STANOWISKO
Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddziału w Łodzi
w sprawie sposobu zagospodarowania terenu w ramach projektu
Szlak Doliny Sokołówki w Łodzi

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Łodzi, po zapoznaniu się z dokumentem
(opracowaniem): Szlak Doliny Sokołówki. Koncepcja wybrana do realizacji – ETAP II dla
zadania „Opracowanie dokumentacji: Koncepcji utworzenia Szlaku turystycznego Doliny
Sokołówki wraz z rewaloryzacją i rewitalizacją Parku Doliny Sokołówki, Parku Mickiewicza
i Stawu Wasiaka, Programu Funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie Wniosku
o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami”, STUDIUM
Pracownia Architektury, czerwiec 2020, a także z uwagami i propozycjami strony społecznej
(Społeczny Komitet Ochrony Julianowa) co do przedmiotowego projektu zamieszczonymi
na stronie: https://sites.google.com/view/sokolowka-protest/strona-g%C5%82%C3%B3wna
jak również z opinią Architekta Miasta Łodzi – przyłącza się do protestu skierowanego
do władz Miasta Łodzi, mającego na celu powstrzymanie procedowania projektu i jego
przyszłej realizacji w obecnym kształcie.
Ze względu na charakter miejsca, środki i działania inwestycyjne planowane do realizacji
w przedmiotowym obszarze, w pierwszej kolejności powinny być koncentrowane na celach
środowiskowo-przyrodniczych projektu, tj. związanych renaturyzacją doliny rzecznej oraz
zwiększaniem zdolności terenu do retencjonowania wody, a także utrzymaniem już istniejącej
zieleni, przede wszystkim wysokiej. Inwestycje z zakresu małej architektury (takie jak place
zabaw itp. miejsca zorganizowanej rozrywki) podnoszące atrakcyjność wypoczynku w tym
obszarze zdecydowanie należy traktować jako drugorzędne i realizować wyłącznie jako
uzupełniające, pod warunkiem braku kolizji z podstawowymi celami odnowy przyrodniczej
tego obszaru jakimi powinny być: renaturyzacja, zwiększanie zdolności terenu
do retencjonowania wody i utrzymanie już istniejącej zieleni wysokiej. Celom tym powinno
być również podporządkowane zaprojektowanie parametrów technicznych oraz wyznaczenie
lokalizacji i realizacja ścieżek pieszych, rowerowych, a także innych obiektów
architektoniczno-budowlanych.
Mając na uwadze szczególny charakter miejsca (dolina rzeczna wymagająca/ przeznaczona
do renaturyzacji, przebiegająca przez obszary parkowe i stanowiąca kluczowy element
koncepcji Błękitno-Zielonej Sieci w Łodzi) postulujemy konsultowanie szczegółowych
rozwiązań technicznych projektu ze specjalistami z zakresu ekohydrologii oraz geobotaniki,
a także planowania przestrzennego (np. korzystając z potencjału kadrowego łódzkiego
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środowiska akademickiego, a także Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w
Łodzi) oraz zapewnienie aktywnej partycypacji społecznej (włączenie mieszkańców oraz
przedstawicieli strony społecznej do tworzenia założeń projektowych i wyboru wariantów
realizacyjnych). Mając na uwadze zabytkowy charakter Parku im. Adama Mickiewicza w
Łodzi prowadzenie prac projektowych w przedmiotowym obszarze wymaga również ich
uzgodnienia z właściwymi służbami konserwatorskimi.

Łódź, dn. 23 grudnia 2020 r.

Prezes
Towarzystwa Urbanistów Polskich
Oddział w Łodzi

/-/ dr inż. arch. Maria Dankowska

Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Łodzi
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel.: +48 42 635 51 98, fax.: +48 42 665 56 31
lodz@tup.org.pl
www.tup.org.pl

Sekretarz
Towarzystwa Urbanistów Polskich
Oddział w Łodzi

/-/ dr hab. Dominik Drzazga

