
Piaseczno - miasto ogrodów 
warzywnych
Projekt w konkursie Urban_In. Miasto dla każdego – Młodzi profesjonaliści. 
Gmina Piaseczno - kategoria: MIASTO ZIELONEJ TRANSFORMACJI - Zdrowa, 
zielona żywność w zasięgu ręki.
Agata Pełka



Założenia



Ogród społecznościowy
● docelowo sieć ogrodów - "zasianie pierwszych 

ziaren";
● oddolny i samoorganizujący się projekt, z 

minimalną ingerencją gminy;
● we współpracy z lokalnym sklepem 

ogrodniczym, organizacjami, firmami 
zajmującymi się zakładaniem ogrodów;

● późniejszy rozwój: festiwal w stylu dożynek, 
sieć ogrodów warzywnych w całym mieście, 
usamodzielnienie się grupy, podane pomysły do 
działania



Grządki wyniesione
starterpack - orientacyjna lista materiałów, których 
zakup można sfinansować w ramach projektu:
● sadzonki roślin, nasiona;
● ziemia, kompost, obornik, zrębki, słoma itp.;
● deski, wkręty, kotwy itp.;
● bordery, pergole, płotki itp.;
● szlauchy, konewki, taczki, szpadle i inne 

narzędzia i sprzęty ogrodowe;
● zbiorniki na deszczówkę;
● farby, impregnaty do drewna; 
● przewodnik miejskiego ogrodnika
! Mieszkańcy oddolnie wyrażają swoje potrzeby w 

ramach założonego budżetu.



Rozmieszczenie w miejscach w 
przestrzeni publicznej uzgodnionych z 
Urzędem
● w parkach,
● przy szkołach,
● przy urzędzie, domu kultury,
● nieodpłatnie na zasadzie deklaracji
● powierzchnia około 10 m2,
● dobrze nasłonecznione,
● osłonięte od wiatru, możliwie w 

pobliżu drzew,
● oddalone od ruchliwych ulic,
● w pobliżu budynku, z którego można 

czerpać deszczówkę,
● w sąsiedztwie zamieszkania osób z 

grupy inicjatorów,
● w widocznym miejscu, przy 

uczęszczanej ścieżce "oczy miasta"

oprac. Agata Pełka



Oddolnie zorganizowane grupy sąsiedzkie liczące co najmniej 5 os. każda:
● lista poparcia;
● podział obowiązków;
● w oparciu o deklaracje uczestnictwa;
● przy akceptacji regulaminu.

http://bujnawarszawa.pl/ogrody/



PRZYKŁAD:

Ogród społecznościowy na osiedlu Jazdów to jeden z blisko 30 ogrodów 
społecznościowych w Warszawie

fot. Agata Pełka fot. Agata Pełka fot. Agata Pełka



Harmonogram



http://bujnawarszawa.pl/harmonogram/

Skoordynowanie z harmonogramem prac ogrodniczych



Wysiewy możliwe do wykonania w lipcu

Na ich podstawie 
zweryfikowano co 
zmieści się na grządce 
i ile tego może być. 
Rozmieszczenie 
przykładowych 
warzyw możliwych do 
wysiewu/sadzenia w 
lipcu, względem ich 
odległości i 
pożądanego 
sąsiedztwa dla 
oszacowania ilości 
potrzebnego materiału 
siewnego.



● dostosowanie się do harmonogramu prac ogrodniczych,
● istotne jest zintensyfikowanie działań promocyjnych na początku projektu, tak aby 

zdążyć z wysiewem w czasie kiedy jeszcze będzie to możliwe

Proponowany harmonogram



Kosztorys



Kosztorys - 
założenia

Oszacowano na podstawie kosztów założenia 
przykładowego ogródka składającego się z dwóch 
grządek wyniesionych, kompostownika i zbiornika 

na deszczówkę.
Miejscy ogrodnicy sami dysponują budżetem, 

korzystając z poradnictwa ogrodniczego.
Koszty oszacowano na podstawie założenia, że 

jeden ogródek będzie składał się z dwóch grządek 
wyniesionych,  kompostownika, zbiornika na 

deszczówkę i niezbędnych narzędzi. 
Promocja skupi się na social mediach i plakatach 

w miejscach publicznych oraz tabliczkach w 
miejscach możliwych do zagospodarowania. około 11 m2 

Minimalne wymiary potrzebne na 
rozlokowanie ogrodu



Obliczenie kwot dofinansowań

1. Dwie grządki wyniesione dla jednego 
ogródka to koszt: 237,46 * 2 = 474,92 zł

2. Akcesoria i elementy wyposażenia jednego 
ogródka to koszt 1477,07 zł 

3. 2 grządki 474,92 zł + 1 ogródek 1477,07 zł 
= 1951,99, koszt kompletnego ogródka w 
przyjętych założeniach to około 2000 zł

4. Na tej podstawie założono:

● dla grupy liczącej 5-10 os - 2000 zł ,
● dla grupy 11 - 15 os. - 3000 zł
● dla grupy 16-20 os. - 4000 zł

Nie przewiduje się większych grup niż 20 
osób.



Obliczenie kosztów promocji

Koszty promocji wyniosą około 1900 zł 
zaokrąglając i dodając zapas na niespodziewane 
koszty należy założyć około 3000 zł.

§Rozmieszczenie elementów promocyjnych zostanie 
zaplanowane zgodnie z Uchwałą krajobrazową 
gminy Piaseczno

TU MOŻE POWSTAĆ 

WASZ SĄSIEDZKI 

OGRÓDEK!
TO MIEJSCE CZEKA NA CIEBIE I TWOICH SĄSIADÓW!

MOŻE BYŚMY 

COŚ WYSIALI?



Koszty promocji + ogródków

● 3000 zł na promocję
● 25000-3000=22000 zł na ogródki
● 2000 zł na jeden kompletny ogródek

22000/2000 = 11 ogródków społecznościowych 
prowadzonych przez grupy 5-10 osób

Można założyć, że w wyniku projektu powstanie 
maksymalnie 11 małych ogródków.

Rozliczenie:

Grupy ogrodników rozliczą projekt przedstawiając 
faktury na materiały zakupione w ramach projektu.

Wie to młody, 
wie to stary - 
sensem życia 
są rozsady!

Nie masz na 
świecie nic 

lepszego od 
selera 

naciowego!

Że niby na 
Piasku nic nie 

wyrośnie? 
Potrzymaj mi 

colę!

Kiedyś to były 
marchewki, 
buraki - ze 

sklepu, dziś 
mam własne!

Siej, nie 
czekaj!

Własna 
grządka jest w 

porządku!



Oczekiwane efekty



● powstanie maksymalnie 11 ogródków 
społecznościowych;

● inni mieszkańcy, którzy nie wezmą 
udziału w projekcie mogą zostać 
zachęceni do samodzielnego utworzenia 
ogródka społecznościowego - w ten 
sposób samorzutnie powstaną kolejne;

● mieszkańcy będą mieli swobodny dostęp 
do samodzielnie uprawianych, zdrowych i 
świeżych warzyw;

● zwiększy się poczucie wspólnoty wśród 
mieszkańców;

● zwiększy się poczucie wpływu na 
najbliższe otoczenie;

● kolorowe ogrody warzywne są 
atrakcyjne wizualnie;

● walory edukacyjne -  w uprawie 
ogródków mogą brać udział całe rodziny, 
mogą być również ciekawym 
urozmaiceniem lekcji;

● wykorzystanie kompostu i wód 
opadowych - zrównoważony rozwój w 
praktyce.

WSPÓLNOTA SPRAWSTWO

ZDROWIE
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O mnie
Agata Pełka

Jestem urzędniczką, absolwentką gospodarki 
przestrzennej, absolutnie zafascynowaną jej 
wielowymiarowością i mnogością tematów, których 
dotyka. Obecnie pochłania mnie zgłębianie narzędzi 
z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej i 
sposoby ich wykorzystania. 


