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1. Wstęp 

Punktem wyjścia do opracowania pogłębionej diagnozy w sferze środowiskowej była 

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w sferze 

przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowej, technicznej i zabytkoznawczej.  

Zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy dotyczyły również sfery 

środowiskowej. Zwrócono uwagę na występujące lokalne zanieczyszczenia powietrza, 

niską jakość wód w rzece Pisi Gągolinie, a także niedogodności związane 

z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami czy występowanie uciążliwości 

komunikacyjnej - hałasu. 

Przy wyznaczaniu obszaru rewitalizacji przeanalizowano również zagadnienia związane 

z terenami zieleni i rekreacji – ich ilość oraz dostępność dla mieszkańców.  

Na kolejnym etapie prac starano się rozszerzyć wiedzę na temat zidentyfikowanych 

wcześniej kwestii problemowych związanych ze środowiskiem.   

W dokumencie wykorzystano następujące informacje: 

 przekazane przez Urząd Miasta Żyrardowa,  

 uzyskane podczas inwentaryzacji obszaru rewitalizacji w okresie październik – 

grudzień 2018 r.,  

 podczas mobilnych punktów konsultacyjnych w listopadzie 2018 r. oraz czerwcu, 

lipcu 2019 r., 

 podczas spacerów badawczych w grudniu 2018 r.,  

 pozyskane na spotkaniu z mieszkańcami w marcu 2019 r. 

 

Uczestnicy poszczególnych wydarzeń chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami nt. 

jakości środowiska na obszarze rewitalizacji oraz przekazywali rekomendacje dotyczące 

działań, które można by było podjąć w zakresie poprawy jego stanu. 

Warto zwrócić uwagę, że znaczenie środowiska przyrodniczego i jego stan mają 

bezpośredni związek z jakością życia mieszkańców, dlatego istotne jest uwzględnienie 

działań w tym zakresie w Gminnym Programie Rewitalizacji. 
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2. Stan środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji 

Wśród kluczowych problemów ekologicznych na obszarze rewitalizacji wymienić można: 

 niską jakość powietrza,  

 hałas,  

 niedostateczną jakością wód powierzchniowych,  

 niedostatecznie sprawne funkcjonowanie systemu segregacji odpadów.   

Analizując stan środowiska naturalnego skoncentrowano się więc na powyższych 

zagadnieniach. 

2.1. Zanieczyszczenie powietrza i hałas 

Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na obszarze rewitalizacji jest 

tzw. niska emisja. Przyczyną jej powstania jest zaspokajanie podstawowych ludzkich 

potrzeb związanych z ogrzewaniem mieszkań oraz komunikacja samochodowa. 

Co roku wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje pomiarów powietrza, 

których celem jest uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń 

zanieczyszczeń oraz wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych.  

Ocena jakości powietrza przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia 

wykazała, iż corocznie w strefie mazowieckiej, do której zalicza się obszar rewitalizacji 

w Żyrardowie, występują przekroczenia stężenia średniego dla pyłu zawieszonego PM2,5 

oraz pyłu zawieszonego PM10.  

W Żyrardowie stacja pomiarowa usytuowana jest w bliskiej odległości granicy obszaru 

rewitalizacji. W 2018 r. liczba dni z przekroczeniami pyłu PM10 wynosiła 741.  

Należy wspomnieć, że w grudniu 2018 r. zainstalowano na budynku Urzędu Miasta 

dodatkowy czujnik jakości powietrza. Parametry mierzone przez czujnik wskazywały 

wielokrotnie, szczególnie w okresie zimy, przekroczone stężenia pyłów PM10 oraz PM 2,5. 

Substancje te mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta. Pyły zawieszone 

oddziałują szczególnie na układ oddechowy nasilając choroby o charakterze alergicznym 

oraz infekcje2.  

                                                           
1
 Informacja na VIII Sesje Rady Miasta Żyrardowa. Informacja o ochronie powietrza i planach ograniczania 

niskiej emisji, marzec 2019 
2 http://sojp.wios.warszawa.pl/?page=pm [dostęp z dnia 1.03.2018] 
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Mapa 1. Obszar przekroczonego stężenia PM 2,5 – rok oraz obszar przekroczonego 
stężenia PM 10 – 24 -godzinny; dane dla miasta Żyrardów 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu 

długoterminowego wyznaczonych na potrzeby ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA w województwie mazowieckim za 2015 r., Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 2015, plik w formacie shapefile. 

 

 

Niska emisja jest wyjątkowo odczuwalna w okolicy domów jednorodzinnych np. przy 

ul. Wiejskiej czy ul. Leszno, a także w pobliżu zwartej zabudowy – przy ul. Sienkiewicza.  

Zauważa się, że działania edukacyjne w zakresie wykorzystywania odpowiednich 

materiałów do opału celem ogrzewania lokali czy kształtowania właściwych zachowań 

mieszkańców w tym zakresie muszą być kontynuowane. Obecnie zauważa się 

następujące problemy: 

 
1) Brak kontroli i jednocześnie brak narzędzi do karania osób palących w piecach złej 

jakości opałem bądź odpadami,   

2) Brak podłączenia do centralnego ogrzewania części zabytkowych budynków tzw. 

„czerwoniaków”, 

3) Cykliczne podpalanie odpadów w kontenerach, szczególnie zauważalne na 

podwórkach znajdujących się na terenie osady fabrycznej. 

 

                                                           
3
 Z uwagi na brak dostępnych danych w formacie elektronicznym dla lat późniejszych mapa przedstawia zasięg 

zjawisk z 2015 roku.  
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W zakresie hałasu na obszarze rewitalizacji mieszkańcy wskazywali na kilka typów 

problemów. Przede wszystkim dokuczliwy jest hałas punktowy, występujący w okolicy 

sklepów monopolowych bądź innych przestrzeni, w których zbierają się osoby będące pod 

wpływem alkoholu. Drugi rodzaj zanieczyszczeń dźwiękowych związany jest z ruchem 

drogowym – zarówno generowany wzdłuż głównych dróg, takich jak ul. 1 Maja, 

ul. Limanowskiego czy ul. Okrzei, ale również mniejszych uliczek, jak na przykład 

ul. Ossowskiego. Wskazywano, że istotnym problemem jest także hałas generowany 

przez samochody ciężarowe, które pomimo istniejącej obwodnicy miasta przejeżdżają 

przez obszar rewitalizacji. Wzmożony ruch komunikacyjny, a także złej jakości 

nawierzchnie dróg i nieodpowiedni stan techniczny pojazdów powodują u części 

mieszkańców dyskomfort akustyczny.  

Zwrócono uwagę również na niedostateczną liczbę drzew wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych, które stanowią naturalną barierę przed hałasem i zanieczyszczeniami 

powietrza.  

Na mapie 1 zaznaczono miejsca, które mieszkańcy przybyli na spotkanie dotyczące 

środowiska wskazywali jako szczególnie problematyczne.  
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Mapa 2. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: zanieczyszczenia powietrza i hałas 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rezultatów spotkania dotyczącego stanu  środowiska na obszarze rewitalizacji, 

w dniu 30.03.2019 r.
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2.2   Zanieczyszczenia wody i odpady  

Na obszarze rewitalizacji występują również problemy związane z zanieczyszczeniem wód 

powierzchniowych – rzeki Pisi Gągoliny i stawów, a także z niewłaściwym 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.   

Zdaniem uczestników spotkania środowiskowego zanieczyszczone są zarówno znajdujące 

się na obszarze rewitalizacji zbiorniki wodne jak i  rzeka Pisia Gągolina oraz kanał Ulgi. 

Należy zwrócić uwagę na zanieczyszczenia widoczne na lustrze wody (Zdjęcie 1.,        

Zdjęcie 2.)  jak przy dnach, które prawdopodobnie nigdy nie były czyszczone. W osadach 

dennych mogą się jeszcze znajdować zanieczyszczenia przemysłowe generowane przez 

działające wcześniej zakłady lniarskie.    

 

 
 

Zdjęcie 1. Dzikie wysypisko śmieci nad 

stawem na „Centrali” 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 r.  

 
 

Podczas spacerów badawczych i spotkań zwrócono uwagę na występujące dzikie 

wysypiska śmieci na działkach zarówno miejskich jak i prywatnych oraz zaniedbane, 

często zaśmiecone przestrzenie publiczne. Widoczne są także zaniedbane i 

zanieczyszczone ciągi zieleni przyulicznej czy zaniedbane i zaśmiecone podwórka (Zdjęcie 

3., Zdjęcie 4.), występujące także pomiędzy dawnymi domami robotniczymi na terenie 

historycznej Osady Fabrycznej. 

Zdjęcie 2. Zaśmiecone tereny rzeki Pisi Gągoliny 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 r.  
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Zdjęcie 3. Zaniedbana przestrzeń publiczna 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 r. 
 

Zdjęcie 4. Zaniedbana przestrzeń publiczna 

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 r.  
 

Istotnym problemem związanym ze sferą środowiskową jest niedostatecznie dobrze 

funkcjonujący system gospodarki odpadami. Zdaniem mieszkańców na obszarze 

rewitalizacji jest postawiona zbyt mała liczba śmietników przydomowych (jedna 

altana/pergola dla kilku budynków) co powoduje permanentne przepełnienie odpadami 

kontenerów, zaśmiecenie podwórka oraz najbliżej okolicy (Zdjęcie 5, Zdjęcie 6.). Zwraca 

uwagę także niedostateczna liczba pojemników na odpady segregowane zwłaszcza w 

 przestrzeniach wspólnych, co powoduje trudności w ich prawidłowej utylizacji. Często 

winę za nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu odpadów ponosi zbyt słabo 

rozpowszechniania informacja na temat działalności PSZOK i możliwości oddawania tam 

odpadów. W skutek tego często do altan śmietnikowych podrzucane są np. odpady 

niebezpieczne (rozpuszczalniki, itd.) a także gruz i inne odpady powstałe przy okazji 

remontów, prowadzonych robót budowlanych, które powinny znaleźć się w 

przeznaczonych do tego miejscach.  

  
 

Zdjęcie 5. Nieuporządkowane kontenery na 

śmieci i brak wyznaczonego miejsca na śmieci 

wielkogabarytowe   

Źródło: Opracowanie własne, grudzień 2018 r. 

Zdjęcie 6. Nieuporządkowane kontenery na 

śmieci i brak wyznaczonego miejsca na śmieci 

wielkogabarytowe   

Źródło: Opracowanie własne, czerwiec 2019 r. 

Na mapie 2 zaznaczono miejsca, które mieszkańcy przybyli na spotkanie dotyczące 

środowiska wskazywali jako szczególnie problematyczne.  
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Mapa 3. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i odpady 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rezultatów spotkania dotyczącego stanu  środowiska na obszarze rewitalizacji, 

w dniu 30.03.2019 r.
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3. Tereny zieleni i rekreacji w mieście  

Tereny zieleni w mieście są niezwykle ważne dla zapewnienia odpowiedniej jakości życia 

mieszkańcom. Spełniają one wiele funkcji, poczynając od ekologicznych, kończąc 

na rekreacyjnych.  

Uporządkowane i dobrze zagospodarowane tereny zieleni stanowią także potencjał 

do rozwoju danego miejsca i mogą służyć do realizacji działań mających na celu 

integrację i budowanie więzi między mieszkańcami. Na obszarze rewitalizacji szczególnie 

w tym względzie wyróżnia się Park Ditricha (Zdjęcie 8), na obszarze dawnej 

rezydencjalnej części Osady Fabrycznej. Park zajmuje powierzchnię 6 ha, położony jest 

nad rzeką Pisią Gągoliną i charakteryzuje się ciekawą rzeźbą terenu z przepływającymi 

ciekami i wieloma mostkami umożliwiającymi przechodzenie nad wodą (Zdjęcie 7). W 

Parku znajduje się również kilkanaście pomników przyrody. Atrakcyjność Parku nie 

wynika tylko z jego walorów środowiskowych, ale także obiektów, które się w nim 

znajdują – jest to przede wszystkim Willa Karola Dittricha stanowiąca siedzibę Muzeum 

Mazowsza Zachodniego oraz amfiteatr. 

 

 

Zieleń stanowi w mieście system wpływający w znaczący sposób na jakość życia 

mieszkańców, m.in. poprzez dostępność mieszkańców do terenów rekreacyjnych, jak 

również ochronę powietrza czy zapewniając miejsca do życia dla zwierząt. Ochrona 

sytemu zieleni jak również jego rozwój wynikający z ogromnego potencjału, jest jednym 

z ważnych elementów kształtujących strukturę miasta. Tereny zieleni stanowią 46,6% 

powierzchni obszaru rewitalizacji.  

W dawnej Osadzie Fabrycznej mieszkańcy mieli zapewniony dostęp do zieleni w swoim 

najbliższym otoczeniu, co widoczne jest również obecnie. Kwartały zabudowy mieszkalnej 

wypełnione były zielonymi podwórkami. Budynki użyteczności publicznej (np. Resursa, 

szkoły, Ochronka) otoczone zostały ogrodami, podobnie jak wille dyrektorskie 

(znajdujące się obecnie przy ul. Armii Krajowej). Zieleń została również zaprojektowania 

wzdłuż głównych i najbardziej reprezentacyjnych alei.   

Całość, czyli zielone podwórka przy budynkach mieszkalnych, ogrody przy willach 

i obiektach użyteczności publicznej, a następnie Park Dittricha wraz z aleją prowadzącą 

od parku do cmentarza (ul. Długa - obecnie ul. Limanowskiego), aleją prowadzącą do 

Zdjęcie 7. Rzeka Pisia Gągolina w Parku 

Dittricha 

Źródło: Opracowanie własne, maj 2018 r.  

Zdjęcie 8. Park Dittricha 

Źródło: Opracowanie własne, maj 2018 r.  
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kolei - Aleją Hiellego i Dittricha (obecnie Aleja Wysockiego i Partyzantów) oraz Parkiem 

na Rudzie (obecnie teren sądu) tworzyły „nieprzerwany ciąg zieleni”. Istotnym 

elementem układu przestrzennego Osady był system wodny oparty na odpowiednim do 

obsługi przemysłu wykorzystaniu rzeki Pisi Gągoliny. Dziś na całej długości towarzyszy 

mu ciąg zieleni.  

Analizując obecnie rozmieszczenie ogólnodostępnych terenów zieleni w obszarze 

rewitalizacji należy zauważyć, że są one rozłożone nierównomiernie, jednak 

zidentyfikowano wyraźnie ukształtowaną ich strukturę. Największy zespół terenów zieleni 

znajduje się w części zachodniej obszaru rewitalizacji i związany jest z systemem 

wodnym Pisi Gągoliny. Wzdłuż jej biegu, w południowej części obszaru rewitalizacji 

znajduje się skwer, dalsze tereny zieleni rozciągają się wokół Górnego Stawu. Między 

ulicami Żeromskiego a Dittricha, znajduje się największy urządzony teren zieleni – park 

spacerowo – wypoczynkowy im. Karola Dittricha. Na terenie parku rzeka kontynuuje bieg 

w kierunku północno – zachodnim, natomiast jej odnoga dochodzi do stawu, który 

znajduje się w północnej części parku, obsługiwał on w przeszłości Bielnik.  

W centralnej części obszaru, przy skrzyżowaniu ulic: Limanowskiego i 1 Maja znajdują się 

dwa skwery – Skwer Ruuki oraz Skwer Ośrodka AK Żaba. W części południowej obszaru 

znajdują się kolejne trzy skwery – Wysockiego/Partyzantów oraz Skwer NSZZ 

“Solidarność”.  

Tereny zieleni urządzonej przy obiektach użyteczności publicznej są głównie terenami 

dostępnymi dla konkretnych grup odbiorców. Największe z nich to tereny zieleni wokół 

placówek oświatowych np. szkół, zieleń wokół budynków szpitala znajdującego się 

w centralnej części obszaru oraz zieleń wokół budynku sądu. 

Opisane tereny zieleni powiązane są ze sobą zielenią uliczną, czyli ukształtowanymi 

szpalerami i alejami drzew, które równocześnie podkreślają reprezentacyjny charakter 

ulic. Najlepiej zachowane są te przy ulicach Limanowskiego, Kościuszki, Kościelnej, 

Narutowicza, Ossowskiego i al. Partyzantów. Przy ulicy 1 Maja, która jest główną ulicą 

miasta w relacji północ – południe, szpalery drzew występują na fragmentach: w części 

północnej na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami Działkową i Kilińskiego oraz 

w części południowej od Placu Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Okrzei. Oprócz 

szpalerów drzew na system terenów zieleni składają się również place z zieleńcami - Plac 

Jana Pawła II oraz Plac Piłsudskiego.  

Na obszarze rewitalizacji występują również obszary zieleni osiedlowej. Głównie jest to 

zieleń na terenie zespołów mieszkaniowych wielorodzinnych powstałych w okresie PRL-u, 

jest ona dostępna dla wszystkich, jednak korzystają z niej głównie mieszkańcy pobliskich 

osiedli. Można wyróżnić również zieleń przy nowopowstałych kompleksach budynków 

o podobnym charakterze użytkowania jak ww. tereny zieleni osiedlowej. Tego typu 

obszaru znajdują się w północno-zachodniej i południowo-zachodniej części obszaru 

rewitalizacji. Zieleń występuje również na podwórkach kamienic zlokalizowanych m.in. 

przy ul. Kilińskiego, Waryńskiego, Mireckiego, południowej części ul. 1 Maja, Ciasnej, 

Żabiej, Chopina. Tak jak zostało już wspominane zachowane zostały również tereny 

zieleni wyznaczone przy kształtowaniu Osady pod koniec XIX wieku – są to historyczne 

ogródki znajdujące się w centrum obszaru rewitalizacji oraz ogrody przy dawnych willach 

dyrektorskich zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej.  

Tereny zieleni na obszarze rewitalizacji powiązane są z terenami zieleni na zewnątrz 

obszaru objętego analizą. Na południe od niego ciągną się tereny zieleni przy rzece, zaś 

po wschodniej stronie obszaru znajduje się zadrzewiony obszar cmentarza.  

Na szczególną uwagę w strukturze miasta zasługuje rozbudowany system rzeki Pisi  

Gągoliny, zwanej dawniej Radziejówką (dopływ Bzury). Rzeka była głównym źródłem 
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zaopatrzenia przemysłu w wodę i na samym początku dawała siłę potrzebną do pracy 

maszyn. W związku z tym wzdłuż biegu rzeki zlokalizowane zostało pasmo przemysłowe, 

składające się z dwóch części – Centrali (nad Górnym Stawem) i Bielnika (nad dawnym 

stawem Szyszka, później stawem na Bielniku). Pomiędzy nimi utworzono wykorzystując 

walory krajobrazowe rzeki, opisany wcześniej Park Dittricha.  

Omawiając układ wodny w granicach obszaru rewitalizacji należy opisać również odcinki 

tego układu znajdujące się wyżej w biegu cieku. Za południową granicą obszaru 

rewitalizacji – ulicą Radziwiłłowską i linią kolejową znajduje się zbiornik wodny na rzece 

Pisi – Zbiornik Ruda. Poniżej tego zbiornika rzeka rozwidla się tworząc kanał Ulgi. 

Pomiędzy ulicą Radziwiłłowską a Limanowskiego  biegnie on równolegle do Pisi Gągoliny 

w orientacji północno-zachodniej. Południowy odcinek Kanału Ulgi (od ul. Radziwiłłowskiej 

do ul. Okrzei) znajduje się tuż za zachodnią granicą obszaru rewitalizacji, czyli 

ul. Wyspiańskiego. Za ulicą Okrzei Kanał Ulgi skręca umiarkowanie na zachód i przepływa 

przez teren historycznej osady Podlas. Następnie przecina on ulice Chopina, 

Limanowskiego oraz Żeromskiego, aby na terenie parku Dittricha wpłynąć z powrotem do 

koryta rzeki Pisi Gągoliny. 

Górny Staw, główny zbiornik Centrali znajduje się na terenie byłej Fabryki Wyrobów 

Lnianych pomiędzy ulicą Okrzei a Limanowskiego. Od czasu wprowadzenia napędu 

parowego, a potem elektrycznego był zbiornikiem mającym za zadanie retencjonowanie 

wód w celu zabezpieczenia grawitacyjnego poziomu wód dla istniejących ujęć wody, które 

zlokalizowane były na terenach zakładów przemysłowych – głównie dla przędzalni 

i elektrociepłowni. Obecnie główną rolą stawu jest wyrównywanie wód i ochrona 

przeciwpowodziowa. Po przeprowadzeniu przekształceń terenów wokół zbiornika oraz 

udostępnieniu jego brzegów, może stać się on kolejnym rekreacyjnym miejscem 

dla mieszkańców miasta.  

Na dalszym odcinku biegu rzeki Pisia Gągolina, za ulicą Limanowskiego – na skraju parku 

miejskiego znajduje się Jaz Lutza, który od momentu powstania miał za zadanie spiętrzać 

wodę dla parku oraz stawu na Bielniku. Znajdowały się tam bowiem kolejne ujęcia wody 

na potrzeby bielenia lnu, stacji uzdatniania wody i kotłowni. Park rozdziela na dwie części 

Kanał Przemysłowy.  

Staw na Bielniku (dawniej nazywany Stawem Bielnikowym) to sztuczny zbiornik wodny, 

wykonany specjalnie w celu zasilania w wodę tej części Osady Fabrycznej. W XIX wieku 

woda przepływała przez Bielnik i wracała do koryta rzeki Pisi, jednak układ ten został 

zaburzony w XX wieku. Około 2010 roku sztuczny zbiornik został powtórnie napełniony 

wodą, aby przywrócić funkcjonowanie omawianego ciągu wodnego. Początkowo 

stworzony układ wodny służył przede wszystkim do celów gospodarczych, w tym 

na potrzeby bielenia tkanin lnianych, do czego potrzebne były znaczne zasoby wody. 

Dopiero w dalszych latach rozwoju miasta, rzeka zyskała również znaczenie krajobrazowe 

stając się elementem, na bazie którego stworzony został park.  
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Mapa 4. Zieleń i układ wodny na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowych,  data: październik – grudzień 2018 r. 
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Podczas prowadzonych prac inwentaryzacyjnych zbadany został stan terenów zieleni. 

Stan ok. 35% terenów zieleni został określony jako bardzo zły - zdegradowany, 

wymagający odnowy (Wykres 1.). Do tej kategorii zalicza się głównie tereny podwórek 

osady pofabrycznych oraz podwórka kwartałów mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. 

1 Maja po stronie południowej i północnej.  

 

Wykres 1. Procentowy udział stanu zieleni w obszarze rewitalizacji 

Źródło: Opracowanie własne, powierzchnie wyliczone na podstawie inwentaryzacji w terenie oraz Bazy danych 

EGiB, data: listopad 2018  

Najczęściej zauważanym wśród mieszkańców problemem w odniesieniu do stanu zieleni 

jest niska jakość zagospodarowania niektórych terenów znajdujących się na obszarze 

rewitalizacji np. skwer Al. Partyzantów / ul. Wysockiego (Zdjęcie 9.). Należałoby, zdaniem 

uczestników spotkania, uatrakcyjnić obszar; dostawić ławki; uzupełnić rabaty kwiatowe 

oraz posadzić niskie krzewy. Istniejące miejsca zieleni powinny mieć częściowo mniej 

formalny charakter – oferować przykładowo możliwość rekreacji na trawie, zrobienia 

grilla itp. 

 

Zdjęcie 9. Skwer Patriotów/Wysockiego  

Źródło: Opracowanie własne, data: listopad 2018  
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Zauważalny jest również brak zagospodarowania zieleni międzyblokowej  (Zdjęcie 11.) 

oraz w okolicach budynków historycznych (Zdjęcie 10.). To co warte podkreślenia, to, że 

dotychczas zbyt duża biurokracja zniechęcała wiele osób do podejmowania działań  

w zakresie poprawy stanu zieleni przyblokowej. 

  

Zdjęcie 10. Zieleń nieurządzona przy ul. 

Farbiarskiej 

Źródło: Opracowanie własne, data: październik 2018  

Zdjęcie 11. Zieleń przyblokowa 

Źródło: Opracowanie własne, data: listopad 2018  

 
Z zagadnieniem sfery środowiskowej związany jest również wygląd reprezentacyjnych 

przestrzeni publicznych. Mieszkańcy krytycznie wypowiadają się na temat  

niedostatecznej ilości zieleni w poszczególnych częściach obszaru rewitalizacji– np. na ul. 

Nowy Świat (Zdjęcie 12, Zdjęcie 13.). W tym miejscu zauważalna jest niewystarczająca 

liczba  kwiatów (klombów, donic z kwiatami), które zachęcałyby do odwiedzenia 

poszczególnych miejsc.  

,  

Zdjęcie 12, Zdjęcie 13. Ulica Nowy Świat po wykonanej modernizacji  

Źródło: Opracowanie własne, data: luty 2019  

Część roślin znajdujących się na OR jest zaniedbana (np. przy pl. Jana Pawła II); ich stan 

budzi wątpliwości dot. bezpieczeństwa korzystania z terenów zieleni np. Parku 

Dittricha (drzewa nie są przycinane; gałęzie mogą stanowić zagrożenie dla 

przebywających tam osób) (Zdjęcie 14.).  
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Zdjęcie 14. Zieleń w parku im. K. Dittricha 

Źródło: Opracowanie własne, data: grudzień 2018  

Podczas spotkania z mieszkańcami dotyczącego otaczającego ich środowiska omawiano 

także kwestię stanu zieleni w mieście. Na mapie natomiast zaznaczono miejsca, które 

mieszkańcy wskazywali jako szczególnie problematyczne (Mapa 5). 
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Mapa 5. Rezultaty spotkania dot. środowiska – temat: stan zieleni w opinii mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rezultatów spotkania dotyczącego stanu  środowiska na obszarze rewitalizacji, 

w dniu 30.03.2019 r.
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4.  Podsumowanie i rekomendacje 

Po przeprowadzeniu analiz sfery środowiskowej w Żyrardowie, opracowano następujące 

rekomendacje: 

 W celu zmniejszenia emisji niskiej pochodzącej z domowych palenisk i obiektów 

użyteczności publicznej, powinno się dążyć do zmiany systemów grzewczych, 

wykonania termomodernizacji budynków, rozbudowy sieci gazowej. 

Istotne jest także by tam gdzie istnieje możliwość nastąpiło podłączenie budynku 

do sieci ciepłowniczej.  

 W celu zachęcenia mieszkańców miasta do zmiany nośników na bardziej przyjazne 

środowisku, należy realizować kampanie edukacyjne na temat szkodliwości 

niskiej emisji oraz informować o możliwościach finansowania działań 

termomodernizacyjnych i odnawialnych źródeł energii. Ważne jest również 

promowanie stosowania alternatywnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory 

słoneczne, itp.). 

 Proponuje się walkę z zanieczyszczeniami powietrza poprzez promowanie 

korzystania z innych niż samochód pojazdów. Dalszy rozwój spójnej sieci 

ścieżek rowerowych może przyczynić się do zwiększenia liczby osób, które 

zdecydują się na poruszanie się po obszarze rewitalizacji na rowerach zamiast 

samochodem. Należałoby również wprowadzić udogodnienia dla rowerzystów np. 

w miejskim systemie wypożyczania rowerów uwzględnić rowery wyposażone 

w foteliki dla dzieci. 

 Wielkim wyzwaniem jest sprawne działanie systemu segregacji odpadów.  

Istotne jest także osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku surowców, 

zgodnie z zapisami w planach gospodarki odpadami oraz wywiązywanie się 

z  nałożonych na miasta i gminy obowiązków określonych w ustawie o odpadach 

i w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości. Ze względu na ilość wyrobów 

azbestowych oraz wysokie koszty związane z usuwaniem tych odpadów niezbędna 

jest pomoc finansowa przez udzielanie dotacji z funduszy ochrony środowiska. 

 Istotne jest w tym zakresie zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców. 

W  tym celu sugeruje się organizację akcji edukacyjnych i ekologicznych 

promujących prawidłową segregację odpadów i utrzymywanie czystości 

w najbliższej okolicy  np. akcji sprzątanie świata bądź wymiany surowców 

wtórnych/elektrośmieci w zamian za rośliny, nagrody. 

 Zgłaszane przez mieszkańców problemy dotyczyły niedostatecznego poziomu 

czystości w przestrzeniach publicznych. W tym celu sugeruje się zwiększenie 

liczby koszy na śmieci, jak również na psie odchody. Rekomenduje się 

w najbardziej zanieczyszczonych miejscach zwiększyć częstotliwość 

sprzątania miasta przez odpowiednie służby.  

 Istotna jest również ułatwianie realizacji działań, które chcą podjąć mieszkańcy 

w celu zagospodarowania swojego najbliższego miejsca zamieszkania np. poprzez 

wskazywanie możliwości pozyskiwania środków na realizację pomysłu jako 

inicjatywę lokalną. 
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