
Możliwość 

realizacji projektu 

we współpracy 

z Urzędem Miasta 

Łodzi 

Nagroda 

finansowa  

Konkurs 

Zielone dachy

Stwórz koncepcję 

zielonych ogrodów 

na wiatach śmietnikowych,

dachach przystanków 

komunikacji miejskiej 

lub ścianach

kamienic



„Zielone dachy i fasady 

zdobywają coraz 

większą popularność 

i mogą się okazać 

jednym 

z najważniejszych 

trendów w architekturze 

XXI w. 

Porośnięte roślinami 

budynki pozytywnie 

wyróżniają się 

w betonowej dżungli, 

są przyjazne dla 

środowiska 

i oszczędzają energię.”

Maciej Kabsch

BRYŁA.PL 
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Tymczasem w polskich miastach panuje  

BETONOZA

 Oczyszczają powietrze. Dobrze pielęgnowany ogród o 

powierzchni 10 m² pochłania rocznie taką sama ilość CO2 jak 

4-metrowe drzewo.

 Gromadzą deszczówkę. Średnia retencja waha się w granicach 

50-60%. Zielony dach pozwala oddać do kanalizacji do 80% wody 

mniej niż typowe pokrycie oraz stanowi zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe. Filtruje także zanieczyszczenia niesione 

przez wody opadowe.

 Zmniejszają poziom hałasu. Warstwa substratu o grubości 12cm 

redukuje dźwięk w zakresie od 46 do 50dB. 

 Izolują dach. Łagodzą klimat miejski poprzez obniżenie 

temperatury. Warstwa 20cm substratu glebowego oraz 20-40cm 

pokrywy z roślin posiada takie same właściwości izolacyjne, jak 

15cm wełny mineralnej,

 Zwiększają trwałość konstrukcji budynku, poprzez dwukrotne 

wydłużenie okresu eksploatacji materiałów użytych do pokrycia 

elewacji oraz stropów. 

Dlaczego ogrody na dachach są potrzebne?

3

Polskie powietrze należy do 

najbardziej zanieczyszczonych wśród 

krajów Unii Europejskiej. Nawet jeśli 

żyjemy zdrowo, to smog wpływa na 

naszą kondycję w stopniu 

porównywalnym do stosowania używek 

tytoniowych. 

Latem miasta zamieniają się w 

betonowe patelnie. Ciężko o cień i 

wilgotne powietrze. Pojawił się również 

problem suszy w Polsce. Potrzebne 

jest mądre zarządzanie coraz 

mniejszymi zasobami wody.

Szarzyzna i beton nie wpływają 

dobrze na samopoczucie. A co 

najważniejsze – mieszkańcy miast 

chcą żyć wśród zieleni. 



Spróbujcie swoich sił 

w konkursie ZIELONE DACHY
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 Nie ma nic cenniejszego w życiu zawodowym każdego z nas, niż uzyskanie 

efektu WOW w CV. Wygrana w konkursie czy realizacja projektu we współpracy 

z Urzędem Miasta Łodzi niewątpliwie taki efekt daje!  

 Biorąc udział w konkursie należy przygotować koncepcję – projekt 

budowlany zielonego dachu lub ściany. Zwycięska praca zostanie następnie 

poddana szczegółowym rozwiązaniom architektoniczno – konstrukcyjnym. W tej 

części zadania zwycięzca będzie współpracować z doświadczonymi 

architektami. Kolejne plusy – nowe znajomości oraz rozwijanie umiejętności 

zawodowych. 

 Przykłady zazieleniania centrów miast oraz dobre praktyki  w tym temacie są 

modne i medialne. Liczymy, że o autorze projektu również będzie głośno!

 Temat zieloności i jej aranżacji w polskich miastach dopiero raczkuje. Pole 

do popisu jest ogromne, a masa przestrzeni niezagospodarowana… Wierzymy, 

że macie szanse zrewolucjonizować nasze ulice! Konkurs to takie małe 

wyzwanie, byście w przyszłości mogli z sukcesami mierzyć się z tymi dużymi.

 Ostatnią częścią składową wygranej jest nagroda finansowa w wysokości 

2 tys. zł. 

 Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi oraz 

Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. 
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Miejsce na Twój 

zielony ogród! 

Konkurs objęła Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi. 

Dzięki zaangażowaniu UMŁ otrzymaliśmy dwie lokalizacje na 

realizację przyszłej zwycięskiej koncepcji  zielonego ogrodu, a 

konkretnie zielonej ściany. 

Jak widzicie powierzchnia do 

zagospodarowania jest ogromna, a projekt 

może okazać się dla Waszej kariery 

przełomowy i spektakularny! 

Ściany zlokalizowane są na kamienicach, mieszczących się 

w samym centrum Łodzi: 

• obok Parku Sienkiewicza przy ul. Kilińskiego 

• na skrzyżowaniu ulic Narutowicza i Kilińskiego 



 Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie pod adresem: zielone-dachy.edu.pl. 

 Skontaktujcie się z nami, jeśli macie dodatkowe pytania: konkurs@zielone-dachy.edu.pl / 505 925 927. 
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Przeczytajcie dokładnie 

regulamin konkursu. 

Stwórzcie koncepcję

zielonego dachu. 

W regulaminie („Zakres, forma 

opracowania oraz sposób 

prezentacji”) są dokładne wytyczne.

Czas na przesłanie 

prac konkursowych mija 

10 grudnia. 

Konkurs Zielone Dachy. Krok po kroku  

To czas na                   

trzymanie kciuków!

Wyniki ogłosimy po Nowym 

Roku. Termin obrad jury 

uzależniamy od stanu 

pandemii w naszym kraju. 

O wszystkich decyzjach 

będziemy informować na 

bieżąco na naszej stronie 

internetowej. 


