa bez widowni      

scena (estrada)/muszla koncertowa wraz z 

widownią     

 

stoły piknikowe/stoły grillowe/grille      

altany     

sprzęt fitness/siłownia zewnętrzna      

pojedyncze urządzenia dla sportu dorosłych, do 

ćwiczeń siłowych (stanowiące element ścieżki 

zdrowia)   

 

stoły szachowe     

stół do ping-ponga      

boisko pokryte zielenią/piaskiem/gruntowe      

boisko utwardzone (np. asfalt)      

kort tenisowy      

bieżnia    

skatepark      

tor rowerowy/motokrosowy      
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KARTA INWENTARYZACYJNA PARKU 

Park  ............................................ (nazwa parku) 

Element zagospodarowania parku 

Odpo-

wiedź  

wg klucza 

Klucz odpowiedzi 
Liczba 

obiektów 

tor dla rolkarzy    0 - brak  

plaża    1 - występuje  

lunapark      

park linowy      

pole do minigolfa      

górka saneczkowa      

lodowisko    

przystań      

pomost    

inne       

oświetlenie   0 - brak  

    

1 - gdy jest tylko w niektórych częściach 

parku 

    2 - gdy jest w całym parku 

ogrodzenia   0 - brak  

    
1 - gdy ogrodzony częściowo 
roślinnością/żywopłotem 

    
2 - gdy ogrodzony częściowo 
płotem/siatką/murem 

    

3 - gdy ogrodzony cały 

roślinnością/żywopłotem 

    

4 - gdy ogrodzony cały 

płotem/siatką/murem 

kosze na śmieci   0 - brak  

    

1 - gdy są pojedyncze, ale tylko w 

niektórych częściach parku 

 

    

2 - gdy są pojedyncze, rozproszone na 

obszarze całego parku 

 

    

3 - gdy są gęsto usytuowane, lecz tylko w 

niektórych częściach parku 

 

    
4 - gdy są gęsto usytuowane na obszarze 
całego parku 

 

rzeźby/posągi (nie upamiętniające nic)   0 - brak   

zegar słoneczny   1 - występuje  

stojaki na rowery     

pojniki dla ptaków/karmniki/paśniki/"hotele"      

dystrybutor woreczków dla psów/psie stacje      

elementy ogrodu dźwiękowego      

deszczochrony     

przebieralnie    

groty      

maszty flagowe      

pomniki (rzeźby, posągi, głazy upamiętniajace 

osobę lub wydarzenie)     

 

budowle ochronne (np. bunkry)      

mury i murki (w tym oporowe)      

przepusty      
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KARTA INWENTARYZACYJNA PARKU 

Park  ............................................ (nazwa parku) 

Element zagospodarowania parku 

Odpo-

wiedź  

wg klucza 

Klucz odpowiedzi 
Liczba 

obiektów 

kładki   0 - brak   

schody   1 - występuje  

barierki, płotki, słupki, poręcze, rampy     

progi zwalniające      

rurociągi      

wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne   

  

 

ujęcie wody ze strefą ochronną     

miasteczko ruchu drogowego    

ruiny   0 - brak  

    1 - gdy są tylko fundamenty 

    

2 - gdy więcej niż tylko fundamenty 

 

ELEMENTY KOMUNIKACYJNE 

drogi docelowe   0 - brak  

drogi spacerowe   1 - asfaltowe  

drogi rowerowe 

  
  

2 - trylinka  

3 - kostka brukowa 

4 - płyty betonowe 

5 - twarde ulepszone 

6 - twarde nieulepszone 

7 - gruntowe 

8 - kombinowane (celowo układane 

wzory) 

9 - różne nawierzchnie 

10 - płyty betonowe ażurowe 
 

place   0 - brak  

    1 - do 30 m2 

    2 - do 50 m2 

    3 - do 100 m2 

    4 - do 250 m2 

    
5 - powyżej 250 m2 

 

parkingi /wydzielone miejsca postojowe przyległe 

do parku ogólnodostępne 

  

  

0 - brak   

1 - występuje 

przejścia piesze przy parku      

przejścia piesze przy parku wyposażone w 

sygnalizację świetlną     

 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych przy 

parku     

 

wejścia formalne do parku      

wejścia nieformalne do parku      

ELEMENTY PRZYRODNICZE 

GŁAZY       

ogromne głazy (nie upamiętniające nic) 

  

0 - brak   

1 - występuje 
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KARTA INWENTARYZACYJNA PARKU 

Park  ............................................ (nazwa parku) 

Element zagospodarowania parku 

Odpo-

wiedź  

wg klucza 

Klucz odpowiedzi 
Liczba 

obiektów 

WODA      

zbiorniki wodne   0 - brak   

cieki   1 - występuje  

ROŚLINNOŚĆ      

trawniki   0 - brak  

    

1 - mało (przewaga powierzchni pokrytych 
drzewostanem) i bez możliwości 

wypoczynku 

    2 - mało i z możliwością wypoczynku 

    

3 - dużo (powierzchni pokrytych 

drzewostanem jest mniej niż powierzchni 
trawników) i bez możliwości wypoczynku 

    4 - dużo i z możliwością wypoczynku 

krzewy   0 - brak  

    1 - niewiele (pojedyncze okazy) 

    2 - znacząco "towarzyszą co krok" 

drzewa liściaste 

  

0 - brak  

1 - niewiele (poniżej 40% drzewostanu) 

2 - mniej więcej tyle samo co iglastych 

3 - znacząco (powyżej 60% drzewostanu) 

  4 - wyłącznie (100%) 

drzewa iglaste 

  

0 - brak  

1 - niewiele (poniżej 40% drzewostanu) 

2 - mniej więcej tyle samo co iglastych 

  3 - znacząco (powyżej 60% drzewostanu) 

  4 - wyłącznie (100%) 

rabaty/klomby/skalniaki   0 - brak  

    1 - na obrzeżach parku/przy wejściach 

    2 - w środku parku 

    3 - w całym parku 

żywopłoty   0 - brak   

aleje   1 - występuje 

solitery     
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Załącznik nr 4. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji parków 

Załącznik 4.1. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji parków - część I 

 
 Objaśnienia: liczba w nawiasie kwadratowym oznacza liczbę elementów, liczba bez nawiasu oznacza kod według karty inwentaryzacyjnej parku (Załącznik nr 3 w Aneksie) 
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Załącznik 4.2. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji parków - część II 

 
  Objaśnienia: liczba w nawiasie kwadratowym oznacza liczbę elementów, liczba bez nawiasu oznacza kod według karty inwentaryzacyjnej parku (Załącznik nr 3 w Aneksie) 

 



 68 

Załącznik 4.3. Szczegółowe wyniki inwentaryzacji parków - część III 

 
 Objaśnienia: liczba w nawiasie kwadratowym oznacza liczbę elementów, liczba bez nawiasu oznacza kod według karty inwentaryzacyjnej parku (Załącznik nr 3 w Aneksie) 
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Załącznik nr 5. Kwestionariusz wywiadu 
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Załącznik nr 6. Zbiorcze wyniki badań społecznych 
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