
Lokalizacja nasadzenia drzew (np. adres): Opis uzupełniający:

za ZOKIR Plac zabaw Myślę że jest to dobry pomysł Fakt 2 lata temu posadzone zostało parę drzewek Lecz jest to stanowczo za mało

Stanowczo za mało zieleni jest w centrum miasta dziwnie się że zamiast stawiać co roku choinkę sztuczna nie zostanie w tym 

miejscu posadzona żywa tak jak to miało miejsce dawniej. Idąc teraz koło grzybka jest sam beton (kostka) i nie jest to 

atrakcyjne. Także na placu rowerowym naprzeciw policji sam asfalt a kilka drzewek rzucających cień na asfalt po którym 

jeżdżą dzieci dałoby odrobinę chłodu latem 

ul. J. Słowackiego jako uporządkowanie i rekultywacja terenu po zlikwidowanej kotłowni 

ul. Szpitalna 
W ostatnich latach nasza ulica straciła kilka stareńkich jarzębin, czy to z powodu wichur, czy też podeszłego ich wieku. Nie 

mamy z czego robić korali! Ale klony czy buki też chętnie przyjmiemy, choć może trochę przyduże? :) 

Słowackiego,Lubelska Proponuje lokalizacje : Słowackiego , Lubelska , Krzywoustego , Staszica

ul.Wilcza i Lubelska
ul. Wilcza od Wiśniowej do Szczęśliwej (przy ZSM) kiedyś wzdłuż ulicy rosły tam topole, aktualnie nic. ul. Lubelska przy 

dojeździe do boisk - najwyższym punktem są latarnie a nie drzewa. Pozdrawiam

SSE Przemysłowa

Inwestycje w Specjalnej strefie ekonomicznej są ważne, niestety zdecydowanie oszpeciły krajobraz Złotoryi. Jako że znajdują 

się na wzniesieniu, widać je z wielu miejsc w Złotoryi i okolicy. A zbyt piękne to nie są. Proponuję posadzenie 

wysokopiennych gatunków drzew wzdłuż ulicy Przemysłowej, Krzywoustego i na zewnętrznej granicy strefy. Dobrym 

gatunkiem może być lipa szerokolistna, która rośnie szybko i osiąga duże rozmiary, a przy tym jest mocna i zdrowa dobrze 

sobie radzi w mieście (o ile nie będzie się dostawała do gleby sól drogowa). Pozdrawiam, Jarek

Jak sadzić

Napisałem już gdzie sadzić (propozycja z SSE), ale chciałbym też napisać gdzie nie sadzić i jak nie sadzić. Jakiś czas temu 

napisałem "pytanie do burmistrza" o sadzenie drzew w parku z oczkiem, ponieważ moim zdaniem, popełniono tam duży błąd 

z punktu widzenia architektury krajobrazu (przy okazji polecam pracownikowi za to odpowiedzialnemu literaturę, np. 

"kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu" Janusza Bogdanowskiego, a przede wszystkim zapoznanie się z teorią 

wnętrz urbanistycznych. Sadzenie drzew w szpalerach tworzy ściany i wydziela wnętrza urbanistyczne. W mieście często się 

to stosuje dla wydzielenia ulicy, placu, ale w parku, trzeba się tym posługiwać ostrożnie. W omawianym przypadku 

zafundowano nam podział na wiele niepraktycznych wnętrz urbanistycznych. Albo stwórzmy tam park leśny, albo stosujmy 

drzewa jako bryły wolnostojące (pojedyncze lub w kępach). Dla tego parku, podobnie jak dla alejek, warto by się pokusić o 

projekt, a nie sadzenie drzew przypadkowo. Przy okazji dorzucę kilka lokalizacji gdzie drzewa w szpalerach by się przydały: - 

Lubelska, - Śląska, - Hoża, - uzupełnianie wzdłuż drogi wojewódzkiej 328

Mickiewicza 22
Między Mickiewicza i klasztorna był kiedyś plac zabaw dla dzieci huśtawka i piaskownica kilka drzew w tym piękna wierzba 

niestety teraz wszystko znika a zieleń naprawdę się tam przyda 

Strefa Ekonomiczna Na strefie ekonomicznej można posadzić kilka drzew

Plac obok Przychodni

Myślę, ze dobrym pomysłem byłoby nasadzenie kilku drzew obok Przychodni Rejonowej w Złotoryi. Mieszkańcy osiedla Nad 

Zalewem mieli by więcej zieleni, na dzień dzisiejszy chodzimy tam na spacer czy z dziećmi, czy z pieskami,a tam są same 

dzikie zarośla. Osoby które by przychodziły także do Przychodni miały by trochę cienia

Propozycje nadesłane przez mieszkańców w ankietach - Gdzie na terenie miasta powinny się pojawić nowe drzewa, 

nasadzone w ramach bieżącej gospodarki prowadzonej przez magistrat.


