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Jak korzystać z „Podręcznika dla ogrodników
GreenThumb”
Wydanie „Podręcznika dla ogrodników GreenThumb” z 2021 roku zostało opracowane z myślą
o ogrodnikach społecznych oraz innych odbiorcach i zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania
dotyczące różnych tematów, w tym planowania wydarzeń, robót budowlanych, przyjmowania darowizn,
sprzedaży plonów, przycinania drzew, regulaminu ogrodów i wielu innych. Podręcznik stanowi zbiór
licznych, ale nie wszystkich dobrych praktyk, zasad i przepisów GreenThumb, NYC Parks, New York City
oraz stanu Nowy Jork, regulujących funkcjonowanie ogrodów społecznych w sieci GreenThumb
i pomagających ogrodnikom w aktywnym i bezpiecznym pielęgnowaniu ogrodów społecznych
GreenThumb, które zbliżają do siebie sąsiadów. Ogrodnicy przyczynili się do opracowania zasad,
wytycznych i procedur, o których mowa w niniejszym podręczniku, a GreenThumb pragnie wyrazić swoją
wdzięczność za poświęcenie ogromnej ilości czasu i wszelkie działania oddolne podejmowane przez
ogrodników społecznych od ponad 40 lat, dzięki którym możemy cieszyć się pięknymi, wydajnymi
i społecznymi ogrodami. W celu zapewnienia ogrodnikom wsparcia w tworzeniu i utrzymywaniu tych
wspaniałych miejsc publicznych niniejszy podręcznik jest dostępny dla wszystkich członków ogrodów
i innych czytelników w formie elektronicznej w wielu wersjach językowych na naszej stronie internetowej.1

COVID-19
W momencie zakończenia aktualizacji podręcznika dla ogrodników GreenThumb, ludzie na całym świecie
odczuwają skutki pandemii COVID-19. Niestety pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na władze
miasta Nowy Jork i wielu naszych partnerów, co wpłynęło na zmiany operacyjne i programowe, w tym
dotyczące niektórych zasobów opisanych w niniejszym podręczniku. Mamy nadzieję, że mają one
charakter tymczasowy i zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej GreenThumb w celu
uzyskania najnowszych informacji dotyczących pandemii COVID-19.
Odwiedź oficjalną stronę City of New York COVID-192 w celu uzyskania więcej informacji na temat
testów, pomocy żywnościowej, sytuacji mieszkaniowej i wiele więcej.

Ogrody społeczne w ramach NYC Parks i ogrody nienależące do NYC Parks
Ogrody społeczne działające na terenie będącym własnością City of New York i znajdujące się
w jurysdykcji NYC Parks podlegają zasadom i przepisom NYC Parks, natomiast ogrody społeczne
nieznajdujące się w jurysdykcji NYC Parks i działające na terenie będącym własnością lub znajdującym
się w jurysdykcji trustu gruntowego (land trust), prywatnego właściciela lub innego miasta, stanu lub
instytucji federalnej nie podlegają zasadom i przepisom NYC Parks. W niniejszym podręczniku staramy
się jasno wskazać sytuacje, w których zasady lub przepisy odnoszą się wyłącznie do ogrodów
w jurysdykcji NYC Parks. W celu uzyskania zbioru zasad i przepisów dotyczących ogrodów społecznych
znajdujących się w jurysdykcjach innych niż NYC Parks należy zwrócić się do odpowiedniego miasta lub
instytucji stanowej, trustu gruntowego lub właściciela nieruchomości.

Układ rozdziałów
Wszystkie rozdziały niniejszego podręcznika składają się z tych standardowych części, poza określonymi
wyjątkami:

1
2

Odwiedź stronę internetową GreenThumb pod adresem nyc.gov/parks/greenthumb
Miejski portal informacyjny City of New York COVID-19: nyc.gov/covid19
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Wstęp
Wytyczne
Zasady GreenThumb
Zasady NYC Parks
NYC i prawo stanu Nowy Jork
Dodatkowe źródła informacji

Taka metoda organizacji ma na celu rozróżnienie między zasadami i procedurami GreenThumb, które
często dotyczą tylko ogrodów społecznych podlegających NYC Parks, a dodatkowymi przepisami, które
regulują zasady działania ogrodów społecznych.

Wnioski o tłumaczenie
Można złożyć wniosek o przetłumaczenie „Podręcznika dla ogrodników GreenThumb” w całości lub
w części na dany język do koordynatora kampanii informacyjnych. Informacje o dostępności można
uzyskać, kontaktując się z GreenThumb pod adresem greenthumbinfo@parks.nyc.gov.
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Ogólne informacje o GreenThumb
Działający od 1978 r. program NYC Parks GreenThumb to największy miejski program ogrodnictwa
społecznego, w ramach którego obsługiwanych jest ponad 550 ogrodów i działa ponad 20 000
wolontariuszy ogrodników w całym mieście New York City. Ogrody GreenThumb tworzą miejsca, które
napawają sąsiedztwa dumą i zapewniają niezliczoną ilość korzyści dla środowiska, zdrowia, gospodarki
i społeczeństwa w dzielnicach, w których są uprawiane.
Większość ogrodów GreenThumb stanowiły działki przekształcone przez wolontariuszy w zielone
przestrzenie do relaksu, spotkań towarzyskich, uprawy żywności lub miejsca łączące te funkcje. Ogrody
społeczne są prowadzone przez mieszkańców osiedli przy wsparciu GreenThumb. GreenThumb
wspólnie z ogrodnikami społecznymi sprawia, że miasto jest bezpieczniejsze, zdrowsze, silniejsze
i prowadzi bardziej zrównoważone zagospodarowanie terenów.
GreenThumb wspiera i szkoli ogrodników społecznych oraz miejskich i plantatorów miejskich w pięciu
dzielnicachzachowując jednocześnie otwartą przestrzeń. Zapewniając bezpłatne materiały ogrodnicze,
pomoc techniczną, warsztaty edukacyjne oraz programy sezonowe GreenThumb wspiera osiedlowych
wolontariuszy którzy dbają o ogrody społeczne, stanowiące aktywne zasoby i konsolidujące społeczności.

W GreenThumb działają trzy zespoły zapewniające wsparcie dla ogrodników
i ogrodów:
Zespół ds. Zaangażowania Społeczności (Community Engagement)
Zespół ds. Zaangażowania Społeczności GreenThumb stanowi pierwszy punkt kontaktowy w naszej sieci
ogrodów społecznych. Koordynatorzy kampanii informacyjnych pomagają ogrodnikom w organizowaniu i
rozwoju społeczności, a grupom ogrodników w specjalnych projektach, umożkiwiając im pozyskanie
szeregu zasobów. Ponadto Zespół ds. Zaangażowania Społeczności zarządza Radą Przywództwa
Młodzieży (Youth Leadership Council), czyli corocznym programem wolontariatu GreenThumb, który
angażuje młodzież w działania obywatelskie i projekty rewitalizacji w ogrodach społecznych w całym
mieście.
Zespół Operacyjny (Operations)
Zespół Operacyjny GreenThumb to grupa pracująca w terenie, świadcząca pomoc materialną
i operacyjną ogrodom społecznym. Zespół wspiera grupy ogrodowe, zajmując się szeregiem różnych
spraw związanych z zarządzeniem nieruchomościami. Członkowie zespołu zajmują się dostawą czystej
warstwy uprawnej i drewna, tworząc nowe ogrody od podstaw, przygotowując stanowiska ogrodowe do
nasadzeń, dokonując napraw, dbając o drzewa lub planując zakres projektów w ogrodach. Zespół
Operacyjny zarządza również dostawami oraz sezonową dystrybucją dostaw narzędzi, roślin i materiałów
potrzebnych ogrodnikom do upraw.
Zespół ds. Planowania i Programów (Planning and Programs)
Zespół ds. Planowania i Programów GreenThumb tworzy podstawy długofalowego sukcesu GreenThumb
i umożliwia ogrodnikom dostęp do umiejętności technicznych, wsparcia oraz zasobów niezbędnych do
rozwoju. Poza nadzorowaniem działań GreenThumb w zakresie zwiększania naszego zasięgu i wpływu,
zespół ten zajmuje się organizacją corocznej konferencji GreenThumb GrowTogether , Harvest Fair,
Open Garden Day NYC oraz wielu innych dużych publicznych wydarzeń i programów. Zespół prowadzi
również ponad 150 warsztatów i liczne projekty wolontariackie. Zespół ds. Planowania i Programów
wdraża granty oraz opracowuje kwartalne publikacje promujące programy GreenThumb wśród
ogrodników i innych odbiorców. Zespół nadzoruje również analizę danych i złożone projekty takie jak
nowe powstające ogrody oraz świadczy szereg usług dla ogrodników społecznych.

Jak otrzymywać najnowsze wiadomości od GreenThumb:
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Subskrybuj nasz mailowy newsletter3

Subskrybuj newsletter GreenThumb pod adresem greenthumb.nycgovparks.org/newsletter_signup.html
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Obserwuj nas w mediach społecznościowych:
o Instagram: @greenthumbgrows
o Twitter: @greenthumbgrows
o Facebook: facebook.com/GreenThumbNYC
o YouTube: youtube.com/GreenThumbNYC
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Glosariusz i definicje
Aktywny członek – wszystkie grupy ogrodnicze inaczej definiują członkostwo, natomiast w GreenThumb
pojęcie „aktywny członek” ogólnie oznacza osobę, która regularnie uczestniczy w pielęgnacji ogrodu,
spotkaniach dotyczących ogrodu lub pomaga w zapewnieniu godzin otwarcia.
Problemy spowodowane przez zwierzęta – zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie Zdrowia NYC,
problemy spowodowane przez zwierzęta obejmują m.in. „odchody zwierzęce, mocz, krew, części ciała,
zwłoki, wymiociny i utrzymujące się zapachy, zwierzęta przenoszące lub cierpiące na choroby zakaźne
zaraźliwe dla ludzi lub innych zwierząt oraz niebezpieczne psy. Problemy związane z pszczelarstwem
oznaczają warunki, które obejmują między innymi agresywne lub budzące sprzeciw zachowanie pszczół,
rozmieszczenie uli lub ruch pszczół, który zakłóca ruch pieszych lub osób przebywających na terenie ula
bądź w jego sąsiedztwie, a także przepełnione, obumarłe lub porzucone ule”.
Numer dzielnicy-kwartału-działki (Borough-Block-Lot, BBL) – numery BBL określają położenie
budynków lub nieruchomości, zwanych również działkami ewidencyjnymi (tax lot). Numer dzielnicy
(Manhattan: 1, Bronx: 2, Brooklyn: 3, Queens: 4 oraz Staten Island: 5) oznacza dzielnicę, numer kwartału
(od 1 do 5 cyfr) oznacza kwartał miasta; numer działki (od 1 do 3 cyfr) oznacza działkę w obrębie
kwartału.
City of New York (City) – władze miasta Nowy Jork.
Rada Społeczna (Community Board, CB) – lokalny organ przedstawicielski wybrany przez prezydenta
dzielnicy i członków Rady Miasta w danym okręgu. Ocenie CB podlegają zmiany w planach
zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę i inne sprawy związane
z zagospodarowaniem terenu, w tym utworzenie nowego ogrodu. Rady CB tworzą komisje; sprawy
dotyczące ogrodnictwa społecznego są zazwyczaj omawiane w komisjach/podkomisjach ds. parków
i ochrony środowiska.
Ogród Społeczny – publicznie dostępna otwarta przestrzeń zarządzana wspólnie przez grupę
wolontariuszy. Na miejsca te wykorzystywać można działki wspólne lub indywidualne oraz można w nich
uprawiać rośliny, owoce lub warzywa. Ogrody społeczne i ogrodnicy, którzy się nimi opiekują,
przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiska, ochrony zdrowia publicznego i zwiększania
odporności społeczności lokalnych w dzielnicach oraz miastach.
Jard sześcienny – jednostka objętości w kształcie kostki o wymiarach 3 stopy × 3 stopy × 3 stopy.
Wydział Oczyszczania Miasta (Department of Sanitation, DSNY) – instytucja miejska, która zajmuje
się odbiorem i usuwaniem odpadów. DSNY uczestniczy również w akcjach porządkowania stanowisk pod
ogrody koordynowanych przez GreenThumb. NYC Compost Project to projekt realizowany przez DSNY.
Wydział Ochrony Środowiska (Department of Environmental Protection, DEP) – instytucja miejska,
która jest odpowiedzialna za zaopatrzenie miasta w wodę oraz prowadzi działania mające na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poziomu hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych przez
niebezpieczne materiały. DEP co roku wydaje pozwolenia na korzystanie z hydrantów ogrodom
społecznym NYC.
Sponsor finansowy – organizacja, która otrzymuje dotacje lub fundusze w imieniu grupy, która nie ma
takich możliwości. Organizacje takie są zazwyczaj zarejestrowane jako organizacje non-profit zgodnie
z 501(c)(3) i zwolnione z opodatkowania. Niekiedy lokalne organizacje non-profit lub organizacje
partnerskie ds. zieleni mogą występować w roli sponsora finansowego grupy działającej na rzecz ogrodu
społecznego. GreenThumb nie może pełnić roli sponsora finansowego.
Osoby kontaktowe ogrodów – wyznaczone osoby pełniące role pośredników między grupami
ogrodniczymi GreenThumb a GreenThumb. GreenThumb wymaga wyznaczenia głównej i dodatkowej
osoby kontaktowej w każdym ogrodzie, które będą działać jako osoby kontaktowe. Należy podać
aktualne numery telefonów, adresy pocztowe oraz adresy e-mail (o ile są dostępne) takich osób, a dane
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te mogą być udostępniane przez GreenThumb w razie zapytań dotyczących kontaktu z grupą ogrodową.
Każda grupa wyznacza osoby kontaktowe ogrodu i nie muszą to być wyznaczeni liderzy grupy.
Nieposzlakowana opinia – grupa ogrodu społecznego zarejestrowana lub licencjonowana przez
GreenThumb, która działa zgodnie z umową rejestracyjną lub umową licencyjną GreenThumb i nie
dopuściła się żadnych naruszeń. Ogrody, które nie mają nieposzlakowanej opinii, nie są uprawnione do
otrzymania wsparcia od GreenThumb.
Partner ds. zieleni – organizacje non-profit, organizacje obywatelskie, ogrody botaniczne i inne
organizacje, które prowadzą warsztaty, zapewniają materiały oraz inne wsparcie dla ogrodów
społecznych.
Grupa ogrodowa GreenThumb („grupa ogrodowa”) – grupa osób fizycznych, które wspólnie
otrzymują wsparcie od GreenThumb w zakresie pielęgnacji ogrodu społecznego zarejestrowanego
w GreenThumb.
Nagrody dla ogrodów przyznawane przez GreenThumb – GreenThumb docenia grupy ogrodnicze
i partnerów GreenThumb za pracę i poświęcenie, od 2016 roku przyznając nagrody dla ogrodów
GreenThumb. Ogrodnicy mogą zgłaszać nominacje w wielu kategoriach latem korzystając z informatora
o programach lub strony internetowej GreenThumb.
Zespół Operacyjny GreenThumb – zwany dawniej Land Restoration Project (LRP) Zespół Operacyjny
GreenThumb jest integralną częścią GreenThumb i zajmuje się projektami na szeroką skalę, takimi jak
dostawa gleby czy drewna, budowa i naprawa ogrodzenia, sadzenie i przycinanie drzew , budowa
i naprawa chodników, oraz innymi zadaniami mającymi na celu wspieranie działania i utrzymania
ogrodów GreenThumb.
Ogrody szkolne GrowNYC School Gardens – ogólnomiejska inicjatywa ogrodów szkolnych w NYC.
Inicjatywa GrowNYC School Gardens uruchomiona w 2010 roku działa obecnie na zasadzie partnerstwa
między GrowNYC, NYC Parks GreenThumb a Biurem ds. Żywienia w Szkołach Wydziału Edukacji
(Department of Education’s Office of School Food). GrowNYC School Gardens zapewnia bieżące
zasoby, pomoc techniczną oraz szkolenia z myślą o powstawaniu ogrodów w każdej szkole NYC.
Trust gruntowy (Land Trust) – wiele ogrodów społecznych działa na terenie nieruchomości będących
własnością trustu gruntowego, czyli organizacji, która utrzymuje grunt i zarządza nim w określonym celu,
wskazanym zwykle w misji organizacji. W NYC grunty, na których powstało wiele ogrodów
społecznościowych, są własnością trustów gruntowych i mają być zachowane na użytek wieczysty jako
otwarte przestrzenie zarządzane przez społeczności. Trusty gruntowe w New York City to m.in. Bronx
Land Trust (BLT), Brooklyn Alliance of Neighborhood Gardens (BANG), Brooklyn Queens Land Trust
(BQLT), Manhattan Land Trust (MLT) oraz New York Restoration Project (NYRP). Trusty gruntowe
zapewniają ogrodom powstałym na ich terenie wsparcie techniczne i pomoc organizacyjną, jak np.
edukację oraz programy w zakresie ochrony środowiska. Większość ogrodów na terenie trustów
gruntowych w New York City jest zarejestrowana w GreenThumb.
Umowa licencyjna oraz Licencjonowana Grupa Ogrodu Społecznego (Licensed Community
Garden Group) – na mocy umowy licencyjnej GreenThumb („Licencja”) grupa ogrodowa GreenThumb
działająca na nieruchomości podlegającej jurysdykcji NYC Parks otrzymuje pozwolenie na prowadzenie
ogrodu na działce należącej do NYC Parks. Licencjonowane grupy ogrodowe podlegające czteroletniej
odnawialnej umowie licencyjnej (zwane Licencjonowanymi Grupami Ogrodu Społecznego) są
zobowiązane do działania zgodnie z umową i zasadami zarządzania ogrodem zgodnie z regulaminem
grupy.
Licencjobiorca – licencjobiorca umowy licencyjnej GreenThumb to grupa ogrodowa wymieniona
w umowie licencyjnej. (zob. Grupa Ogrodowa GreenThumb)
Porozumienie o współpracy (Memorandum of Agreement, MOA) – grupy ogrodowe działające na
terenie, który nie należy do jurysdykcji NYC Parks i które chcą zarejestrować się w GreenThumb, są
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zobowiązane do podpisania MOA. Porozumienie MOA zapewnia, że grupa ogrodowa zobowiązuje się do
spełnienia określonych wymogów minimalnych podczas działania w publicznie dostępnej przestrzeni
otwartej oraz ogrodzie społecznym w zamian za otrzymywanie nieodpłatnej pomocy ze strony
GreenThumb.
Godziny otwarcia – licencjonowane lub zarejestrowane ogrody GreenThumb muszą być otwarte
i dostępne dla ogółu społeczeństwa przez minimum 20 godzin w tygodniu w czasie oficjalnego sezonu
ogrodowego GreenThumb od 1 kwietnia do 31 października. Na ogrodzeniu należy umieścić znak
z harmonogramem obejmującym co najmniej 10 z tych 20 godzin. W przypadku grup ogrodowych
działających w ramach umowy licencyjnej GreenThumb ogrody GreenThumb muszą być otwarte przez co
najmniej pięć godzin w każdy weekend (w sobotę lub w niedzielę) w sezonie. Podane godziny mogą ulec
zmianie za uprzednim powiadomieniem GreenThumb.
Koordynator kampanii informacyjnych (Outreach Coordinator, OC) – główna osoba kontaktowa
w GreenThumb dla ogrodników społecznych. Każdy OC odpowiada za informowanie osób kontaktowych
ogrodów w swoim rejonie geograficznym. Każdy OC odbywa coroczne wizyty w ogrodach we wszystkich
ogrodach znajdujących się w jurysdykcji NYC Parks i pomaga GreenThumb zrozumieć potrzeby
ogrodników. Organizują również warsztaty, planują wydarzenia i zarządzają nimi, pomagają ogrodnikom,
koordynując dostawy materiałów, wspierając rozwój i strukturę organizacyjną grup ogrodowych oraz
zapewniając pomoc techniczną. W celu uzyskania katalogu pracowników należy zapoznać się ze stroną
internetową GreenThumb.4
Straż Parku (Parks Enforcement Patrol, PEP) – pracownicy PEP to umundurowani i posiadający
odznaki funkcjonariusze (mający status specjalnego funkcjonariusza policji [special patrolman] NYC oraz
funkcjonariusza ochrony porządku publicznego [peace officer] stanu Nowy Jork), którzy dbają
o bezpieczeństwo w parkach miejskich, udzielają informacji o regulaminie NYC Parks osobom
odwiedzającym parki oraz chronią przyrodę w parkach i obiekty parkowe. Funkcjonariusze PEP są
uprawnieni do egzekwowania kodeksu karnego stanu Nowy Jork (NYS Penal Code), kodeksu zdrowia
NYC (NYC Health Code) oraz zasad i przepisów NYC Parks (Rules & Regulations). Funkcjonariusze PEP
odpowiadają za ochronę nieruchomości miejskich znajdujących się w jurysdykcji NYC Parks oraz
zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z takich nieruchomości. Można się z nimi kontaktować
w sprawie naruszeń lub przestępstw, które mają miejsce w ogrodach i parkach NYC Parks. W celu
zgłoszenia problemu PEP należy zadzwonić pod numer 311. W nagłych przypadkach należy dzwonić pod
numer 911.
Główne i dodatkowe osoby kontaktowe – zob. „Osoby kontaktowe w ogrodzie”.
Informator o programie – kwartalne informatory opracowane i rozprowadzane przez GreenThumb,
w których zawarte są informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez GreenThumb
i partnerów ds. zieleni, warsztatach, dostawach materiałów, aktualnościach w dziedzinie ogrodnictwa
oraz innych usługach ogrodniczych. W celu pobrania cyfrowej wersji informatora o programie należy
odwiedzić stronę internetową GreenThumb.
Zarejestrowana grupa ogrodu społecznego oraz pakiet rejestracyjny – grupy ogrodów społecznych
w całym mieście, niezależnie od jurysdykcji mogą zarejestrować się w GreenThumb i otrzymać bezpłatne
wsparcie. W tym celu grupy ogrodowe muszą spełnić kilka wymogów zapewniających ogólną dostępność
ogrodu i jego zgodność z misją GreenThumb. Zainteresowane ogrody powinny skontaktować się
z GreenThumb i dowiedzieć się, czy są uprawnione do wypełnienia pakietu rejestracyjnego
i przystąpienia do sieci GreenThumb.
Ogród szkolny – ogród edukacyjny prowadzony w szkole. Ogrody szkolne można rejestrować w ramach
ogólnomiejskiej inicjatywy ogrodów szkolnych w NYC GrowNYC School Gardens. W programie
GrowNYC School Gardens działają koordynatorzy kampanii informacyjnych (OC), którzy są głównymi
osobami kontaktowymi dla ogrodów szkolnych w NYC.

4Wykaz

danych kontaktowych pracowników GreenThumb: https://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html
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Informacje ogólne
Dane kontaktowe
●
●
●
●
●
●

Telefon: (212) 602-5300
E-mail: greenthumbinfo@parks.nyc.gov
Strona internetowa: nyc.gov/parks/greenthumb
Facebook: GreenThumbNYC
Instagram: @greenthumbgrows
Twitter: @greenthumbgrows

Wsparcie w zakresie ogrodnictwa
Ogrody GreenThumb o nieposzlakowanej opinii są uprawnione do otrzymywania różnych materiałów
i zasobów ogrodniczych przez cały rok. Ogrodnicy nie są już zobowiązani do udziału w warsztatach przed
wnioskowaniem o materiały.
Gleba, kompost, zrębki drzewne oraz ściółka
Przedstawiciele ogrodów mogą wnioskować o warstwę uprawną, kompost, ściółkę, zrębki drzewne lub
ziemię z wykopu (clean fill) od GreenThumb. W celu otrzymania tych materiałów osoba kontaktowa
w ogrodzie musi wypełnić formularz wniosku o materiały, który można uzyskać od naszego koordynatora
kampanii informacyjnych (OC). Następnie GreenThumb przekazuje informacje o dostępności materiałów
i planuje dostawę, co może zająć kilka tygodni lub miesięcy w zależności dostępności materiałów
i personelu. Zwracamy uwagę, że dostawy te są „dostawami masowymi”, co oznacza, że materiał będzie
dostarczany w stosach, a nie w workach, chyba że zespół operacyjny GreenThumb lub koordynator
kampanii informacyjnych (OC) zadecydują inaczej.
MATERIAŁ
Typ

Opis

Przeznaczenie

Gleba

Warstwa uprawna to
mieszanka piasku, iłu, gliny
i określonej ilości materii
organicznej.

Należy jej używać w podwyższonych grządkach
i innych miejscach uprawy. Minerały zapewniają
strukturę, drenaż i składniki odżywcze, podczas gdy
materia organiczna dostarcza dodatkowych
składników odżywczych i zatrzymuje wodę.

Kompost

Rozłożona materia
organiczna, bogata
w składniki odżywcze
i pożyteczne
mikroorganizmy.

Zastosuj kompost DSNY w podwyższonych
grządkach, aby dodać wartości odżywczych
i pobudzić życie w glebie. Kompost może również
pomóc w zapobieganiu wchłaniania metali ciężkich
przez rośliny owocowe i warzywne.

Kompostowany
obornik koński

Kompostowany obornik
koński

Dzięki wysokiej zawartości azotu, kompost ten może
być doskonałym nawozem dla roślin. Dostępność
może ulegać zmianie.

Ściółka

Drobno zmielone zrębki
drzewne

Można zadbać o zdrowie roślin wieloletnich, dodając
ściółki na powierzchnię otaczającej gleby, aby
zapobiec wzrostowi chwastów i utrzymać wilgotność
gleby.

Zrębki drzewne

Zrębki drzewne (duże

Można pokryć ścieżki zrębkami drzewnymi (na
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Ziemia
z wykopu
PUREsoil NYC

zrębki, nie ściółka)

głębokość co najmniej 3 cali), aby ograniczyć
pylenie i zapobiec narażeniu na kontakt z metalami
ciężkimi. Jest to również świetny środek
spęczniający do kompostu. 1 jard sześcienny
wystarczy na pokrycie 100 stóp kwadratowych przy
rozłożeniu na głębokość 3 cali.

Gleba o niskiej zawartości
składników odżywczych.

Ziemia z wykopu nadaje się do wypełniania
nierówności lub wyrównywania ogrodu i nie ma
żadnych wartości odżywczych dla roślin. Można ją
uzupełnić kompostem, aby uzyskać podłoże do
uprawy. W ramach programu PUREsoil NYC
prowadzonego przez Biuro Burmistrza ds.
Rekultywacji Środowiska (Mayor’s Office of
Environmental Remediation, MOER) PUREsoil NYC
ziemia z wykopu jest pozyskiwana z głębokich
wykopów tworzonych podczas robót budowlanych
w NYC. Więcej informacji o wykorzystywaniu ziemi
z wykopów można znaleźć pod adresem
nyc.gov/oer. W zależności od dostępności, w razie
zainteresowania prosimy o bezpośredni kontakt
z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC).
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Drewno
Ogrody mogą wnioskować o nieobrobione drewno do GreenThumb w celu budowania podwyższonych
grządek lub innych struktur. W przypadku większych projektów wymagających większej ilości drewna,
prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC) w celu ustalenia dostępności.
Dystrybucja materiałów
GreenThumb organizuje dwie duże, sezonowe dystrybucje materiałów co roku – jedna ma miejsce
wiosną, a druga jesienią. Tylko grupy ogrodowe o nieposzlakowanej opinii są uprawnione do odbioru lub
otrzymania materiałów.
Materiały dotychczas dostarczone obejmują m.in.:
Wiosna: Worki na śmieci, łopaty, motyki, grabie, węże, taczki i inny
sprzęt ogrodniczy, kompost w workach
Jesień: odladzacze, worki na śmieci, chlorek wapnia, łopaty do śniegu
Należy pamiętać, że co roku materiały są inne, a ich dostępność może być zmienna.
Materiały na warsztatach GreenThumb
Niektóre materiały są rozprowadzane podczas warsztatów w ciągu roku. Warsztaty są wymienione
w kwartalnym informatorze o programie GreenThumb, który jest dostępny na naszej stronie internetowej,
w mediach społecznościowych oraz podczas wydarzeń GreenThumb. Można również złożyć wniosek
o wysłanie informatora pocztą w formie drukowanej, korzystając z formularza na naszej stronie
internetowej.5 Warsztaty są wymienione także w kalendarzu wydarzeń GreenThumb na stronie
internetowej.
Przykładowe materiały oferowane podczas warsztatów obejmują książki, materiały do wysiewu nasion,
sprzęt do przedłużania sezonu, sprzęt do palikowania, sekatory ręczne i inne materiały ogrodnicze.
Materiały roślinne
GreenThumb oferuje ogrodnikom społecznym ograniczoną ilość bezpłatnych roślin raz w roku, wiosną,
podczas naszej corocznej dystrybucji roślin w ramach GreenThumb. Każda zarejestrowana grupa
ogrodów społecznych o nieposzlakowanej opinii może wybrać różne sadzonki warzyw, ziół i roślin
rodzimych oraz przekazać je innym ogrodnikom, w zależności od dostępności.
Warto korzystać z okazji i wyprzedaży roślin oraz akcji rozdawania roślin organizowanych przez
organizacje partnerskie ds. zieleni takie jak GrowNYC, Butterfly Project NYC, Bronx Green-Up of the New
York Botanical Garden, New Yorkers for Parks oraz New York Restoration Project. GrowNYC co roku
organizuje wyprzedaż roślin, Butterfly Project NYC oraz Bronx Green-Up oferują bezpłatnie rośliny
rodzime, New Yorkers for Parks oferuje bezpłatne cebulki żonkili, Brooklyn Botanic Garden oferuje
cebulki i inne rośliny zrzeszonym z tą organizacją ogrodom społecznym, New York Restoration Project
oferuje bezpłatne drzewa za pośrednictwem Million Trees NYC i wiele więcej.
W przypadku specjalnego zapotrzebowania na rośliny, którego nie można spełnić, korzystając
z powyższych możliwości, prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC), w celu
ustalenia, czy GreenThumb może zaoferować pomoc w tym zakresie.
Rozdawanie kompostu przez DSNY
DSNY rozdaje kompost w ramach projektu NYC Compost Project, w którym ogrodnicy mogą ubiegać się
o dostawę palet z kompostem w workach lub luzem do ich ogrodów. Wnioski są dostępne zawsze
5

Zarejestruj się, aby otrzymać Informator o programie GreenThumb w formie papierowej pocztą pod adresem
bit.ly/GTProgramGuide
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w styczniu lub lutym na stronie nyc.gov/getcompost. Na palecie znajduje się 60 40-funtowych worków.
Wielu partnerów ds. zieleni również dostarcza takie worki w razie zapotrzebowania na ilość mniejszą niż
paleta. GreenThumb zazwyczaj rozdaje worki z kompostem podczas wiosennej dystrybucji materiałów,
a niektóre ogrody organizują coroczną akcję rozdawania kompostu wiosną i jesienią.

Programy publiczne
Co roku GreenThumb oferuje ponad 150 warsztatów edukacyjnych i organizuje duże wydarzenia
publiczne. Ponad 1000 osób bierze osobiście udział w wydarzeniach, a w związku z przejściem na
webinaria wirtualne podczas pandemii COVID-19 liczba uczestników wręcz się potroiła. Wszystkie
warsztaty, szkolenia i wydarzenia w ramach GreenThumb są bezpłatne i ogólnodostępne.
Konferencja GreenThumb GrowTogether
Od 1984 roku GreenThumb rozpoczyna sezon upraw od naszej corocznej konferencji GreenThumb
GrowTogether . Podczas konferencji przez cały dzień przemawiają prelegenci, odbywają się warsztaty,
zajęcia praktyczne oraz networking. Jest to świetna okazja do świętowania rozpoczęcia sezonu
ogrodniczego, spotkania się ze starymi przyjaciółmi i poznania ogrodników społecznych z całego miasta.
Targi GreenThumb Harvest Fair
Każdej jesieni od 1979 roku GreenThumb wynagradza ciężką pracę, jaką nowojorscy ogrodnicy społeczni
wkładają w uzyskanie obfitych plonów w ich ogrodach. Podczas tej dorocznej uroczystości nagradza się
ogrodników społecznych i partnerów ds. zieleni z całego miasta za ich pracę, a oni mają okazję pochwalić
się swoimi zbiorami. Najwyżej ocenione przez sędziów warzywa, owoce i kwiaty otrzymują prestiżowe
wstążki. Podczas corocznego konkursu Fresh Chef ogrodnicy rywalizują ze sobą, zadziwiając sędziów
oraz publiczność swoimi umiejętnościami improwizacji kulinarnej z wykorzystaniem świeżych składników,
często dostarczanych bezpośrednio z ogrodów GreenThumb. Przypominające imprezę uliczną Targi
GreenThumb Harvest Fair są wydarzeniem o rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w ramach którego
odbywają się praktyczne warsztaty, zajęcia rekreacyjne
oraz rękodzielnicze.
Dzień otwarty ogrodów GreenThumb NYC
Każdego lata od 2018 roku, GreenThumb zachęca ogrodników społecznych do otwarcia swoich bram dla
wszystkich zainteresowanych w tym samym dniu, organizując bezpłatne zajęcia, wycieczki, występy,
warsztaty , edukacyjne, dni wolontariatu i inne. Dzień otwarty ogrodów GreenThumb NYC inspiruje
członków społeczeństwa do poznawania i przyłączania się do ogrodów społecznych w ich sąsiedztwie.
Warsztaty GreenThumb
W ciągu roku GreenThumb oferuje warsztaty na różne tematy, od wprowadzenia do zaawansowanego
ogrodnictwa, kompostowania, stolarstwa, zielarstwa, organizowania społeczności, struktury grupy,
pozyskiwania funduszy i wiele innych. Informacje o wszystkich warsztatach są zamieszczane na stronie
poświęconej wydarzeniom6 na naszej strony stronie internetowej, a także udostępniane za
pośrednictwem naszego cyfrowego newslettera.7 Zapisz się na naszą listę mailingową6 w celu otrzymania
drukowanej wersji naszego kwartalnego informatora o programach lub pobierz wersję cyfrową8 ze strony
internetowej GreenThumb, na której opisane są wszystkie warsztaty GreenThumb oraz podane są
informacje o wydarzeniach specjalnych. Za uprzednim powiadomieniem, GreenThumb może
6

Wszystkie wydarzenia GreenThumb są wymienione pod adresem:
https://greenthumb.nycgovparks.org/gardenevents.html
7 Subskrybuj, by otrzymywać newsletter mailowy GreenThumb lub poproś o wysyłanie wersji papierowych
kwartalnego Informatora o programach GreenThumb na Twój adres domowy na stronie http://bit.ly/GTProgramGuide
8Pobierz Informator o programach GreenThumb w formacie PDF na stronie
https://greenthumb.nycgovparks.org/publications.html
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zorganizować usługi tłumaczeniowe podczas warsztatów i wydarzeń GreenThumb. Nagrania webinariów
GreenThumb są dostępne pod adresem bit.ly/GreenThumbWebinars.
Szkolenia GreenThumb
Szkolenia GreenThumb to kursy lub szkolenia certyfikacyjne, które wykraczają poza naszą zwykłą,
całoroczną serię warsztatów, są wielodniowe i polegają na dogłębnym omówieniu konkretnego tematu.
Większość z tych programów jest zarezerwowana dla członków zarejestrowanych ogrodów społecznych
GreenThumb i wymaga od ogrodników złożenia wniosku. Szkolenia GreenThumb obejmują GreenThumb
Leadership Academy, Uprooting Racism, GreenThumb Pruning Brigade i wiele innych. Po otwarciu
naboru ogrodnicy społeczni są informowani o szkoleniach przez swoich koordynatorów kampanii
informacyjnych (OC). Informacje o naborze są zamieszczane również w naszym informatorze
o programach oraz na stronie głównej GreenThumb.

Pomoc techniczna
GreenThumb oferuje grupom ogrodniczym pomoc techniczną i wsparcie organizacyjne. Pracownicy mogą
pomóc grupom ogrodniczym organizować dni robocze i wydarzenia dla wolontariuszy, opracować
procesy i regulamin do zarządzania ogrodem, dzielić informacjami i zasobami, poznawać zasady
i przepisy GreenThumb, budować członkostwo, tworzyć nowe grupy ogrodowe oraz uzyskiwać pomoc
w projektach związanych z ogrodem: od ogrodnictwa, poprzez kurniki, aż po budowanie ścieżek dostępu.

Przenośne toalety
Zarejestrowane grupy ogrodowe GreenThumb o nieposzlakowanej opinii są uprawnione do najmu
przenośnej toalety za pośrednictwem GreenThumb po obniżonej cenie. Dostawę, odbiór i obsługę
techniczną przenośnych toalet zapewnia dostawca toalet, ale to grupa ogrodowa jest odpowiedzialna za
kontakt z dostawcą w sprawach związanych z dostawą. GreenThumb przyjmuje wnioski o przenośne
toalety dwa razy do roku, a o terminach składania wniosków informują koordynatorzy kampanii
informacyjnych (OC). Niedotrzymanie terminów składania wniosków lub nieprzestrzeganie procedur
dostawy, odbioru i obsługi skutkuje dyskwalifikacją przyszłych wniosków.

Zarządzanie odpadami9
Odpady organiczne
Jeśli w ogrodzie znajdują się odpady, które nadają się do kompostowania (liście, gałęzie, rośliny), należy
je kompostować na miejscu lub zgłosić chęć skorzystania z usług DSNY w zakresie zbiórki odpadów
organicznych. Można skontaktować się z NYC Compost Project10 w celu uzyskania informacji o metodach
kompostowania na miejscu w ogrodzie.11Dowiedz się więcej w Poradniku kompostowania (Composting
Toolkit).12 GreenThumb.
Jeśli w danym rejonie oferowana jest usługa zbierania odpadów organicznych przez DSNY, można
zgłosić ogród, aby móc korzystać z tej wygodnej usługi.13 Po złożeniu wszystkich odpowiednich
9

W celu uzyskania aktualnych informacji o zmianach w usługach DSNY z powodu pandemii COVID-19, należy
odwiedzić stronę www1.nyc.gov/assets/dsny/site/news/third-news-article
10

Odwiedź stronę internetową NYC Compost Project pod adresem nyc.gov/compostproject
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Dowiedz się więcej o NYC Compost Project pod adresem nyc.gov/compostproject
Zapoznaj się z „Poradnikiem kompostowania GreenThumb„ pod adresem:
https://greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=481
13 Zgłoś ogród do odbioru odpadów organicznych na stronie on.nyc.gov/request-organics
12
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dokumentów, DSNY dostarczy do ogrodu brązowe pojemniki z zatrzaskującą się pokrywą, które mogą
być wyłożone przezroczystą plastikową wyściółką do kompostowania odpadów ogrodowych, liści,
ścinków trawy i przycinek ogrodowych. Do brązowego pojemnika można również wyrzucać resztki
jedzenia.
Resztki drewna
Ogrodnicy zapisani na zbiórkę odpadów organicznych mogą wystawiać swoje odpady drzewne
w wiązkach o wymiarach 2 stopy na 4 stopy lub mniejszych, a materiał ten będzie poddany
kompostowaniu przez DSNY. Jeśli posiadane resztki drewna przekraczają rozmiar wiązki 2 stopy na 4
stopy lub ogród nie jest zarejestrowany w DSNY do zbiórki odpadów organicznych, można poprosić
o odbiór z NYC Parks pod numerem 311 lub na stronie internetowej.14
Jesienne liście
Liście stanowią świetny dodatek do kompostu! Jeśli jednak w ogrodzie nie ma jeszcze systemu
kompostowego, istnieją następujące możliwości:
Jeśli ogród jest objęty zbiórką odpadów organicznych, można wrzucać liście i odpady z terenów zielonych
bezpośrednio do brązowego pojemnika na odpady organiczne. Odpady z terenów zielonych
niemieszczące się w brązowym pojemniku można wystawić w papierowej torbie na trawę i liście lub
w pojemniku bez wyściółki z napisem „Tylko odpady z terenów zielonych”. Nie należy umieszczać liści
w plastikowych workach. Liście w plastikowych workach będą zbierane jako śmieci. DSNY oferuje
darmowe torby na liście podczas wydarzeń, a papierowe torby na liście są dostępne w wielu sklepach
z narzędziami.
Jeśli w okolicy nie jest prowadzona zbiórka odpadów organicznych, prosimy o sprawdzenie na stronie
DSNY, czy w danym okręgu będzie prowadzona zbiórka liści jesienią.
Odpady nieorganiczne
Odbiory jednorazowe
Jeśli odpady nie mogą być kompostowane (śmieci, cegły, metal itp.), należy umówić się z GreenThumb
lub DSNY na ich odbiór. W przypadku zaplanowania dnia porządków w ogrodzie należy skontaktować się
z koordynatorem kampanii informacyjnych GreenThumb co najmniej sześć tygodni przed planowanym
wydarzeniem w celu dokonania uzgodnień. Należy wszystko posortować i zapakować do ciężkich,
czarnych plastikowych worków, umieszczając je przy krawężniku przed wyznaczonym terminem odbioru.
Jeśli ktoś inny wyrzuca śmieci do ogrodu, należy natychmiast zadzwonić pod numer 311 w celu
zgłoszenia tego faktu i poprosić o odbiór odpadów. Przypadki wyrzucania odpadów można również
zgłosić przez aplikację NYC 311. Należy zapisać „numer wniosku”, na który trzeba będzie się powołać
w przyszłości. Należy skontaktować się z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb,
jeśli wyrzucanie odpadów stanie się częstym problemem.
Pomocne może być również nawiązanie osobistego kontaktu z pracownikami służb sanitarnych w okolicy.
Należy dowiedzieć się, kto w okolicy odbiera śmieci, a następnie przedstawić się i wyjaśnić, jak działa
program ogrodnictwa GreenThumb. Warto zaprosić pracowników służb sanitarnych do ogrodu.
Nawiązanie kontaktów nie tylko pomaga wzmocnić społeczność, ale także zapewnia ciągły sukces
ogrodu. Koordynator kampanii informacyjnych (OC) może pomóc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi
osobami.
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Poproś o odbiór resztek drewna na stronie nycgovparks.org/services/forestry/wood-debris-removal
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Regularne odbiory
Grupy ogrodowe, które potrzebują regularnych odbiorów swoich odpadów ogrodowych, powinny
skontaktować się z DSNY. Wnioski o usługi odbioru można przesyłać pocztą e-mail na adres
newservice@dsny.nyc.gov lub pocztą na adres:
NYC Department of Sanitation
Attention: New Service
125 Worth St., Room 700
New York, N.Y. 10013
Wniosek o usługę powinien zawierać następujące informacje:
1. Pełny adres ogrodu, w tym numer kwartału i działki
2. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby kontaktowej (dostatniość ciągu dnia)
3. Egzemplarz umowy licencyjnej GreenThumb ogrodu (lub MOA z GreenThumb dla ogrodów
nieobjętych jurysdykcją NYC Parks)
4. Pismo od GreenThumb potwierdzające aktualny status rejestracyjny ogrodu
Wnioski o usługę odbioru można również składać online.15
Wnioskodawca zostanie powiadomiony o planowanej dacie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dniach
odbioru w ciągu około dwóch tygodni od otrzymania przez Biuro zbiórki odpadów (Collection Office)
wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. W celu uzyskania dodatkowych informacji
prosimy o kontakt z naszym biurem zbiórki odpadów pod numerem (646) 885-4830.
Więcej informacji o DSNY można uzyskać na stronie internetowej DSNY.16 Jeśli ogród ma problemy
z nieregularnym odbiorem odpadów, prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC)
w celu uzyskania pomocy ze strony GreenThumb.

15
16

Poproś o usługi odbioru online pod adresem: www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact/request-collection-service
Strona internetowa Wydział Oczyszczania Miasta (DSNY): http://nyc.gov/dsny
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Wymogi licencyjne i rejestracyjne dla ogrodów działających
w ramach NYC Parks
Grupy ogrodowe muszą wypełnić (podpisać) wiele dokumentów, aby uzyskać i utrzymać prawo do
uzyskania wsparcia od GreenThumb.
Umowa licencyjna
Umowa licencyjna GreenThumb – na mocy tej umowy grupa ogrodowa GreenThumb działająca na
nieruchomości podlegającej jurysdykcji NYC Parks otrzymuje pozwolenie na prowadzenie ogrodu na
działce należącej do NYC Parks. Sygnatariusze czteroletniej odnawialnej umowy licencyjnej (zwani
licencjonowaną grupą ogrodu społecznego) są zobowiązani do działania zgodnie z umową i zasadami
zarządzania ogrodem określonymi w regulaminie grupy.

Pakiet licencyjny i rejestracyjny
Przedstawiciele wszystkich ogrodów są zobowiązani do wypełnienia pakietu licencyjnego
i rejestracyjnego co cztery lata i na życzenie mogą wprowadzać co roku zmiany w członkostwie. Pakiet
rejestracyjny GreenThumb zapewnia, że mamy aktualne informacje na temat ogrodu społecznego
i pozwala nam ocenić, czy grupa ogrodowa spełnia wymagania GreenThumb do otrzymania wsparcia.
W przypadku ogrodów podlegających jurysdykcji NYC Parks kompletny pakiet licencyjny zawiera:
●
●

●
●
●

Pełne dane kontaktowe wszystkich członków ogrodu: numer telefonu, adres pocztowy
i adres e-mail.17
Kopie wszystkich kluczy lub kodów do zamków szyfrowych w ogrodzeniach
wewnętrznych lub obiektach magazynowych. Kopie kluczy lub kodu zamka szyfrowego
do zewnętrznej bramy ogrodowej, jeśli nie jest możliwe zastosowanie zamka
łańcuchowego.
Wypełniony pakiet rejestracji ogrodu w GreenThumb.
Kopia regulaminu ogrodu.
Zawarta umowa licencyjna pomiędzy NYC Parks a grupą ogrodową.

W celu utrzymania nieposzlakowanej opinii wszystkie grupy ogrodowe GreenThumb działające na
działkach objętych jurysdykcją NYC Parks muszą zawrzeć umowę licencyjną GreenThumb, wypełnić
pakiet licencyjny i rejestracyjny oraz:
Umieścić odpowiednie oznakowanie – we wszystkich ogrodach GreenThumb należy umieścić tablicę
dostarczoną przez GreenThumb, zawierającą informacje o programie oraz dane kontaktowe. W ogrodach
podlegających jurysdykcji NYC Parks należy umieścić znak NYC Parks dostarczony przez GreenThumb.
Umieścić informację o godzinach otwarcia i ich przestrzegać – wszystkie ogrody społeczne
GreenThumb muszą być otwarte dla ogółu społeczeństwa przez co najmniej 20 godzin tygodniowo od 1
kwietnia do 31 października, choć ogrodników zachęca się, by utrzymywali ogrody otwarte tak często, jak
to jest tylko możliwe. Co najmniej 10 z 20 godzin otwarcia musi być o stałej porze z tygodnia na tydzień;
należy także umieścić wyraźną informację o godzinach otwarcia na bramie ogrodu. Ogrody muszą być
czynne dla ogółu społeczeństwa w tych ramach czasowych. W ramach tych 10 godzin ogrody muszą być
ogólnodostępne przez co najmniej pięć godzin w każdy weekend (sobota lub niedziela) w sezonie. W
przypadku braku możliwości wykonania własnego znaku, możemy zapewnić taki znak. Należy
skonsultować się z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC).

17

GreenThumb nie będzie udostępniać tych informacji nikomu, chyba że na podstawie nakazu sądowego.
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Utrzymać aktywne członkostwo w ogrodzie – we wszystkich ogrodach GreenThumb musi być
zapewnione aktywne i otwarte członkostwo, a grupa musi mieć opracowaną udokumentowaną procedurę
przyjmowania nowych członków. Pełną listę członków ogrodu z adresami pocztowymi i numerami
telefonów należy przekazać do GreenThumb podczas rejestracji ogrodu. GreenThumb wykorzystuje takie
informacje w celach wewnętrznych i nigdy ich nie udostępnia. Zmiany w członkostwie ogrodu można
wysyłać pocztą lub pocztą e-mail do koordynatora kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb.
Utrzymywać bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń w ogrodzie – kreatywność to podstawa. Ogród
stanowi odbicie danej społeczności i mamy nadzieję, że projektowanie ogrodu będzie świetną zabawą.
Oczekujemy jednak, że przestrzegane będą podstawowe wymagania:
●
●
●
●
●

●
●
●

Wszystkie warzywa i zioła należy sadzić w podwyższonych grządkach wypełnione glebą
i wyłożone warstwą agrowłókniny. Należy zapoznać się z rozdziałem „Wymagania ogrodnicze
dotyczące bezpiecznej gleby” niniejszego podręcznika w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Chodniki, przejścia i krawężniki w obrębie ogrodu i w jego sąsiedztwie należy utrzymywać
w czystości i usuwać śnieg, lód, śmieci i resztki roślin.
Należy bezzwłocznie usunąć z ogrodu wszystkie śmieci, gruz i przedmioty osobiste. Łatwiej
pozbyć się śmieci niż szczurów, które śmieci przyciągną!
Wszystkie źródła wody (beczki, systemy zbierania wody deszczowej itp.) należy trzymać pod
przykryciem. Stojąca woda przyciąga komary.
Należy zapewnić, aby wszystkie obiekty (altany, domki, szopy itp.) wzniesione w ogrodach były
zgodne z wytycznymi GreenThumb oraz Wydziału Budownictwa (Department of Building). Przed
budową jakiegokolwiek obiektu w ogrodzie należy skontaktować się z koordynatorem kampanii
informacyjnych (OC) w celu uzyskania zgody. Więcej informacji na temat tych wytycznych można
znaleźć w rozdziale „Obiekty” w podręczniku GreenThumb.
Należy utrzymywać wszystkie ogrodzenia, podwyższone grządki, stoły, ławki, krzesła i inne
elementy w czystości oraz w dobrym stanie.
Wszystkie narzędzia należy oczyścić i przechowywać w bezpiecznych miejscach, takich jak
szopy lub zamykane skrzynki na narzędzia.
Należy utrzymywać wyraźne pole widzenia na ogród z chodnika, aby zapewnić bezpieczeństwo
publiczne i promować poczucie otwartości w stosunku do społeczności.

Prowadzić ogród jako przestrzeń otwartą – ogrody GreenThumb są otwarte i dostępne dla ogółu
społeczeństwa. Są to przestrzenie sprzyjające włączeniu społecznemu bez względu na wiek, rasę, status
obywatelski, kolor skóry, niepełnosprawność, płeć, tożsamość płciową, stan cywilny, pochodzenie
narodowe, ciążę, religię, orientację seksualną czy status wojskowego lub weterana. Ogród powinien być
miejscem przyjaznym i powinna w nim obowiązywać jasna procedura przyjmowania nowych członków.
Organizować wydarzenia ogólnodostępne – we wszystkich ogrodach GreenThumb, niezależnie od
własności gruntu i jurysdykcji, w ciągu roku należy organizować co najmniej dwa bezpłatne wydarzenia
o charakterze ogólnodostępnym. Grupy ogrodowe na terenie NYC Parks są zobowiązane do uzyskania
wcześniejszej zgody na organizację wydarzeń. Na życzenie możemy opublikować informację
o wydarzeniu na stronie GreenThumb i w kalendarzu parków. Należy zapoznać się z rozdziałem
Wydarzenia niniejszego podręcznika w celu uzyskania dodatkowych informacji.
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Gdy ogród nie jest użytkowany, należy go zabezpieczyć – w ogrodach
społecznych znajdujących się w jurysdykcji NYC Parks należy zastosować zamek
łańcuchowy w ramach systemu zamknięcia (zob. zdjęcie po prawej) lub w inny
sposób zgodnie z zaleceniem i za zgodą GreenThumb. Jeśli GreenThumb uzna, że
zastosowanie zamka łańcuchowego w bramie ogrodu nie jest odpowiednim
systemem zamykania, na własny koszt ogród przekaże GreenThumb dwa komplety
dorobionych kluczy do wszystkich zamków używanych na terenie ogrodów, w tym
do wejść i pomieszczeń magazynowych. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje
usunięcie przez GreenThumb wszelkich takich zamków.
GreenThumb musi mieć dostęp do ogrodu w sytuacjach awaryjnych lub
w przypadku dostaw oraz wizytacji w ogrodzie. W przypadku ogrodów społecznych
podlegających jurysdykcji NYC Parks, GreenThumb zastrzega sobie prawo do
usunięcia zamków, jeśli zamek łańcuchowy został usunięty lub klucz nie został
przekazany GreenThumb.

Zamek łańcuchowy
w ogrodzie

W ogrodach można nadal używać własnych zamków i kluczy do bram ogrodowych i nie będzie już
wymagane dostarczanie kluczy do GreenThumb za każdym razem, gdy zamek lub klucze są wymieniane.
Obecnie w ogrodach należy stosować zamki dostarczone przez GreenThumb (jak na zdjęciu).
GreenThumb zachowa wyłączny dostęp do tego zamka. W ten sposób NYC Parks zapewni sobie dostęp
do ogrodu.

Zadbać o to, aby ogród był pielęgnowany przez miejscowych wolontariuszy – pielęgnacją ogrodów
społecznych GreenThumb zajmują się grupy wolontariuszy z lokalnej społeczności. Wszyscy
licencjobiorcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich warunków licencji, w tym członkostwa
i regulaminu, niezależnie od tego, czy ogród jest powiązany ze szkołą, kościołem, organizacją non‐profit
czy inną organizacją. Organizacje, w których obowiązują regulaminy, nieodnoszące się do ogrodu
społecznego, muszą przygotować oddzielne regulaminy dla przestrzeni ogrodowej. Należy zachęcać
wszystkich sąsiadów do przyłączania się do ogrodów GreenThumb jako członków oraz do udziału
w procesie podejmowania decyzji i zarządzaniu ogrodem zgodnie z licencją i regulaminem
ogrodu. Członkostwo nigdy nie może być uzależnione od przynależności do organizacji zewnętrznej.
Zadbać o podpisanie umowy licencyjnej przez główne i dodatkowe osoby kontaktowe w ogrodzie
– przedstawiciele ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks muszą podpisać umowę
licencyjną GreenThumb, aby ogród mógł działać. Umowę licencyjną muszą podpisać dwaj odrębni,
indywidualni członkowie grupy ogrodowej, którzy składają podpisy we własnym imieniu, a nie jako
przedstawiciele spółki lub innej organizacji zewnętrznej. Sygnatariusze nie przejmują władzy nad
ogrodem; zarządzanie grupą i struktury decyzyjne są ustalane przez grupę ogrodową. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy zapoznać się z rozdziałami Sporządzenie i zmiana regulaminu oraz Rola
osób kontaktowych w ogrodzie niniejszego podręcznika.
Przejęcie ryzyka – dwa razy w roku grupa ogrodowa powinna pouczyć członków (na zebraniu członków,
pocztą elektroniczną, SMS-em lub w inny sposób, jaki kierownictwo ogrodu preferuje do komunikowania
się z członkami), że wykonywanie prac w ogrodzie społecznym wiąże się z ryzykiem poważnych obrażeń
ciała, a nawet śmierci, a prace obarczone ryzykiem obejmują m.in. forsowny wysiłek fizyczny, używanie
(lub przebywanie w obecności innych osób używających) sprzętu ogrodniczego, budowanie
podwyższonych grządek ogrodniczych, odśnieżanie i chodzenie po nierównych powierzchniach.
Odpowiedzialność – klauzula „Przejęcie ryzyka”, o której mowa powyżej oraz w umowie licencyjnej,
informuje członków ogrodu, że biorą na siebie ryzyko związane z uczestnictwem w określonych pracach
na terenie ogrodu. Podobnie rzecz ma się w przypadku ogólnej odpowiedzialności, jaką ponoszą
obywatele podczas korzystania z własności miasta lub angażowania się w działania, które wiążą się
z nieodłącznym ryzykiem obrażeń, takie jak zorganizowane zajęcia sportowe. Odpowiedzialność za
potencjalne obrażenia zależy od szczególnych i wyjątkowych okoliczności danego przypadku. W celu
zmniejszenia możliwości wystąpienia obrażeń w ogrodach instytucja Parks NYC musi być poinformowana
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o tym, co dzieje się na terenie publicznym podlegającym jej jurysdykcji. Dlatego grupy ogrodowe są
zobowiązane do informowania NYC Parks o planowanym programie wydarzeń ogólnodostępnych (zob.
rozdział „Wydarzenia”, aby uzyskać dodatkowe informacje).
Do 2007 roku City wymagało od ogrodników posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności
cywilnej w celu uzyskania licencji od NYC Parks. W związku ze wzrostem kosztów ubezpieczenia,
niektóre grupy ogrodowe zwróciły się do City z prośbą o zniesienie tego wymogu, a City przychyliło się
do tej prośby. Niektóre grupy ogrodowe uznały jednak, że przekształcenie grup ogrodowych w spółki
i dalsze objęcie ich ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w celu zapewnienia ochrony
w przypadku ewentualnych obrażeń jest z pewnością korzystne. Grupy ogrodowe mają możliwość
założenia spółki i uzyskania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, choć nie wymaga tego od nich
umowa licencyjna.
W razie dodatkowych pytań dotyczących odpowiedzialności koordynatorzy kampanii informacyjnych (OC)
mogą skierować ogrodników do bezpłatnych i korzystnych cenowo usługodawców, w tym na bezpłatne
konsultacje prawne oferowane przez podmioty świadczące usługi prawne na zasadzie pro bono,
niepowiązane z City.

Oznakowanie
Następujące rodzaje znaków są wymagane i mogą być dostarczone przez GreenThumb:
●
●
●

●

Znak NYC Parks – w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC
Parks, GreenThumb instaluje znak, z informacją, że ogród jest zarejestrowany
w GreenThumb, a także z zasadami lub odpowiednimi informacjami w wielu językach.
Znak GreenThumb – ogrodom społecznym niepodlegającym jurysdykcji NYC Parks
GreenThumb dostarcza znak, na którym podana jest informacja, że ogród jest zarejestrowany
w GreenThumb.
Znak z informacją o godzinach otwarcia – tablica z informacja o godzinach otwarcia
w tygodniu podczas sezonu
(od 1 kwietnia do 31 października). Na życzenie znak może przygotować koordynator kampanii
informacyjnych (OC). Znak ten musi zawierać informacje o osobach kontaktowych ogrodzie.
Znaki z godzinami otwarcia są wymagane we wszystkich ogrodach zarejestrowanych
w GreenThumb.
Znak z informacją o przejęciu ryzyka – w przypadku ogrodów społecznych podlegających
jurysdykcji NYC Parks, GreenThumb instaluje znak, na którym widnieje informacja dla członków
ogrodu społecznego, że wykonywanie prac w ogrodzie społecznym wiąże się z ryzykiem
poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci, a prace obarczone ryzykiem obejmują m.in. forsowny
wysiłek fizyczny, używanie (lub przebywanie w obecności innych osób używających) sprzętu
ogrodniczego, budowanie podwyższonych grządek ogrodniczych, odśnieżanie i chodzenie po
nierównych powierzchniach.
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Prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC), jeśli znaki są uszkodzone lub ich
brakuje.

Przykładowy znak NYC Parks

Przykładowy znak z godzinami otwarcia
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Znak GreenThumb dla ogrodów, które nie
podlegają jurysdykcji NYC Parks

Znak GreenThumb dla ogrodów, które nie
podlegają jurysdykcji NYC Parks

Znak z informacją o przejęciu ryzyka

Doroczne wizyty koordynatora kampanii informacyjnych (OC) w ogrodzie
Raz w roku w ciągu sezonu koordynatorzy kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb odwiedzają każdy
ogród podlegający jurysdykcji NYC Parks, aby umożliwić GreenThumb poznanie potrzeb ogrodów
i ogrodników oraz planowanie wsparcia na nadchodzący rok. Koordynatorzy kampanii informacyjnych
(OC) oceniają szereg czynników związanych z utrzymaniem ogrodu, takich jak stan ogrodzenia
i chodników, bezpieczeństwo obiektów, ogólny wygląd ogrodu, warunki życia zwierząt, a także czynniki
związane z dynamiką grupy, w tym to, czy grupy ogrodowe posiadają regulamin lub wystarczającą liczbę
członków. Wizyty te zapewniają, że grupy ogrodowe są w stanie działać bezpiecznie i zgodnie z umową
licencyjną GreenThumb oraz obowiązującym prawem i przepisami NYC i NYS, a także pomagają
GreenThumb zrozumieć potrzeby ogrodników, aby wspierać ich w zarządzaniu
ogrodami społecznymi.
Koordynatorzy kampanii informacyjnych (OC) również wykorzystują te wizyty jako okazję do nawiązania
kontaktu z grupą ogrodową, a my zapraszamy przedstawicieli ogrodów do przyłączenia się do nas.
O corocznej wizycie koordynatora kampanii informacyjnych (OC) w ogrodzie powiadomimy grupę
ogrodową z wyprzedzeniem, aby ogrodnicy mogli w niej uczestniczyć. Wizyty w ogrodzie są doskonałą
okazją dla ogrodników i koordynatorów kampanii informacyjnych (OC) do omówienia potrzeb ogrodu.
GreenThumb może przeprowadzić dodatkowe wizyty w ogrodzie, jeśli uzna to za konieczne.
Koordynator kampanii informacyjnych (OC) może przedstawić pełną listę zagadnień, na które będzie
zwracał uwagę podczas wizyty w ogrodzie. W ramach procesu wizytacji ogrodu, następujące kategorie
obiektów, jeśli są obecne, zostaną poddane przeglądowi i udokumentowane:
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●
●
●
●
●
●
●
●

infrastruktura (ogrodzenia, bramy, chodniki, ściany oporowe, media),
obiekty (domki, altany, sceny, magazyny, kompostowniki, miejsca siedzące itp.),
elementy architektury krajobrazu (drzewa, sztuka, rośliny, otwarta przestrzeń, ścieżki itp.),
konserwacja,
zwierzęta,
rozwój grupy,
naruszenia granic nieruchomości oraz bezprawne wyjścia,
zgodność z umową licencyjną GreenThumb.

Po wizytach w ogrodzie koordynator kampanii informacyjnych (OC) przekaże informacje zwrotne grupie
ogrodowej i wspólnie z nią opracuje plan rozwiązania ewentualnych problemów. Zwracamy uwagę, że
GreenThumb może stwierdzić formalne naruszenia w przypadku istotnej niezgodności z umową
licencyjną GreenThumb.

Poważne naruszenia i konsekwencje
W przypadku grup ogrodowych, które przestały wywiązywać się ze swoich obowiązków związanych
z pracą w ogrodach lub w ocenie GreenThumb nie są zdolne lub nie wyrażają chęci do zajęcia się
naruszeniami lub ich usunięciem, Umowa licencyjna może zostać rozwiązana przez GreenThumb,
a prawo dostępu tych grup do ogrodu może zostać cofnięte. Niewywiązywanie się z obowiązków oznacza
m.in. nieodpowiednie dbanie o ogród, nieodpowiadanie na korespondencję lub niestosowanie się do
godzin otwarcia i wydarzeń dla ogółu społeczeństwa.
Członkowie ogrodu oskarżeni o poważne naruszenia, w tym in. naruszenia prawa
lub postanowień umowy licencyjnej GreenThumb mogą podlegać dochodzeniu prowadzonemu przez
NYC Parks, a NYC Parks podejmie odpowiednie działania.
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Wymogi rejestracyjne w przypadku ogrodów we wszystkich
innych jurysdykcjach
Punkt ten dotyczy ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji instytucji miejskich, stanowych lub
federalnych innych niż NYC Parks, a także ogrodów społecznych na terenach należących do trustów
gruntowych lub będących własnością prywatną.

Porozumienie o współpracy (MOA) (MOA)
Przedstawiciele ogrodów społecznych, które nie podlegają jurysdykcji NYC Parks, muszą podpisać MOA,
w którym stwierdza się, że grupa ogrodowa zobowiązuje się do:
●
●

●
●
●
●

zaprojektowania i założenia ogrodu roślinnego na rzecz okolicznej społeczności,
przestrzegania godzin otwarcia i dostępności dla ogółu społeczeństwa przez co najmniej 20
godzin tygodniowo w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku oraz dołożenia
wszelkich starań w celu zapewnienia pięciu pełnych godzin dostępu dla ogółu społeczeństwa
w weekendy (sobota i niedziela),
zorganizowania co najmniej dwóch darmowych wydarzeń dla społeczności w każdym sezonie,
wysłania przedstawiciela na co najmniej jedno wydarzenie sponsorowane przez GreenThumb
w roku,
umieszczenia na ogrodzeniu ogrodu znaku z informacją o nazwie grupy, osobie kontaktowej oraz
numerze telefonu, a także informacją o tym, że ogród jest otwarty dla nowych członków oraz
godzinach otwarcia ogrodu dla ogółu społeczeństwa,
udostępnienia działek ogrodniczych lub zaoferowania członkostwa w ogrodzie na podstawie
kolejności zgłoszeń, z wykorzystaniem listy oczekujących, jeśli to konieczne, i dołożenia
wszelkich starań do włączenia członków społeczeństwa, którzy chcą się przyłączyć, nawet jeśli
działki nie są dostępne.

Jeśli grupa ogrodowa zobowiąże się do spełnienia poniższych minimalnych wymogów:
●
●
●

GreenThumb dostarczy do ogrodu ograniczone ilości podstawowych materiałów ogrodniczych
i zapasów, w tym glebę, drewno, rośliny i narzędzia ogrodnicze.
GreenThumb zapewni ogrodowi pomoc w ramach programu oraz wsparcie techniczne, w tym
między innymi wsparcie w zakresie rozwoju grupy, networking, targi zasobów oraz warsztaty
edukacyjne w zależności od możliwości i dostępności personelu.
GreenThumb może okresowo organizować warsztaty w ogrodzie po uprzednim uzgodnieniu
z przedstawicielami ogrodu.

Rejestracja
Przedstawiciele wszystkich ogrodów są zobowiązani do złożenia pakietu rejestracyjnego co cztery lata,
obejmującego następujące dokumenty:
 pełna lista członków,
 wypełniony pakiet rejestracyjny ogrodu GreenThumb,
 kopia regulaminu ogrodu (opcjonalnie),
 pisemne potwierdzenie zezwolenia na prowadzenie ogrodu na terenie posesji, jeśli wygasło ono
od czasu ostatniej rejestracji,
 podpisany egzemplarz MOA.
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Wymagania ogrodnicze dotyczące bezpiecznej gleby
Uprawa roślin jadalnych na miejskich glebach może być wyzwaniem, dlatego wszystkie produkty
spożywcze uprawiane w ogrodach GreenThumb należy przygotowywać w możliwie najbezpieczniejszy
sposób. Zanieczyszczenie gleby pochodzi z różnych źródeł, w tym z powodu używania dawniej benzyny
ołowiowej, wysypisk śmieci, starych materiałów budowlanych, które mogą zawierać łuszczącą się farbę,
zanieczyszczenia powietrza i wody oraz z innych źródeł.

Zasady GreenThumb:
GreenThumb postępuje zgodnie z ramowymi zasadami dla miejskich gleb określonymi w dokumencie
amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency, EPA)
zatytułowanym Reusing Potentially Contaminated Landscapes: Growing Gardens in Urban Soils.18
Należy zminimalizować prawdopodobieństwo przedostania się metali ciężkich do żywności, stosując się
do poniższych wymogów GreenThumb:

●

●
●
●

Wszelkie owoce i warzywa dostępne do spożycia przez ludzi należy uprawiać zgodnie z dobrymi
praktykami minimalizującymi prawdopodobieństwo kontaktu z potencjalnie skażoną glebą.
Obejmuje to uprawę wszystkich owoców i warzyw w zamkniętych podwyższonych grządkach
oraz umieszczenie elementów oddzielających (jak np. agrowłóknina) między tymi obszarami
a otaczającą glebą.
Wszystkie place zabaw, miejsca do siedzenia, ścieżki i inne miejsca z odkrytą glebą należy
pokryć ściółką (np. zrębkami drzewnymi), trawą lub inną osłoną gruntu. Zapobiega to migracji
i rozpylaniu pyłu na uprawy oraz chroni przed narażeniem ludzi podczas prac ogrodniczych.
Każdej jesieni lub wiosny należy uzupełnić każdą podwyższoną grządkę warstwą kompostu
o grubości kilku cali i rozsypać warstwę nowych zrębków drzewnych o grubości kilku cali na
ścieżkach ogrodowych.
GreenThumb dołoży zasadnych starań, aby pomóc grupie ogrodowej w spełnieniu tego wymogu,
w zależności od dostępności zasobów.

W celu ubiegania się o bezpłatne dostawy drewna, gleby, kompostu, zrębków drzewnych i ściółki można
zwrócić się do koordynatora kampanii informacyjnych (OC) o formularz wniosku o materiały. Oprócz tych
wymagań, GreenThumb zaleca:
●
●
●
●

Dodawanie do gleby materii organicznej, takiej jak kompost. Cząsteczki organiczne mogą wiązać
się z metalami i zapobiegać ich wchłanianiu przez rośliny.
Utrzymywanie poziomu pH zbliżonego do neutralnego i zapewnienie odpowiedniego drenażu.
Pomaga to zapobiec przemieszczaniu się zanieczyszczeń w glebie. Idealny poziom kwasowości
wynosi od 6,5 do 6,8 pH. Jeśli gleba zawiera metale ciężkie, lepsze jest pH zbliżone do 7,0.
Noszenie rękawic podczas prac ogrodowych i dokładne mycie rąk po ich zakończeniu.
Strzepnięcie nadmiaru ziemi z butów i ubrań przed powrotem do domu.
Dokładne umycie zbiorów i obranie warzyw korzeniowych przed spożyciem.

Zakup gleby
Chociaż możliwe jest otrzymanie ograniczonej ilości darmowej gleby i kompostu za pośrednictwem
GreenThumb, grupy ogrodowe mogą starać się zakupić własne zasoby. Poniższe zasady dotyczą zakupu
gleby luzem, a nie w workach; odradzamy ogrodowe kupowanie gleby w workach z syntetycznymi

18

Pobierz kopię tego dokumentu na stronie epa.gov/sites/production/files/201403/documents/urban_gardening_fina_fact_sheet.pdf
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nawozami lub pestycydami. GreenThumb wymaga, aby każda gleba dostarczana luzem do ogrodów
społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks była zgodna z następującymi specyfikacjami:
●
●
●

dostawcy muszą być zatwierdzeni przez NYC Parks,
warstwę uprawną należy przetestować – zazwyczaj dokonuje tego dostawca – i musi ona
spełniać określone wymagania dotyczące zawartości substancji organicznych, pH, tekstury
i metali ciężkich zanim zostanie dopuszczona do dostawy.
Dostawa:
○ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne spowodowane
przez dostawę warstwy uprawnej, a wszystkie obszary naruszone lub uszkodzone muszą
zostać przywrócone do stanu pierwotnego zgodnie z wymogami GreenThumb.
○ Wykonawca powiadomi GreenThumb na co najmniej pięć dni roboczych przed
planowaną datą dostawy warstwy uprawnej.
○ Warstwa uprawna NIE powinna być zrzucana na miejsce dostawy do czasu zakończenia
pobierania i badania próbek gleby, o ile nie zostanie wydane inne polecenie.

Niniejsza lista stanowi streszczenie. Pełną wersję tych wytycznych, które muszą być przestrzegane przez
dostawcę lub wykonawcę, można znaleźć w Załączniku A. GreenThumb zastrzega sobie prawo do
nieprzyjęcia warstwy uprawnej, która nie spełnia ograniczeń określonych w niniejszej specyfikacji.

Budowa podwyższonych grządek
Podwyższona grządka to drewniana rama zbudowana z nieobrobionego drewna lub inny rodzaj obudowy,
którą ogrodnicy mogą wypełnić czystą warstwą uprawną i kompostem. Podwyższone grządki mogą być
pojedyncze, podwójne, a nawet potrójne, co zapewnia uprawom warzyw i owoców wystarczającą ilość
miejsca na rozrost korzeni i może ułatwić wykonywanie prac ogrodniczym osobom o ograniczonych
możliwościach ruchowych. Uprawa w podwyższonych grządkach jest krytycznieważna do zapewniania
bezpieczeństwa upraw przed kontaktem z podłożem gruntowym, które może zawierać zanieczyszczenia.
Materiały
●

●

●

●

Drewno: GreenThumb dostarcza grupom ogrodowym nieobrobione drewno do budowy
podwyższonych grządek i realizacji innych projektów ogrodowych. W przypadku pozyskiwania
drewna we własnym zakresie do produkcji żywności należy pamiętać, aby nie używać drewna
impregnowanego ciśnieniowo, ponieważ może ono zawierać arsen i inne toksyny, które mogą
przenikać do gleby i być pobierane przez rośliny.
Agrowłóknina: Wyłożenie podwyższonej grządki agrowłókniną zapewnia barierę między czystą
warstwą uprawną w podwyższonej grządce, a potencjalnie zanieczyszczoną glebą poniżej.
Agrowłóknina może również zwiększyć trwałość podwyższonej grządki.
○ W przypadku używania agrowłókniny należy stosować nożyczki i zszywacz lub zszywki
do agrowłókniny.
Narzędzia: Do zbudowania podwyższonej grządki potrzebne będą następujące narzędzia:
○ piła,
○ młotek i gwoździe lub wiertarka i śruby,
○ poziomica,
○ łopata lub szpadel,
○ taśma miernicza,
○ paliki, sznurek i młoteczek,
○ zszywacz.
Gleba: GreenThumb może dostarczyć warstwę uprawną, kompost lub mieszankę obu tych
warstw. Grupa ogrodowa może również zebrać fundusze na zakup własnej gleby od
zatwierdzonego przez NYC Parks dostawcy (szczegółowe informacje o zakupie gleby znajdują
się w Załączniku A).
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Montaż:19
Należy wyznaczyć obszar, na którym będzie znajdować
się podwyższona grządka. Możesz użyć czterech palików
na każdym rogu i przywiązać między nimi sznurek. Jest to
pomocne przy budowaniu wielu podwyższonych grządek
jednocześnie, ponieważ zapewnia wystarczająco dużo
miejsca na ścieżkach dla taczek (24 cale) i wózków
inwalidzkich (36 cali) oraz pozostawienie odpowiedniej
przestrzeni na wykonanie własnego projektu.
1. Wyrównaj glebę, wygładzając ją twardymi grabiami
i usuń wszelkie chwasty.
2. Wyłóż agrowłókninę i użyj zszywek do agrowłókniny
w odstępach wynoszących jedną stopę, aby
zabezpieczyć materiał w miejscu.
a. W przypadku jednej podwyższonej grządki
agrowłóknina powinna wystawać poza obręb
podwyższonej grządki o kilka cali.
b. W przypadku kilku podwyższonych grządek
montowanych jedna obok drugiej można
pokryć całą powierzchnię za jednym razem.
W razie skorzystania z tej opcji należy się
upewnić, że krawędzie agrowłókniny
zachodzą na siebie o kilka cali. Inną opcją
jest użycie zszywacza do wyłożenia
podwyższonej grządki podczas
jej budowania.
3. Przytnij drewno i zbuduj grządkę! Do jednej
podwyższonej grządki o wymiarach 8 stóp na 4
stopy, potrzebne będą trzy deski z 8-stopowego
drewna: dwie na długie boki i jedna do przecięcia na
pół na krótkie boki.
a. Można usunąć paliki/sznurek, jeśli grządka
jest montowana na miejscu.
b. Uważamy, że przy montażu grządek
najlepiej sprawdza się współpraca dwóch
osób. Jedna osoba może przytrzymać
narożnik, podczas gdy druga łączy deski za
pomocą młotka i gwoździ lub wiertarki i śrub.
i.
W przypadku użycia wiertarki
elektrycznej należy wstępnie
wywiercić otwory, tak aby drewno
nie pękało.
c. Należy wykonać podwójną podwyższoną grządkę, jeśli planujesz uprawiać warzywa
korzeniowe lub jakiekolwiek warzywa z głębokimi korzeniami, takie jak pomidory, jarmuż,
kapusta, kukurydza czy kabaczki. Pojedyncza podwyższona grządka jest odpowiednia do
ziół i warzyw liściastych, takich jak rukola.

19

Autor ilustracji: Clarisa Diaz dla WNYC:
https://www.wnyc.org/story/poisoned-gardens
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i.
ii.
iii.

Zbuduj drugą konstrukcję do
podwyższonej grządki o takich
samych wymiarach jak pierwsza.
Umieść ją na pierwszej
podwyższonej grządce.
Dodaj po kawałku drewna
o wymiarach 2 cale × 4 cale (lub
dowolnych resztek nieobrobionego
drewna) w każdym rogu. Upewnij
się, że obie grządki są ze sobą
zrównane i przymocowane do
słupków w narożnikach.

4. Po zmontowaniu podwyższonej grządki należy umieścić ją na miejscu.
5. Użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy jest równa. Jeśli nie jest równa, użyj kamieni, cegieł lub
nadmiaru ziemi, aby podnieść niski narożnik lub krawędź. Jeśli spowoduje to powstanie dużej
szczeliny, można wyłożyć podwyższoną grządkę agrowłókniną, korzystając ze zszywacza, aby
utrzymać glebę wewnątrz.
6. Wypełnij podwyższona grządkę glebą. Gleba powinna być płaska i równa z górną powierzchnią
podwyższonej grządki. Jeden jard sześcienny gleby wystarczy do wypełnienia jednego
podwyższonej grządki o wymiarach 8 stóp na 4 stopy.
Konserwacja
Dobrą praktyką jest dodanie kilkucalowej warstwy kompostu jako warstwę wierzchnią podwyższonej
grządki na początku lub na końcu każdego sezonu. Należy utrzymywać poziom gleby na równi z górną
krawędzią podwyższonej grządki, aby korzenie roślin miały wystarczająco dużo miejsca do wzrostu i nie
wrastały w podłoże. Pomoże to również w uzupełnieniu składników odżywczych w glebie po uprawianiu
pysznych warzyw przez cały sezon! Jeśli poziom gleby w grządce jest zbyt niski, może być konieczne
wypełnienie go mieszanką gleby i kompostu, a nie tylko samym kompostem.
Ścieżki i otwarte przestrzenie
Ścieżki, miejsca do siedzenia i inne otwarte przestrzenie
w ogrodzie należy pokryć ściółką, np. zrębkami drzewnymi.
Zapobiega to unoszeniu się pyłu i pomaga uniknąć
zanieczyszczenia czystej gleby w podwyższonej grządce,
gdy wieje wiatr. Ściółka również wspomaga budowę materii
organicznej w glebie, wiążąc zanieczyszczenia i sprawiając,
że są one niedostępne dla roślin.
W pierwszym roku, podczas dodawania ściółki do odkrytej
gleby w ogrodzie, należy zastosować warstwę ściółki
(drobno zmielonych, nieco rozdrobnionych zrębek
drzewnych) o grubości 3 cali lub warstwę świeżych zrębków
drzewnych o grubości 6 cali. Następnie co roku można uzupełniać ścieżki warstwami o grubości 1–2 cali.
W każdym warsztacie GreenThumb można wypełnić formularz wniosku o ściółkę lub zrębki drzewne.
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Dodatkowe źródła informacji:
Więcej informacji na temat praktyk dotyczących bezpiecznej gleby można znaleźć w następujących
źródłach:
●
●

Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej NYC (NYC Department of Health and Mental Hygiene) –
www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/urban-gardening.page
NYC Compost Project – www1.nyc.gov/assets/dsny/site/our-work/reduce-reuserecycle/community-composting
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Obiekty architektury ogrodowej
Obiekty takie jak domki letniskowe, szklarnie, wiaty i altany mogą posłużyć jako miejsca spotkań i relaksu
w ogrodzie społecznym, pozwalają na przedłużenie sezonu ogrodniczego i przechowywanie zapasów.

Obiekty i budynki
Zasady GreenThumb
Zasady określone w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających
jurysdykcji NYC Parks.
●

Grupy ogrodowe GreenThumb podlegające jurysdykcji NYC Parks są zobowiązane do
przedłożenia planów wszystkich nowych obiektów architektury ogrodowej koordynatorowi
kampanii informacyjnych (OC), który zajmie się procedurą zatwierdzania przez GreenThumb.

Prawo NYC
Wszystkie obiekty w ogrodach społecznych muszą spełniać wymagania wydane przez Wydział
Budownictwa (Department of Buildings).
Niezależnie od dzielnicy szklarnie lub altanki zbudowane przez NYC Parks lub inny upoważniony
podmiot na gruncie miejskim używane jako ogrody kieszonkowe („vest pocket”) mogą być
traktowane jak budynki użytkowe na otwartych parkingach zgodnie z art. 27-297 (d) NYCBC.
Obiekty takie mogą być zbudowane z materiałów palnych, a pozwolenia na ich budowę nie są
wymagane, jeżeli takie obiekty:
●
●

●
●
●

są jednokondygnacyjne,
nie przekraczają wysokości 10 stóp (szklarnie mogą mieć wysokość maksymalnie jednej
kondygnacji lub 15 stóp powyżej przyległego poziomu, w zależności od tego, która z tych
wysokości jest mniejsza, zgodnie z art. 23-44(b) kodeksu zagospodarowania
przestrzennego NYC Zoning Code),
nie mogą mieć więcej niż 150 stóp kwadratowych powierzchni,
muszą być cofnięte o co najmniej 6 stóp od krawędzi działki,
stanowią tylko przestrzenie nie przeznaczone do zamieszkania, takie jak magazyny,
jeżeli ich konstrukcja jest zamknięta; oraz przestrzenie przeznaczone do odpoczynku
z miejscami do siedzenia, jeżeli ich konstrukcja jest otwarta ze wszystkich stron
(podobne do ławek w altanach).

Szopy:
● nie mogą mieć więcej niż 120 stóp kwadratowych powierzchni,
● nie mogą zasłaniać wymaganych okien,
● muszą być cofnięte o co najmniej 3 stopy od krawędzi działki.
W przypadku ogrodów z obiektami niezgodnymi z powyższymi wytycznymi, należy (w przypadku
zatwierdzenia przez GreenThumb) w uzyskać pozwolenia na ich budowę z Wydziału Budownictwa lub
zmodyfikować obiekty w sposób konieczny do spełnienia powyższych wytycznych.

Media
Zasady GreenThumb
Zasady opisane w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji
NYC Parks.
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●

●

Woda – GreenThumb nie posiada środków na podłączenie do sieci wodociągowej na miejscu, ale
grupy ogrodowe mogą rozważyć złożenie wniosku o dofinansowanie przyłącza do sieci
wodociągowej do wybranego w wyborach urzędnika. Przed zwróceniem się do wybranego
urzędnika grupa ogrodowa jest zobowiązana do:
○ konsultacji z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC) na temat opcji i szacowanych
kosztów – mogą wynieść setki tysięcy dolarów – oraz czasu trwania (zazwyczaj 4–6 lat).
○ Jeśli GreenThumb zatwierdzi plan, a grupa ogrodowa zabezpieczyła fundusze na
ulepszenia uprawniające do skorzystania z kapitału, w przypadku ogrodów społecznych
podlegających jurysdykcji NYC Parks instalacja odbywa się za pośrednictwem NYC
Parks Capital. Po wykonaniu przyłącza do sieci NYC Parks będzie włączać wodę wiosną,
a wyłączać jesienią. Ogród nie będzie zobowiązany do uiszczania opłat za bieżącą
obsługę.
Prąd elektryczny – rzadko się zdarza, aby ogród społeczny otrzymał pozwolenie na
doprowadzenie zasilania elektrycznego. W przypadku zamiaru zainstalowania wewnętrznej
instalacji elektrycznej w ogrodzie grupa ogrodowa powinna skontaktować się z koordynatorem
kampanii informacyjnych (OC).

Zarządzanie nieruchomością
NYC Parks ma obowiązek zapewnić, że wszystkie otwarte przestrzenie publiczne podlegające jurysdykcji
NYC Parks są bezpieczne i dostępne. Odpowiedzialność ta obejmuje aktywne zarządzanie
nieruchomościami, granicami działek i odpowiednim dostępem. Punkt ten odnosi się wyłącznie do
ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks.
Naruszenie granicy nieruchomości i wyjście
W ramach obowiązków GreenThumb związanych z zarządzaniem nieruchomościami, pracujemy nad
zapobieganiem naruszeniom granic nieruchomości i bezprawnym wyjściom oraz korygowaniem takich
sytuacji we wszystkich ogrodach społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks.
Naruszenie granicy nieruchomości
Do naruszenia granicy nieruchomości dochodzi, gdy właściciel nieruchomości wznosi lub rozbudowuje
obiekt, który wkracza na grunt lub nieruchomość sąsiada. Naruszenie granicy nieruchomości może
również obejmować bezprawne przekroczenie granic prawnych, jak np. budynek rozciągający się na
sąsiednie grunty prywatne lub publiczne lub poza linię zabudowy drogi lub ulicy. Na przykład prywatne
podwórko, które rozciąga się na teren ogrodu społecznego lub odwrotnie czy też rusztowanie zbudowane
w granicach ogrodu społecznego bez pozwolenia stawiane przy sąsiednim budynku
stanowi naruszenie granicy nieruchomości.
Bezprawne wyjście
Bezprawne wyjście ma miejsce, gdy istnieje prywatne wejście z prywatnej posesji na posesję publiczną.
Na przykład prywatna brama w ogrodzeniu oddzielającym ogród społeczny od prywatnego podwórka
stanowi bezprawne wyjście.
Pozwolenia na budowę
W niektórych przypadkach instytucja Parks może być zobowiązana do zezwolenia wykonawcy lub
innemu podmiotowi pracującemu na sąsiedniej nieruchomości na dostęp do ogrodu w celu wykonania
prac na sąsiedniej nieruchomości. Pozwolenia będą wydawane indywidualnie i wymagają zgody
GreenThumb i Biura ds. Pozwoleń NYC Parks (NYC Parks Permit Office). GreenThumb będzie
współpracować z grupą ogrodową w celu zminimalizowania zakłóceń i naprawienia ewentualnych szkód
wyrządzonych w ogrodzie.
Zasady GreenThumb:
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Zasady opisane w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji
NYC Parks.
●

●

●

●

●

●

Ogrodnicy mogą wykonywać podstawowe prace stolarskie bez konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę, na przykład budowanie podwyższonych grządek, układanie ścieżek,
układanie żwiru, podpieranie obiektów architektury ogrodowej oraz drobne prace związane
z zagospodarowaniem terenu, np. budowa niskiego murowanego placyku do sadzenia roślin.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę od NYC Parks wykonawca nie powinien mieć dostępu
do ogrodu społecznego podlegającego jurysdykcji NYC Parks ani wykonywać prac w takim
ogrodzie.
o Członkowie ogrodu, którzy kontaktują się z wykonawcą lub inwestorem, powinni
poinstruować wykonawców, aby skonsultowali się z GreenThumb w celu omówienia
potencjalnego dostępu do ogrodu, a jeśli to możliwe, uzyskać ich dane kontaktowe oraz
informacje o inwestycji i jak najszybciej powiadomić koordynatora kampanii
informacyjnych (OC). Jeśli wykonawca próbuje uzyskać dostęp do ogrodu po uzyskaniu
odmowy dostępu, ogrodnicy powinni skontaktować się z koordynatorem kampanii
informacyjnych (OC) i Działem Komunikacji NYC Parks (Parks Central Communications)
pod numerem (646) 613-1202.
o Należy zrobić zdjęcia ogrodu przed podjęciem jakichkolwiek działań i udokumentować
wszelkie powstałe szkody.
Wszelkie obrażenia, wypadki lub uszkodzenia ogrodu podlegającego jurysdykcji NYC Parks
podczas realizacji inwestycji budowlanej wymagają sporządzenia raportu o zdarzeniu. Prosimy
o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC) w celu otrzymania dodatkowych kopii
raportu o zdarzeniu.
o Ogrodnicy nie powinni próbować naprawiać szkód spowodowanych przez wykonawcę
bez uprzedniego kontaktu z GreenThumb w celu uzyskania porady i udokumentowania
szkody, ponieważ NYC Parks będzie wymagać od wykonawcy naprawienia
ewentualnych szkód jako warunku udzielenia pozwolenia.
Po wydaniu przez Parks pozwolenia na budowę wykonawcy muszą skontaktować się
z GreenThumb przed wejściem lub wykonaniem prac na terenie ogrodu GreenThumb.
GreenThumb zaplanuje wizytę na miejscu z grupą ogrodową, wykonawcami i personelem
GreenThumb w celu omówienia inwestycji budowlanej i opracowania planu minimalizacji
zakłóceń i szkód w ogrodzie.
Wykonawcy nie mogą używać ogrodów GreenThumb do wyrzucania odpadów. W przypadku
naruszenia powyższych zasad przez wykonawcę należy:
o uzyskać informacje kontaktowe wykonawcy oraz numery pozwoleń na budowę
w Wydziale Budownictwa,
o sporządzić pełną inwentaryzację uszkodzonego lub zniszczonego mienia natychmiast po
zdarzeniu,
o wykonać zdjęcia w celu udokumentowania ewentualnych zniszczeń np. obiektów,
podwyższonych grządek, drzew, krzewów, roślin wieloletnich i mebli,
o zadzwonić pod numer 311 lub skorzystać z aplikacji NYC 311 w celu zgłoszenia faktu
wyrzucania odpadów. odnotować „numer zgłoszenia” otrzymany pod numerem 311
w swojej dokumentacji,
o powiadomić koordynatora kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb, który wypełni
raport o zdarzeniu.
Wykonawcy, którzy niszczą ogrody, będą zobowiązani do:
o uporządkowania ogrodu i usunięcia wszystkich odpadów,
o natychmiastowego usunięcia z ogrodu wszystkich materiałów budowlanych,
o zasypania wykopów ziemią z wykopu,
o przesadzenia wszystkich uszkodzonych roślin,
o naprawienia lub wymiany wszelkich uszkodzonych obiektów.

Prawo NYC:
●

Wykonawcy nie mogą wznosić żadnych rusztowań wewnątrz ogrodu, przed ogrodem ani na jego
terenie bez uzyskania pozwolenia od NYC Parks.
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Informacje dla wykonawców:
Niniejszy punkt zawiera informacje do przekazania przez ogrodników społecznych prowadzących
działalność na terenie NYC Parks wykonawcom, którzy mają pytania dotyczące procesu uzyskiwania
pozwoleń na budowę NYC Parks.
W celu wykonania prac budowlanych w ogrodzie społecznym podlegającym jurysdykcji NYC
Parks lub w jego pobliżu wykonawcy są zobowiązani do:
●

Wysłania informacji o zakresie i projekcie inwestycji do Biura Koordynacji
Międzyinstytucjonalnej NYC Parks (Interagency Coordination Office) na adres
Interagency@parks.nyc.gov. Dostęp do nieruchomości NYC Parks w celu przeprowadzenia prac
budowlanych na sąsiednich nieruchomościach lub budynkach wymaga każdorazowo pozwolenia
od NYC Parks. Biuro koordynacji międzyinstytucjonalnej będzie współpracować z GreenThumb
w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji i zapewnienia zgodności z procedurami
GreenThumb dotyczącymi dostępu do ogrodów społecznych i komunikacji z nimi.
Prosimy o kontakt z naszym biurem koordynacji międzyinstytucjonalnej na podany powyżej adres
e-mail w razie jakichkolwiek pytań dotyczących konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
dla danej inwestycji oraz dołączenie dokumentów dotyczących zakresu inwestycji i wstępnego
projektu w formie elektronicznej.

●

Złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wydawane przez NYC Parks na stronie
nycgovparks.org/permits/construction.
Podmioty (instytucje rządowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, władze publiczne,
organizacje pożytku publicznego, prywatni deweloperzy/wykonawcy lub inne podmioty), które
chcą wykonać prace lub zabezpieczyć dostęp do nieruchomości podlegającej jurysdykcji NYC
Parks, muszą złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wydawane przez NYC Parks. Pozwolenia
są wymagane dla każdej inwestycji, która ma wpływ na ogrody społeczne podlegające jurysdykcji
NYC Parks. Prace obejmują nie tylko budowę, ale również składowanie, magazynowanie,
pomiary geodezyjne, odwierty gleby i dostęp do ogrodów społecznych.

●

Złożenia wniosku o pozwolenie na roboty w pobliżu drzew na stronie
nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit.
Jeśli inwestycja może mieć wpływ na drzewo podlegające jurysdykcji NYC Parks, oprócz
pozwolenia na budowę może być potrzebne pozwolenie na prace w pobliżu drzew. Gdy
wymagane są oba pozwolenia, jeśli inwestycja jest realizowana w pobliżu drzewa, NYC Parks nie
wyda pozwolenia na budowę, dopóki nie zostanie uzyskane pozwolenie na roboty w pobliżu
drzew.

●

Wymagania dotyczące dodatkowych pozwoleń
Oprócz pozwolenia na budowę wydanego przez Parks Construction Permit i pozwolenia na
roboty w pobliżu drzew, przed rozpoczęciem inwestycji mogą być wymagane dodatkowe
pozwolenia, w tym pozwolenia z Wydziału Budownictwa NYC (Department of Buildings),
Wydziału Transportu NYC (Department of Transportation) lub Wydziału Ochrony Środowiska
stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental Conservation). Przed
przystąpieniem do prac należy również spełnić wszelkie odpowiednie wymagania dotyczące
oceny oddziaływania na środowisko (np. CEQR, SEQRA lub NEPA). Należy zapoznać się ze
wszystkimi lokalnymi, stanowymi i federalnymi przepisami związanymi z inwestycją.

●

Po zakończeniu robót
Po zakończeniu inwestycji GreenThumb przeprowadzi wizytę kontrolną z udziałem wykonawców
i grupy ogrodowej w celu oceny wszelkich szkód oraz ewentualnego wystąpienia z roszczeniem
ich ewentualnej naprawy.
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Prosimy o kontakt z Biurem Koordynacji Międzyinstytucjonalnej pod adresem Interagency@parks.nyc.gov
w razie pytań dotyczących wpływu proponowanego obszaru inwestycji na zasoby znajdujące się
w jurysdykcji lub pod kontrolą Parks.
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Dostęp do hydrantu
Zarejestrowane ogrody GreenThumb o nieposzlakowanej opinii mogą uzyskać pozwolenie na korzystanie
z hydrantu od Wydziału Ochrony Środowiska (DEP) NYC i dostęp do wody z pobliskiego hydrantu
przeciwpożarowego do podlewania roślin. Warto zapoznać się z pracownikami lokalnej straży pożarnej
w sąsiedztwie. Można wyjaśnić, że hydrant będzie używany do podlewania ogrodu społecznego
GreenThumb. Należy poinformować straż pożarną o planowanym rozpoczęciu korzystania z wody
(wiosną) oraz planowanym zakończeniu sezonu (jesienią). Jeśli konieczne jest odkorkowanie hydrantu
lub usunięcie blokady, prosimy o kontakt z DEP pod adresem38thStreetECC@dep.nyc.gov. W
wiadomości e-mail należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu, numer hydrantu oraz nazwę
i adres ogrodu społecznego.

Zasady GreenThumb:
W lutym lub marcu każdego roku GreenThumb wysyła do osób kontaktowych w ogrodach pismo
z instrukcjami dotyczącymi uzyskania pozwolenia na korzystanie z hydrantu , wraz z wykazem biur DEP,
które zajmują się wydawaniem pozwoleń. W celu uzyskania pozwolenia należy:
●

●
●

●
●

Wysłać wnioski o pozwolenie na adres QueensPermits@dep.nyc.gov. Należy podać nazwę
i adres ogrodu, którego pozwolenie dotyczy i czy potrzebne jest urządzenie ze strefą obniżonego
ciśnienia (RPZ) od DEP. W przypadku zamiaru złożenia wniosku o pozwolenie na korzystanie
z hydrantu osobiście należy zadzwonić do lokalnego, dzielnicowego biura DEP i umówić się na
spotkanie. DEP nie przyjmuje już interesantów bez umówionych wizyt.
Przekazać pismo od GreenThumb do biura DEP w celu uzyskania pozwolenia i RPZ. Można to
zrobić pocztą elektroniczną lub osobiście po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
Urządzenie RPZ jest wymagane w przypadku korzystania z hydrantu i co roku należy je zwracać
do biura DEP do 31 października w celu ponownego uzyskania pozwolenia i urządzenia
w kolejnym roku. Przerywacze próżni są również dostępne w większości sklepów z narzędziami
i mogą być stosowane zamiast RPZ.
Wysłać kopię pozwolenia do GreenThumb i przechowywać zalaminowaną kopię w ogrodzie.
Pokazać pozwolenie koordynatorowi kampanii informacyjnych (OC) w celu otrzymania klucza
i złączki do hydrantu, o ile są dostępne i jeśli w ogrodzie nie ma jeszcze tych urządzeń.

Proces ten może być czasochłonny, zwłaszcza w miarę upływu sezonu, dlatego zalecamy, aby
przeprowadzić go zaraz po otrzymaniu pisma od GreenThumb. Zezwolenia na korzystanie z hydrantów
należy uzyskiwać co roku i nie można ich przekazywać ani udostępniać innym.
GreenThumb zazwyczaj organizuje warsztaty edukacyjne wiosną dotyczące zużycia i oszczędzania
wody. Niektóre ogrody mogą być uprawnione do otrzymania beczek do zbierania wody deszczowej od
GreenThumb, o ile są one dostępne w magazynie. W celu uzyskania dalszych informacji na temat
zbierania wody deszczowej zachęcamy do odwiedzenia strony GrowNYC pod adresem
grownyc.org/openspace/rainwater-harvesting.

Biura dzielnicowe DEP:
Bronx:
(718) 466-8460
Brooklyn:
(718) 923-2647

(718) 595-4619
Staten Island:
(718) 876-6831

Manhattan:
(212) 643-2215
Queens:

36

Przymocowanie węża do hydrantu:20
1. Należy uzyskać pozwolenie DEP na korzystanie z hydrantu od
lokalnego biura DEP.
a. Przed rozpoczęciem sezonu osoby kontaktowe ds. komunikacji
z GreenThumb otrzymają pismo pocztą od GreenThumb. Należy
dostarczyć pismo do DEP pocztą elektroniczną lub podczas
wizyty w jednym z biur dzielnicowych.
b. Należy również odebrać RPZ w biurze DEP podczas
uzyskiwania pozwolenia na korzystanie z hydrantu . Należy
zwrócić RPZ z powrotem do biura DEP do dnia 31 października
w celu dalszego uzyskiwania pozwoleń na korzystanie
z hydrantów w kolejnych latach. Należy pamiętać, aby nie zgubić
RPZ! Jeśli jednak tak się stanie, można kupić zamiennik
w większości sklepów z narzędziami: izolator przepływu zwrotnego 3/4" lub online na stronie
watts.com (SKU# 0792088). Zamiast RPZ można również
zastosować przerywacz próżni, dostępny w większości sklepów
z narzędziami.
2. Należy ustalić w grupie ogrodowej, gdzie będzie przechowywany klucz
do hydrantu, RPZ lub przerywacz próżni oraz adapter. Elementy należy
zawsze odkładać w to samo miejsce, aby członkowie grupy wiedzieli,
gdzie można je znaleźć.
3. Przymocować wąż do hydrantu.
a. Należy przymocować dyszę do końcówki węża.
b. Używając klucza do hydrantu przymocować złączkę
do hydrantu.
c. Przymocować RPZ lub przerywacz próżni do złączki hydrantu.
d. Podłączyć wąż do RPZ lub przerywacza próżni.
4. Odkręcić hydrant.
a. Odkręcając hydrant, stanąć na dyszy węża, aby go przytrzymać.
b. Powoli odkręcać hydrant, aż da się słyszeć „syczenie” powietrza.
c. Obrócić tylko o jedną CZWARTĄ obrotu, aby woda zaczęła się
wydostawać, a następnie przerwać obracanie. Nie otwierać
bardziej zaworu. W przeciwnym razie ciśnienie wody może być
zbyt wysokie dla węża.
5. Odnieść klucz do hydrantu na miejsce
przechowywania.








Zdjęcia to zrzuty ekranu z filmu
instruktażowego z Ogrodu
Botanicznego 6BC,
wykorzystane za zgodą.
Dowiedz się więcej na stronie
internetowej:
6bcgarden.org/how-to-waterthe-garden

Wskazówki dotyczące przymocowania węża:
Zawiązać plastikowe torebki lub szmatkę wokół złączy, aby ograniczyć
rozpryskiwanie na chodniki.
Nie należy wlec męskiej końcówki węża ogrodowego po chodniku lub
ulicy.
Spowoduje to zniszczenie odsłoniętych gwintów i powstanie
nieszczelności.
Podkładki do węży mogą pomóc w ograniczeniu wycieków.
Przechodząc przez ulicę, należy spojrzeć w obie strony!
Aby uniknąć obrażeń spowodowanych potknięciem lub upadkiem, należy stosować osłonę węża.

20

Należy obejrzeć krótki film z instrukcją podłączenia węża ogrodowego do hydrantu umieszczony w kanale GreenThumb
w serwisie YouTube: youtu.be/uIvTTO3IFL0
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Pielęgnacja, przycinanie i wycinka drzew
Zachęcamy ogrodników GreenThumb do przycinania małych krzewów, krzewinek i drzew owocowych
w ogrodach. Przycinanie jest ważne dla zdrowia drzew, ale musi być wykonywane bezpiecznie i prawidłowo.

Wytyczne GreenThumb:
●
●
●

Grupa ogrodowa powinna ustalić plan pielęgnacji i przycinania drzew. Należy wyznaczyć co najmniej
dwie osoby odpowiedzialne za przycinanie, które będą nadzorować potrzeby ogrodu w zakresie
przycinania.
Przycinanie zawsze należy wykonywać w obecności co najmniej dwóch osób: jednej do przycinania
i drugiej do sprawdzania, jakie cięcia należy wykonać, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa.
GreenThumb zachęca grupy ogrodowe do nauki przycinania drzew owocowych i jeżyn w celu
zapewnienia zdrowych i obfitych plonów. Jest to najlepszy sposób do zapewnienia solidnego planu
pielęgnacji ogrodu, ponieważ GreenThumb i Wydział Leśnictwa zazwyczaj nie wykonują rutynowych
prac związanych z pielęgnacją drzew w ogrodach GreenThumb.

Zasady GreenThumb:
Zasady opisane w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC
Parks.
●

●
●

●

●

Grupy ogrodowe są zobowiązane do uzyskania pisemnej zgody od GreenThumb na posadzenie
nowych drzew i wycinkę istniejących drzew, nawet jeśli drzewa są uszkodzone, chore lub martwe. Ze
względu na nadmierne nasadzenia drzew w ubiegłych latach, wiele ogrodów GreenThumb jest znacznie
zacienionych lub rosną w nich drzewa owocowe pozostawione bez opieki, z opadłymi owocami,
przyciągające gryzonie. Co więcej, dochodziło do nieprawidłowego przycinania drzew, co powodowało
szkody i naraziło ogrodników na zranienia. Ponadto w NYC Parks obowiązują bardzo restrykcyjne
i szczegółowe przepisy regulujące wycinkę drzew na terenie NYC Parks, a w przypadku niewłaściwych
wycinek mogą być nakładane znaczące grzywny. W związku z tym grupy ogrodowe nie mogą sadzić,
uszkadzać, wycinać drzew ani wykonywać większych cięć, takich jak usuwanie gałęzi, bez uprzedniej
pisemnej zgody NYC Parks.
Ogrodnik nie może przycinać, wycinać, uszkadzać drzewa, w tym przez przecinanie korzeni, w obrębie
ogrodu społecznego lub drzewa na ulicy przylegającej do terenu bez uprzedniej zgody GreenThumb
i Wydziału Leśnictwa NYC Parks.
Drzewa samosiewne („samosiejki”) o średnicy mniejszej niż 6 cali mogą być wycinane przez
ogrodników. GreenThumb zachęca ogrodników do usuwania młodych sadzonek drzew inwazyjnych,
takich jak wiąz syberyjski, morwa, klon norweski i bożedrzew (drzew niebiańskich) natychmiast po ich
zauważeniu.
W celu samodzielnego przycięcia drzew w ogrodzie należy najpierw odbyć kurs w zakresie przycinania
drzew. Ogrodnicy, którzy ukończyli kurs przycinania drzew dla obywateli (Citizen Pruner Course)
oferowany przez Trees New York21 lub inne uznawane szkolenie w zakresie przycinania, takie jak Bronx
Green-Up w ramach certyfikacji Ogrodu Botanicznego w Nowym Jorku22, mogą zajmować się
podstawowymi zadaniami w zakresie przycinania. Obejmuje to martwe, chore lub przerośnięte gałęzie.
Wszystkie prace związane z przycinaniem w ogrodzie należy wykonywać z poziomu podłoża – nie
wolno wspinać się na drzewa ani na drabiny, chyba że grupa ogrodnicza zatrudniła licencjonowanego
zawodowego arborystę. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac w ogrodzie Każdy arborysta lub
wykonawca zatrudniony przez grupę ogrodową musi uzyskać pozwolenie na prace w pobliżu drzew23
wydane przez dzielnicowe biuro Wydziału Leśnictwa NYC Parks.

21

Dowiedz się więcej o Trees New York na stronie treesny.org/
Dowiedz się więcej o Bronx Green-Up w Ogrodzie Botanicznym w Nowym Jorku na stronie nybg.org/gardens/bronxgreen-up
23 Pozwolenie na prace w pobliżu drzew: www.nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
22
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Procedura Wydziału Leśnictwa NYC Parks (Forestry)
Wszyscy ogrodnicy GreenThumb muszą przestrzegać tej procedury w odniesieniu do drzew w ogrodzie
rosnących bezpośrednio przy ogrodzie oraz drzew rosnących na sąsiadujących ulicach.
●

Wnioski o usługi związane z drzewami24
NYC Parks wykonuje rutynowe przycinanie drzew na ulicy w ramach programu przycinania w danym
kwartale. W przypadku zaobserwowania drzewa stwarzającego zagrożenie (np. zwisająca gałąź lub
niebezpiecznie uszkodzone drzewo) należy zgłosić ten fakt za pośrednictwem mapy drzew ulicznych NYC
(NYC Street Tree Map),25 Wydział Leśnictwa NYC Parks (Forestry)26 lub zadzwonić pod numer 311.
W celu zgłoszenia potrzeby wycięcia martwego drzewa lub zgłoszenia drzewa stwarzającego
zagrożenie w ogrodzie GreenThumb podlegającym jurysdykcji NYC Parks ogrodnicy powinni
skontaktować się z koordynatorami kampanii informacyjnych, którzy będą współpracować z Zakładem
Operacyjnym GreenThumb i Wydziałem Leśnictwa NYC Parks w celu ustalenia dalszych kroków,
mogących obejmować inspekcję przeprowadzoną przez Wydział Leśnictwa i mającą na celu ustalenie,
czy wykonanie prac jest konieczne.

●

Procedura wycinki drzew NYC Parks
Misją NYC Parks w zakresie leśnictwa miejskiego jest zachowanie, ochrona i poprawa stanu drzew
w parkach, na ulicach i w lasach znajdujących się w jurysdykcji NYC Parks. Polityką NYC Parks jest
unikanie wycinki drzew, gdy tylko to możliwe. Drzewo podlegające jurysdykcji NYC Parks może być
ścięte tylko w czterech sytuacjach: (1) gdy drzewo jest martwe, (2) gdy drzewo jest nieodwracalnie
chore, (3) gdy drzewo stanowi zagrożenie oraz (4) gdy istnieje nieunikniony konflikt pomiędzy drzewem
a inwestycją budowlaną. W NYC Parks obowiązuje jasna polityka wycinki drzew martwych lub
zaatakowanych przez szkodniki lub choroby, takie jak holenderska choroba wiązu, kózka azjatycka,
opiętek jesionowy czy zjawisko zamierania dębów. Drzewa będą poddane przeglądowi i podjęta
zostanie decyzja o ich wycięciu lub leczeniu.
O wycięciu martwego lub chorego drzewa może zadecydować wyłącznie Wydział Leśnictwa NYC
Parks. Jeśli drzewo spełnia którykolwiek z powyższych warunków, można złożyć wniosek o jego
wycinkę na stronie nyc.gov/parks/trees lub zadzwonić pod numer 311. Za wycinkę lub uszkodzenie
drzewa przeprowadzone nieprawidłowo lub nielegalnie na terenie miasta grożą surowe kary finansowe,
dlatego w razie wątpliwości należy zawsze kontaktować się z koordynatorem kampanii informacyjnych
(OC).

●

Zarządzanie ryzykiem związanym z drzewami
Wydział Leśnictwa NYC Parks ustala priorytety prac zgodnie z programem Zarządzania ryzykiem
związanym z drzewami (Tree Risk Management).27 Na przykład, mogą oni szybciej zająć się martwą
gałęzią zwisającą nad ruchliwym chodnikiem niż martwym drzewem stwarzającym niewielkie
zagrożenie, znajdującym się w parku. Oznacza to, że rozpatrzenie niektórych wniosków dotyczących
drzew może trwać znacznie dłużej niż innych. Program zarządzania ryzykiem związanym z drzewami
NYC Parks promuje ogólne zdrowie i bezpieczeństwo naszych lasów, naszego miasta i jego
mieszkańców.

●

Uszkodzenie i zniszczenie drzewa
Wycinka, niszczenie lub uszkadzanie drzew podlegających jurysdykcji NYC Parks w sposób
nieupoważniony są zabronione przez prawo. Przypadki uszkodzenia drzewa obejmują fizyczne
uszkodzenia drzewa, takie jak przycinanie korzeni, niewłaściwe przycinanie gałęzi oraz uszkodzenie

24

Dowiedz się więcej o wnioskach o usługi związane z drzewami oferowane przez Wydział Leśnictwa NYC Parks (Forestry)
na stronie www.nycgovparks.org/trees
25 NYC Street Tree Map: nyc.gov/parks/treemap
26 Wydział Leśnictwa NYC Parks (Forestry): nyc.gov/parks/trees
27 Więcej informacji na temat programu zarządzania ryzykiem związanym z drzewami Wydziału Leśnictwa NYC Parks
(Forestry) można znaleźć na stronie https://www.nycgovparks.org/services/forestry/risk-management
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pnia lub korzeni (w tym przymocowanie znaków do drzew). Drzewo może również ulec uszkodzeniu
w przypadku oddziaływania na środowisko wokół drzewa, np. przez zagęszczenie gleby spowodowane
składowaniem ciężkich materiałów pod drzewem lub ruch pojazdów. Zagęszczenie gleby uniemożliwia
filtrację wody i tlenu, co może prowadzić do obumierania drzewa.
●

Wnioski o pozwolenie na wycinkę drzew w związku z robotami budowlanymi
Drzewa podlegające jurysdykcji NYC Parks, w tym ogrody społeczne, mogą podlegać wycince
wyłącznie na podstawie pozwolenia na prace w pobliżu drzew wydanego przez NYC Parks. Wnioski
o wycinkę drzew w związku z robotami budowlanymi są składane do NYC Parks przez wykonawców,
inwestorów, właścicieli domów prywatnych i inne instytucje publiczne zaangażowane w inwestycje
budowlane w Nowym Jorku.28

Prawo NYC
●

Przepisy i regulacje NYC Parks (Rules and Regulations) dotyczące drzew pochodzą z tytułu 56 Zbioru
przepisów miasta Nowy Jork (Rules of the City of New York). Zasada dotycząca wycinki drzew brzmi
następująco:
§ 1-04(b)(1)

(i)

(ii)
(iii)

Nie zezwala się na podcinanie, wycinanie lub niszczenie drzew podlegających jurysdykcji
Wydziału bez zgody komisarza. Naruszenie niniejszego punktu stanowi wykroczenie
podlegające karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy lub karze grzywny w wysokości
do 15 000 USD, lub obu tym karom łącznie. Dla celów niniejszego punktu „zniszczyć” oznacza
m.in. uśmiercić, wyciąć, przyciąć lub w inny sposób fizycznie uszkodzić drzewo.
Nie wolno niszczyć drzew ani pisać na drzewach podlegającym jurysdykcji Wydziału.
Zabrania się niszczenia, uszkadzania poprzez napisy, zrywania, okaleczania, uśmiercania lub
wyrywania z ziemi jakichkolwiek roślin, kwiatów, krzewów lub innej roślinności podlegającej
jurysdykcji Wydziału bez zgody komisarza.

W niektórych przypadkach, gdy drzewo zostało usunięte przez przypadek lub celowo zanim inspektor NYC
Parks zdołał ocenić jego stan, City może wymagać zapłaty odszkodowania przez odpowiedzialne strony.

GreenThumb Pruning Brigade
GreenThumb uruchomił służby przycinające GreenThumb - GreenThumb Pruning Brigade29 w 2019 roku jako
sieć przeszkolonych ogrodników społecznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do samodzielnego
wykonywania drobnego przycinania krzewów i małych drzew w ogrodach społecznych. W ramach tego
programu GreenThumb będzie wspierał ogrodników w uzyskaniu uprawnień poprzez szkolenia, nadzorowane
dni pracy wolontariuszy oraz oferowanie narzędzi w celu rozpoczęcia prac. GreenThumb Pruning Brigade to
sieć wolontariuszy, którzy ukończyli program i są chętni do przycinania krzewów i małych drzew w ogrodach
społecznych. Dzięki utworzeniu GreenThumb Pruning Brigade, ogrody społeczne będą mogły korzystać z sieci
wykwalifikowanych współpracowników w celu wykonania drobnych, niewielkich prac związanych z przycinaniem
drzew. Dowiedz się więcej o GreenThumb Pruning Brigade, kontaktując się z koordynatorem kampanii
informacyjnych (OC).

Dodatkowe źródła informacji:
●
●
●
●
●

Wysyłanie wniosków o usługi związane z drzewami: nycgovparks.org/services/forestry
Więcej informacji o ogrodzie miejskim w mieście Nowy York (Urban Forest): nyc.gov/parks/trees
Certyfikacja mieszkańców Nowego Jorku w zakresie przycinania drzew: treesny.org/
Bronx Green-Up w Ogrodzie Botanicznym w Nowym Jorku: nybg.org/gardens/bronx-green-up/events/
Community Greening w Brooklyn Botanic Garden: bbg.org/community

28 Więcej informacji o wnioskach o pozwolenia dotyczące robót budowlanych można znaleźć na stronie
nycgovparks.org/services/forestry/tree-work-permit
29 Dowiedz się więcej o GreenThumb Pruning Brigade na stronie greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=495
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Zwierzęta w ogrodzie
Ogrody społeczne oferują wiele korzyści dla naszych dzielnic i jako ciche zielone przestrzenie mogą być
doskonałym siedliskiem dla lokalnych dzikich zwierząt i innych zwierząt. W punkcie tym opisano ogólnomiejskie
zasady mające na celu utrzymanie bezpiecznego i zdrowego ogrodu społecznego przy jednoczesnym
przyjaznym nastawieniu wobec zwierząt. GreenThumb bardzo poważnie podchodzi do kwestii dobrostanu
zwierząt, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na poniższe wymagania. Odnośniki w punkcie „Dodatkowe
źródła informacji” mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zasad GreenThumb. Należy zwrócić się
o pomoc do koordynatora kampanii informacyjnych, który będzie w stanie zapewnić wsparcie techniczne lub
skierować do specjalisty w tej dziedzinie, jeśli w grupie ogrodowej pojawią się pytania dotyczące zwierząt
w ogrodzie.

Zwierzęta domowe
Zwierzęta mogą być trzymane w ogrodzie tylko zgodnie z wytycznymi Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej
miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental Hygiene, DOHMH), przepisami NYC
Parks,30 wszystkimi obowiązującymi przepisami miejskimi, stanowymi i federalnymi, zasadami GreenThumb
określonymi w umowie licencyjnej oraz niniejszym podręcznikiem oraz wszelkimi obowiązującymi dobrymi
praktykami. Wszelkie naruszenia przepisów NYC skutkują naruszeniem zasad obowiązujących w ogrodach
GreenThumb i ewentualną grzywną. Zwierzęta domowe trzymane w ogrodzie społecznym GreenThumb nie
mogą powodować uciążliwych warunków, a obowiązkiem ogrodników jest dbanie o nie w sposób bezpieczny
i zgodny z przepisami miejskimi, stanowymi i federalnymi.
Artykuł 161.02 Kodeksu Zdrowia NYC (NYC Health Code) definiuje problemy związane ze zwierzętami, m.in.:
„odchody zwierzęce, mocz, krew, części ciała, zwłoki, wymiociny i utrzymujące się zapachy, zwierzęta
przenoszące lub cierpiące na choroby zakaźne zaraźliwe dla ludzi lub innych zwierząt oraz
niebezpieczne psy. Problemy związane z pszczelarstwem oznaczają warunki, które obejmują m.in.
agresywne lub budzące sprzeciw zachowanie pszczół, rozmieszczenie uli lub ruch pszczół, który
zakłóca ruch pieszych lub osób przebywających na terenie ula bądź w jego sąsiedztwie, a także
przepełnione, obumarłe lub porzucone ule”.
W przypadku otrzymania skargi przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej teren ogrodu zostanie poddany
inspekcji przez inspektora DOHMH. Koguty i inne niedozwolone zwierzęta, takie jak indyki i gęsi (poza dzikimi
indykami i gęsiami, które mogą pojawiać się w ogrodzie) zostaną zabrane z ogrodu, a grupa może być ukarana
grzywną.
Psy
Zasady GreenThumb
Zasady opisane w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC
Parks.
●

Jeśli grupa ogrodowa chce zakazać wprowadzania zwierząt domowych w swoim regulaminie, musi
skontaktować się z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb i zwrócić się o nowy
zaktualizowany znak NYC Parks dla ogrodu. Zgodnie z przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi
w ogrodach w żadnym wypadku nie można odmówić wpuszczania zwierząt służbowych. Dodatkowe
informacje na temat zwierząt służbowych znajdują się w następnym punkcie.

Prawo stanu Nowy Jork
●
●

30

Na teren ogrodów GreenThumb mogą wchodzić wyłącznie psy z zaświadczeniem o opłaceniu podatku
od psa i zaszczepione na wściekliznę.
Psy muszą nosić obroże z ważnymi identyfikatorami.

Więcej informacji o przepisach NYC Parks można znaleźć na stronie nycgovparks.org/rules
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●
●

Psy muszą być prowadzone na smyczy nie dłuższej niż 6 stóp. Właściciel psa musi być w stanie go
kontrolować. Pozostawienie psa bez opieki w ogrodzie stanowi naruszenie zasad GreenThumb i jest
niezgodne z prawem.
Psie odchody należy sprzątać i niezwłocznie usuwać w odpowiedni sposób.

Dodatkowe zasoby
●

Więcej informacji o psach w NYC Parks: nycgovparks.org/facilities/dogareas

Bezdomne koty
Należy mieć świadomość, że przebywanie bezdomnych kotów w ogrodzie to zagrożenie dla zdrowia
publicznego. Odchody bezdomnych kotów w grządkach warzywnych stwarzają zagrożenie dla zdrowia.31 W
ogrodach można zakazać dokarmiania bezdomnych kotów, wprowadzając stosowne zapisy w regulaminie.
Kury
Kury mogą stanowić doskonały dodatek w ogrodzie społecznym. Są świetnymi towarzyszami, mogą pomóc
w odchwaszczaniu i nawożeniu ogrodu, a także znoszą jaja! W punkcie tym omówione są podstawowe zasady
i przepisy dotyczące hodowli kur w NYC. Bardziej szczegółowe informacje na temat hodowli kur można znaleźć
w punkcie „źródła informacji” na końcu.
Wytyczne32
W grupach ogrodowych należy dokładnie rozważyć, czy hodować kury w ogrodzie – wymagają one znacznych
nakładów czasu i pieniędzy, mogą zjadać uprawy w czasie wolnego wybiegu, a ponadto wymagają codziennej
opieki.
Opieka nad kurami obejmuje:
●
●
●
●
●
●

Kury codziennie potrzebują pożywienia i wody; należy zadbać o to, aby woda nie zamarzała zimą.
Codziennie należy zbierać jaja.
Kurnik należy regularnie czyścić.
Czasami kury chorują lub wymagają dodatkowej opieki. Wymaga to dodatkowego czasu, a niekiedy
pieniędzy.
Same kury mogą być stosunkowo niedrogie, ale pasza dla kur to już spory wydatek. Pasza dla kur to
niezbędny zakup, aby kury otrzymywały odpowiednie składniki odżywcze.
Należy zachować szczególną ostrożność podczas fal upałów, aby zapewnić kurom chłód. Należy się
upewnić, że wybrano rasy kur odporne na zimno i że woda dla kur nie zamarza wraz ze spadkiem
temperatury.

31

Cornell Feline Health Center –toksoplazmoza u kotów vet.cornell.edu/departments-centers-and-institutes/cornell-felinehealth-center/health-information/feline-health-topics/toxoplasmosis-cats
32
Adaptacja za zgodą Just Food City Chicken Guide, wydanie czwarte.
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Przestrzeń:
●

●

Należy zbudować schronienie
dla kur, zwane kurnikiem,
z chronionym obszarem
zewnętrznym dołączonym do
kurnika zwanym wybiegiem.
Prosimy o zapoznanie się
z poniższymi zasadami
GreenThumb dotyczącymi
wymiarów.
Dieta kur obejmuje glebę
i owady, spożywane podczas
dziobania w ziemi. Należy
zadbać o to, aby gleba
w kurniku i wokół
kurnika była czysta i pochodziła
z zaufanego źródła.

Przykładowy kurnik z Just Food City Chicken Guide. Obszar
zamknięty to kurnik, a obszar otwarty, osłonięty siatką
ogrodzeniową lub siatką drucianą to wybieg. Zdjęcie udostępnione
przez Just Food.

Zasady GreenThumb
Zasady w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks i są
zalecane dla wszystkich innych osób.
●
●

●
●
●

●
●

●

Wszyscy członkowie ogrodu powinni mieć szansę wypowiedzenia się na temat kurnika. Pomysł należy
przedstawić na zebraniach członków ogrodu i upewnić się, że projekt jest zgodny z procedurą
dotyczącą nowych pomysłów określoną w regulaminie ogrodu.
Przed umieszczeniem kur w ogrodzie należy przedstawić pisemny plan do zatwierdzenia
koordynatorowi kampanii informacyjnych (OC). Uzyskanie zatwierdzenia nie jest gwarantowane. Wzór
propozycji można znaleźć w Załączniku D. Plan musi zawierać następujące elementy:
○ wyjaśnienie motywacji dla hodowli kur w ogrodzie,
○ opis procesu, w którym grupa ogrodowa zaproponowała i podjęła decyzję o realizacji tego
nowego projektu,
○ plan lub rysunek kurnika i wybiegu z wymiarami, wykaz materiałów oraz szacowana liczba kur,
które ogród planuje pozyskać,
○ plan dbania o zdrowie kur, w tym plan działania w razie zachorowania kur. Przykłady obejmują
utworzenie pomieszczenia kwarantannowego lub tymczasowej przestrzeni, kontakt
z weterynarzem itp.,
○ plan pokrycia kosztów zaopatrzenia ogrodu w kury, w tym zakupu kur,
○ lista osób, które będą zajmować się kurami i opis ich doświadczenia w opiece nad kurami.
Główny opiekun (opiekunowie) kur powinien (powinni) mieć doświadczenie w hodowli kur lub
ukończone szkolenie lub praktykę w zakresie opieki nad kurami.
Należy posiadać kurnik i wybieg (zamknięta, wydzielona przestrzeń na zewnątrz) dla kur.
Kurnik powinien zapewnić powierzchnię 2–4 stóp kwadratowych dla każdej kury. Wybieg powinien mieć
powierzchnię 4 stóp kwadratowych na dużą kurę lub 2 stóp kwadratowych na kurę bantamkę (małą).
Należy regularnie sprzątać po kurach. Dopuszczanie do powstawania uciążliwych warunków z powodu
hodowli kur lub innych dozwolonych zwierząt jest niezgodne z prawem. Warunki takie obejmują
nadmierny hałas, nieprzyjemne zapachy lub wszelkie inne warunki, które stanowią zagrożenie dla
zdrowia lub bezpieczeństwa.
Należy opracować plan codziennej opieki nad kurami.
Podobnie jak w przypadku uprawy żywności, jeśli ogrodnicy planują spożywać jaja znoszone przez
kury, GreenThumb wymaga, aby wybiegi dla kur i obszary wypasu znajdowały się na glebie wolnej od
zanieczyszczeń. Może to oznaczać konieczność zasypania istniejącej gleby ogrodowej czystą warstwą
uprawną lub PUREsoil z Biura ds. Rekultywacji Środowiska NYC. Należy zapoznać się rozdziałem
Wymagania ogrodnicze dotyczące bezpiecznej gleby w celu uzyskania dodatkowych informacji
o wymogach dotyczących gleby.
GreenThumb nie zezwala na hodowlę kur w ogrodach społecznych podlegających jurysdykcji NYC
Parks w celu sprzedaży lub uboju.
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Prawo NYC i stanu Nowy Jork
●

●

●
●

●

Zakaz hodowli kogutów lub indyków
○ Trzymanie kogutów i indyków jest nielegalne i stanowi naruszenie wytycznych GreenThumb.
Koguty i indyki trzymane w ogrodzie należy przenieść w inne miejsce. W razie braku możliwości
przeprowadzenia tego procesu na własną rękę, należy powiadomić GreenThumb, które we
współpracy z Wydziałem Zdrowia dopilnuje, aby koguty lub indyki zostały usunięte.
Uciążliwe warunki
○ Kury można legalnie hodować, dopóki nie powodują one uciążliwych warunków. Jeśli sąsiedzi
stwierdzą, że warunki panujące w ogrodzie są uciążliwe (np. nieprzyjemne zapachy, muchy,
robactwo i/lub nadmierny hałas) może to stanowić podstawę do nałożenia kary. Jeśli sąsiedzi
złożą skargę do City, inspektorzy DOHMH udadzą się na kontrolę hodowli kur, co może
skutkować grzywnami.
Wielkość kurnika
○ Obiekt dla kur można zbudować bez uzyskania pozwolenia na budowę, o ile powierzchnia
obiektu nie przekracza 150 stóp kwadratowych, za uprzednią zgodą GreenThumb.
Humanitarne traktowanie
○ Zgodnie z przepisami prawa stanu Nowy Jork nie wolno dopuszczać się okrucieństwa wobec
zwierząt, co oznacza, że nie wolno urządzać walk z udziałem kur ani porzucać ich i należy
zapewnić im wyżywienie oraz wodę. Nie wolno również sprzedawać ani oddawać młodych
piskląt (w wieku do dwóch miesięcy) w liczbie mniejszej niż sześć sztuk bez zapewnienia
odpowiednich pomieszczeń do wylęgu.33
Sprzedaż jaj
○ Ogrodnicy społeczni mogą sprzedawać nadwyżki produktów, w tym jaja, tylko wtedy, gdy
dochody z tego tytułu wracają do ogrodu. Sprzedaż jaj od własnych kur jest możliwa bez
pozwolenia34, jednak nie dotyczy to żywych zwierząt lub mięsa. Zgodnie z prawem stanu Nowy
Jork należy się upewnić, że jaja mają oznaczony rozmiar w przypadku sprzedaży jaj
wyhodowanych przez kogoś innego, aczkolwiek GreenThumb zaleca oznaczenie rozmiaru
i oznakowanie jaj. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących sprzedaży jaj można
znaleźć w pkt 191.3 artykułu 13-A ustawy o rolnictwie i rynkach na stronie internetowej
Wydziału Rolnictwa i Rynków stanu Nowy Jork.35

Dodatkowe źródła informacji:
●
●

●

The Just Food City Chicken Guide – należy poprosić koordynatora kampanii informacyjnych (OC)
o egzemplarz
Książki na temat hodowli kur:
○ Damerow, Gail. Storey's Guide to Raising Chickens. Pownal, VT: Storey, 2010.
○ Damerow, Gail. The Chicken Health Handbook, 2nd Edition: A Complete Guide to Maximizing
Flock Health and Dealing with Disease. Pownal, VT: Storey, 2015.
○ Kilarski, Barbara. Keep Chickens! Tending Small Flocks in Cities, Suburbs, and Other Small
Spaces. Story Publishing, North Adams, MA. 2003.
Informacyjna strona internetowa: mypetchicken.com

Papugi, Gołębie i inne ptaki
Zasady GreenThumb

33

Przepisy Wydziału Rolnictwa i Rynków stanu Nowy Jork: agriculture.ny.gov/AI/Laws_and_Regulations.html.
Farmers’ Market Federation of New York – lista kontrolna kierowników targowisk:
nyfarmersmarket.com/wp-content/uploads/Vendor-Permit-Requirements.pdf
35 Przepisy stanu Nowy Jork dotyczące sprzedaży jaj: agriculture.ny.gov/FS/general/04circs/Circular854_eggs.html
34
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●

Gołębie i papugi nie mogą być trzymane jako zwierzęta domowe lub umieszczane w kurnikach
w ogrodach społecznych GreenThumb podlegających jurysdykcji NYC Parks.

Zasady New York City
●

Trzymanie indyków, kaczek, gęsi, kogutów, przepiórek i innego ptactwa jako zwierząt domowych jest
nielegalne w NYC.36 Nie można ich trzymać w ogrodach GreenThumb.

Pszczoły
Pszczelarstwo z wykorzystaniem europejskich pszczół miodnych (Apis mellifera) stało się popularnym zajęciem
we wszystkich pięciu dzielnicach – w ogrodach społecznych, na podwórkach, na dachach budynków,
w szkołach, a nawet w niektórych restauracjach. W świetle ostatnich badań wykazujących możliwy szkodliwy
wpływ europejskiej pszczoły miodnej (Apis mellifera) na rodzime populacje pszczół, NYC Parks zakazuje
obecnie wprowadzania, umieszczania lub prowadzenia hodowli nowych europejskich kolonii, uli lub pasiek na
terenie NYC Parks, w tym w ogrodach społecznych podlegających jurysdykcji Parks, które znajdują się
w promieniu 1,5 mili od obszarów przyrodniczych Forever Wild.37 Istniejące ule mogą pozostać, ale nie można
wprowadzać nowych uli. Zmiana zasad ma na celu ochronę i zachowanie naturalnych ekosystemów miasta oraz
usług ekosystemowych. W przypadku wątpliwości, czy ogród znajduje się w promieniu 1,5 mili od obszaru
przyrodniczego Forever Wild, prosimy o skonsultowanie się z koordynatorem kampanii informacyjnych.

Informacje ogólne o nowych zasadach NYC Parks dotyczących pszczelarstwa:
Owady zapylające są niezbędne w cyklach reprodukcyjnych większości roślin kwitnących, a tym samym są
niezbędne dla całego ekosystemu, wspierając populacje roślin, które zapewniają pożywienie i schronienie innym
gatunkom. Pszczoły przystosowały się i są najbardziej efektywnymi spośród wszystkich owadów zapylających.
Utrata dzikich pszczół z ekosystemów ma kaskadowy wpływ na inne poziomy troficzne i pogłębia załamanie
ekosystemu. Zdrowie i przetrwanie ponad 200 gatunków dzikich pszczół występujących w NYC Parks zależy
całkowicie od zdolności pszczół do skutecznego pozyskiwania nektaru i pyłku z roślin będących z nimi
w koewolucji. Takie zasoby kwiatowe są jedynym źródłem pożywienia dla nich samych i ich potomstwa.
Europejskie pszczoły miodne, hodowane w koloniach przez pszczelarzy, są owadami eusocjalnymi,
gnieżdżącymi się w koloniach i są bardzo terytorialne, przejmując większość zasobów kwiatowych w dużych
obszarach żerowania. Produkują one również duże nadwyżki miodu, jeśli są hodowane zgodnie z zasadami
rolnictwa. Rodzime pszczoły są prawie wyłącznie samotnymi gniazdownikami i produkują niewiele miodu lub
w ogóle go nie produkują, dlatego nie są wykorzystywane do celów rolniczych przez człowieka. Poza produkcją
miodu, udomowione europejskie pszczoły miodne są również hodowane ze względu na ich zdolności zapylania.
Udomowione europejskie pszczoły miodne są jednak odpowiedzialne za zapylanie tylko około 15 procent
z około 100 upraw, które stanowią światowe zasoby żywności, podczas gdy co najmniej 80 procent światowych
upraw żywności jest zapylanych przez dzikie pszczoły i inne dzikie zwierzęta. Wiele gatunków dzikich pszczół
wyewoluowało w taki sposób, że specjalizują się w zapylaniu pojedynczych gatunków lub niewielkich grup
gatunków. Przetrwanie tych ewoluujących gatunków roślin jest w pełni zależne od związanych z nimi dzikich
gatunków pszczół zapylających. Dlatego też rodzime dzikie pszczoły są niezbędne zarówno w rolnictwie, jak i w
naturalnych ekosystemach, nie tylko ze względu na ich rzeczywistą wartość.
Na podstawie dostępnych dowodów naukowych stwierdzono, że europejskie pszczoły miodne mogą negatywnie
wpływać na rodzime populacje pszczół z powodu zwiększonej rywalizacji o zasoby kwiatowe, przenoszenia
chorób i szkodników na rodzime populacje pszczół oraz szkody w rodzimych zbiorowiskach roślinnych.
Ponadto, biorąc pod uwagę silnie zurbanizowane, rozdrobnione ekosystemy naszego miasta, gdzie zasoby flory
mogą być bardzo ograniczone i rozproszone, zasady dotyczące pszczół w NYC Parks mają charakter
36

Kodeks Zdrowia NYC, art. 161.01b[11] i 161.19
Zobacz listę wszystkich obszarów Forever Wild w jurysdykcji NYC Parks na stronie nycgovparks.org/greening/naturepreserves
37
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ostrożnościowy i nie zachęcają do dalszego wprowadzania nierodzimych gatunków, którego skutki nie są
w pełni znane.

Jak pomóc rodzimym pszczołom:
Mieszkańcy Nowego Jorku mogą odegrać aktywną rolę w ochronie ekosystemów miasta i populacji dzikich
pszczół. Wiele gatunków dzikich pszczół wykazało zdolność do żerowania w ogrodach przylegających do
parków. NYC Parks zaleca sadzenie rodzimych roślin, aby przyciągnąć rodzime pszczoły do zapylania. Wiele
rodzimych roślin może produkować obfite ilości pyłku i nektaru dla dzikich zwierząt, zapewniać gniazda lub
materiał konstrukcyjny dla rodzimych owadów, a także korzystnie wpływać na nasz ekosystem. Należy
zapoznać się z informatorem o sadzeniu rodzimych roślin (Native Species Planting Guide) dla miasta Nowy Jork
oraz innymi zasobami podanymi punkcie siedliska owadów zapylających i owady pożyteczne (Pollinator Habitat
and Beneficial Insects) w Poradniku dotyczącym uprawy żywności GreenThumb (GreenThumb Growing Food
Toolkit)38 w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wskazówek dotyczących nasadzeń w różnych
warunkach.
W ogrodach, w których hoduje się już europejskie pszczoły miodne, można nadal prowadzić taką hodowlę, ale
należy przestrzegać poniższych wytycznych.

Zasady GreenThumb dla ogrodów społecznych proponujących nowe ule
Ogrody społeczne GreenThumb podlegające jurysdykcji NYC Parks, które znajdują się w odległości mniejszej
niż 1,5 mili od obszaru naturalnego Forever Wild, muszą przestrzegać następującej procedury:
1. Przed umieszczeniem pszczół w ogrodzie należy przedstawić pisemny plan do zatwierdzenia
koordynatorowi kampanii informacyjnych (OC). Uzyskanie zatwierdzenia nie jest gwarantowane. Plan
musi zawierać:
a. informacje o procesie, w którym grupa ogrodowa zaproponowała i podjęła decyzję o realizacji
nowego projektu,
b. plan lub rysunek ula z wymiarami i wykazem materiałów,
c. plan dbania o zdrowie pszczół i bieżącej pielęgnacji,
d. plan komunikacji z sąsiednimi budynkami,
e. lista osób, które będą zajmować się pszczołami i opis ich doświadczenia w opiece nad
pszczołami. Należy się upewnić, że główni opiekunowie pszczół mają doświadczenie w hodowli
pszczół, uczestniczyli w kursach pszczelarskich organizowanych przez organizacje takie jak
nycbeekeeping.org, bees.nyc lub brooklyngrangefarm.com/honey lub odbyli przynajmniej
roczną praktykę u pszczelarza w innym ogrodzie.
Dodatkowe etapy planowania, które GreenThumb zaleca w przypadku rozważania wprowadzenia pszczół
do ogrodu: 39
1. Wszyscy członkowie ogrodu powinni mieć szansę wypowiedzenia się na temat uli pszczelich. Pomysł
należy przedstawić na zebraniach członków ogrodu i upewnić się, że projekt jest zgodny z procedurą
dotyczącą nowych pomysłów określoną w regulaminie ogrodu.
2. Należy wyznaczyć miejsce w ogrodzie, które wszyscy zaakceptują.
3. Należy porozmawiać z sąsiadami ogrodu. Istnieje prawdopodobieństwo, że sąsiedzi będą sceptyczni,
a nawet zaniepokojeni planem wprowadzenia pszczelarstwa. Podanie informacji może w znacznym
stopniu zmniejszyć ich obawy.

38

Poradnik dotyczący uprawy żywności GreenThumb: bit.ly/GTGrowingFood
Punkt ten został dostosowany do poradnika dotyczącego pszczelarstwa w społeczności za zgodą Q Gardens w dzielnicy
Brooklyn: https://qgardenscf.com/2017/12/01/12-steps-to-start-a-community-beekeeping-project/
39
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a. Pszczoły miodne to doskonali sąsiedzi. To ciche i jedne z najbardziej schludnych żyjących
stworzeń. Pszczoły miodne mają za zadanie być produktywne i lojalne wobec swojego ula
i królowej, więc nie błądzą, chyba że wychodzą na żer w poszukiwaniu pyłku.
b. Pszczoły miodne nie zachowują się jak osy; żądlą jedynie wtedy, gdy grozi im zmiażdżenie.
c.

Przeciętny ul może wyprodukować nadwyżkę 20–50 funtów miodu w sezonie, w zależności od
dojrzałości ula i przepływu nektaru w sezonie.

d. NYC wymaga poinformowania o adresie ula, ale nie jest potrzebne żadne pozwolenie. Nie ma
innych wymagań, choć City zastrzega sobie prawo do przeniesienia ula, jeśli stanie się on
uciążliwy.
e. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów ul może zostać przekazany do lokalnego
gospodarstwa lub innego ogrodu społecznego.
4. Warto opracować procedurę dbania o ul. Kim są opiekunowie? Jak często opiekunowie będą
sprawdzać ule i jak mają zaplanować kontrolę uli, aby nie otwierać ich, gdy inni członkowie są
w ogrodzie lub sąsiedzi spędzają czas na swoich podwórkach? Jak inni członkowie mogą zostać
opiekunami? W jaki sposób informacje o sytuacji w ulach będą przekazywane pozostałym członkom?
Co dzieje się z miodem po zebraniu?
5. Pozyskaj fundusze! Instalacja ula od podstaw może kosztować ponad 1000 USD.
6. Zamów materiały i pszczoły, a następnie zainstaluj ul!

Zasady GreenThumb dotyczące ogrodów społecznych, w których już hoduje się pszczoły
Zasady w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks,
w których są już hodowane pszczoły, i są zalecane dla wszystkich innych osób. W tym przypadku również nie
zatwierdza się nowych uli w promieniu 1,5 mili od obszaru naturalnego Forever Wild.
●

●
●
●
●
●

Należy odpowiednio rozmieścić ule. Ule powinny być wystawione na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych co najmniej rano, jeśli nie przez cały dzień, a w ich pobliżu powinno znajdować się źródło
wody. Należy unikać miejsc, które znajdują się blisko głównych ścieżek ogrodowych lub sąsiednich
posesji. Ule powinny znajdować się jak najdalej od chodników.
Należy odgrodzić ule słupkami i siatką, drutem lub inną barierą, aby zapobiec przypadkowemu wejściu
gości do miejsca w pobliżu ula. Ogrodzenie powinno znajdować się co najmniej 3 stopy od uli ze
wszystkich stron.
Należy umieścić na ogrodzeniu ula tabliczkę informującą przechodniów o jego obecności. Zachęcamy
również do umieszczania znaków informacyjnych o pszczołach miodnych.
Warto opracować plan edukowania sąsiadów i gości na temat pszczół miodnych i ich roli w ogrodzie.
Ogrodnicy społeczni mogą sprzedawać miód, gdy dochody z tego tytułu wracają do ogrodu.
Należy sadzić różnorodne rośliny rodzime, aby zapewnić wystarczającą ilość kwiatów dla pszczół
i innych rodzimych owadów zapylających, które dobrze się tu rozwijają. Listy zalecanych roślin oraz
więcej informacji na temat sadzenia i pielęgnacji roślin rodzimych można znaleźć w punkcie „Siedliska
owadów zapylających i owady pożyteczne” w Poradniku dotyczącym uprawy żywności GreenThumb.40

Prawo NYC i stanu Nowy Jork
●

Ul należy zarejestrować w Wydziale Rolnictwa i Rynków stanu Nowy Jork (New York State Department
of Agriculture and Markets).41 Należy przekazać kopię tego formularza koordynatorowi kampanii
informacyjnych (OC) GreenThumb do dokumentacji ogrodu.

40 Poradnik dotyczący uprawy żywności GreenThumb jest dostępny na stronie
greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=480
41 Zarejestruj ul na stronie agriculture.ny.gov/plant-industry/honey-bee-health
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●

Ule należy rejestrować co roku do dnia 31 maja w Wydziale Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy
Jork (DOHMH).42 Należy przekazać kopię tego formularza koordynatorowi kampanii informacyjnych
(OC) GreenThumb do dokumentacji ogrodu. Zgodnie z art. 161.01 pkt 12 kodeksu zdrowia miasta Nowy
Jork
„wszystkie osoby trzymające pszczoły miodne (Apis mellifera) muszą powiadomić o tym fakcie
Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej (DOHMH) przy użyciu formularza, do którego podany
jest poniżej link. Pszczelarze są również zobowiązani do stosowania odpowiednich praktyk, aby
nie wywoływać problemów związanych z pszczelarstwem. Zgodnie z art. 161.02 problemy
oznaczają warunki, które obejmują między innymi agresywne lub budzące sprzeciw zachowanie
pszczół, rozmieszczenie uli lub ruch pszczół, który zakłóca ruch pieszych lub osób
przebywających na terenie ula lub w jego sąsiedztwie, a także przepełnione, obumarłe lub
porzucone ule”.

●

Wymagania operacyjne NYC dotyczące pszczelarstwa:
1. Pszczelarze muszą hodować kolonie pszczół w ulach z ruchomymi ramkami, które są utrzymywane
w dobrym stanie i nadają się do użytku. Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej (DOHMH)
przeprowadza inspekcję uli na podstawie skargi.
2. Pszczelarze muszą zapewnić pszczołom stałe i odpowiednie źródło wody.
3. Pszczelarze muszą tak rozmieścić ule na danym terenie, aby przemieszczanie się pszczół nie było
uciążliwe.
4. Pszczelarze muszą być gotowi do podjęcia natychmiastowych działań w celu opanowania rojów
pszczół i wyeliminowania uciążliwych warunków. Do uciążliwości związanych z pszczelarstwem
zalicza się m.in:
a. agresywne lub budzące zastrzeżenia zachowanie pszczół,
b. ustawianie uli lub przemieszczanie pszczół, które zakłóca ruch pieszy lub ruch osób
znajdujących się w pobliżu pomieszczeń ula, lub
c. ule przepełnione, obumarłe lub porzucone.
5. Pszczelarze są zobowiązani do zaktualizowania informacji o rejestracji, w dokumentacji Wydziału
Zdrowia NYC dotyczącej pszczół w ciągu 10 dni od dokonania wszelkich zmian. W formularzu
rejestracji pszczelarza należy wybrać opcję „Zmiana”.

●

Licencja na sprzedaż miodu nie jest wymagana pod warunkiem, że nie kupuje się miodu od innych
dostawców w celu przepakowania i nie dodaje się do miodu innych substancji, takich jak aromaty.43

Dodatkowe źródła informacji:
●
●
●
●
●

nycbeekeeping.org (pszczelarstwo w Nowym Jorku): organizacja pszczelarska non-profit w Nowym
Jorku – nycbeekeeping.org
NYC Beekeepers Association: bees.nyc
Program „Mistrz pszczelarstwa" na Uniwersytecie Cornella (Cornell University Master Beekeeper
Program): pollinator.cals.cornell.edu/master-beekeeper-program
Ogólne informacje dotyczące pszczelarstwa Uniwersytetu Cornella:
pollinator.cals.cornell.edu/resources/general-beekeeping-resources
Jednostka ds. Pszczół Wydziału Policji miasta Nowy Jork (New York Police Department, NYPD) –
w przypadku zaobserwowania kłębu pszczelego w nieodpowiednim miejscu można zadzwonić pod
numer 311 i połączyć się z funkcjonariuszami NYPD, którzy są przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni
do przeniesienia kłębu pszczół. Jednostka posiada również konto na Twitterze – @NYPDBees!

Żółwie
Należy zapoznać się z punktem niniejszego podręcznika dotyczącym oczek wodnych oraz instalacji wodnych
w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zasad GreenThumb dotyczących instalacji wodnych.
42

Ule należy rejestrować co roku do 31 maja w Wydziale Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (DOHMH) pod
adresem www1.nyc.gov/nycbusiness/description/beekeeper-registration
43 Więcej informacji można uzyskać na stronie agriculture.ny.gov/FS/general/maple_syrup_honey.html
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Prawo NYC i stanu Nowy Jork:
●
●
●
●
●

Można hodować udomowione lub kupione w sklepie żółwie w ogrodzie, ale ogrodnicy nie mogą trzymać
rodzimych dzikich żółwi, w tym żółwi jaszczurowatych. Lista rodzimych dzikich żółwi znajduje się na
stronie dec.ny.gov/animals/7479.html.
Kupno lub sprzedaż żółwi o długości do 4 cali jest nielegalne ze względu na ryzyko zakażenia
salmonellą.
Żółwie trzymane w ogrodzie mogą być przyczyną uciążliwych warunków.
Udomowionych lub kupionych w sklepie żółwi nie można wypuszczać na wolność poza ogród.
Żółwie czerwonolice są uznawane przez Wydział Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork (New York
State Department of Environmental Conservation) za gatunek inwazyjny i nie mogą być wypuszczane
do stawów, strumieni, jezior ani kanalizacji poza terenem ogrodu GreenThumb. 44 Jeśli istnieje
konieczność przeniesienia żółwia, należy skontaktować się z GreenThumb lub lokalnym sklepem
zoologicznym.

Króliki
Udomowione króliki nie mogą być trzymane w ogrodach społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks.
GreenThumb nie zezwala na hodowlę królików jako zwierząt domowych, do rekreacji, sprzedaży, konsumpcji
lub do innych celów w ogrodach społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks.
Prawo stanu Nowy Jork45
●

Należy zapewnić królikom odpowiednie pożywienie i picie oraz nie wolno ich pozostawiać bez opieki.

Ryby i akwaponika
W ogrodach z zatwierdzonymi przez GreenThumb i dobrze utrzymanymi instalacjami wodnymi można trzymać
karpie koi i inne małe ryby. Akwaponika to praktyka rolnicza, która łączy w sobie akwakulturę (hodowlę ryb, raki
itp.) i hydroponikę (uprawa roślin w bogatym w składniki odżywcze roztworze wodnym zamiast w glebie)
z obopólną korzyścią dla ryb oraz roślin; rośliny odżywiają się odchodami ryb i oczyszczają wodę, w której żyją
ryby.
Należy zapoznać się z rozdziałem Oczka wodne oraz instalacje wodne niniejszego podręcznika w celu
uzyskania więcej informacji na temat procedury zakładania oczek wodnych i innych instalacji wodnych.
Wytyczne dotyczące akwaponiki46
●
●

Wszyscy w ogrodzie powinni wyrazić zgodę na zainstalowanie systemu akwaponicznego. Pomysł
należy przedstawić na zebraniach członków ogrodu i upewnić się, że projekt jest zgodny z procedurą
dotyczącą nowych pomysłów określoną w regulaminie ogrodu.
Należy dbać o dobrą jakość wody:
○ pH: 6,0 – 8,5
○ Całkowity azot amonowy: 0,5 – 1 mg/l
○ Temperatura do rozwoju: 70° – 90° Fahrenheita
○ Temperatura do tarła: 77° – 86° Fahrenheita
○ Tlen rozpuszczony: > 5 ppm
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Przepisy stanu Nowy Jork dotyczące gatunków inwazyjnych: dec.ny.gov/animals/99141.html
Prawo stanu Nowy Jork dotyczące opieki nad zwierzętami i okrucieństwa wobec zwierząt:
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/AGM/A26
46 Opracowano na podstawie poradnika dotyczącego akwaponiki Oko Farms. Dowiedz się więcej o akwaponice na stronie
grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-the-teaching-garden
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Zasady GreenThumb
Zasady w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks i są
zalecane dla wszystkich innych osób.
●

●
●
●
●

Przed wprowadzeniem ryb lub akwaponiki w ogrodzie należy złożyć plan w formie pisemnej do
koordynatora kampanii informacyjnych w celu uzyskania zatwierdzenia GreenThumb. Uzyskanie
zatwierdzenia nie jest gwarantowane. Plan musi zawierać:
○ Rysunek z wymiarami i wykazem materiałów.
○ Plan bieżącego utrzymania, sposobu szkolenia ogrodników i wyznaczenia osób, które będą
miały dostęp do ryb. Z planu powinno wynikać, że przeprowadzono badania na temat właściwej
opieki nad danym rodzajem (rodzajami) ryb, które są planowane w ogrodzie.
○ Plan odłowu i dystrybucji ryb przeznaczonych do spożycia.
Oczka wodne lub instalacje wodne z rybkami lub innymi dzikimi zwierzętami wodnymi muszą mieć
głębokość co najmniej 3,5 stopy. Karp koi wymaga co najmniej 20 stóp kwadratowych powierzchni.
Wszystkie oczka wodne lub instalacje wodne muszą być wyposażone w pompę do napowietrzania
wody. Dobrym rozwiązaniem dla zapewnienia zasilania pompy są panele słoneczne.
Wszystkie oczka wodne muszą być wyposażone w ogrodzenie lub barierę (gęste krzewy, kamienny mur
itp.) z bramką zabezpieczającą przed dziećmi.
Wokół i w pobliżu oczka wodnego należy umieścić widoczne tablice z następującymi zasadami:
○ Osoby odwiedzające muszą nadzorować dzieci i psy wprowadzane do ogrodu.
○ Psy (oraz ludzie) mają zakaz pływania w oczku wodnym.
○ Zabrania się łowienia ryb.
○ Woda z oczka wodnego nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
○ O wszelkich dodatkowych zasadach decyduje ogród: zakaz wrzucania monet, śmiecenia itp.

Prawo stanu Nowy Jork47
●

●

Karp koi (Cyprinis carpio) i złota rybka (Carassius auratus) są uznawane przez Wydział Ochrony
Środowiska stanu Nowy Jork za gatunki inwazyjne i nie mogą być wypuszczane do stawów, strumieni,
jezior lub kanalizacji poza terenem ogrodu GreenThumb. Jeśli istnieje konieczność przeniesienia ryb,
należy skontaktować się z GreenThumb lub lokalnym sklepem zoologicznym.
Odławianie ryb do spożycia jest regulowane przez przepisy stanowe i federalne.

Dodatkowe źródła informacji:
●
●

Lista źródeł informacji Cornell Cooperative Extension: ccenassau.org/gardening/water-gardens
Akwaponika i GrowNYC Distance Learning: grownycdistancelearning.org/post/aquaponics-in-theteaching-garden

Zwierzęta służbowe
Poniższe wytyczne odnoszą się do ogrodów społecznych działających na terenie NYC Parks. Grupy ogrodowe,
które zarządzają tymi miejscami, są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących praw i zasad
przedstawionych poniżej i dotyczących zwierząt służbowych oraz zwierząt wsparcia emocjonalnego (Emotional
Support Animal, ESA). W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC)
GreenThumb, który pomoże grupie ogrodowej w uzyskaniu odpowiedzi na pytania.
Zwierzęta służbowe to najczęściej psy, ale czasami mogą to być także konie miniaturowe, przeszkolone do
pomocy osobie niepełnosprawnej. Psy te pełnią ważną rolę dla osób niepełnosprawnych, która może
obejmować pomoc w poruszaniu się, ostrzeganie o dźwiękach lub alergenach, wyszukiwanie przedmiotów,
takich jak leki, pomoc podczas napadu lub ciągnięcie wózka inwalidzkiego. Zwierzęta służbowe są często
szkolone przez wykwalifikowanych specjalistów do wykonywania swoich obowiązków.
W mieście Nowy Jork korzystanie ze zwierząt służbowych w obiektach użyteczności publicznej, takich jak parki
47

Przepisy stanu Nowy Jork dotyczące gatunków inwazyjnych: dec.ny.gov/animals/99141.html
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i ogrody społeczne, jest regulowane przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, np. ustawą
o niepełnosprawnych Amerykanach (Americans with Disabilities Act, ADA). Zgodnie z przepisami w prawie
wszystkich okolicznościach zwierzęta służbowe powinny mieć prawo wejścia do obiektu publicznego lub
otwartej przestrzeni ze swoimi opiekunami, nawet jeśli w obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt
domowych. Zwierzęta służbowe to nie zwierzęta domowe; są specjalnie przeszkolone. Nie należy ich dotykać
ani w żaden inny sposób zakłócać ich pracy. Przepisy federalne szczególnie chronią korzystanie z psów
służbowych i koni miniaturowych. Prawo lokalne może jednak chronić szerszą grupę przeszkolonych zwierząt
służbowych.
Nie należy zadawać osobie niepełnosprawnej wielu pytań na temat jej zwierzęcia. Pytania należy ograniczyć do
następujących:



„Czy zwierzę jest potrzebne z powodu niepełnosprawności?”
„Do wykonywania jakiej pracy lub zadania zwierzę zostało przeszkolone?”

Nie należy pytać o nic więcej, np. o dowód lub pokaz wyszkolenia psa ani dokumentację potwierdzającą
niepełnosprawność. Jeśli z okoliczności lub kontaktu z daną osobą wynika, że zwierzę jest przeszkolone do
pracy lub wykonywania zadań dla osoby niepełnosprawnej (np. pies prowadzi osobę z wadą wzroku lub ciągnie
osobę na wózku inwalidzkim), nie należy zadawać nawet powyższych pytań.
Można zażądać wyprowadzenia zwierzęcia służbowego tylko w pewnych okolicznościach:



Jeżeli zwierzę wymknęło się spod kontroli, a opiekun nie może nad nim zapanować.
Jeśli zwierzę nie jest nauczone zachowania porządku.

Zwierzę służbowe musi być przez cały czas pod kontrolą swojego opiekuna. Należy pamiętać, że zwierzę
służbowe nie musi być koniecznie na smyczy lub w szelkach. Opiekun może utrzymywać kontrolę nad
zwierzęciem za pomocą smyczy, uprzęży, uwiązu, głosu, sygnałów lub innych środków, dzięki którym ma
kontrolę nad zwierzęciem.
Zwierzęta wsparcia emocjonalnego (ESA)
Zwierzęta inne niż psy i konie miniaturowe szkolone w celu pomocy osobie niepełnosprawnej nie są zazwyczaj
uznawane za zwierzęta służbowe i nie obejmuje ich ustawa ADA ani stanowa ustawa o prawach człowieka.
Przepisy lokalne mają jednak szerszy zakres niż te ustawy i mogą chronić prawo osoby do przebywania
w towarzystwie zwierzęcia wsparcia emocjonalnego lub zwierzęcia służbowego, które nie jest psem ani koniem
miniaturowym. Jeśli opiekun prosi o możliwość wprowadzenia zwierzęcia służbowego innego niż pies do obiektu
z zakazem wstępu zwierząt, należy powiadomić koordynatora kampanii informacyjnych (OC) z GreenThumb,
który zwróci się o odpowiednie wskazówki do NYC Parks. Jeśli opiekun prosi o możliwość wprowadzenia
zwierzęcia wsparcia emocjonalnego, zwierzęcia terapeutycznego lub towarzyszącego (niebędącego
jednocześnie zwierzęciem służbowym, jak opisano powyżej) do ogrodu społecznego, w którym wprowadzanie
zwierząt domowych jest zabronione, prosimy o poinformowanie takiej osoby o formularzu Uzasadnione
udogodnienia w NYC Parks (Parks Reasonable Accommodation).48
Formularz „Uzasadnione udogodnienia w NYC Parks” to formularz internetowy służący do składania wniosków
o uzasadnione udogodnienia w obiektach NYC Parks. Formularz jest dostępny w zakładce „Udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych” (Accessibility) na stronie NYC Parks. Wnioski należy składać korzystając z formularza
i zostaną one rozpatrzone przez odpowiednich pracowników NYC Parks, którzy określą, czy wyjątki lub
odstępstwa od przepisów oraz zasad Parks mogą i powinny być wprowadzone jako uzasadnione udogodnienie.
W oczekiwaniu na ostateczną decyzję z NYC Parks, ogrodnicy społeczni prowadzący ogrody na terenie NYC
Parks powinni uwzględnić prośbę opiekuna i wpuścić zwierzę do ogrodu, chyba że zwierzę jest wyraźnie poza
kontrolą opiekuna, nie jest nauczone czystości lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i funkcjonowania
obiektu.
W razie wątpliwości o działania wymagane w przypadku, gdy dowolna osoba zwróci się z prośbą o zmianę

48

Formularz „Uzasadnione udogodnienia w NYC Parks” jest dostępny pod adresem www.nycgovparks.org/accessibility
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programu lub zasad funkcjonowania obiektu, należy skontaktować się z koordynatorem kampanii
informacyjnych (OC) GreenThumb.

Dzikie zwierzęta
W Nowym Jorku jest wiele dzikich zwierząt. Istnieje prawdopodobieństwo, że w sezonie wiele stworzeń
odwiedzi ogród. Szczegółowe informacje o jeleniach, szopach praczach, kojotach, krzyżówkach/kaczkach,
myszołowach rdzawosternych i wielu innych
można znaleźć na stronienyc.gov/wildlife.
Karmienie dzikich lub bezpańskich zwierząt (z wyjątkiem ptaków) stanowi naruszenie zasad GreenThumb.
Dokarmianie ptaków może przyciągnąć szczury, dlatego zaleca się utrzymywanie miejsc dokarmiania ptaków
w porządku i ograniczanie się do karmników na drzewach lub obiektach zabezpieczonych przed wiewiórkami.
Szopy pracze
Od 2014 roku City of Nowy Jork współpracuje z rządem federalnym w zakresie szczepień szopów praczy na
Staten Island w dzielnicy Brooklyn i Queens przeciwko wściekliźnie. Więcej informacji na temat postępowania
z szopami praczami, można znaleźć na stronienyc.gov/wildlife.
Jelenie
Mulaki białoogonowe to roślinożercy, co oznacza, że żywią się roślinami. Czasami rośliny w ogrodzie są
bardziej atrakcyjne dla jeleni niż rośliny na pobliskich terenach naturalnych. Więcej informacji można znaleźć na
stronie nyc.gov/wildlife.
Wiewiórki
Jednymi z najbardziej uciążliwych szkodników ogrodowych są wiewiórki, które słyną z tego, że biorą kęs
pomidora, a następnie odchodzą. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, jak radzić sobie z wiewiórkami
w ogrodzie warzywnym z Center for Agriculture, Food, and the Environment na University of Massachusetts
Amherst:49
●
●
●
●

Małe kopuły lub klatki wykonane z drobnej siatki (1/2 cala w celu zabezpieczenia przed pręgowcami
amerykańskimi) drutu mogą chronić pojedyncze rośliny lub małe rzędy, aż rośliny lub uprawy dojrzeją.
Ekstrakty roślinne, takie jak papryka (ostra papryka lub pieprz cayenne), czosnek, olejki gorczycowe
i inne, które odstraszają z powodu smaku lub podrażnienia skóry.
Należy usunąć pobliskie zasoby, które przyciągają dzikie zwierzęta: karmniki dla ptaków, wanny dla
ptaków, karmy dla zwierząt, miski do pojenia i niezabezpieczone kontenery na śmieci.
Należy umieścić kompost, który zawiera resztki owoców i warzyw, w pojemnikach zabezpieczonych
przed szkodnikami.

Szczury
Zmorą każdego nowojorczyka są szczury, które potrafią dostać się do ogrodów społecznych. Dostępnych jest
wiele środków ostrożności, które ogrodnicy mogą podejmować, aby zabezpieczyć się przed szczurami, jak
również działań w przypadku pojawienia się szczurów. Informacje przedstawione w tym punkcie zostały
zaczerpnięte z materiałów DOHMH. Więcej informacji można znaleźć na stronie nyc.gov/rats. Jeśli w ogrodzie
podjęto wszelkie środki ostrożności i nadal występuje poważny problem ze szczurami, należy zadzwonić pod
numer 311.
Zapobieganie szczurom
Szczury szukają miejsc do życia, które zapewniają im wszystko, czego potrzebują do przetrwania: jedzenie,
wodę, schronienie i bezpieczne drogi poruszania się. Szczury chętnie budują gniazda lub nory w ziemi i wolą
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Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Center for Agriculture, Food, and the Environment na University
of Massachusetts Amherst pod adresem ag.umass.edu
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przemieszczać się cały czas tymi samymi ścieżkami – często wykorzystując ściany, płoty i krzewy, aby znaleźć
drogę.
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Należy dbać o czystość w ogrodzie. Stosy resztek i śmieci to doskonałe kryjówki oraz miejsca do
zakładania gniazd.
Pojemniki na kompost należy wyłożyć metalową siatką z oczkami o wielkości ¼ cala. Do pierwszego
etapu kompostowania można również użyć zamykanego, podwyższonego bębna. Co istotne, częste
korzystanie z pojemnika na kompost i jego opróżnianie odstrasza szczury!
Należy zakrywać odsłoniętą glebę. Można do tego celu użyć zrębków drzewnych, żwiru lub ściółki.
Należy porozmawiać z sąsiadami ogrodu! Czy prawidłowo składują swoje śmieci w twardych
plastikowych lub metalowych pojemnikach ze szczelnie dopasowanymi pokrywami?
Wszystkie śmieci należy przechowywać w twardych plastikowych pojemnikach z pokrywą
zabezpieczającą przed szczurami. Szczury wyjadają śmieci.
Warto rozważyć usunięcie z ogrodu wszystkich pojemników na śmieci i wprowadzenie zasady, zgodnie
z którą wszyscy członkowie i goście muszą wynieść z ogrodu wszelkie przyniesione ze sobą rzeczy.
Ewentualnie należy zapewnić wystarczającą liczbę pojemników na śmieci, aby móc pomieścić
wszystkie odpadki z ogrodu. Pozostawione śmieci będą przyciągać szczury.
Tereny zielone wokół posesji nie powinny być porośnięte wysokimi chwastami, a krzewy powinny być
przycięte blisko ziemi. Należy zachować strefę wolną od roślin o szerokości od 16 do 24 cali wzdłuż linii
ogrodzeń, obiektów wewnętrznych i sąsiednich budynków.
Należy sprawdzić fundamenty szopy, altany lub innego obiektu architektury ogrodowej, chodnika i drzwi
pod kątem pęknięć lub dziur oraz naprawić je, stosując wypełnienie i uszczelnienie.
Warto nisko przyciąć gałęzie krzewów i warzyw do 8 cali nad ziemią, aby zniechęcić szkodniki do rycia
w ziemi.
Nie należy zachęcać do dokarmiania ptaków lub kotów i umieścić znaki informacyjny z zaleceniem, aby
tego nie robić.
W celu uniknięcia siedlisk szczurów wymagane są obecnie betonowe podkładki pod nowymi szopami,
altanami i innymi obiektami. Prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych w przypadku
pytań.

Należy szukać dowodów
●
●
●
●

Szczury wychodzą w nocy, więc po zmroku można przespacerować się z latarką po ogrodzie. W ten
sposób można się dowiedzieć, dokąd zmierzają szczury, a za dnia sprawdzić, czy znajdują się tam
jakieś nory.
Należy szukać w miejscach, w których przebywają szczury. Większość szczurów zamieszkuje gniazda
lub nory. Nory to dziury w ziemi lub betonie o szerokości od 1 do 4 cali, o gładkich krawędziach. Można
je znaleźć pod krzewami i roślinami. Często mają otwór wejściowy i wyjściowy.
Należy szukać odchodów. Odchody łatwo znaleźć w pobliżu kosza na śmieci.
Zalecaną metodą jest szukanie dziur i śladów zębów na drewnianych i plastikowych pojemnikach na
śmieci.

Utrzymywanie porządku to podstawa
Sprzątanie i usuwanie zbędnych przedmiotów to łatwy i skuteczny sposób zapobiegania wizytom szczurów.
●
●
●

Należy zmywać odchody i pozostałości po śladach. Szczury komunikują się i wabią wzajemnie poprzez
swój mocz i odchody. Należy zamiatać odchody i usuwać ciemne, tłuste ślady. Umyć miejsce wodą
i łagodnym roztworem wybielacza (jedna część wybielacza, 10 części wody).
Pozbyć się zbędnych przedmiotów. Zbędne przedmioty to doskonałe miejsca, w których szczury mogą
się ukrywać, spać, gniazdować i rozmnażać. Usunąć (i poddać recyklingowi) stosy gazet, toreb
papierowych, kartonów i butelek. Przedmioty należy przechowywać z dala od ścian i od ziemi.
Należy usuwać chwasty i odpowiednio pielęgnować krzewy. Szczury często można znaleźć w norach
pod krzewami i roślinami. Wysokie trawy, krzewy, krzewinki i ściółka nie powinny znajdować się
w pobliżu fundamentów budynków. Wyrwać bluszcz wokół nor. Zmienia powinna być nieosłonięta
w odległości 6 cali od budynków, a krzewy należy przyciąć od dołu. Należy zachować odstępy między
roślinami i unikać gęstego sadzenia. W ogrodach nie powinno być chwastów i śmieci.
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Głodzenie szczurów
Szczur potrzebuje zaledwie jednej uncji pożywienia dziennie. Nie można pozwolić, aby śmieci stały się ich
pożywieniem.
●

●

Należy robić porządek ze śmieciami. Należy przenieść pojemniki do krawężników podczas godzin
odbioru nieczystości. Pozostawienie ich na noc wabi szczury. Należy zadbać o wystarczającą liczbę
pojemników na śmieci, aby pomieścić śmieci między kolejnymi odbiorami. Używać twardych
plastikowych lub metalowych pojemników ze szczelnie dopasowanymi pokrywkami.
Chronić żywność. Nie zostawiać pożywania dla bezdomnych kotów, gołębi lub wiewiórek.

Solidne uszczelnienie
Szczury wygryzają dziury w budynkach i potrafią przecisnąć się przez szczeliny oraz otwory o średnicy zaledwie
pół cala. Aby skutecznie pozbyć się szczurów, należy zaślepić wszystkie otwory i pęknięcia w obiektach
architektury ogrodowej. W przypadku kurników i pojemników na kompost należy użyć siatki metalowej
z oczkami ¼ cala.
Nory w ogrodzie? Zasyp je! Można wypełnić je stalitem, rodzajem żwiru wykonanego z łupków, lub zawalić nory
w ziemi, wypełniając je ziemią i ubijając łopatą, lub nadeptując na nie. Można również użyć zaprawy lub
cementu do wypełnienia szczelin i dziur w betonie oraz wybrukowanych powierzchniach. Duże otwory należy
przykryć metalową listwą lub siatką, a następnie uszczelnić zaprawą lub cementem.
Pozbądź się szczurów
Stosowanie przynęt na gryzonie do skuteczny sposób na pozbycie się szczurów, ale jest to zdecydowanie
zadanie dla specjalistów. W przypadku wszystkich ogrodów społecznych GreenThumb podlegających
jurysdykcji NYC Parks, zwalczaniem gryzoni zajmuje się zespół operacyjny GreenThumb lub DOHMH. W czasie
wizyt tych zespołów przeprowadzane będą inspekcje, przekazywane instrukcje na temat zintegrowanej ochrony
przed szkodnikami (IPM), omawiane kroki, które może podjąć ogrodnik oraz, w razie potrzeby, przekazywana
jest przynęta. Więcej informacji na temat tej opcji można uzyskać od koordynatora kampanii informacyjnych
(OC) GreenThumb. Jeśli grupa ogrodowa chce zatrudnić specjalistę, GreenThumb musi najpierw zatwierdzić
dostawcę.
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Utrzymanie w zimie – wskazówki
W miarę zbliżania się okresu zimowego zachęcamy wszystkie grupy ogrodowe do opracowania zimowego planu
zarządzania zwierzętami, instalacjami wodnymi i systemami zbierania wody deszczowej, a także planu
odśnieżania w celu zapewnienia opracowania procesu szybkiego odśnieżania i usuwania lodu, gdy już się
pojawi śnieg. Jeśli grupa ogrodowa potrzebuje pomocy w opracowaniu planu, prosimy o kontakt
z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC). Pielęgnacja naszych ogrodów świadczy o nas wszystkich jako
członkach ogrodów społecznych.

Chodniki
Odśnieżanie i usuwane lodu z chodników przed ogrodami po nastaniu zimowej pogody zdecydowanie nie
stanowi najprzyjemniejszej części zarządzania ogrodem społecznym, ale jest obowiązkiem wszystkich
ogrodników w NYC Parks. Dlatego doceniamy zaangażowanie ogrodników w utrzymanie chodników przed
ogrodami i zapewnienie bezpieczeństwa na chodnikach ich sąsiadom. Przedstawiciele ogrodów, które nie
podlegają NYC, powinni skontaktować się z właścicielem nieruchomości. Utrzymanie ciągów pieszych przed
ogrodami w czystości i zapewnienie tam przejścia jest nie tylko ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa
członkom społeczności, ale także wymagane przez prawo. Nieodśnieżanie chodników przed ogrodami
znajdującymi się na terenie należącym do City stanowi naruszenie umowy licencyjnej GreenThumb oraz
kodeksu administracyjnego NYC (NYC Administrative Code).
Wytyczne:
Dobre praktyki w zakresie odśnieżania oraz usuwania lodu
z chodników:
●

●

●

●
●

Zaleca się wyznaczenie grupy osób, a nie tylko jednej osoby.
o Jeśli chodnik sąsiadujący z ogrodem jest dużych
rozmiarów, do odśnieżania potrzebna będzie większa
grupa osób.
o Jeśli chodnik sąsiadujący z ogrodem jest mniejszych
rozmiarów, do odśnieżania potrzebna będzie
mniejsza grupa osób.
Warto robić sobie przerwy! Podczas pracy nie obciążać
pleców! Nie wolno się przeciążać. Nie wolno się spieszyć
podczas odśnieżania i nie można tego wykonywać
samodzielnie.
Należy rozsypać chlorek wapnia przed opadami śniegu w celu
ułatwienia topnienia i po pierwszym etapie odśnieżania
ponownie ostrożnie rozsypać; niewielka ilość wystarcza na
długo.
o W przypadku występowania warstwy lodu należy
pozwolić, aby chlorek wapnia roztopił lód, a następnie
usunąć lód łopatą z chodnika.
Gdy temperatura spadnie poniżej 20°F lub lód będzie zbyt
gruby, chlorek wapnia nie będzie tak skuteczny. Zamiast
niego można użyć odladzacza.
Na chodniku należy wytyczyć ścieżkę w śniegu o szerokości
co najmniej 3 stóp zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie
o niepełnosprawnych Amerykanach (Americans with
Disabilities Act, ADA).

Odśnieżanie w Jardin de la Roca.
Autor zdjęcia: Salvador Dominguez,
ogrodnik społeczny GreenThumb
w Jardin de la Roca.

Zasady GreenThumb
Zasady opisane w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC
Parks.
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●

●

W grupach ogrodowych musi być opracowany grupowy plan zapewnienia bezpieczeństwa na
chodnikach po opadach śniegu.
o Które osoby podejmują działania w razie śnieżycy? Kto i kiedy podejmuje działania?
GreenThumb zaleca dzielenie się obowiązkami – nie powinna to być za każdym razem ta sama
osoba.
o Kogo można wezwać do pomocy przy odśnieżaniu, jeśli jest więcej śniegu niż zazwyczaj?
Należy opracować plan awaryjny.
Grupy ogrodowe GreenThumb podlegające jurysdykcji NYC Parks, które nie odśnieżają chodników ani
nie usuwają oblodzenia zgodnie z przepisami DSNY podanymi poniżej dopuszczają się naruszenia
zasad GreenThumb.

Prawo NYC
●

Należy przestrzegać przepisów DSNY dotyczących utrzymania chodników po śnieżycy:
o Po ustaniu opadów śniegu należy odśnieżyć chodniki w ciągu dnia. Jeśli śnieg przestanie
padać w następujących godzinach:
▪ 7:00 – 16:49 Należy odśnieżyć w ciągu czterech godzin
▪ 17:00 – 20:59 Należy odśnieżyć w ciągu 14 godzin
▪ 21:00 – 6:59 Należy odśnieżyć do godz. 11:00
o Hydranty przeciwpożarowe należy odśnieżyć, pozbawić oblodzeń i innych pozostałości.

Śmieci
Zasady GreenThumb
●

Śmieci i odpadki mogą trafiać do ogrodu lub na chodnik. Grupa ogrodowa jest nadal odpowiedzialna za
utrzymanie i sprzątanie ogrodu w okresie zimowym.

Godziny otwarcia
Zasady GreenThumb
●

W okresie od 1 listopada do 31 marca ogród nie musi być otwarty dla zwiedzających, ale istnieje taka
możliwość. Niektóre grupy ogrodowe organizują programy świąteczne i zajęcia sezonowe, w tym
obchody Halloween, Dnia Zmarłych, przesilenia oraz imprezy świąteczne.

Dodatkowe informacje dotyczące warunków panujących zimą
●
●
●
●
●

Wszelkie zwierzęta hodowlane, które żyją w ogrodzie, w tym kury, należy trzymać w sposób
zapewniający im zdrowie i bezpieczeństwo. Należy je nadal codziennie dokarmiać, spędzać z nimi czas,
zmieniać im ściółkę i dbać o to, by ich woda nie zamarzała w okresach niskich temperatur.
Należy odpowiednio dbać o instalacje wodne, systemy nawadniające i systemy zbierania wody
deszczowej, aby chronić rury przed zamarznięciem i zapewnić rybom lub żółwiom zdrowe środowisko
życia.
W ogrodach podlegających jurysdykcji NYC Parks, pracownicy Parks będą włączać wewnętrzne
instalacje wodne wiosną i wyłączać je jesienią.
Zamki i zawiasy można zimą zabezpieczyć przed zacinaniem się, stosując środek WD-40.
Gdy sezon dobiega końca, każdej jesieni należy uporządkować ogród. Należy wyczyścić i naostrzyć
narzędzia, uporządkować szopę na narzędzia, usunąć wszelkie chore lub zaatakowane przez szkodniki
resztki roślin, aby nie przezimowały, uzupełnić podłoże w podwyższonych grządkach, dodając
kompostu, a także wysypać zrębki drzewne na ścieżkach i usunąć tymczasowe kraty.
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Oczka wodne i instalacje wodne
Oczka wodne mogą być urokliwymi, pięknymi dodatkami do
ogrodu społecznego, jeśli są prawidłowo i bezpiecznie
utrzymywane. Wymagają one również wiele pracy i stanowią
potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa, jeśli nie są
prawidłowo zamontowane i utrzymywane. Jeśli grupa ogrodowa
ma możliwość i zdolność bezpiecznego zbudowania i utrzymania
oczka wodnego lub instalacji wodnej, należy spełnić poniższe
wymagania.
Zasady w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów
społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks i są zalecane
dla wszystkich innych osób.

Zasady GreenThumb
●

●

●

●

Wszystkie oczka wodne muszą być wyposażone
w pompę do napowietrzania wody.
○ Dobrym rozwiązaniem dla zasilania pompy są
panele słoneczne.
Wszystkie oczka wodne muszą być wyposażone
w ogrodzenie lub barierę (gęste krzewy, kamienny mur
itp.) z bramką zabezpieczającą przed dziećmi lub inną
odpowiednią barierę (o wysokości 36 cali) w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.
Oczka wodne z rybkami lub innymi dzikimi zwierzętami
wodnymi muszą mieć głębokość co najmniej 3,5 stopy.
Oczko wodne na La Plaza Cultural odgrodzone
○ Karp koi wymaga co najmniej 20 stóp
kamieniami | Autor zdjęcia: Ariana Arancibia,
GreenThumb.
kwadratowych powierzchni.
Wokół i w pobliżu oczka wodnego należy umieścić
widoczne tablice z następującymi zasadami:
○ Osoby odwiedzające muszą nadzorować dzieci przyprowadzane do ogrodu.
○ Psy muszą być trzymane na smyczy i znajdować się pod nadzorem przez cały czas pobytu
w ogrodzie.
○ Pływanie w oczku wodnym jest zakazane
(dotyczy to także psów).
○ Zabrania się łowienia ryb.
○ Woda z oczka wodnego nie nadaje się do
spożycia przez ludzi.
○ O wszelkich dodatkowych zasadach decyduje
ogród: zakaz wrzucania monet, śmiecenia itp.

Procedura instalacji oczka wodnego GreenThumb:
●

Wszyscy członkowie ogrodu powinni mieć szansę
wypowiedzenia się na temat oczek wodnych. Pomysł
należy przedstawić na zebraniach członków ogrodu
i upewnić się, że projekt jest zgodny z procedurą
dotyczącą nowych pomysłów określoną w regulaminie
ogrodu.

Oczko wodne z odpowiednimi zabezpieczeniami
w ogrodzie społecznym Green Oasis na
Manhattanie | Autor zdjęcia: Ariana Arancibia,
GreenThumb
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●

Należy przedłożyć plan koordynatorowi kampanii informacyjnych (OC). Wzór jest dostępny w
Załączniku E. Plan powinien zawierać:
o
o
o
o
o
o
o
o

●
●

opis procesu, w którym grupa ogrodowa zaproponowała i podjęła decyzję o realizacji tego
nowego projektu,
rysunki planowanego oczka wodnego, w tym wszelkich ogrodzeń, nasadzeń i oznakowania,
wykaz materiałów budowlanych,
względy bezpieczeństwa,
typ systemu pomp do napowietrzania wody,
plany dotyczące dzikich zwierząt, w tym ryb,
plany zapobiegania namnażaniu się komarów,
plany dotyczące bieżącej konserwacji: utrzymywanie wody w czystości, zimowanie oczka
wodnego, monitorowanie poziomu amoniaku/azotanów, sprzątanie śmieci, konserwacja pompy,
monitorowanie obecności komarów i glonów, rozwiązywanie problemów itp.

Koordynator kampanii informacyjnych (OC) sprawdzi plan pod kątem zgodności z zasadami
GreenThumb i umówi wizytę na miejscu.
Ostateczny projekt i propozycja zostaną zweryfikowane pod kątem bezpieczeństwa, zgodności
z prawem i względów operacyjnych w dzielnicy. Należy pamiętać, że nie wszystkie oczka wodne
i instalacje wodne zostaną zatwierdzone –
w różnych miejscach mamy do czynienia z różnymi sytuacjami, a my dołożymy wszelkich starań, aby
podejmować współpracę i reagować na pomysły.
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Wydarzenia
Wydarzenia to ciekawy sposób na zaangażowanie społeczności, poznanie swoich sąsiadów i zwiększenie liczby
członków. Dotychczas w ogrodach społecznych w całym mieście odbywały się pokazy sztuki, wieczory filmowe,
koncerty muzyczne, obchody Halloween dla dzieci, targowiska, dożynki, imprezy dla wolontariuszy, odczyty
poezji i wiele innych.

Zasady GreenThumb
W przypadku ogrodów społecznych GreenThumb pod jurysdykcją NYC Parks:
Umowa licencyjna zobowiązuje wszystkie ogrody znajdujące się na terenie będącym pod jurysdykcją NYC
Parks do organizowania co najmniej dwóch darmowych wydarzeń dla społeczności każdego roku oraz do
wcześniejszego powiadamiania o nich GreenThumb. Wszystkie wydarzenia muszą być zgodne z misją
GreenThumb i pisemnie zatwierdzone przez GreenThumb przed ich zorganizowaniem. Wydarzenia te mogą
obejmować zarówno małe odczyty poezji w ogrodzie, jak i większe imprezy uliczne.
Na naszej stronie internetowej znajduje się zakładka GreenThumb Często zadawane pytania (FAQ), w której
określono nasze zasady dotyczące wydarzeń i gdzie udzielono odpowiedzi na pytania wykraczające poza treść
niniejszego podręcznika. FAQ można znaleźć w Załączniku B.50
Formularz zgłoszenia wydarzenia
We wszystkich ogrodach społecznych NYC Parks obowiązuje wymóg uprzedniego zgłoszenia wydarzenia
koordynatorowi kampanii informacyjnych (OC) za pomocą formularza zgłoszenia wydarzenia GreenThumbz z
dotrzymaniem następujących terminów:51
●
●
●
●

1 marca: W przypadku wydarzeń proponowanych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca
1 czerwca: W przypadku wydarzeń proponowanych w okresie od lipca do 30 września
1 września: W przypadku wydarzeń proponowanych w okresie od 1 października do 31 grudnia
1 grudnia: W przypadku wydarzeń proponowanych w okresie od 1 stycznia do 30 marca
Wydarzenia dodawane poza terminem zgłoszenia: W przypadku wydarzeń, które nie były jeszcze
zaplanowane w odpowiednim terminie składania wniosków, ogrody muszą powiadomić swojego
koordynatora kampanii informacyjnych (OC) niezwłocznie po zaplanowaniu wydarzenia. GreenThumb
dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć rozpatrywanie zgłoszeń i udzielić odpowiedzi w jak
najkrótszym czasie.

Wydarzenie, które wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez GreenThumb poprzez formularz zgłoszenia
wydarzenia GreenThumb to dowolna działalność, która:
●
●
●
●

wymaga jakichkolwiek zatwierdzeń lub pozwoleń wymienionych poniżej lub
skutkuje zamknięciem ogrodu dla zwiedzających w okresie zaplanowanych 20 godzin otwarcia ogrodu
lub
obejmuje zaproszenie uczestników ramach planowanych działań społecznych, które nie są związane
z ogólnym funkcjonowaniem i utrzymaniem ogrodu lub
wiąże się z innym wydarzeniem określanym przez NYC Parks jako wymagające uprzedniej zgody.

Wydarzenia, które nie wymagają formularza zgłoszenia GreenThumb ani uprzedniej zgody:
● wszelkie wydarzenia organizowane przez lub we współpracy z GreenThumb, w tym Dzień Otwarty,
warsztaty prowadzone przez pracowników, wolontariat prowadzony przez GreenThumb, sztuka
w ogrodzie i podobne wydarzenia,
● działania typowo związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem ogrodu, w tym spotkania
w ogrodzie, dni robocze w ogrodzie, wewnętrzne wydarzenia w ogrodzie oraz inne działania związane
z obowiązkami wynikającymi z licencji.
50
51

Wydarzenia GreenThumb – FAQ można znaleźć na stronie bit.ly/GT_Events_FAQ
Formularz dotyczący wydarzeń GreenThumb znajduje się na stronie bit.ly/GTEventForm
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Należy pamiętać, że zgłoszenie wydarzenia nie jest równoznaczne ze zgodą na jego organizację, a czas
oczekiwania na zgodę różni się w zależności od złożoności wydarzenia, dlatego prosimy o składanie zgłoszeń
od razu po powzięciu informacji o możliwym wydarzeniu. Terminy rozpatrywania zgłoszeń mogą być różne,
dlatego zgłoszenia należy składać jak najwcześniej przed proponowaną datą, ale nie później niż w terminie
określonym powyżej. Wydarzenia nie uznaje się za zatwierdzone aż do wydania wyraźnej pisemnej zgody przez
GreenThumb, która jest konieczna do jego organizacji.
Ogród nie może być zamknięty dla osób z zewnątrz w celu zorganizowania prywatnej imprezy w czasie
ustalonych godzin otwarcia. Jeśli wydarzenie ma miejsce podczas regularnych godzin otwarcia, ogród musi
pozostać otwarty, w przeciwnym razie grupa będzie musiała opublikować dodatkowe godziny otwarcia w ciągu
tygodnia od daty wydarzenia, aby zrekompensować przerwę w dostępie do ogrodu.
Dodatkowe zgody i pozwolenia:
Ponadto ogrody muszą uzyskać wszelkie inne niezbędne zgody, pozwolenia lub inne upoważnienia wymagane
przez federalne, stanowe lub miejskie przepisy, regulacje i zarządzenia mające zastosowanie do wszelkich
aspektów organizacji wydarzenia, w tym m.in. wszelkie wymagane przez Departament Policji pozwolenia na
nagłośnienie; pozwolenie od straży pożarnej; pozwolenie z Wydziału Budownictwa; pozwolenie z Wydziału
Zdrowia miasta i stanu; lub pozwolenie z Wydziału Ochrony Środowiska (DEP) stanu Nowy Jork . Na wniosek
GreenThumb postara się określić wymagane zgody, ale to poszczególne ogrody są odpowiedzialne za
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń.
Wydarzenia, w przypadku których, zgodnie z powyższym, mogą być wymagane dodatkowe zgody obejmują:
●

●

●

●

Wydarzenia organizowane przez osoby trzecie: Grupa ogrodowa może otrzymywać od osób
niebędących członkami oraz organizacji zewnętrznych zapytania o możliwość organizacji przyjęć
urodzinowych i innych prywatnych imprez w ogrodzie. Grupa ogrodowa może opracować procedurę
rozpatrywania takich zgłoszeń, łącznie z formularzem zgłoszeniowym, procesem decyzyjnym, kryteriami
wydarzeń itp. i przyjmować lub odrzucać takie zgłoszenia według własnego uznania. W przypadku
wszelkich wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych w ogrodzie przez osobę trzecią należy
uzyskać uprzednią pisemną zgodę GreenThumb, korzystając z formularza zgłoszenia wydarzenia.
Należy również zapoznać się z rozdziałem Postępowanie w zakresie funduszy, darowizn i sprzedaży,
aby uzyskać informacje o przyjmowaniu darowizn.
Stosowanie otwartego ognia lub używanie agregatów prądotwórczych: W przypadku wydarzeń
z zastosowaniem otwartego ognia lub elementów grzewczych lub z użyciem określonych agregatów
prądotwórczych należy uzyskać uprzednią pisemną zgodę NYC Parks oraz odpowiednie pozwolenie(-a)
od FDNY.52,53. Należy zapoznać się z rozdziałem Zasady dotyczące źródeł ognia w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Nagłośnienie: W przypadku każdego wydarzenia z nagłośnieniem należy uzyskać pozwolenie na
nagłośnienie na nagłośnienie od NYPD.54 GreenThumb może w razie potrzeby przekazać grupom
ogrodowym o nieposzlakowanej opinii pismo, które można zanieść do lokalnego okręgu w celu
uzyskania pozwolenia na nagłośnienie.
Transakcje pieniężne: Grupy ogrodowe mogą przeprowadzić dwie zbiórki pieniężne w ciągu roku, po
wcześniejszym uzyskaniu zgody od GreenThumb.55 W przypadku wszystkich wydarzeń, z wyjątkiem
tych dwóch zbiórek, w ramach których proponuje się sprzedaż towarów lub usług lub w inny sposób
generuje się przychody, w tym między innymi opłaty za wstęp lub sprzedaż biletów należy uzyskać
zgodę na tymczasowe korzystanie (Temporary Use Authorization, TUA) z Wydziału ds. Dochodów NYC
Parks (Revenue Division) (Zob. Często zadawane pytania na temat zgód na tymczasowe korzystanie
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Pozwolenie na stosowanie otwartego ognia od FDNY: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/peropenflames.page
53 Pozwolenie na użycie agregatu prądotwórczego od FDNY: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/new-york-city-firedepartment.page
54 Pozwolenie na nagłośnienie: od NYPD: https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/law-enforcement/permits-licensespermits.page
55 Więcej informacji o zasadach pozyskiwania funduszy można znaleźć w rozdziale Postępowanie odnośnie funduszy,
darowizn i sprzedaży w niniejszym podręczniku.

60

●

●

w rozdziale Postępowanie w zakresie funduszy, darowizn i sprzedaży). Należy pamiętać, że sprzedaż
produktów uprawianych w ogrodzie jest dozwolona zgodnie z licencją i nie wymaga uprzedniej zgody.
Zbiórka pieniędzy może być jednorazowym wydarzeniem lub trwającą serią biletowaną (np. zajęcia
jogi), pod warunkiem, że odbywa się poza godzinami otwarcia ogrodu.
Filmowanie i fotografowanie: W przypadku wszelkich wydarzeń związanych z komercyjnym
filmowaniem lub fotografowaniem należy uzyskać pozwolenie z Wydziału Mediów i Rozrywki przy
Biurze Burmistrza (Mayor's Office of Media and Entertainment), jak również pisemną zgodę od NYC
Parks. Należy zacząć od wypełnienia kwestionariusza NYC Parks.56 Filmowanie niekomercyjne nie
wymaga uzyskania pozwolenia i może być zatwierdzone według uznania grupy ogrodowej.
Zamknięcie ulicy: Biuro wydające pozwolenia na działania uliczne (Street Activity Permit Office,
SAPO) wydaje różne typy pozwoleń, które uwzględniają zamknięcie ulicy, jeśli w ogrodzie ma odbyć się
impreza uliczna, projekt rewitalizacji zieleni, festiwal lub targi.57 W celu ubiegania się o pozwolenie na
zamknięcie ulicy należy odwiedzić stronę nyc.gov/sapo lub zadzwonić pod numer (212) 788-0025. Może
to zająć kilka miesięcy – należy zacząć co najmniej sześć miesięcy przed planowanym wydarzeniem.

Wykaz pozwoleń wymaganych przez miasto Nowy Jork w związku z wydarzeniami można znaleźć na stronie
internetowej Ogólnomiejskiego Biuro ds. Koordynacji i Zarządzania Wydarzeniami (Citywide Event Coordination
and Management Office).58
Ponadto:
●

●
●

O ile wydarzenie nie jest zbiórką pieniędzy, na którą uzyskano z wyprzedzeniem zgodę od NYC Parks
lub GreenThumb, jak określono w licencji, grupy nie mogą domagać się darowizn, wymaganych datków,
zalecać darowizn, opłat za wstęp, kaucji lub używać podobnego języka. Należy zapoznać się
z rozdziałem Postępowanie w zakresie funduszy i sprzedaży niniejszego podręcznika w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Grupy ogrodowe mogą przyjmować dobrowolne indywidualne darowizny pieniężne i rzeczowe.
GreenThumb zachęca grupy ogrodowe do budowania relacji z urzędnikami wyłonionymi w wyborach.
Jeśli grupa ogrodowa chciałaby zorganizować wydarzenie związane z kampanią polityczną, jest
zobowiązana do uzyskania pozwolenia na wydarzenia specjalne od NYC Parks (Parks Special Events
Permit).59

Jakie wsparcie może zapewnić GreenThumb:
●
●
●

●

Można wziąć udział w jednym z naszych warsztatów w zakresie planowania wydarzeń, aby nauczyć się,
jak w prosty, szybki i łatwy sposób organizować wydarzenia w ogrodzie i prowadzić przyjemne,
wypełnione zabawą zajęcia w swojej społeczności.
W razie wątpliwości co do potrzebnych pozwoleń można skontaktować się z koordynatorem kampanii
informacyjnych (OC) w celu uzyskania wskazówek.
Możemy zamieszczać ogłoszenia o wydarzeniach ogrodowych na stronie internetowej GreenThumb
i w mediach społecznościowych. Należy zgłosić wydarzenie przez stronę Zgłoszenie wydarzenia na
listę, 60aby zostało umieszczone w internetowym kalendarzu wydarzeń GreenThumb, a my je
opublikujemy, o ile otrzymamy je z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.
Wystarczy oznaczyć nas w swoich kontaktach w mediach społecznościowych na temat wydarzenia,
a my opublikujemy je na naszych platformach społecznościowych.
○ Facebook: GreenThumbNYC
○ Instagram: @greenthumbgrows
○ Twitter: @greenthumbgrows
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Pozwolenie na filmowanie i fotografowanie: http://nycgovparks.org/permits/film-shoot-request
Pozwolenia SAPO: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/permit-types.page
58 Ogólnomiejskie Biuro ds. Koordynacji i Zarządzania Imprezami: https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supportingpermitting-agencies.page
59 Dowiedz się więcej o pozwoleniu na wydarzenie specjalne od NYC Parks na stronie
https://nyceventpermits.nyc.gov/parks/Login.aspx?ReturnUrl=%2fParks%2f
60
Strona informacyjna dotycząca zgłoszenia imprez GreenThumb:
https://greenthumb.nycgovparks.org/event_listing_request.html
57
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○ Hashtag: #greenthumbgrows
Będziemy wdzięczni za zdjęcia z wydarzenia po jego zakończeniu! Możemy je opublikować w mediach
społecznościowych lub zamieścić je w naszych publikacjach drukowanych.
Jeśli dana grupa jest szczególnie zainteresowana przeprowadzeniem warsztatów bądź wydarzenia
GreenThumb w swoim ogrodzie, lub ma znakomity pomysł na nowe warsztaty, warto porozmawiać
z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC). Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły!

Sugestie dotyczące planowania:
●
●
●

●

●
●
●

Warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania dotyczące wydarzenia: „kto, co, gdzie, kiedy,
dlaczego i jak”.
Należy przygotować plan projektu i ramy czasowe.
Planowanie należy rozpocząć z co najmniej czteromiesięcznym wyprzedzeniem. Dzięki temu jest
wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie planowania, powiadomienie GreenThumb (zgodnie
z powyższymi terminami), zwrócenie się do społeczności o wsparcie i pomoc (dwa miesiące wcześniej),
promowanie wydarzenia osobiście i za pośrednictwem mediów społecznościowych (trzy tygodnie),
przygotowanie się do dnia (jeden lub dwa dni wcześniej), przeprowadzenie wydarzenia (w dniu
wydarzenia) i podsumowanie jego przebiegu (jeden dzień do tygodnia później). Trzeba przygotować
ulotki do dystrybucji w sąsiedztwie, zamieścić ogłoszenie na bramie ogrodu, a także zamieścić
ogłoszenia w lokalnych kościołach, radach społecznych, szkołach i na spotkaniach w ogrodach
społecznych. Trzeba dowiedzieć się, czy można rozwieszać ulotki w lokalnych kawiarniach, sklepach
spożywczych, pralniach i delikatesach.
Dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z lokalną prasą i blogami społecznościowymi, aby
dowiedzieć się, czy byłaby chęć z ich strony do opisania działalności ogrodu i jej wpływu. Zachęcamy
do omówienia współpracy z GreenThumb i używania poniższych sformułowań w materiałach
prasowych: „Nasz ogród społeczny GreenThumb jest jednym z 550 ogrodów należących do sieci
obejmującej całe miasto. Ogrody GreenThumb tworzą miejsca, które napawają sąsiedztwa dumą
i zapewniają niezliczoną ilość korzyści dla środowiska, gospodarki oraz społeczności w dzielnicach,
w których są uprawiane.”
Można rozważyć stworzenie grupy mailingowej, strony internetowej i profilu na Facebooku dla ogrodu
społecznego, aby dotrzeć do odbiorców.
Najlepiej przygotować listę kontrolną przed wydarzeniem i upewnić się, że wszyscy wolontariusze
i partnerzy wydarzenia doskonale znają swoje role.
Warto skontaktować się z naszym koordynatorem kampanii informacyjnych (OC), aby uzyskać
dodatkowe narzędzia i zasoby do planowania wydarzeń w ogrodzie.

62

Postępowanie w zakresie funduszy, darowizn i sprzedaży
Jeśli grupa ogrodowa chce zbierać składki, ubiegać się o dotacje, pozyskiwać fundusze lub przyjmować
darowizny pieniężne, będzie potrzebowała bezpiecznego miejsca, w którym będzie mogła je monitorować
i przekazywać grupie ogrodowej. Grupy zbierające duże fundusze często rejestrują się jako organizacje nonprofit w celu uzyskania statusu organizacji zwolnionej z podatku. Jednak ze względu na formalności i opłaty
z tym związane, grupy działające na mniejszą skalę często korzystają z usług sponsora finansowego, który
zajmuje się przekazywaniem darowizn lub przyjmują niewielkie darowizny, nie oferując darczyńcy zwolnienia
z podatku.
Należy pamiętać, że NYC Parks zastrzega sobie prawo do kontrolowania dokumentacji finansowej ogrodów
podlegających jurysdykcji NYC Parks w dowolnym czasie. Należy na bieżąco aktualizować dokumentację.
Wszystkie ogrody zlokalizowane na terenie podlegającym jurysdykcji NYC Parks są zobowiązane do
regularnego udostępniania sprawozdań finansowych członkom ogrodu oraz okazywania dokumentacji
finansowej na żądanie członków ogrodu.

Księgowość
Regulamin ogrodu powinien zawierać jasne procedury przyjmowania i wydatkowania funduszy oraz
przekazywania informacji na temat danych finansowych członkom ogrodu. Na mocy umowy licencyjnej
GreenThumb, grupy ogrodowe mogą przyjmować składki z tytułu członkostwa w rozsądnej wysokości
wyłącznie w celu wspierania ogrodu, jego działalności i programu, ale w żadnym wypadku nie może ich
wymagać z tytułu członkostwa. Ewentualnie zamiast zbierania składek w niektórych grupach oferuje się metodę
skali ruchomej w odniesieniu do składek lub usługi w naturze w formie dodatkowego czasu wolontariatu.
Niektóre grupy ogrodowe mają jasno określone zasady dotyczące drobnej gotówki lub podejmowania decyzji
o zakupie w drodze głosowania przez członków grupy lub komitet zarządzający. Zasady zarządzania
funduszami zależą od członków grupy i powinny być jasno określone w regulaminie i przestrzegane przez
wszystkie osoby w ogrodzie.

Pozyskiwanie funduszy
Grupy ogrodowe zbierają fundusze wyłącznie w celu wspierania działalności ogrodu. Fundusze mogą pochodzić
ze składek członkowskich, dotacji, stoisk rolniczych i wielu innych inicjatyw. Zbiórki pieniędzy w celu wspierania
bieżącego funkcjonowania i utrzymania ogrodu, które odbywają się na miejscu w ogrodzie, mogą być
organizowane dwa razy w roku za uprzednią pisemną zgodą GreenThumb. Zbiórki pieniędzy, które odbywają
się poza ogrodem lub online, mogą być organizowane w dowolnym czasie i nie wymagają powiadomienia ani
zatwierdzenia przez GreenThumb.
Indywidualne darowizny
Grupy ogrodów społecznych GreenThumb mogą przyjmować darowizny w formie składek członkowskich ,
w ramach kampanii online mających na celu pozyskiwanie funduszy oraz dobrowolnych darowizn podczas
wydarzeń, ale nie można wymagać opłaty za członkostwo w ogrodzie lub obecność podczas wydarzeń
w ogrodzie, chyba że jest to jedna z dwóch dozwolonych zbiórek pieniędzy organizowana przez ogród. Grupy
ogrodowe mogą przyjmować tylko dobrowolne darowizny na rzecz ogrodu, chyba że wcześniej uzyskają zgodę
NYC Parks. Zasady dotyczące wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy są opisane w rozdziale
Wydarzenia.
Internetowe zbiorki pieniędzy (typu „crowdsourcing”) to świetny pomysł na zebranie pieniędzy na małe projekty,
takie jak nowy pojemnik na kompost czy system zbierania wody deszczowej. Istnieje wiele platform, takich jak
gofundme.org i ioby.org, które oferują różne poziomy usług w zależności od opłat. Warto sprawdzić, czy jedna
z tych platform jest odpowiednia do potrzeb danej grupy ogrodowej.
ioby oferuje wskazówki i webinaria na temat zbierania pieniędzy na swojej stronie ioby.org i często współpracuje
z GreenThumb na warsztatach podczas dorocznej konferencji GreenThumb GrowTogether oraz w ciągu roku.
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Dotacje
Grupy ogrodowe mogą ubiegać się o dotacje w celu finansowania swojej pracy. W przypadku niektórych dotacji
oferowanych przez organizacje działające w NYC nie jest wymagany posiadanie sponsora finansowego ani
statusu zgodnie z 501(c)3. Z tego względu są one dobrym rozwiązaniem na początku. Wiele dotacji jest
przeznaczonych na konkretne cele, jak np. kompostowanie, zwiększanie zasięgu działania lub uprawianie
większej ilości żywności. Organizacje takie jak Partnerships for Parks61 i Citizens Committee for NYC62 od
dawna wspierają ogrody społeczne NYC i mogą pomóc w opracowaniu wniosku o dotację. Należy zwrócić się
do koordynatora kampanii informacyjnych (OC) w celu uzyskania dodatkowych wskazówek o procesie
i rozpoczęciu działań.
W przypadku dużych dotacji, budżetu partycypacyjnego, finansowania kapitałowego i finansowania
uznaniowego dla ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks należy złożyć pisemny plan do
koordynatora kampanii informacyjnych (OC) w celu oceny wykonalności przed złożeniem wniosku o dotację lub
finansowanie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w ulepszeniu ogrodu!
Pozyskiwanie funduszy – wydarzenia
W celu uzyskania informacji o organizacji wydarzeń biletowanych i mających na celu pozyskanie funduszy
w ogrodzie należy zapoznać się z rozdziałem Wydarzenia niniejszego podręcznika.
Uznaniowe finansowanie od urzędników wyłonionych w wyborach i kapitał parków
Należy budować relacje z lokalnymi urzędnikami wyłonionymi w wyborach, w tym członkami Rady Miasta oraz
prezydentem dzielnicy, aby uświadomić ich o istnieniu ogrodu i pozyskać ich wsparcie. Członek rady może mieć
możliwość przydzielenia dofinansowania uznaniowego na potrzeby ulepszeń i infrastruktury w ogrodzie. W
przypadku zamiaru ubiegania się o uznaniowe dofinansowanie dla ogrodu społecznego podlegającego
jurysdykcji NYC Parks należy się upewnić, że nowy projekt jest zgodny z zasadami GreenThumb
przedstawionymi w niniejszym podręczniku.
Sprzedaż produktów rolnych
Grupy ogrodowe mogą sprzedawać owoce, warzywa, zioła, jaja, miód i inne produkty rolne uprawiane wyłącznie
w ogrodzie oraz wyłącznie w celu wspierania działalności i utrzymania ogrodu. Można sprzedawać również
dodatkowe produkty po otrzymaniu pozwolenia z Wydziału Dochodów NYC Parks. Należy unikać umieszczania
oświadczeń zdrowotnych na wszystkich produktach – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and
Drug Administration, FDA) reguluje oświadczenia zdrowotne w ramach przepisów dotyczących medycyny.
Sprzedaż musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami miejskimi,
stanowymi oraz federalnymi.
Na mocy uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym NYC (Zoning Resolution) ogrody społeczne mogą
sprzedawać żywność, którą uprawiają w obrębie ogrodu na tej samej działce. Należy zapoznać się ze stroną
FAQ pod adresem nyc.gov/agriculture w celu uzyskania informacji na temat wpływu zagospodarowania
przestrzennego na sprzedaż produktów rolnych.63
Sprzedaż żywności na publicznych chodnikach jest nadzorowana przez różne instytucje miejskie. Prosimy
o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC), oferującemu pomoc w znalezieniu odpowiedniej
instytucji, do której należy zwrócić się o pozwolenie.
Ogrody społeczne GreenThumb na terenie zarządzanym przez NYC Parks mogą służyć jako miejsca
dystrybucji produktów uprawianych na zewnątrz, rozprowadzanych w ramach programów rolnictwa wspieranego
przez społeczność (Community Supported Agriculture, CSA). Należy jednak pamiętać, że ogrody społeczne nie
mogą służyć jako miejsce transakcji finansowych dla CSA, chyba że wszystkie produkty pochodzą z uprawy na
miejscu w ogrodzie społecznym GreenThumb lub uzyskano wcześniej pisemną zgodę NYC Parks w formie
pozwolenia z Wydziału ds. Dochodów NYC Parks.
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Partnerships for Parks: cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks
Citizens Committee for NYC: citizensnyc.org
63
Dowiedz się więcej o rolnictwie miejskim w NYC na stronie https://www1.nyc.gov/site/agriculture/index.page
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Produkt

Czy grupy ogrodowe
GreenThumb
podlegające jurysdykcji
NYC Parks mogą
sprzedawać ten
produkt?

Przepisy stanu Nowy Jork6465 oraz przepisy
federalne

Świeże owoce,
warzywa i zioła

Tak

Licencja nie jest wymagana, jeśli są surowe
i niepokrojone

Sadzonki roślin

Tak

Licencja nie jest wymagana, jeśli sadzonki były
uprawiane przez licencjonowaną szkółkę. W
przypadku samodzielnej uprawy sadzonek
i prowadzenia działalności non-profit można
zarejestrować się jako licencjonowana szkółka
i uzyskać zwolnienie z opłaty. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy skontaktować się
z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC).

Jajka

Tak

Licencja nie jest wymagana

Miód

Tak

Licencja nie jest wymagana, jeżeli do miodu nie
dodaje się żadnych dodatków i miód nie został
zakupiony nigdzie indziej

Ryby

Tak, za pisemną zgodą
GreenThumb

Ryby mogą być sprzedawane wyłącznie w całości „na
lodzie”, bezpośrednio konsumentom.

Mięso

Nie

Licencja w zależności od rodzaju mięsa. Należy
zapoznać się z listą kontrolną dotyczącą
pozwolenia/licencji/certyfikatu targowiska15

Domowe dżemy
owocowe

Tak, za pisemną zgodą
GreenThumb

Wymagana licencja wytwórcy żywności domowej
produkcji66

Domowej
produkcji sosy,
salsy, pikle
i wszelkie
przetwory, które
wymagają
chłodzenia

Tak, za pisemną zgodą
GreenThumb

Produkty te muszą być wyprodukowane przez osobę
posiadającą licencję 20-C w certyfikowanej kuchni
komercyjnej, aby kwalifikowały się do sprzedaży.67
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Wiele z tych przepisów stanowych można znaleźć na liście kontrolnej Farmers’ Market Federation of New York Market
Managers’ Checklist na stronie https://mhcm.org/wp-content/uploads/2019/03/Market-Managers-Permits-Checklist-2016.pdf
65 Dowiedz się więcej o targowiskach w stanie Nowy Jork na stronie https://www.nyfarmersmarket.com/resources
66 Arkusz informacyjny dotyczący rejestracji wytwórcy żywności domowej produkcji w stanie Nowy Jork:
agriculture.ny.gov/FS/consumer/FSI-898D_Home_Processor.pdf
67 Informacje i definicje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w branży gastronomicznej w stanie
Nowy Jork: https://agriculture.ny.gov/food-business-licensing

65

Suszone zioła
i kwiaty do
gotowania,
herbaty itp.

Tak, za pisemną zgodą
GreenThumb

Produkty te muszą być wyprodukowane przez osobę
posiadającą licencję 20-C.68

Domowej
produkcji
produkty ziołowe
do pielęgnacji
skóry do użytku
zewnętrznego –
balsamy, mydła
itp.

Tak, jeśli wykorzystuje się
zioła uprawiane w czystej
glebie w ogrodzie

Nie jest wymagana licencja, jeśli nie są używane
kolorowe dodatki lub jakiekolwiek zakazane lub
szkodliwe substancje chemiczne.69 Ogród musiałby
posiadać ważne pozwolenie na sprzedaż (Sales Tax
Permit) w stanie Nowy Jork. Zarejestrowane
organizacje non-profit zgodnie z pkt 501(c)3 są
uprawnione do zwolnienia z podatku.

Suszone kwiaty
i zioła
nieprzeznaczone
do spożycia
przez ludzi

Tak

Licencja nie jest wymagana, natomiast konieczne jest
ważne pozwolenie na sprzedaż (Sales Tax Permit)
w stanie Nowy Jork. Zarejestrowane organizacje nonprofit zgodnie z pkt 501(c)3 są uprawnione do
zwolnienia z podatku.

Kwiaty cięte

Tak

Licencja nie jest wymagana, natomiast konieczne jest
ważne pozwolenie na sprzedaż (Sales Tax Permit)
w stanie Nowy Jork. Zarejestrowane organizacje nonprofit zgodnie z pkt 501(c)3 są uprawnione do
zwolnienia z podatku.

Marihuana
/konopie

Nie

NYC Parks nie zezwala na uprawę ani sprzedaż
marihuany lub konopi na terenie NYC Parks. Należy
zapoznać się z rozdziałem Zasady dotyczące palenia
papierosów i marihuany niniejszego podręcznika
w celu uzyskania dodatkowych informacji.

NYC Parks – Zgoda na tymczasowe korzystanie (Temporary Use Authorization, TUA)
Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do zarejestrowanych ogrodów społecznych GreenThumb
podlegających jurysdykcji NYC Parks:
TUA to pozwolenie, na mocy którego grupa ogrodowa lub dostawca mogą prowadzić działalność przynoszącą
dochód w ogrodzie społecznym podlegającym jurysdykcji NYC Parks przez ograniczony okres
nieprzekraczający 29 dni w roku kalendarzowym (w przeciwieństwie do ciągłego charakteru koncesji jak opisano
poniżej). Działalność taka może obejmować zbiórki pieniędzy, wydarzenia związane z usługami
gastronomicznymi, wydarzenia biletowane, płatne warsztaty, odpłatne szkolenia itp. Dotyczy ono jednorazowych
wydarzeń, podczas których sprzedawane będą bilety, żywność lub inne przedmioty.
Jeśli proponowane wydarzenie jest jedną z dwóch zbiórek pieniędzy dozwolonych w umowie licencyjnej
GreenThumb, grupa ogrodowa nie jest zobowiązana do ubiegania się pozwolenie TUA. W przypadku
dodatkowych wydarzeń przynoszących dochód po zatwierdzeniu przez NYC Parks i GreenThumb może być

68

NY State Ag & Markets podejmuje działania w celu zmiany tych zasad, aby umożliwić sprzedaż suszonych ziół bez
licencji.
69 Przepisy amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczące kosmetyków:
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/default.htm
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wymagane pozwolenie TUA. Jeżeli podczas wydarzenia nie są zbierane żadne fundusze (ani nie są
sprzedawane bilety z wyprzedzeniem), pozwolenie TUA nie jest wymagane.
W razie zamiaru zorganizowania wydarzenia, które wiąże się z generowaniem dochodu, należy poinformować
koordynatora kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb o swoich planach. Po zatwierdzeniu przez
GreenThumb, można wysłać wiadomość e-mail do przedstawiciela w biurze Wydziału Dochodów (lub
zadzwonić pod numer (212) 360-1397), podając następujące informacje:
●
●
●
●
●

Data wydarzenia
Opłata za wstęp (kwota pobierana od uczestników)
Średnia cena sprzedawanej żywności, jeśli dotyczy
Średnia cena sprzedawanych towarów, jeśli dotyczy
Lista sprzedawców, którzy będą sprzedawać produkty lub oferować catering, w tym:
o Rodzaj produktów dostępnych w sprzedaży
o Cenniki lub przedziały cenowe u poszczególnych sprzedawców
o Ewentualna kwota, jaką ogród pobiera od sprzedawcy za udział w programie

Po ewentualnym zatwierdzeniu Wydział Dochodów NYC Parks omówi wymagania w zakresie ubezpieczenia,
dodatkowych pozwoleń (np. tymczasowego zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej
z Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej w przypadku sprzedaży żywności) oraz wskaże, jakich
dodatkowych informacji potrzebuje do rozpatrzenia wniosku. Wydział Dochodów obliczy opłatę na poziomie 15
procent przewidywanego dochodu wygenerowanego podczas wydarzenia. Wydział uwzględni ceny
sprzedawanych biletów i żywności, liczbę przewidywanych uczestników, liczbę dni, w których odbywa się
wydarzenie oraz inne czynniki.
W zależności od rodzaju działalności przynoszącej dochód, może być wymagane ubezpieczenie:
●

W przypadku wydarzenia, na którym sprzedawane są dowolne produkty, w tym bilety i żywność
oraz odnośnie do którego złożono wniosek o wydanie pozwolenia TUA, wymagany jest również
certyfikat ubezpieczenia (Certificate of Insurance, COI) stanowiący potwierdzenie zawarcia
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej:70
o Suma ubezpieczenia zależy od lokalizacji (zaznaczone pole „LOC”).
o Co najmniej milion dolarów (1 000 000,00 USD)* za zdarzenie
o Co najmniej dwa miliony dolarów (2 000 000,00 USD)* za wszystkie zdarzenia
o W części „Opis działalności” (Description of Operations) należy zamieścić następującą
treść: „The City of New York, together with its officials and employees as Additional
Insured with coverage at least as broad as the most recent edition of ISO Form CG 20
26, and the City’s limits shall be no lower than Permittee’s” (City of New York wraz
z jego urzędnikami i pracownikami będzie objęte polisą co najmniej w zakresie
określonym w najnowszej wersji formularza ISO CG 20 26, a limity City nie będą niższe
niż strony otrzymującej pozwolenie).
o W części „Opis działalności” (Description of Operations) należy podać miejsce(-a)
i datę(-y) wydarzenia/wydarzeń.
o Imię i nazwisko posiadacza certyfikatu: „NYC Department of Parks & Recreation, The
Arsenal, 830 5th Ave, New York, NY 10065”
o Do certyfikatu COI należy dołączyć formularz zaświadczenia brokera (Załącznik F).
Zaświadczenie brokera powinno być poświadczone notarialnie i opatrzone taką samą
datą lub datą późniejszą niż data w COI.

W Internecie można znaleźć informacje na temat ubezpieczenia jednorazowych imprez, np. eventhelper.com i American
Community Gardening Association. Wystarczy trochę poszukać, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla danej imprezy
w ogrodzie.
70
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●

Jeśli do przewiezienia dostaw na wydarzenie używany będzie samochód, należy dostarczyć
certyfikat ubezpieczenia (COI) potwierdzający ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
o Co najmniej milion dolarów (1000000 USD) na każdy wypadek (łączny jednorazowy
limit odpowiedzialności – combined single limit) w przypadku odpowiedzialności
wynikającej z posiadania, utrzymania lub użytkowania wszelkich posiadanych na
własność, nie będących własnością lub wynajętych pojazdów.
o Do certyfikatu COI należy dołączyć odpowiedni formularz zaświadczenia brokera.
Zaświadczenie brokera powinno być podpisane/potwierdzone notarialnie i opatrzone
taką samą datą lub datą późniejszą niż data w certyfikacie COI.
Jeśli pojazdy NIE będą używane w ramach działalności związanej z wydarzeniem, należy
wypełnić i podpisać pismo o niekorzystaniu z pojazdów (Załącznik G) i złożyć wraz z pozostałą
dokumentacją ubezpieczeniową.

●

Ubezpieczenie wynagrodzeń pracowników
o Jeśli podczas wydarzenia nie zatrudnia się żadnych firm cateringowych ani
sprzedawców, a w grupie ogrodowej nie ma opłacanych pracowników, należy złożyć
wniosek o zwolnienie z ubezpieczenia wynagrodzeń pracowników (formularz CE200).71
o W przypadku zatrudniania firmy cateringowej lub zapraszania dodatkowych
sprzedawców świadczących usługi (wynajem krzeseł, nagłośnienie itp.) lub
sprzedających jakiekolwiek produkty każdy taki sprzedawca musi dostarczyć jeden
z trzech poniższych dokumentów:
▪
▪
▪
o

C-105.2 – świadectwo ubezpieczenia obejmującego ubezpieczenie
wynagrodzeń pracowników
U-26.3 – wydane przez Biuro Funduszu Ubezpieczeń stanu Nowy Jork
świadectwo ubezpieczenia obejmującego ubezpieczenie wynagrodzeń
pracowników
zwolnienie z ubezpieczenia wynagrodzeń pracowników (formularz CE-200)

Jeśli którykolwiek ze sprzedawców dostarczy certyfikat ubezpieczenia obejmującego
ubezpieczenie wynagrodzeń pracowników C-105.2 lub U-26.3, będzie musiał również
dostarczyć dowód ubezpieczenia na wypadek niepełnosprawności. W przypadku
złożenia formularza zwolnienia (CE-200) nie jest to konieczne.

Jeśli w ogrodzie planowana jest sprzedaż żywności innej niż surowe, niepokrojone owoce, warzywa
i zioła uprawiane w ogrodzie, należy wystąpić o pozwolenie lub licencję do Wydziału Zdrowia i Higieny
Psychicznej (DOHMH) lub Wydziału Rolnictwa i Rynków stanu Nowy Jork (NYSDAM).
● Jeśli grupa ogrodowa organizuje wydarzenie biletowane lub zbiórkę pieniędzy podczas których
będzie podawana żywność lub planuje sprzedaż żywności na wydarzeniu, należy złożyć
wniosek o tymczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gastronomicznej.72
● Jeśli grupa ogrodowa planuje przetwarzanie żywności na sprzedaż, np. pikle, dżemy itp. należy
zapoznać się z rozdziałem Postępowanie związane z funduszami, darowiznami i sprzedażą
podręcznika dla ogrodników GreenThumb w celu uzyskania szczegółowych informacji
o wymaganiach licencyjnych.

71 Wniosek o zwolnienie z ubezpieczenia wynagrodzenia pracowników (formularz CE-200) można złożyć online na stronie
businessexpress.ny.gov/app/answers/cms/a_id/2263/kw/CE
72 Dowiedz się więcej o tymczasowym zezwoleniu na prowadzenie działalności gastronomicznej na stronie
https://www1.nyc.gov/nycbusiness/description/temporary-food-service-establishment-permit
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●

Jeśli grupa ogrodowa planuje piec w domu np. ciasteczka czy babeczki i sprzedawać je
w ogrodzie, każdy kto piecze powinien zarejestrować się w stanie Nowy Jork jako wytwórca
żywności domowej produkcji.73 Rejestracja nie wiąże się z żadnymi opłatami ani kosztami.

Koncesje NYC Parks
Koncesje74 dotyczą bieżącej działalności przynoszącej dochód, jak np. kawiarnia w parku. Stałe stoisko rolnicze
lub targowisko, na które przyjeżdżają rolnicy nieuprawiający roślin w ogrodzie (np. rolnicy z północnej części
stanu Nowy Jork, Long Island itp.), podlega przepisom o koncesjach. W razie wątpliwości, czy dany program
podlega pod tymczasowe pozwolenie na korzystanie (TUA) czy koncesje, prosimy o kontakt z koordynatorem
kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb w celu omówienia tej kwestii. Należy pamiętać, że koncesje nie są
zazwyczaj odpowiednie dla ogrodów społecznych GreenThumb podlegających jurysdykcji NYC Parks.
Dodatkowe źródła informacji
●
●
●
●
●

Więcej informacji na temat zakładania miejskich gospodarstw rolnych można znaleźć na stronie
nyc.gov/agriculture.
Informacje dotyczące prowadzenia dokumentacji można znaleźć na stronie farmingconcrete.org.
Więcej informacji na temat uruchamiania targowisk w ogrodach podlegających jurysdykcji NYC Parks
można znaleźć na stronie nycgovparks.org/permits/farmers-market
Organizacje takie jak Partnerships for Parks (cityparksfoundation.org/about-partnerships-for-parks)
i Citizens Committee for NYC (citizensnyc.org) od dawna wspierają ogrody społeczne NYC i mogą
pomóc w opracowaniu wniosku o dotację.
ioby oferuje wskazówki i webinaria na temat zbierania pieniędzy na swojej stronie ioby.org i często
współpracuje z GreenThumb na warsztatach podczas dorocznej konferencji GreenThumb
GrowTogether oraz w ciągu roku.

73

Rejestracja jako wytwórca żywności domowej produkcji w stanie Nowy Jork: https://agriculture.ny.gov/food-safety/homeprocessing
74
Strona internetowa NYC Parks dotycząca koncesji: nycgovparks.org/opportunities/concessions
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Zasady dotyczące palenia papierosów i marihuany
Zasady GreenThumb:
Uprawa, stosowanie, sprzedaż, przetwarzanie lub dystrybucja marihuany i tytoniu jest zabroniona na terenie
ogrodów społecznych GreenThumb działających na terenie należącym do City of New York i podlegającym
jurysdykcji NYC Parks. Punkt 6.E Licencji GreenThumb stanowi: „Na terenie ogrodu nie wolno uprawiać,
produkować, stosować, spożywać, przechowywać, sprzedawać ani rozprowadzać narkotyków ani alkoholu”.
Prawo NYC:


Palenie – w tym tytoniu, e-papierosów i marihuany – jest zabronione na terenie NYC Parks zgodnie
z ustawą o strefach wolnych od dymu (Smoke Free Air Act), zawartą w artykule 17-503 Kodeksu
Administracyjnego miasta Nowy Jork.

Prawo stanu Nowy Jork:


Zgodnie z ustawą o regulacji i opodatkowaniu marihuany Komisja ds. Kontroli Konopi Indyjskich
(Cannabis Control Board) jest zobowiązana do upowszechniania zasad m.in. w celu „zapobiegania
uprawie konopi indyjskich na terenach publicznych”.
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Zasady dotyczące źródeł ognia
Zasady GreenThumb:
Zasady te odnoszą się wyłącznie do ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks. Należy
zapoznać się również z zasadami NYC Parks.75
●

●

Przenośne kuchenki kempingowe elektryczne lub zasilane butanem mogą być zatwierdzone
w ograniczonym zakresie podczas warsztatów, pokazów kulinarnych lub wydarzeń. Prosimy o złożenie
pisemnego planu do koordynatora kampanii informacyjnych (OC) w celu zatwierdzenia. Uzyskanie
zatwierdzenia nie jest gwarantowane.
W przypadku wszystkich innych źródeł ognia należy uzyskać pisemną zgodę GreenThumb oraz
odpowiednie pozwolenie z FDNY.
○ FDNY wydaje pozwolenia na stosowanie otwartego ognia podczas pojedynczych wydarzeń np.
wydarzeń kulturalnych.76
○ Przed wydaniem pozwolenia na źródło ognia w ogrodzie FDNY często wymaga wglądu
w zgodę GreenThumb. Następnie sprawa trafia do zespołu ds. materiałów wybuchowych, który
przeprowadza inspekcję, wydaje pozwolenie i nadzoruje całe wydarzenie.
○ Grupa ogrodowa musi uruchomić proces zatwierdzania co najmniej 2 miesiące przed
wydarzeniem, aby zapewnić odpowiedni czas na rozpatrzenie wniosku przez instytucje
miejskie.
○ Źródło ognia nie może znajdować się w pobliżu ścieżek lub chodników, ogrodzeń i budynków
ani łatwopalnych materiałów. Źródło ognia musi znajdować się w odległości co najmniej 12–15
stóp od wyjść lub miejsc, w których przebywają ludzie.

Prawo NYC:
Wydział Straży Pożarnej Miasta Nowy Jork (FDNY) – kodeks pożarowy (Fire Code):77 Przenośne paleniska
zewnętrzne, w których pali się drewno lub inne paliwo stałe (takie jak produkowane drewno opałowe) są
regulowane zgodnie z kodeksem pożarowym jako otwarty ogień. Zgodnie z kodeksem pożarowym (FC307.1)
zabrania się stosowania otwartego ognia, z kilkoma wyjątkami, ze względu na zagrożenia pożarowe, jakie
stwarzają.

75

Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z zasadami NYC Parks na stronie
https://www.nycgovparks.org/rules/section-1-05
76 Pozwolenie na stosowanie otwartego ognia FDNY: https://www1.nyc.gov/site/fdny/business/all-certifications/peropenflames.page
77 Pobierz kodeks pożarowy FDNY w formacie PDF: https://www1.nyc.gov/assets/fdny/downloads/pdf/business/nyc-firecode-guide.pdf
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Sztuka w ogrodach
W ramach programu „Sztuka w ogrodach” (Art in
the Gardens) GreenThumb współpracuje
z artystami i ogrodnikami zainteresowanymi
tworzeniem sztuki publicznej w ogrodach
społecznych GreenThumb. W ramach bieżącego
przeglądu wniosków rozpatrywanych przez
GreenThumb i NYC Parks Arts & Antiquities78
oraz ukierunkowanych zapytań ofertowych (RFP),
GreenThumb wspiera współpracę grup
ogrodowych i artystów, aby wprowadzić więcej
sztuki do ogrodów społecznych NYC.
GreenThumb dąży do nawiązania współpracy
i partnerstwa pomiędzy lokalnymi artystami
i ogrodnikami w celu stworzenia różnorodnych
dzieł sztuki o charakterze tymczasowym. Murale,
rzeźby, przedstawienia, sztuka eksperymentalna,
muzyka i poezja – wszystkie te elementy
doskonale sprawdzają się w ogrodach
społecznych, a my chcemy być spoiwem, które je
łączy.

Mural autorstwa Meg Minkley, zatytułowany „Fiesta Forever” na
szopie w Powers Street Garden w dzielnicy Brooklyn | Autor:
artystka Meg Minkley

Wytyczne GreenThumb
●

●

●

Grupy ogrodowe zainteresowane wystawianiem tymczasowych dzieł sztuki lub artyści pragnący
nawiązać współpracę z ogrodami społecznymi w celu realizacji projektów, którzy chcieliby uzyskać
więcej informacji na temat programu Sztuka w ogrodach, prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii
informacyjnych (OC).
Grupy ogrodowe mogą zdecydować, jak aktywnie chcą uczestniczyć w tworzeniu dzieła sztuki.
Ogrodnicy mogą aktywnie zabiegać o artystów lub opracowywać własne propozycje artystyczne. Grupy
mogą również wyrazić swoje zainteresowanie wystawianiem sztuki w ogrodzie społecznym,
a GreenThumb może pomóc w nawiązaniu kontaktu między artystami a ogrodem. W takim przypadku
grupa ogrodowa pomaga w ocenie propozycji i wyborze artysty, którego prace są zgodne z wizją grupy
ogrodowej.
Artysta i grupa ogrodowa powinni wspólnie określić lub zaprojektować dzieło sztuki dla ogrodu, a także
opracować harmonogram instalacji, wystawy, utrzymania i usunięcia dzieła (jeśli dotyczy).

Zasady GreenThumb
Zasady opisane w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC
Parks.
●
●

78

Wszyscy członkowie ogrodu powinni mieć szansę wypowiedzenia się na temat instalacji artystycznej lub
wydarzenia artystycznego. Pomysł należy przedstawić na zebraniach członków ogrodu i upewnić się, że
projekt jest zgodny z procedurą dotyczącą nowych pomysłów określoną w regulaminie ogrodu.
Grupy ogrodowe podlegające jurysdykcji NYC Parks muszą przestrzegać procedury NYC Parks
dotyczącej instalacji artystycznych określonej poniżej. GreenThumb może ogłaszać zapytania ofertowe
RFP dotyczące nowych dzieł sztuki w ogrodach społecznych, w przypadku których będzie
obowiązywała odrębna procedura.

Dowiedz się więcej o NYC Parks Arts & Antiquities na stronie nycgovparks.org/art-and-antiquities
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●

●

Grupy ogrodowe mogą organizować w ogrodzie jednorazowe przedstawienia (np. muzyczne, teatralne,
poetyckie). Prosimy o informowanie o takich wydarzeniach koordynatora kampanii informacyjnych (OC),
który może sprawdzić, czy podejmowane działania są zgodne z odpowiednimi procedurami
i pozwoleniami oraz pomóc w wypromowaniu wydarzenia. Należy zapoznać się z rozdziałem
Wydarzenia niniejszego podręcznika w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Duże instalacje artystyczne w ogrodach społecznych GreenThumb podlegających jurysdykcji NYC
Parks muszą być wcześniej zatwierdzone przez GreenThumb. Kwestie, na których szczególnie nam
zależy, to bezpieczeństwo i trwałość dzieła sztuki oraz jego dostosowanie do miejsca. W celu ubiegania
się o zatwierdzenie, prosimy o przesłanie poniższych informacji pocztą elektroniczną do koordynatora
kampanii informacyjnych (OC) co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą instalacji:
o pisemny opis proponowanego dzieła sztuki, w tym tytuł, materiał, wymiary, waga
i harmonogram instalacji,
▪ Jeśli proponowana jest instalacja istniejącego dzieła, należy dołączyć fotografie dzieła,
jak również informację o skali ludzkiej (tj. umieścić osobę na zdjęciu).
▪ Jeśli proponowane jest nowe dzieło, należy dołączyć rysunki robocze lub fotografie
makiety wraz ze skalą.
o Opis procesu podejmowania decyzji przez grupę ogrodową lub pisemne zatwierdzenie dzieła
sztuki przez grupę ogrodową.
o Proponowany okres prezentacji wystawy.
o Proponowane miejsce w ogrodzie dla tymczasowej instalacji.
o Oświadczenie i życiorys artysty.
o Budżet instalacji, w tym opis organizacji sponsorującej lub innej metody
finansowania.
o Należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz numery telefonów osób kontaktowych: artysty
lub partnerskiej organizacji artystycznej, a także osoby kontaktowej w ogrodzie,
o Nie więcej niż 10 zdjęć wcześniejszych prac artysty, Wszystkie zdjęcia muszą być wyraźnie
oznaczone nazwiskiem artysty z podaniem tytułu pracy, materiału i wymiarów.
Propozycja może być zgłoszona przez artystę lub grupę ogrodową. Po otrzymaniu zgłoszenia
GreenThumb dokona przeglądu pakietu zgłoszeniowego i skontaktuje się w celu zadania dodatkowych
pytań i określenia wymagań dotyczących dalszego postępowania.

Zasady NYC Parks
Zasady opisane w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC
Parks.
Pozwolenia
Przedstawienia
●
●

W razie planowanego nagłośnienia podczas przedstawienia, należy również złożyć wniosek
o pozwolenie na nagłośnienie wydawane przez NYPD w lokalnym dla ogrodu posterunku policji.
Należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia na wykorzystanie własności intelektualnej,
w tym m.in. praw do wykonań muzycznych i innych przedstawień na scenie.

Grafika
●

●
●

Wszystkie większe publiczne grafiki i murale podlegają wytycznym NYC Parks Arts & Antiquities Office
dotyczącym tymczasowej sztuki publicznej i uzyskiwania pozwoleń. Więcej informacji można uzyskać
na stronie nyc.gov/parks/art, a w razie pytań można skontaktować się pod adresem
artandantiquities@parks.nyc.gov.
Wszystkie murale na terenie Parklands i NYC Parks (obiekty zakupione przez GreenThumb, takie jak
szopy, altany itp.) są dozwolone tylko przez jeden rok. Po upływie roku artysta zrzeka się praw do
dzieła.
Wszystkie propozycje dzieł sztuki, które nie są muralami, mogą być zgłaszane tylko na okres do
jednego roku. Wszelkie instalacje, które mają pozostać w ogrodzie dłużej niż jeden rok są wyłaniane
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●

●
●
●

●

w drodze konkursu przeprowadzanego przez Komisję Projektowania Obiektów Publicznych Miasta
Nowy Jork (New York City Public Design Commission).
Jeśli instalacja dzieła sztuki wymaga rusztowania lub użycia ciężkich maszyn (takich jak podnośnik
koszowy, koparka lub wózek widłowy), artysta musi posiadać ubezpieczenie dla wszystkich
uczestników, którzy będą korzystać z rusztowania lub maszyn i może być konieczne uzyskanie
pozwolenia na budowę w NYC Parks.
Niektóre projekty mogą wymagać zatwierdzenia przez lokalną radę społeczną. GreenThumb i tak
zaleca poinformowanie rady społecznej.
Po zatwierdzeniu propozycji NYC Parks Arts & Antiquities wyda formalną Umowę Licencyjną dotyczącą
sztuki publicznej zawartą między NYC Parks a artystą lub organizacją sponsorującą.
Wystawcy są odpowiedzialni za koszty związane z instalacją i usunięciem dzieła sztuki, które obejmują
wykonanie, robociznę, nadzór, ubezpieczenie i utrzymanie dzieła sztuki przez cały czas trwania
wystawy, a także rekultywację terenu w celu przywrócenia ogrodu do stanu sprzed
instalacji artystycznej.
W przypadku prezentowania wystawy w ogrodzie społecznym podlegającym jurysdykcji NYC Parks
artysta bierze na siebie odpowiedzialność za sfinansowanie projektu, jak również za uzyskanie
ubezpieczenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Do innych obowiązków artysty należą:
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

Zaproponowanie sztuki wysokiej jakości, zgodnej z wytycznymi zawartymi w zapytaniu
ofertowym, o ile dotyczy.
Zapewnienie finansowania przygotowania, instalacji, utrzymania, ubezpieczenia, kaucji,
demontażu i przywrócenia terenu do pierwotnego stanu.
■ Organizacja sponsorująca/wystawiająca publiczny projekt artystyczny będzie
zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia o ubezpieczeniu od odpowiedzialności
cywilnej przez okres prezentacji.
Uzyskanie niezbędnych polis ubezpieczeniowych z podaniem City of New York jako
dodatkowego ubezpieczonego. Niektóre projekty mogą wymagać raportów technicznych
przygotowanych przez licencjonowanego inżyniera.
Kaucja, która zostanie zwrócona wystawcy po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.
Nadzorowanie instalacji dzieł sztuki (narzędzia, materiały i sprzęt niezapewnione przez NYC
Parks).
Koordynacja wszelkich komunikatów prasowych lub wydarzeń z biurem prasowym NYC Parks.
Monitorowanie i konserwacja dzieł sztuki podczas wystawiania.
Nadzorowanie demontażu dzieła sztuki i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Udzielenie NYC Parks prawa do nieodpłatnej, wieczystej licencji na wykorzystanie wszelkich
prezentacji dzieła sztuki w celach niekomercyjnych (prawo autorskie należy do wystawcy).
w przypadku murali na przyległych budynkach będących własnością prywatną artysta jest
zobowiązany do przedłożenia pisma z wyrażającego poparcie projektu od prywatnego
właściciela budynku zgodnie z ww. wymaganiami dotyczącymi składania dokumentów.

Dodatkowe źródła informacji:
●
●

●

Więcej informacji o procesie wydawania pozwoleń dla instalacji artystycznych w NYC Parks można
znaleźć na stronie nycgovparks.org/art-and-antiquities/temporary-guidelines
Jak ogrodnicy społeczni mogą wyszukiwać artystów, zdobywać fundusze i inne rodzaje wsparcia:
○ Dzielnicowe rady artystyczne – www1.nyc.gov/site/dcla/cultural-funding/artists.page
○ Programy artystyczne na lokalnych uniwersytetach
○ Pobliskie muzea lub organizacje kulturalne
○ Należy również zapoznać się z rozdziałem „Postępowanie dotyczące funduszy, darowizn
i sprzedaży” niniejszego podręcznika.
Jak artyści mogą wyszukiwać ogrody społeczne:
○ Należy szukać ogrodów społecznych na stronie internetowej GreenThumb:
nyc.gov/parks/greenthumb
○ Warto nawiązać kontakt z ogrodem społecznym, w którym artysta chciałby wystąpić i odwiedzić
ten ogród w godzinach otwarcia lub skontaktować się z koordynatorem kampanii
informacyjnych (OC). Listę osób kontaktowych można znaleźć na naszej stronie internetowej:
http://greenthumb.nycgovparks.org/staff_list.html.
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Partycypacja w wizualizacji i projektowaniu ogrodów
społecznych
Przeznaczenie
Program społecznej partycypacji w wizualizacji i projektowaniu GreenThumb (Community Participatory Visioning
and Design Program) to narzędzie planowania, które umożliwia ogrodnikom społecznym stworzenie wizji ogrodu
jako przestrzeni publicznej i ułatwienie projektowania poprzez proces wspólnego tworzenia przestrzeni. Celem
programu jest współpraca z ogrodnikami społecznymi w celu zaprojektowania nowych ogrodów na dostępnych
terenach, przeprojektowania istniejących przestrzeni ogrodowych, aby sprostać zmieniającym się potrzebom
grupy, lub reaktywowania istniejących ogrodów.
Kryteria kwalifikacyjne
Tylko ogrody społeczne GreenThumb podlegające jurysdykcji NYC Parks spełniają kryteria uczestnictwa
w „Programie wizualizacji i projektowania”. Grupy ogrodowe o ugruntowanej pozycji mogą ubiegać się
o wsparcie w zakresie planowania oraz przeprojektowania przestrzeni, jednakże celem tego programu jest
przede wszystkim rozwój nowych ogrodów społecznych oraz reaktywacja istniejących przestrzeni ogrodowych.
Priorytetowo traktowane będą nowe grupy ogrodowe z solidnym członkostwem i procesem decyzyjnym.
Koordynator kampanii informacyjnych (OC) może pomóc grupie ogrodowej w uzyskaniu dostępu do narzędzi
umożliwiających samodzielne opracowywanie wspólnych wizualizacji.
Proces
Jeśli Twoja grupa ogrodowa jest zainteresowana udziałem w programie wizualizacji i projektowania, należy
skontaktować się z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC). W zależności od dostępnych zasobów, jeśli
grupa ogrodowa spełnia kryteria kwalifikacyjne, wybrana grupa ogrodników zobowiązuje się do odbycia trzech
spotkań dla omówienia celów i priorytetów grupy ogrodowej. W czasie spotkań podejmowane będą działania,
które zaangażują członków w uproszczony, ale sprzyjający włączeniu społecznemu proces projektowania.
Wyniki
Po odbyciu trzech sesji planowania społecznościowego, GreenThumb opracuje schematyczne rysunki, które
będą odzwierciedlać ważne koncepcje i pomysły zebrane podczas każdego spotkania. Grupa ogrodowa może
wykorzystać te rysunki jako punkt wyjścia do dalszych prac nad budową ogrodu. Mogą również korzystać
z takich rysunków przy ubieganiu się o różne dodatkowe fundusze lub wsparcie potrzebne do rozbudowy
ogrodu, w tym fundusze uznaniowe od urzędników wyłonionych w wyborach, dotacje rzeczowe i pieniężne oraz
pomoc materialną i techniczną ze strony partnerów ds. zieleni.
W zależności od dostępnych zasobów GreenThumb może wykonać jedną z poniższych czynności:
●
●
●

skierować grupę ogrodową do organizacji zajmującej się zielenią, która może pomóc w budowie części
ogrodu zgodnie z projektem,
koordynować z naszym Zespołem Operacyjnym w celu zapewnienia pomocy przy budowie części
ogrodu, w zależności od możliwości,
zorganizować dzień wolontariuszy wokół konkretnych przedsięwzięć związanych z projektem.
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Założenie nowego ogrodu społecznego
Osoby zainteresowane założeniem nowego ogrodu społecznego lub farmy powinny pamiętać, że w Nowym
Jorku istnieje już ponad 550 ogrodów społecznych i farm zarejestrowanych w NYC Parks GreenThumb. W razie
problemów ze zlokalizowaniem istniejącego ogrodu w okolicy należy odwiedzić stronę internetową
GreenThumb, aby dowiedzieć się, jak wspólnie z nami utworzyć nowy ogród.79
Pierwszym krokiem powinien być zawsze kontakt z GreenThumb. Jeśli w okolicy nie ma jeszcze ogrodu
społecznego, być może już teraz zastanawiamy się, w jaki sposób można go tam założyć. Można skontaktować
się z nami, aby dowiedzieć się, jakie działania mogą być podjęte lub uzyskać wskazówki, od czego zacząć.
Zawsze cieszymy się na myśl o współpracy z mieszkańcami Nowego Jorku, którzy są zainteresowani
założeniem nowego ogrodu społecznego. Wspólnie możemy podjąć kroki i pomóc w upiększeniu, wyżywieniu,
zjednoczeniu i wzmocnieniu okolicy i naszego miasta.

Inicjatywa stworzenia nowego ogrodu społecznego GreenThumb
80

Inicjatywa nowego ogrodu GreenThumb zainspirowana inicjatywą Walk to a Park NYC Parks w założeniu ma
na celu utworzenie ogrodów społecznych w odległości 10-minutowego spaceru od każdego miejsca
zamieszkania w NYC. Zgodnie z tym założeniem GreenThumb priorytetowo traktuje wsparcie dla grup
społecznych przekształcających puste działki w ogrody społeczne na obszarach o niedostatecznej
infrastrukturze, które są zgodne z misją NYC Parks polegającą na równym dostępie do wysokiej jakości
publicznych terenów zielonych. Od 2016 roku GreenThumb współpracuje z członkami społeczności przy
zakładaniu kilku nowych ogrodów społecznych, w tym w okolicach, które wcześniej nie były objęte programem,
takich jak Stapleton (Staten Island), Woodside (Queens) i Prospect Lefferts Gardens (Brooklyn).

79 Dowiedz się więcej o tworzeniu nowych ogrodów społecznych w NYC na stronie
greenthumb.nycgovparks.org/start_a_garden.html
80
Dowiedz się więcej o inicjatywie Walk to a Park na stronie nycgovparks.org/planning-and-building/planning/walk-to-a-park
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Grupy wolontariuszy w ogrodzie
Program wolontariatu GreenThumb
Przeznaczenie
W ramach programu wolontariatu „Help a Garden Grow” GreenThumb nawiązywana jest współpraca pomiędzy
firmami, szkołami i innymi grupami a ogrodami, które potrzebują wolontariuszy dla jednorazowych projektów lub
powtarzających się dni roboczych. Grupy wolontariuszy mogą pomagać grupom społecznym, wykonując
zadania, takie jak pielenie, sadzenie kwiatów, cebulek lub krzewów, sprzątanie ogrodów, budowanie
podwyższonych grządek, ogólne zadania związane z pielęgnacją ogrodów oraz inne specjalne projekty.
Współpraca z ogrodami pozwala wolontariuszom uczestniczyć w zrównoważonym rozwoju, wartościowych
projektach tworzenia miejsc i wzbogacaniu kulturowego środowiska NYC.
Kryteria kwalifikacyjne
Wszystkie ogrody społeczne GreenThumb podlegające jurysdykcji NYC Parks kwalifikują się do uzyskania
pomocy w zorganizowaniu dnia wolontariatu, w zależności od dostępności personelu i zasobów.
Proces
W ramach programu Help a Garden Grow ogrody społeczne w całym mieście otrzymują narzędzia, materiały
i grupy wolontariuszy na jednorazowe lub powtarzające się dni robocze. Dni wolontariatu trwają zazwyczaj od
dwóch do trzech godzin, a jednorazowo może w nich uczestniczyć nawet kilkadziesiąt osób. GreenThumb
zajmuje się koordynacją współpracy wolontariuszy i grup ogrodowych oraz zapewnia niezbędne narzędzia
i materiały.
Jeśli grupa ogrodowa poszukuje wolontariuszy lub pragnie uzyskać dodatkowe informacje o dostępnych
projektach, prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC). Przedstawicieli grup, które
chciałyby działać w ogrodzie społecznym na zasadzie wolontariatu, prosimy o kontakt z GreenThumb pod
numerem telefonu (212) 602-5300 lub pod adresem greenthumbinfo@parks.nyc.gov. Poprosimy o wypełnienie
krótkiego wniosku.

Grupy wolontariuszy w ogrodzie
GreenThumb zachęca grupy ogrodowe do nawiązywania własnych kontaktów i relacji z grupami wolontariuszy
w swoich dzielnicach. Inne organizacje są często również chętne do udzielenia pomocy. Po wskazówki i zasoby
należy zwrócić się do koordynatora kampanii informacyjnych (OC).
Formularz oświadczenia wolontariusza GreenThumb
W NYC Parks opracowano wzór oświadczenia do wykorzystania przez grupy ogrodowe w dniach wolontariatu,
które dotyczy osób niebędących członkami. Jeśli ogród organizuje dzień pracy lub wydarzenie, podczas którego
osoby niebędące jego członkami będą brały udział w pracach ogrodowych, utrzymaniu terenu, pracach
stolarskich lub innych zajęciach praktycznych, można poprosić uczestników o wypełnienie oświadczenia
wolontariusza w Załączniku C.
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Zrównoważone zwalczanie szkodników i chorób
Szkodniki i choroby roślin są nieuniknione podczas uprawiania ogrodu. Sadzenie kwiatów dla pożytecznych
owadów, unikanie stosowania syntetycznych pestycydów, herbicydów i nawozów, a także zapewnienie każdej
roślinie przestrzeni i uwagi, której potrzebuje, aby się rozwijać, to tylko kilka ze sposobów na zapobieganie
problemom i łagodzenie ich skutków, gdy się pojawią.

Zasady GreenThumb:
Zasady w tym punkcie obowiązują w przypadku ogrodów społecznych podlegających jurysdykcji NYC Parks i są
zalecane dla wszystkich innych osób.
●

●

●

W GreenThumb nie używa się żadnych pestycydów – organicznych, nieorganicznych ani innych –
podczas prowadzenia i utrzymywania ogrodów społecznych, z wyjątkiem przynęty na szczury
w obszarach problemowych. Wszystkie metody kontroli szkodników GreenThumb są zgodne
z wytycznymi w zakresie zintegrowanego zwalczania szkodników81 (IPM).
GreenThumb odradza swoim ogrodnikom stosowanie pestycydów i herbicydów. Dobre praktyki IPM
pomagają w zapobieganiu szkodnikom i chorobom poprzez stosowanie osłon, uprawy międzyplonów
i innych metod, a także używanie ekologicznych materiałów o niskim wpływie na środowisko, takich jak
olej neem, mydło w sprayu i ziemia okrzemkowa.
GreenThumb zachęca do stosowania kompostu i innych organicznych dodatków do gleby zamiast
nawozów chemicznych. Wiele nieorganicznych nawozów dostępnych w handlu jest szkodliwych dla
ludzi, zwierząt i pożytecznych organizmów żyjących w glebie.

Dodatkowe źródła informacji:
●
●
●
●
●
●

Poradnik dotyczący uprawy żywności GreenThumb: bit.ly/GTGrowingFood
EPA, „Wprowadzenie do zintegrowanego zwalczania szkodników”: epa.gov/managing-pestsschools/introduction-integrated-pest-management
Przewodniki dotyczące produkcji organicznej Cornell Cooperative Extension:
nysipm.cornell.edu/organic_guide/
Zintegrowane zwalczanie szkodników w stanie Nowy Jork: nysipm.cornell.edu/
Zasoby edukacyjne Brooklyn Botanic Garden: bbg.org/gardening
Cornell Cooperative Extension – Nauka w ogrodzie: Rozwiązywanie problemów:
gardening.cals.cornell.edu/garden-guidance/troubleshooting/

81

EPA, „Wprowadzenie do zintegrowanego zwalczania szkodników” (Introduction to Integrated Pest Management)
epa.gov/managing-pests-schools/introduction-integrated-pest-management
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Rola osób kontaktowych w ogrodzie
Ponieważ jest tak wielu ogrodników wolontariuszy (szacujemy, że obecnie jest ich ponad 20 000), GreenThumb
wymaga, aby każdy zarejestrowany ogród wyznaczył dwie osoby, które będą służyły jako osoby kontaktowe dla
ogrodu. Członkowie ogrodu powinni wyznaczyć osoby kontaktowe, które są godne zaufania, wiarygodne
i swobodnie posługują się środkami komunikacji cyfrowej. Wyznaczone osoby kontaktowe muszą być uważne
i zaangażowane w tę ważną rolę, aby grupy ogrodowe otrzymywały na czas aktualne informacje z GreenThumb
i nie przeoczyły ważnych terminów składania wniosków o materiały i wsparcie. Osoby kontaktowe w ogrodzie
zapewniają, że grupy ogrodowe mogą w niezawodny sposób komunikować się z GreenThumb.
Pełnienie funkcji osoby kontaktowej w ogrodzie (główna i dodatkowa osoba kontaktowa) nie uprawnia
wyznaczonych członków ogrodu do objęcia funkcji kierowniczych w ogrodzie; kierownictwo ogrodu jest ustalane
przez grupę ogrodową zgodnie z jej regulaminem. Osoby kontaktowe w ogrodzie pełnią po prostu rolę łączników
między GreenThumb a grupą ogrodową. Jeśli GreenThumb potrzebuje skontaktować się z grupą ogrodową
z dowolnego powodu, w tym w nagłych wypadkach, zadzwonimy lub wyślemy wiadomość e-mail w pierwszej
kolejności do wyznaczonych osób kontaktowych. Do obowiązków tych osób należy przekazywanie informacji
pozostałym członkom grupy ogrodowej, jak również przekazywanie informacji z grupy ogrodowej do
GreenThumb.
W przypadku zmiany osób kontaktowych w ogrodzie należy pamiętać, aby zarówno poprzednie osoby
kontaktowe, jak i nowe osoby kontaktowe poinformowały o tym koordynatora kampanii informacyjnych (OC)
GreenThumb. Należy w maksymalnym zakresie dbać o dokładność i aktualność danych kontaktowych.
Zalecamy, aby obie osoby kontaktowe w ogrodzie mieszkały w Nowym Jorku, co pozwoli na niezawodny dostęp
do GreenThumb.
Proces wyznaczania osób kontaktowych powinien być opisany w regulaminie ogrodu (zob. rozdział
„Sporządzenie i zmiana regulaminu”).

Do obowiązków osób kontaktowych w ogrodzie należy:
Wypełnianie wymaganej dokumentacji – przedstawiciele ogrodu mogą być zobowiązani do podpisania
umowy licencyjnej lub wypełnienia pakietu rejestracyjnego w imieniu grupy ogrodowej oraz do angażowania się
w działania i informowania grupy o swoich działaniach w celu zapewnienia, że odpowiednio reprezentują grupę.
Pełnienie funkcji pierwszego punktu kontaktu dla mieszkańców, którzy kontaktują się z GreenThumb
w sprawie ogrodu – jeśli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do ogrodu, przyprowadzeniem swoich uczniów
do ogrodu, zorganizowaniem przyjęcia urodzinowego lub wydarzenia w ogrodzie itp., GreenThumb skieruje tę
osobę do osób kontaktowych w ogrodzie w celu przedstawienia zapytania i omówienia możliwości z całą grupą
ogrodową. Osoba kontaktowa w ogrodzie powinna być w stanie wyjaśnić, na czym polega procedura dołączenia
do ogrodu w charakterze członka oraz wszelkie dodatkowe istotne zasady obowiązujące w ogrodzie i regulujące
korzystanie z przestrzeni.
Otrzymywanie i udostępnianie informacji od GreenThumb – GreenThumb przesyła wszystkie informacje
o dystrybucji materiałów, formularzach, ankietach, które mają pomóc w informowaniu o sposobie udzielania
wsparcia przez GreenThumb, zapytaniach o informacje, wydarzeniach specjalnych, warsztatach, zmianach
zasad oraz inne informacje do dwóch osób kontaktowych w ogrodzie. Obowiązkiem osób kontaktowych
w ogrodzie jest przekazanie tych informacji pozostałym członkom ogrodu.
Informowanie GreenThumb o problemach grupy ogrodowej – komunikacja jest dwustronna. Jeśli grupa
ogrodowa ma jakiekolwiek problemy lub wątpliwości, osoby kontaktowe w ogrodzie powinny zwrócić się do
koordynatora kampanii informacyjnych (OC).
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Sporządzanie i zmiana regulaminu
Regulamin to wzajemnie uzgodnione zasady i procedury, które grupa ogrodowa opracowuje w celu
uregulowania swoich obecnych i przyszłych praktyk w zakresie codziennego funkcjonowania ogrodu
i zarządzania nim. W regulaminie grupa ustala na piśmie różne obowiązki członków grupy w ogrodzie,
procedurę przyjmowania nowych członków, zmiany w kierownictwie ogrodu, postępowanie w sprawach
finansowych i spornych, planowanie wydarzeń oraz wszelkie inne działania podejmowane przez grupę.
Regulamin jest uchwalany demokratycznie przez grupę ogrodową i może z upływem czasu ulegać zmianom
i modyfikacjom. Wraz ze zmianą wielkości, członkostwa i celu grupy, warto pragmatycznie ocenić regulamin
i uznać, że potrzeby oraz dążenia grupy będą z czasem ewoluować.
Może zajść potrzeba ponownego przeanalizowania regulaminu grupy mniej więcej co rok, na przykład podczas
dorocznego spotkania na początku wiosny. Należy zdecydować, czy aktualni członkowie grupy akceptują
regulamin w obecnej formie lub czy też chcą zaproponować konkretne zmiany. W regulaminie powinna być
opisana procedura wprowadzania w nim zmian przez grupę ogrodową.
Każdy członek grupy ogrodowej powinien otrzymać egzemplarz regulaminu z chwilą dołączenia do ogrodu.
Zalecamy, aby poprosić każdego nowego członka o dokładne zapoznanie się z regulaminem dla pewności, że
jest dla niego zrozumiały, a następnie o jego podpisanie wraz z adnotacją, że nowy członek zobowiązuje się do
przestrzegania zawartych w regulaminie zasad obowiązujących w ogrodzie. Często można uniknąć typowych
problemów w ogrodzie, opracowując dobrze przemyślany regulamin. GreenThumb zauważa, że regulamin
pomaga grupom ogrodowym w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu sporów i dalszym rozwoju
w przewidywalny i partycypacyjny sposób. Należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie konfliktów
w ogrodzie społecznym niniejszego podręcznika w celu uzyskania dodatkowych informacji o utrzymaniu
spójności w grupie ogrodowej. Wszystkie regulaminy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym
umową licencyjną GreenThumb dla ogrodów NYC Parks.

Wymagania dotyczące regulaminu:
Aktualnie GreenThumb wymaga od wszystkich grup ogrodów społecznych działających na terenie
podlegającym jurysdykcji NYC Parks przesyłania kopii swoich regulaminów koordynatorowi kampanii
informacyjnych (OC) jako warunek otrzymania licencji i zasobów. Ponadto zdecydowanie zalecamy
opracowanie regulaminu przez grupy ogrodowe otrzymujące wsparcie GreenThumb, ale niedziałające na
terenie NYC Parks. Oferujemy warsztaty dotyczące struktury grupy i regulaminu kilka razy do roku (seria
warsztatów Organizing for Garden Success) i zachęcamy grupy ogrodowe oraz ich członków do udziału
w takich warsztatach, które pomogą grupie opracować regulamin. To wspaniała okazja, aby wzmocnić siłę
grupy przez wspólne zrozumienie praw i obowiązków wynikających z członkostwa, zasad i procedur, struktury
organizacyjnej oraz procesu podejmowania decyzji. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy
o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb.
Regulamin musi zawierać przynajmniej informacje o następujących kwestiach (m.in.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Misja ogrodu
Członkostwo
Proces podejmowania decyzji
Struktura organizacyjna
Proces zmiany regulaminu w przyszłości
Sposób rozwiązywania konfliktów i sporów w ogrodzie
Finanse

Poniższa lista kontrolna wymagań dotyczących regulaminu zawiera więcej informacji o naszych wymaganiach
w poszczególnych punktach. Opracowaliśmy również wzór regulaminu zawierający przykładowe zapisy dla
poszczególnych punktów, z których ogrodnicy mogą skorzystać. Oczekujemy, że grupy ogrodowe, które
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zdecydują się na skorzystanie z tego łatwego w użyciu wzoru, wypełnią go wspólnie jako grupa. W celu
pobrania tych materiałów należy odwiedzić stronę internetową.82

Wymagania dotyczące regulaminu – lista kontrolna
Niniejsza lista kontrolna zawiera punkty szczególnie wymagane przez GreenThumb w regulaminie grup
ogrodowych ułożone w formie podpowiedzi i pytań. Innymi słowy oczekujemy, że regulamin ogrodu będzie
zawierał wszystkie poniższe podpowiedzi. Po wypełnieniu lista będzie stanowiła podstawę do opracowania
regulaminu, który spełni minimalne wymagania GreenThumb. Zawsze można zawrzeć w regulaminie więcej
postanowień niż wskazane w niniejszej liście. Należy wypełnić listę kontrolną wspólnie z grupą ogrodową. Jeśli
grupa potrzebuje zasobów do przeprowadzenia tej rozmowy, zachęcamy do udziału w warsztatach
GreenThumb dotyczących regulaminu lub zwrócenie się do koordynatora kampanii informacyjnych (OC)
o materiały.
1. Misja
Wymagane:
 Oświadczenie opisujące misję, wizję lub cel ogrodu. Opis misji może być ogólny lub
ukierunkowany w zależności od potrzeb grupy.
Dodatkowo:
● Dlaczego ogród jest ważny?
● Jaką wartość przynosi społeczności?
● Co grupa chce osiągnąć?
● Jaka jest historia powstania ogrodu?
Uwaga:
● Chociaż działania mające na celu wspieranie okolicy ogrodu i zachęcanie do lokalnego
partnerstwa są mile widziane, grupa ogrodowa nie może prawnie ograniczać członkostwa do
określonego rejonu geograficznego. W misji nie należy też uwzględniać konkretnych organizacji
społecznych, organizacji non-profit, organizacji religijnych ani partnerów handlowych, ponieważ
ogrody są zarządzane niezależnie przez grupy społeczne.
2. Procedury dotyczące członkostwa
Wymagane:
 Jak dołączyć do ogrodu. Jak można zostać członkiem ogrodu? Jakie kroki należy podjąć? Z kim
należy się kontaktować?
 Prawa członków (np. dostęp do ogrodu, klucze, wspólne narzędzia)
 Obowiązki członków (np. godziny otwarcia, obecność na spotkaniach, utrzymanie działki, tereny
wspólne, odśnieżanie, sprzątanie chodników)
 Jakie są wymagania dotyczące utrzymania członkostwa w przypadku dołączenia do
grupy?
 Czy obowiązuje opłata za członkostwo i jakie jest alternatywne rozwiązanie zamiast
opłaty pieniężnej, jeśli członka nie stać na opłacenie składek? Ogrody GreenThumb są
zobowiązane do posiadania opcji członkostwa i korzystania z grządek ogrodowych bez
opłat. Przykładowe zapisy mogą brzmieć: „nie odmawiamy członkostwa z powodu
braku środków finansowych” lub „nie pobieramy żadnych opłat od osób w trudnej
sytuacji finansowej”.
 Procedura w przypadku członków, którzy nie są w stanie płacić składek pieniężnych
(np. dodatkowe godziny wolontariatu itp.)
 Procedury postępowania w przypadku nieprzestrzegania przez członka ogrodu zasad
członkostwa (tj. procedury dotyczące odpowiedzialności członków i cofnięcia członkostwa)
82 Pobierz wzory i arkusze robocze dotyczące regulaminu w ogrodzie na stronie
greenthumb.nycgovparks.org/news.html?news_id=469
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 Czy istnieją szczególne okoliczności powodujące natychmiastowe wykluczenie
z członkostwa w ogrodzie?
 Jeśli w ogrodzie znajdują się działki lub pojedyncze grządki, w jaki sposób są one przydzielane?
Jak działają listy oczekujących na działki? Jak można zostać członkiem ogrodu nie mając
przydzielonej działki?
 Jeśli w ogrodzie znajdują się działki komunalne lub podwyższone grządki, w jaki sposób to
działa? Kto może uczestniczyć
i w jaki sposób?
Dodatkowo:
● Zasady dla członków ogrodu, gości i wszystkich innych osób (jeśli w grupie obowiązują
dodatkowe zasady poza wymienionymi na tablicy NYC Parks)
Uwaga:
 Nawet jeśli członkostwo danej osoby zostało cofnięte, ogród nie może odmówić takiej osobie
dostępu w godzinach otwarcia.
 W przypadku opłat według skali ruchomej nadal musi być dostępna opcja 0 USD.
 Może obowiązywać lista oczekujących na działki ogrodowe i podwyższone grządki, ale
członkostwo nie może być uzależnione od dostępności.
 Procedury dotyczące członkostwa nie mogą wymagać uczestnictwa w lokalnej organizacji,
kościele, szkole, stowarzyszeniu mieszkańców itp. jako warunku członkostwa.
 W GreenThumb nie obowiązują zasady wykluczające młodzież jako członków ogrodu,
a w związku z tym młodzież może działać w ogrodzie jako pełnoprawni członkowie.
 W regulaminie nie można odmówić prawa głosu członkom niepłacącym składek.
 Regulamin nie może zawierać zapisów wykluczających z członkostwa. Regulamin nie może
wykluczać potencjalnych nowych członków ze względu na położenie geograficzne, wiek itp.
3. Podejmowanie decyzji
Wymagane:
 Wyjaśnia się procedurę głosowania w danym ogrodzie (mniej niż 50 procent, 2/3 itd.) lub
jednomyślną zgodę (100 procent).83
 Kto decyduje o czym? Czy wszystkimi sprawami zajmują się wszyscy członkowie? Czy
komitety, przewodniczący lub główne kierownictwo mogą samodzielnie podejmować decyzje?
 Czy podejmowanie decyzji lub głosowanie odbywa się osobiście, czy też może przebiegać za
pośrednictwem poczty elektronicznej, kart do głosowania korespondencyjnego, głosowania
przez pełnomocnika?
 Czy jest określona minimalna liczba członków wymagana do głosowania i uchwalania
wniosków? Innymi słowy, ile osób stanowi kworum?
 W jaki sposób decyzje są przekazywane pozostałym członkom grupy?
 W jaki sposób liderzy podejmują decyzje? Jakie decyzje mogą podejmować samodzielnie,
a jakie muszą być podejmowane przez wszystkich członków ogrodu?
Dodatkowo:
● Jak często spotyka się grupa?
Uwaga:
 W regulaminie nie można wskazać konkretnych osób podejmujących decyzje. Na przykład
w regulaminie nie można nakazać potencjalnym członkom, aby „skontaktowali się z Johnem”
zamiast „z przewodniczącym ds. członkostwa”.
4. Liderzy ogrodu
Wymagane:
 W ogrodzie funkcjonuje przejrzysta struktura organizacyjna.
83

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych terminów można znaleźć w „Poradniku dotyczącym rozwoju grup” (Group
Development Toolkit) GreenThumb: bit.ly/GTGroupDevelopment
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 Czy istnieje komitet zarządzający lub inna wybrana grupa kierownicza ogrodu?
 Czy kadencja osób pełniących funkcje kierownicze jest ograniczona czasowo? W
przypadku braku ograniczeń czasowych w regulaminie należy wyraźnie stwierdzić, że
stanowiska są obsadzane bezterminowo w celu uniknięcia niejasności.
 Role liderów (stanowiska, obowiązki)
 Jakie stanowiska się na nie składają?
 Jakie są wymagania/obowiązki członków komitetu zarządzającego?
 W jaki sposób są wybierani i mianowani liderzy?
 Jeśli w ogrodzie działają komitety, powinny być wymienione i opisane w tym punkcie.
Dodatkowo:
● Czy istnieją specjalne wymagania, które trzeba spełnić, aby zostać potencjalnym członkiem
kierownictwa ogrodu?
● Jak często spotykają się liderzy ogrodu?
● Czy spotkania kierownictwa ogrodu są otwarte dla wszystkich członków ogrodu? W jaki sposób
powiadamia się członków grupy o takich spotkaniach? W jaki sposób protokoły/notatki ze
spotkań są przekazywane członkom ogrodu?
● W jaki sposób przebiega weryfikacja spełnienia wymagań przez członków kierownictwa ogrodu,
którzy nie wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków? Czy tacy członkowie są wykluczani
w razie potrzeby?
Uwaga:
● W regulaminie nie można zastrzec stanowisk kierowniczych na czas nieokreślony lub dla
konkretnych organizacji partnerskich.
● W regulaminie nie można zabronić członkom niepłacącym składek zajmowania stanowisk
kierowniczych w ogrodzie.
● W regulaminie nie należy wymieniać konkretnych osób w poszczególnych rolach, ponieważ
może to ulec zmianie.
5. Zmiany regulaminu
Wymagane:
 W jaki sposób grupa dokonuje zmian w regulaminie?
 Czy istnieje kworum, które musi głosować nad proponowanymi zmianami?
 Po zaproponowaniu zmian i przeprowadzeniu głosowania w sprawie zmian w regulaminie,
w jaki sposób informacja ta jest przekazywana członkom grupy?
Dodatkowo:
 Z jakim wyprzedzeniem przed głosowaniem należy poinformować członków grupy o zmianie
regulaminu, aby zmiana była ważna i obowiązująca?
Uwaga:
 Nie powinno być zakazu dokonywania zmian w regulaminie.
6. Konflikty i spory
Wymagane:
 W jaki sposób w ogrodzie postępuje się w przypadku konfliktów lub sporów?84
 Czy w ogrodzie są wyznaczone osoby (komitet?), które pomagają w rozwiązywaniu sporów?
 Czy w wyniku sporu może dojść do utraty członkostwa lub innych przywilejów?
 W jaki sposób ostrzega się członka, że narusza on zasady lub regulamin ogrodu?
 Jeśli członek zostanie wykluczony w danym sezonie, na jakich warunkach może powrócić jako
członek w kolejnym sezonie?
 Za rozwiązywanie konfliktów w ogrodzie odpowiedzialne są ostatecznie grupy ogrodowe.
GreenThumb może udzielić rekomendacji dotyczących bezpłatnych usług mediacyjnych, jeśli
84

Należy zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie konfliktów w ogrodzie społecznym.
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zajdzie taka potrzeba, jednak regulamin ogrodu nie może po prostu odsyłać stron konfliktu do
GreenThumb. Ewentualne zgłoszenia dotyczące dyskryminacji można zgłaszać pod numer 311
do Komisji Praw Człowieka NYC (NYC Human Rights Commission).85
Dodatkowo:
 Co się stanie, jeśli jeden z członków ogrodu oskarży innego członka ogrodu o naruszenie
zasad?
Uwaga:



W regulaminie nie powinno się przekierowywać wewnętrznych konfliktów i sporów do
GreenThumb. Sposoby zarządzania konfliktami w ogrodzie opisano w rozdziale Rozwiązywanie
konfliktów w ogrodzie społecznym.

7. Finanse
Wymagane:
 Miejsce przechowywania funduszy ogrodu (np. rachunek bankowy ogrodu, u sponsora
finansowego)
 Kto ma dostęp do rachunku bankowego?
 W jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące finansów i zakupów?
 W jaki sposób podejmowane są decyzje dotyczące pozyskiwania funduszy?
 W jaki sposób prowadzona jest dokumentacja finansowa ogrodu?
Dodatkowo:
● W jaki sposób pozostali członkowie grupy są informowani o tej dokumentacji?
● Do jakiej wysokości wydatki można ponieść bez uzyskania zgody?
● Procedura dotycząca zakupów po zatwierdzeniu nowego zakupu
● W jaki sposób dokonywany jest zwrot kosztów na rzecz członków?
Uwaga:
 Wszelkie wzmianki o wynajmowaniu ogrodu lub innego rodzaju komercjalizacji przestrzeni są
niezgodne z licencją GreenThumb i są zabronione.

Opcjonalny, dodatkowy punkt:
Zasady dotyczące członków i gości
W zasadach opisuje się, do jakich czynności w ogrodzie uprawnieni są ogrodnicy i goście oraz jakie
działania są zabronione i mogą one być zawarte w regulaminie grupy ogrodowej. Zasady mogą
obejmować kwestie, takie jak „zakaz palenia” lub „zakaz zbierania plonów z działki sąsiada bez
uprzedniego zapytania”.
● Do wykonywania jakich czynności uprawnieni są ogrodnicy i goście?
● Jakie działania można podjąć, jeśli gość lub członek ogrodu nie przestrzega zasad
obowiązujących w ogrodzie?
● Przypomnienia:
i.
Podczas 20 godzin otwarcia ogrodu w tygodniu ogród stanowi otwartą przestrzeń
publiczną i powinien być otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek. Oznacza to, że
nie można ograniczać dostępu osobom nieletnim.
ii.
W przypadku zamiaru wprowadzenia ograniczenia możliwości przyprowadzania psów
przez właścicieli zwierząt na teren całego ogrodu lub jego części, należy to uwzględnić
w regulaminie. W odniesieniu do zwierząt służbowych nie można
wprowadzać żadnych ograniczeń.
iii.
W razie niesprzyjającej pogody istnieje możliwość zamknięcia ogrodu nawet
w godzinach otwarcia.

85 W celu złożenia skargi do Komisji Praw Człowieka NYC należy odwiedzić stronę:
https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
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Dodatkowe źródła informacji:
●
●
●

86
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W Poradniku dotyczącym rozwoju grupy GreenThumb86 zawartych jest szereg informacji o strukturze
grupy, finansach ogrodu i wiele więcej.
Citizens Committee for NYC oferuje szkolenia i warsztaty dotyczące struktury i organizacji grupy
w ramach serii Neighborhood Leadership Institute – citizensnyc.org
Stowarzyszenie American Community Gardening Association oferuje bezpłatne zasoby na swojej
stronie internetowej do zarządzania ogrodami społecznymi, w tym listę przykładowych zasad, które
można wprowadzić w ogrodzie.87

Zapoznaj się z „Poradnikiem dotyczącym rozwoju grupy GreenThumb” na stronie bit.ly/GTGroupDevelopment
Zasoby American Community Gardening Association communitygarden.org/resources/
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Rozwiązywanie problemów 101
Poniżej przedstawiamy kilka najczęstszych problemów występujących w ogrodach społecznych wraz
z sugestiami ich rozwiązania.
W ogrodzie znajduje się samochód, samochód ciężarowy, przyczepa, motocykl lub inny pojazd
silnikowy.
Nie wolno parkować ani przechowywać samochodów, samochodów ciężarowych, przyczep, motocykli i innych
pojazdów silnikowych na terenie ogrodu społecznego. Należy poprosić właściciela pojazdu o jego
natychmiastowe usunięcie z terenu ogrodu. Jeśli wszystko wskazuje na to, że pojazd jest porzucony, należy
zadzwonić pod numer 311, aby zgłosić porzucenie pojazdu i powiadomić koordynatora kampanii informacyjnych
(OC). Należy również zadzwonić na policję, aby zgłosić zdarzenie.
W ogrodzie ma miejsce używanie lub sprzedaż nielegalnych narkotyków.
W przypadku zaobserwowania, że ktoś sprzedaje lub używa narkotyków w pobliżu ogrodu lub w ogrodzie,
należy zadzwonić do Wydziału Policji Miasta Nowy Jork (New York Police Department) (należy wybrać 911
w nagłych wypadkach, skontaktować się z lokalnym posterunkiem88 w przypadkach, które nie są nagłe) w celu
zgłoszenia zdarzenia. Policja podejmie stosowne działania. Nie wolno podejmować żadnych działań, które
mogłyby stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. Należy powiadomić GreenThumb, jeśli członkowie ogrodu są
świadkami takiego ciągłego zachowania w ogrodzie lub wokół niego. Jeśli w ogrodzie znajdują się zużyte
strzykawki, prosimy ich nie dotykać. Należy zgłaszać nieprawidłowe utylizowanie strzykawek dzwoniąc pod
numer 311.
Ktoś pije alkohol lub pali papierosy w ogrodzie.
Należy poinformować taką osobę, że spożywanie alkoholu w ogródkach jest zabronione zgodnie z prawem
miasta Nowy Jork i stanu Nowy Jork oraz że palenie w miejscach publicznych podlegających jurysdykcji
jakiejkolwiek instytucji miejskiej jest zabronione na mocy prawa miejskiego. Należy wskazać zasady na tablicy
ogrodu z NYC Parks, lub przygotować znak „Zasady obowiązujące w ogrodzie”, jeśli ogród nie podlega
jurysdykcji NYC Parks. Jeśli osoba, która dopuściła się naruszenia, jest członkiem ogrodu, należy sprawdzić
w regulaminie, jak należy postąpić. Jeżeli członek ogrodu nagminnie narusza przepisy, należy go wykluczyć
z ogrodu.
Ktoś przechowuje rzeczy osobiste w ogrodzie.
W ogrodzie GreenThumb nie wolno przechowywać przedmiotów osobistych (przedmiotów, które nie są
używane do pielęgnacji ogrodu). Osoby przechowujące rzeczy osobiste w ogrodzie należy poprosić o ich
usunięcie. Jeśli wiadomo, że przedmioty zostały porzucone, należy je poddać recyklingowi lub wyrzucić. Jeśli
przedmioty są duże, należy zadzwonić do Wydziału Oczyszczania Miasta (DSNY) (należy wybrać numer 311
i poprosić o połączenie z Wydziałem Oczyszczania Miasta (DSNY) lub zadzwonić do GreenThumb w celu
zorganizowania odbioru).
Ktoś ukradł coś z ogrodu, ktoś został ranny w ogrodzie, samochód uderzył w ogród lub ktoś
zdewastował ogród.
Należy zgłosić zdarzenie na lokalnym posterunku policji i poprosić o sporządzenie protokołu policyjnego.
Następnie należy poinformować koordynatora kampanii informacyjnych (OC), który poprosi o wypełnienie
protokołu zdarzenia. Prosimy o wykonanie zdjęć w celu udokumentowania ewentualnych szkód w ogrodzie.
Członkowie ogrodu nie zezwalają na swobodny dostęp do ogrodu.
Ogrody GreenThumb muszą być otwarte dla ogółu społeczeństwa. Jeżeli grupa ogrodowa nie umożliwia
publicznego dostępu do ogrodu (w postaci minimum 20 godzin otwarcia w tygodniu od 1 kwietnia do 31
października), ogród może stracić swoje przywileje oraz licencję lub status zarejestrowanego ogrodu. W razie
braku możliwości przygotowania wodoodpornego znaku „Godziny otwarcia” można zadzwonić do GreenThumb,
a my wykonamy laminowany znak. Członkowie ogrodu odpowiadają za zapewnienie, że ogród będzie otwarty
w podanych godzinach.
Członkowie ogrodu nie zezwalają na dołączenie nowych członków do ogrodu.
W ogrodach GreenThumb musi działać system przyjmowania nowych członków. Nawet jeśli brakuje dostępnych
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Znajdź lokalny posterunek na stronie https://www1.nyc.gov/site/nypd/bureaus/patrol/find-your-precinct.page
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działek dla nowych członków, by móc cieszyć się indywidualną przestrzenią uprawną, można umieścić
zainteresowanych członków na liście oczekujących na działki, a nowi członkowie mogą pomóc w opiece nad
wspólnymi obszarami, planowaniu wydarzeń, komunikacji, projektach stolarskich, prowadzeniu spotkań, pisaniu
wniosków o dotacje, prowadzeniu profili w mediach społecznościowych i wiele więcej. W ogrodzie społecznym
jest wiele pracy do wykonania poza zajmowaniem się poszczególnymi działkami. W miarę dostępności grządek
można je oferować osobom z listy oczekujących.
Osoby z lokalnej społeczności nie biorą udziału w wydarzeniach organizowanych w ogrodzie.
Udane wydarzenie wymaga dokładnego planowania, kreatywnej promocji i (szczerze mówiąc) najczęściej
smacznego jedzenia. Plakaty, ulotki, newslettery i profile w mediach społecznościowych to zawsze dobre
sposoby na poinformowanie innych o wydarzeniach w ogrodzie. GreenThumb z przyjemnością pomoże
wypromować wydarzenie i może zamieścić informację o nim na naszej stronie internetowej i w mediach
społecznościowych. Należy złożyć wniosek na naszej stronie internetowej.89 Zalecamy również dotarcie do
lokalnych wiadomości, blogów i organizacji, które są aktywne w okolicy. Warto pamiętać, że Nowy Jork jest
pełen ludzi z wielu różnych środowisk. Ogród społeczny powinien być miejscem, w którym wszyscy czują się
mile widziani bez względu na wiek, rasę, status obywatelski, kolor skóry, niepełnosprawność, płeć, tożsamość
płciową, stan cywilny, pochodzenie narodowe, ciążę, religię, orientację seksualną czy status wojskowego lub
weterana.
Brakuje znaku GreenThumb lub został on uszkodzony.
Prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC); GreenThumb dopilnuje, aby został wysłany
nowy znak.
W ogrodzie są szczury.
Szczury szukają miejsc do życia, które zapewniają im wszystko, czego potrzebują do przetrwania: jedzenie,
wodę, schronienie i bezpieczne drogi poruszania się. Należy dbać o czystość w ogrodzie – stosy resztek
i śmieci to doskonałe kryjówki oraz miejsca do zakładania gniazd. Należy zatkać zlokalizowane nory stalitem,
rodzajem żwiru wykonanego z łupków, lub zawalić nory łopatą lub motyką. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w punkcie poświęconym szczurom w rozdziale Zwierzęta w ogrodzie niniejszego podręcznika.
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Formularz dotyczący imprez GreenThumb znajduje się na stronie bit.ly/GTEventForm
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Sytuacje nagłe i niespodziewane
Nagłe i niespodziewane sytuacje mogą występować w ogrodach społecznych i ważne jest, aby postępować
zgodnie z odpowiednią procedurą dla każdej sytuacji. W punkcie poniżej podano, z kim należy się skontaktować
w różnych sytuacjach nagłych. Należy zawsze powiadomić koordynatora kampanii informacyjnych (OC) o nagłej
lub nieoczekiwanej sytuacji, po nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi osobami wymienionymi poniżej.
Koordynatorzy kampanii informacyjnych (OC) nie są dostępni poza normalnymi godzinami pracy, więc należy
pamiętać o poniższych danych kontaktowych.
Kontakt pod numerem 311, w sytuacji, gdy:
●
●
●

Wykonawca/inwestor wkracza na teren lub próbuje wkroczyć na teren bez odpowiedniego pozwolenia
Występuje zagrożenie z powodu drzewa, instalacji elektrycznej, chodnika lub innego zagrożenie dla
środowiska
Osoba w ogrodzie doświadcza bezdomności i potrzebuje wsparcia lub mieszka w ogrodzie90

Przedstawiciele ogrodów podlegających jurysdykcji NYC Parks mogą zadzwonić pod numer 311 lub skorzystać
z aplikacji 311 na smartfony i poprosić Straż Parku (Parks Enforcement Patrol) o interwencję w sytuacjach
wymagających natychmiastowych działań minimalizujących szkody. Straż Parku (PEP) to zespół
funkcjonariuszy, którzy dbają o porządek i chronią parki oraz obiekty publiczne. Funkcjonariusze PEP to
certyfikowani nowojorscy funkcjonariusze ochrony porządku publicznego (peace officers) przeszkoleni do
egzekwowania zasad i przepisów NYC Parks oraz zapewnienia, aby przestrzenie publiczne NYC Parks były
bezpieczne i przyjazne dla wszystkich odwiedzających. Ogrodnicy mogą zwrócić się do PEP o interwencję
w przypadku konfliktów z wykonawcą/inwestorem oraz w sytuacjach, gdy osoby zagrożone potrzebują pomocy
społecznej.
Kontakt z działem komunikacji NYC Parks pod numerem (646) 613-1202 w sytuacji, gdy:
●
●

Ma miejsce zdarzenie, które nie jest nagłe, ale wymaga natychmiastowego działania w ogrodzie
podlegającym jurysdykcji NYC Parks.
Chodzi o narkotyki lub alkohol.

Ten numer telefonu jest czynny całą dobę i jest obsługiwany przez pracowników NYC Parks, którzy mogą
wysłać patrol Straży Parku (PEP).
Kontakt pod numerem 911, w sytuacji, gdy:
●
●
●

Wystąpił pożar, doszło do sprzeczki z użyciem siły, potrzebna jest pomoc medyczna (zob. dodatkowe
informacje poniżej dotyczące nagłych wypadków w zakresie zdrowia psychicznego), doszło do
kradzieży lub wypadku samochodowego
W ogrodzie ma miejsce używanie lub sprzedaż narkotyków
Osoba stwarza zagrożenie dla siebie lub innych osób w ogrodzie

Kontakt z NYC Well pod numerem (888) 692-9355 w sytuacji, gdy:
●

Ma miejsce zdarzenie dotyczące zdrowia psychicznego91,

NYC Well to całodobowa infolinia działająca 7 dni w tygodniu i zapewnia bezpłatne i poufne wsparcie w zakresie
zdrowia psychicznego. Doradcy NYC Well mogą doradzić, czy w danej sytuacji konieczny jest zespół kryzysowy
i mogą kierować ludzi do odpowiednich zasobów oraz działań w zależności od sytuacji.
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Należy zapoznać się z rozdziałem o osobach bezdomnychi w dalszej części podręcznika w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
91 Należy zapoznać się z rozdziałem o zasobach w zakresie zdrowia psychicznego w dalszej części podręcznika
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
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Z NYC Well można się również skontaktować przez wiadomość tekstową (o treści „WELL” pod numer 65173)
lub czat online nyc.gov/nycwell.
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Zasoby w zakresie zdrowia psychicznego
Ogrodnictwo może być wspaniałym sposobem na oderwanie się od codziennych stresów poprzez kontakt ze
światem przyrody. Obserwowanie subtelnych oznak wzrostu w miarę rozkwitania roślin również może wpływać
korzystnie na psychikę. Wygospodarowanie czasu na przebywanie w otoczeniu przyrody może być świetnym
sposobem na zadbanie o siebie i refleksję. Co więcej badania wykazują, że przebywanie w otoczeniu przyrody
i zieleni łagodzi stany lękowe, depresję i stres.
New York City oferuje wiele bezpłatnych usług, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do wsparcia
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Poniżej przedstawiamy kilka zasobów dostępnych w społeczności –
ze wszystkich tych zasobów można korzystać telefonicznie lub przez internet, w wielu językach i niezależnie od
ubezpieczenia lub statusu imigracyjnego.
NYC Well
Jeśli objawy stresu są przytłaczające lub osoba w ogrodzie potrzebuje wsparcia w zakresie zdrowia
psychicznego, a nie jest to przypadek nagły, można skontaktować się z przeszkolonymi konsultantami w NYC
Well,92 bezpłatną i poufną usługą wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, która może pomóc mieszkańcom
Nowego Jorku z radzeniem sobie z problemami natury psychicznej. Pracownicy NYC Well są dostępni przez
całą dobę, siedem dni w tygodniu i są w stanie udzielić krótkich porad oraz skierować do skorzystania
z odpowiedniej opieki, a usługi świadczą w ponad 200 językach.
W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod numer 888-NYC-WELL (888-692-9355), wysłać SMS o treści
„WELL” pod numer 65173 lub skorzystać z czatu online.93
Można również odwiedzić stronę nyc.gov/nycwell i kliknąć App Library, aby znaleźć aplikacje i narzędzia online,
które pomogą zarządzać zdrowiem i emocjonalnym samopoczuciem z domu.
Zasoby w zakresie zdrowia psychicznego dla starszych mieszkańców Nowego Jorku
Można zadzwonić na infolinię Aging Connect pod numer (212) AGING-NYC lub (212) 244-6469.
Zasoby w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych
Bezpłatne informacje i usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów
świadczone przez szereg organizacji non-profit i instytucji miejskich w związku z pandemią COVID-19 i nie tylko
są dostępne na stronie nyc.gov/thrivenyc.94 Pobierz plik PDF w celu uzyskania kompletnych informacji
o usługach w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych.95
Zasoby w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niepełnosprawnych
Zasoby dla osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego podczas kryzysu
COVID-1996 i nie tylko,97 są dostępne w Biurze Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych (Mayor’s Office for
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W celu uzyskania dostępu do wszystkich usług NYC Well należy odwiedzić stronę nyc.gov/nycwell
Czat online NYC Well: nycwell.cityofnewyork.us/en/
94 Dowiedz się więcej o ThriveNYC na stronie nyc.gov/thrivenyc
95
Pobierz plik PDF w celu uzyskania kompletnych informacji o usługach w zakresie zdrowia psychicznego dostępnych dla
dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych: thrivenyc.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2020/08/082620YouthServicesGuide-Mobile.pdf
96
Zasoby dotyczące COVID-19 dla osób niepełnosprawnych są dostępne na stronie
www1.nyc.gov/site/mopd/resources/covid-19-resources-for-people-with-disabilities.page
97
W celu uzyskania dostępu do wszystkich zasobów NYC dla osób niepełnosprawnych należy odwiedzić stronę
nyc.gov/disability
93
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People with Disabilities) NYC. W celu uzyskania pomocy w związku z obawami dotyczącymi
niepełnosprawności należy skontaktować się z Biurem Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych, dzwoniąc pod
numer (212) 788-2830 lub korzystając z wideofonu (ASL) pod numer (646) 396-5830.

Zasoby w zakresie zdrowia psychicznego dla osób poszkodowanych w wyniku przemocy, przestępstwa
lub nadużycia
Safe Horizon obsługuje całodobową infolinię NYC: 1-800-621-4673. Można również porozmawiać
z przedstawicielem Safe Horizon, który może zaoferować informacje, pomoc i wsparcie poprzez SafeChat.98
Zasoby w zakresie zdrowia psychicznego dla weteranów
Weterani mogą korzystać z terapii w związku z traumą i wsparcia związanego z interwencją kryzysową.
Weterani mogą uzyskać wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dzwoniąc na infolinię Veterans Crisis Line
pod numer 800-273-8255 lub odwiedzając stronę nyc.gov/veterans.99

Więcej informacji o zasobach można znaleźć na stronie internetowej ThriveNYC.100 W celu uzyskania
najnowszych wiadomości należy obserwować @MentalHealthNYC na Twitterze i wysłać e-mail na adres
thrive@thrive.nyc.gov, aby dołączyć do listy e-mailowej.

98

Usługa SafeChat oferowana przez Safe Horizon: safehorizon.org/safechat/
Więcej informacji o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego NYC dla weteranów można znaleźć na stronie
http://nyc.gov/veterans
100
Przewodnik dotyczący wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dostępnego dla mieszkańców Nowego Jorku w czasie
pobytu w domu ThriveNYC: thrivenyc.cityofnewyork.us/mental_health_support_while_home
99
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Zasoby dla osób bezdomnych
Ogrody społeczne to bezpieczne, sprzyjające integracji i przyjazne przestrzenie publiczne. Osoby bezdomne nie
mogą być wykluczone w tym zakresie. NYC oferuje zasoby i wsparcie dla bezdomnych nowojorczyków. Pomoc
dla osób bezdomnych wymaga ogromnego wysiłku ze strony zespołów interwencyjnych Wydziału Usług dla
Osób Bezdomnych NYC (NYC Department of Homeless Services). Z wytrwałością i współczuciem zespoły
interwencyjne docierają do bezdomnych nowojorczyków przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, zapewniając
usługi, wsparcie i bezpieczne zakwaterowanie.
311
Jeśli osoba w ogrodzie lub odwiedzająca ogród jest w potrzebie i jest bezdomna lub próbuje mieszkać
w ogrodzie, a sytuacja ta nie jest przypadkiem nagłym, należy zadzwonić pod numer 311 lub skorzystać
z aplikacji 311 w telefonie. Każde zgłoszenie 311 trafia do NYC Street Outreach101 i jest przekazywane
odpowiedniej instytucji miejskiej w celu zapewnienia pomocy.
Co się dzieje, gdy zadzwonię pod numer 311, aby zgłosić osobę bezdomną w Nowym Jorku potrzebującą
pomocy?
●
●
●
●

Osoba dzwoni pod numer 311 i tworzone jest zgłoszenie (Service Request, SR).
SR podlega ocenie i jest przydzielane świadczeniodawcy lub instytucji partnerskiej, np. NYC Parks,
w zależności od potrzeb.
W przypadku przypisania do świadczeniodawcy zespół interwencyjny jest wysyłany w ciągu godziny od
otrzymania zgłoszenia
Zespoły interwencyjne świadczeniodawcy próbują zlokalizować taką osobę i jeśli ją znajdą, nawiązują
z nią bezpośredni kontakt, oceniają jej bezpieczeństwo i zachęcają do skorzystania z usług
i opuszczenia ulicy.

Jeśli w ogrodzie podlegającym jurysdykcji NYC Parks pojawi się obozowisko, niepożądane zachowanie –
publiczne oddawanie moczu, spanie na ławkach, nielegalny pobyt poza godzinami otwarcia– lub jeśli zajdzie
potrzeba posprzątania ogrodu z powodu osoby bezdomnej, ogrodnicy powinni jak najszybciej powiadomić o tym
koordynatora kampanii informacyjnych. Ogrodnicy mogą przekazać potwierdzenie otrzymane pocztą
elektroniczną w związku ze zgłoszeniem pod numer 311 koordynatorowi kampanii informacyjnych (OC)
GreenThumb oraz Edwinowi Falconowi, dyrektorowi Straży Parku (Parks Enforcement Patrol) Specjalny Zespół
Operacyjny, na adres edwin.falcon@parks.nyc.gov.

Dział Komunikacji NYC Parks
W przypadku ogrodów podlegających jurysdykcji Parków, jeśli zaistnieje sytuacja awaryjna, szczególnie
wieczorami i w weekendy, kiedy pracownicy GreenThumb zazwyczaj nie są w biurze, ogrodnicy mogą
zadzwonić do Działu Komunikacji NYC Parks pod numer (646) 613-1202. Ten numer telefonu jest czynny całą
dobę i jest obsługiwany przez pracowników NYC Parks, którzy mogą wysyłać patrol Straży Parku (PEP). Można
skorzystać z tego numeru w razie sytuacji związanych z narkotykami lub alkoholem.
911
W nagłych wypadkach, sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub gdy osoba odwiedzająca ogród
stanowi zagrożenie dla siebie lub innych, należy zadzwonić pod numer 911. Nie należy podejmować działań,
jeśli sytuacja jest niebezpieczna. Wykwalifikowani specjaliści podejmą
odpowiednie działania.

101

NYC Street Outreach: www1.nyc.gov/site/dhs/outreach/street-outreach.page
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Rozwiązywanie konfliktów w ogrodzie społecznym
Do konfliktów dochodzi nawet w najbardziej zgranych grupach ogrodowych lub wśród najlepszych przyjaciół.
Warto poświęcić czas na zbudowanie kultury sprzyjającej integracji w ogrodzie społecznym i ustalić zasady
postępowania w przypadku konfliktów. Procedura obowiązująca w ogrodzie w przypadku konfliktu może być
opisana w regulaminie ogrodu (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Sporządzanie i zmiana
regulaminu”).
Grupa ogrodowa jest samodzielną jednostką, co daje jej elastyczność zarządzania. Oznacza to również, że za
rozwiązywanie konfliktów w ogrodzie odpowiedzialne są ostatecznie grupy ogrodowe. W razie potrzeby
GreenThumb może polecić bezpłatne zewnętrzne usługi mediacji. Wiele konfliktów wynika z nieporozumień, złej
komunikacji oraz braku kompleksowych i pisemnych zasad obowiązujących w ogrodzie. Ogrody społeczne
GreenThumb to przestrzenie sprzyjające włączeniu społecznemu bez względu na wiek, rasę, status
obywatelski, kolor skóry, niepełnosprawność, płeć, tożsamość płciową, stan cywilny, pochodzenie narodowe,
ciążę, religię, orientację seksualną czy status wojskowego lub weterana i muszą być prowadzone jako otwarte
przestrzenie publiczne.
W celu uniknięcia konfliktów grupa ogrodowa powinna znaleźć czas na wspólne opracowanie spójnego
regulaminu. Regulamin ogrodu to zestaw zasad i wytycznych, których grupa musi przestrzegać. Regulamin
powinien zawierać zasady obowiązujące w ogrodzie, opis procedury postępowania w przypadku naruszenia
zasad, a także wszelkie zasady i obowiązki członków oraz strukturę organizacyjną ogrodu. W regulaminie
można również zawrzeć misję ogrodu, wizję społeczności oraz wspólne wartości, takie jak różnorodność,
integracja, dostępność i zrównoważony rozwój.
Jeśli wszyscy członkowie ogrodu zatwierdzą regulamin składając swój podpis, wówczas istnieją ramy do
postępowania w razie konfliktów i można odwoływać się do regulaminu, gdy do takiego konfliktu dojdzie. Więcej
informacji o regulaminie można znaleźć w rozdziale Sporządzanie i zmiana regulaminu niniejszego podręcznika.
Zdarza się, że rozwiązanie konfliktu wykracza poza możliwości grupy ogrodowej. W takim przypadku
zachęcamy do skorzystania z mediacji prowadzonych przez wykwalifikowanych profesjonalistów i organizacje
specjalizujące się w rozwiązywaniu konfliktów. W całym mieście jest wiele bezpłatnych ośrodków mediacyjnych,
w tym m.in.:
●
●
●
●

Brooklyn i Manhattan: New York Peace Institute: nypeace.org/mediation/
Bronx: Institute for Mediation and Conflict Resolution: imcr.org
Queens: Community Mediation Services: mediatenyc.org
Staten Island: NYC Center for Interpersonal Development: nycid.org

Większość ośrodków mediacyjnych pozwala, a nawet zachęca strony konfliktu do odbycia najpierw
indywidualnego spotkania. Może to być bardzo pomocne, jeśli wszystkie strony nie są jeszcze gotowe do
podjęcia mediacji.

Zasady GreenThumb
Jeśli grupa ogrodowa opracowała regulamin, próbowała rozwiązać konflikt w drodze mediacji, ale nadal nie
może go rozwiązać, prosimy o kontakt z koordynatorem kampanii informacyjnych (OC) GreenThumb, który
może zaoferować dodatkowe sugestie i zasoby. Przypadki dyskryminacji należy zgłaszać do GreenThumb i pod
numer 311 do Komisji Praw Człowieka NYC (NYC Human Rights Commission).102

102

W celu złożenia skargi dotyczącej dyskryminacji należy odwiedzić stronę
https://www1.nyc.gov/site/cchr/enforcement/complaint-process.page
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Dodatkowe źródła informacji:
●
●

●
●
●

Szkolenia w zakresie mediacji w sytuacjach konfliktowych. GreenThumb okresowo oferuje warsztaty
wprowadzające, można też sprawdzić szkolenia w New York Peace Institute.103
TransformHarm.org104 to platforma z zasobami na temat walki z przemocą. Na stronie tej znajduje się
wprowadzenie do sprawiedliwości transformacyjnej. Strona stworzona przez Mariame Kaba
i zaprojektowana przez Lu Design Studio, zawiera wybrane artykuły, zasoby audiowizualne, programy
nauczania i inne. Na stronie można znaleźć przewodniki dotyczące procesów odpowiedzialności
społecznej, sprawiedliwości transformacyjnej i wiele innych.
Support New York Accountability Process Curriculum105 to podstawowy wzorzec programu pomocy
stosowanego w Nowym Jorku w procesie pociągania do odpowiedzialności osoby, która wyrządziła
szkodę.
Poradnik Creative Interventions Toolkit106 promuje interwencje w przypadku przemocy i konfliktów
podejmowane przez społeczność lokalną.
Turning Towards Each Other: A Conflict Workbook autorstwa Jovida Ross & Weyam Ghadbian to
podręcznik z ćwiczeniami do indywidualnej i grupowej analizy oraz dialogu w zakresie konfliktów.107

103

Szkolenie w New York Peace Institute: https://nypeace.org/become-a-mediator/
TransformHarm.org: https://transformharm.org/
105 Support New York Accountability Process Curriculum: https://supportny.org/transformative-justice/curriculum/
106 Creative Interventions Toolkit: https://www.creative-interventions.org/tools/toolkit/
107 Turning Towards Each Other: A Conflict Workbook: https://turningtowardseachother.medium.com/turning-towards-eachother-embracing-the-gifts-of-conflict-for-social-change-ea28502016b7
104
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Praca z młodzieżą w ogrodzie
Ogrody społeczne oferują wspaniałe możliwości zaangażowania ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk.
Ogrody społeczne są otwarte dla wszystkich, ale czasami zaangażowanie młodych ludzi w prace w ogrodzie
wymaga dodatkowego planowania i koordynacji. Ogrody społeczne to miejsca, które mogą nawiązywać
współpracę z pobliskimi przedszkolami i szkołami K-12, a także angażować młodzież do projektów
rozwijających umiejętności. W chwili opracowywania niniejszego dokumentu pandemia COVID-19 w dalszym
ciągu stwarza zagrożenie. W przypadku zainteresowania ogrodami jako miejscami do przeprowadzenia zajęć
na świeżym powietrzu należy odwiedzić stronę Wydziału Edukacji NYC (NYC Department of Education) –
Outdoor Learning Initiative.108

Wytyczne:
●

●
●

●
●

W celu wspierania większej obecności młodzieży w ogrodzie grupa ogrodowa powinna w pierwszej
kolejności omówić swoje zamiary i strategie. W programie kolejnego spotkania grupy można umieścić
punkt „zwiększanie obecności młodzieży” i wspólnie omówić tę kwestię, pomysły jak i dlaczego grupa
chce się tego podjąć.
Warto priorytetowo traktować przedsięwzięcia, które pozwalają młodym ludziom prowadzić dyskusje
i działania. Praktyka określana „edukacją skoncentrowaną na uczniach” (Student-Centered Learning,
SCL) pozwala młodym ludziom stać się liderami i przejąć odpowiedzialność za proces uczenia się.
Młodzi ludzie wciąż uczą się o sobie i swoich społecznościach. Rolnictwo miejskie może być dla nich
czymś zupełnie nowym. Należy priorytetowo traktować samodzielne odkrywanie w działaniach
ogrodowych. Czego uczniowie i młodzi ludzie mogą się dowiedzieć o sobie w tym procesie? Czy mogą
zdobyć dodatkowe punkty uznawane w szkole?
Zachęcamy do nawiązania kontaktu z innymi ogrodami społecznymi, które już pracują z młodzieżą
i obserwowania ich aktualnych programów w poszukiwaniu pomysłów i wskazówek.
Należy pamiętać, że ogród nie może być zamknięty w czasie godzin otwarcia podanych w ogrodzie.

Wskazówki dotyczące współpracy ze szkołami (K-12):
●

●
●
●

Do ogrodu można zaprosić nauczycieli, rodziców i pracowników administracji. Można też zorganizować
wycieczkę i spotkanie w celu omówienia wspólnego korzystania z ogrodu z osobami decyzyjnymi
w szkole. W niektórych ogrodach społecznych znajdują się specjalne grządki przeznaczone do zajęć,
natomiast w innych uczniowie mają do wykonania konkretne zadania. Bardzo ważne jest prowadzenie
rozmów z nauczycielami, aby zawczasu ustalić wspólne cele lub poczynić uzgodnienia.
Można zaprosić nauczycieli na wycieczkę klasową lub na zajęcia w ogrodzie.
Ważna jest współpraca z pracownikami szkoły w celu opracowania harmonogramu dni i godzin,
w których grupa szkolna będzie odwiedzać ogród i ustalenia, gdzie będzie pracować.
Zachęcamy do organizowania spotkań z nauczycielami uczestniczącymi w programie, aby dowiedzieć
się, czego uczniowie uczą się w klasie i lepiej dostosować pracę w ogrodzie do tych przedmiotów lub
lekcji. Istnieje ogromna liczba programów nauczania, a wiele z nich jest dostępnych za darmo online lub
za pośrednictwem lokalnych organizacji zajmujących się ekologią. New York Agriculture in the
Classroom109 oraz Edible Schoolyard Project110 dysponują programami z mnóstwem scenariuszy lekcji
związanych z ogrodem. Najlepiej dostosować programy do standardów Wydziału Edukacji Miasta Nowy
Jork.

Rada Młodych Liderów GreenThumb (Youth Leadership Council)
108

Dowiedz się więcej na temat Outdoor Learning Initiative na stronie infohub.nyced.org/working-with-the-doe/covid-19resources/outdoor-learning-initiative
109 Program New York Agriculture in the Classroom: agclassroom.org
110 Program Edible Schoolyard Project: edibleschoolyard.org
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GreenThumb’s Youth Leadership Council (YLC) to międzypokoleniowy program nauki o usługach, który oferuje
ogrodom społecznym możliwość goszczenia młodzieży w wieku od 14 do 21 lat w charakterze wolontariuszy
podczas sezonu.111 Mając na uwadze potrójny cel, jakim jest angażowanie młodych ludzi w projekty usługowe,
promowanie międzypokoleniowego uczenia się oraz kształtowanie następnej generacji ogrodników społecznych
w Nowym Jorku, pomaga nawiązywać współpracę między młodzieżą a grupami ogrodowymi GreenThumb
w okolicy. Jeśli ogród jest zainteresowany przyjęciem grupy młodzieży w charakterze wolontariuszy, powinien
oczekiwać na ogłoszenie publikowane każdego lata przez koordynatora kampanii informacyjnych (OC). Jeśli
członkowie grupy ogrodowej znają młodych ludzi, którzy mogliby być zainteresowani wolontariatem, mogą
poinformować ich o możliwości złożenia wniosku, który jest rozpatrywany na bieżąco.

Dodatkowe źródła informacji:
●

●
●

GrowNYC Education112to nowojorski program ogrodów szkolnych oraz efekt współpracy między
GrowNYC a Wydziałem Edukacji NYC (DOE). Informacje o tym, jak założyć ogród szkolny, znaleźć
lokalny ogród szkolny, z którym można nawiązać współpracę, pobrać zestawy narzędzi i zapoznać się
z programem nauczania, można znaleźć na stronie grownyc.org.
W lokalnej radzie społecznej113 działa komitet młodzieżowy i podczas kolejnego spotkania komitetu
można poinformować jego członków o tym, że ogród może stanowić zasób dla młodzieży
w społeczności.
Można zarejestrować ogród w „Programie pracy wakacyjnej dla młodzieży” (Summer Youth
Employment Program). W ramach programu pracy wakacyjnej dla młodzieży oferowana jest dla
młodzieży w wieku od 14 do 24 lat płatna praca w wakacje przez okres do sześciu tygodni. Więcej
informacji na stronie nyc.gov/dycd114 lub pod numerem (800) 246-4646 bądź (646) 343-6800.

W celu uzyskania bardziej kompletnej listy zasobów dostępnych dla szkół lub ogrodników społecznych
współpracujących ze szkołami, prosimy odwiedzić stronę grownyc.org lub wysłać e-mail do GrowNYC School
Gardens na adres growtolearn@grownyc.org.

111

Więcej informacji o Youth Leadership Council można znaleźć na stronie
greenthumb.nycgovparks.org/youth_gardener.html
112 Więcej informacji o GrowNYC Education i ogrodnictwie szkolnym w NYC można znaleźć na stronie
grownyc.org/education
113 W celu znalezienia lokalnej rady społecznej należy odwiedzić stronę nyc.gov/html/cau/html/cb/cb.shtml
114 Więcej informacji o Wydziale ds. Młodzieży i Rozwoju Społeczności NYC (NYC Dept. of Youth and Community
Development) znajduje się na stronie nyc.gov/dycd
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Załącznik A: Specyfikacje warstwy uprawnej dla
ogrodów społecznych
PRACE: Na podstawie tego punktu wykonawca dostarcza WARSTWĘ UPRAWNĄ DLA OGRODÓW
SPOŁECZNYCH na podstawie planów, specyfikacji i wskazówek NYC Parks GreenThumb. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne spowodowane przez dostawę warstwy uprawnej,
a wszystkie obszary naruszone lub uszkodzone zostaną przywrócone do stanu pierwotnego, zgodnie
z wymogami GreenThumb.
MATERIAŁY:
Warstwa uprawna: Jest to piaszczysto-gliniasta, krucha gleba, która została usunięta do głębokości jednej
stopy (1') lub mniejszej, w przypadku napotkania podglebia. Warstwa uprawna będzie jednolitej jakości,
pozbawiona twardych brył, sztywnej gliny, rudawca, grud, częściowo rozbitych kamieni, wapna, cementu,
popiołów, żużla, betonu, pozostałości smoły, papy, desek, wiórów, patyków i innych niepożądanych
materiałów. Warstwa uprawna nie będzie dostarczana w stanie zamarzniętym lub błotnistym.
Warstwa uprawna będzie dostarczana przez sprzedawców zatwierdzonych przez NYC Parks.
1. Zawartość organiczna: Warstwa uprawna będzie zawierać od czterdziestu procent (40%) do
pięćdziesięciu procent (50%) materii organicznej określanej poprzez stratę przy prażeniu, w próbkach
pozbawionych wilgoci, wysuszonych zgodnie z aktualną metodą stosowaną przez Association of Official
Agricultural Chemists. Zawartość materii organicznej nie przekroczy pięćdziesięciu procent (50%).
2. Przedział kwasowości wynosi od pH 6,0 do pH 7,4 włącznie.
3. Analiza tekstury gleby: Warstwa uprawna zawiera następujące proporcje piasku, iłu i gliny. Warstwa
uprawna niespełniająca poniższych wymagań zostanie odrzucona. Zgodnie z instrukcją NYC Parks
GreenThumb dostawca może uzyskać pozwolenie na przesianie dostarczonej warstwy uprawnej w celu
osiągnięcia zgodności pod względem wielkości cząstek. Dodatkowe testy na koszt dostawcy będą
wymagane w celu potwierdzenia zgodności po zakończeniu kontroli na miejscu.
Piasek (0,05 do 2 mm)
Ił (0,002 do 0,05 mm)
Glina (<0,002 mm)

40% do 75%
15% do 65%
maks. 20%

4. Przewodność elektryczna wynosi maksymalnie 1,50 mmhos/cm. Metodą badania jest metoda pasty
nasyconej. Wyższy poziom wskazuje na nadmierną zawartość soli i materiał zostanie odrzucony.
5. Składniki odżywcze: Wyniki badania warstwy uprawnej powinny zawierać zalecenia dotyczące
poprawek w celu ewentualnego skorygowania niedoborów składników odżywczych. Organiczne dodatki
do gleby i nawozy są stosowane w miarę potrzeby na koszt wykonawcy, tylko po uzyskaniu pisemnej
zgody NYC Parks GreenThumb.
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6. Stężenia zanieczyszczeń: Warstwa uprawna musi spełniać wymogi dotyczące importowanej
warstwy czystej gleby zawarte w Kodeksie zasad i przepisów stanu Nowy Jork 6 NYCRR 3756.7(d), wymogi merytoryczne zawarte w wytycznych technicznych NYSDEC dotyczących badania
i rekultywacji terenu (DER-10) 5.4(e) oraz najbardziej aktualne (w momencie rozpoczęcia budowy)
wytyczne EPA Region 2 dotyczące zawartości ołowiu w glebie. Do tego projektu zastosowanie ma
kategoria „Ograniczone użytkowanie do celów mieszkaniowych”, ponieważ dotyczy ona terenów,
które mają być wykorzystywane do aktywnych zastosowań rekreacyjnych, w tym zastosowań
publicznych z uzasadnionym potencjałem kontaktu z glebą. W przypadku ograniczonego
użytkowania do celów mieszkaniowych, aby warstwa uprawna została uznana za czystą, musi być
zgodna z niższą wartością w zakresie ochrony wód gruntowych lub ochrony zdrowia publicznego
w zakresie ograniczonego użytkowania do celów mieszkaniowych. Warstwa uprawna musi
spełniać wartości dla ograniczonego użytkowania do celów mieszkaniowych podane w DER-10,
załącznik 5 „Dopuszczalne poziomy składników dla przywiezionego materiału” (obejmuje ochronę
wód gruntowych), DER-10, pkt 5.4(e) dotyczący gleby oraz NYSDEC CP-51, tabela 1, „Wytyczne
dotyczące oczyszczania gleby”, „Ograniczone użytkowanie do celów mieszkalnych” oraz „Ochrona
wód gruntowych”, „Dodatkowe cele oczyszczania gleby”. Każda próbka jest analizowana pod
kątem wszystkich lotnych związków organicznych, półlotnych związków organicznych, pestycydów,
polichlorowanych bifenyli i metali wymienionych w DER-10, Załącznik 5 i CP-51, tabela 1 zgodnie
z aktualnymi metodami USEPA w laboratorium certyfikowanym przez program Environmental
Laboratory Approval Program (ELAP) Wydziału Zdrowia stanu Nowy Jork (NYSDOH).
7. Badania laboratoryjne: Wykonawca przedłoży potwierdzony raport z zatwierdzonego
laboratorium analitycznego/chemicznego zawierający analizę reprezentatywnych próbek warstwy
uprawnej, której użycie proponuje. Wykonawca pobierze i przeanalizuje co najmniej jedną
reprezentatywną próbkę proponowanej warstwy uprawnej dla każdej dostawy materiału
przewidzianego do dostawy. Wszystkie próbki będą odbierane przez NYC Parks GreenThumb
i dostarczane do laboratorium, a oferta cenowa powinna obejmować opłaty za badania
i laboratorium. Próbki będą reprezentatywne dla warstwy uprawnej znajdującej się obecnie
w lokalizacji źródłowej i proponowanej do wykorzystania w ramach tego projektu oraz powinny
zostać przekazane do laboratorium celem przeprowadzenia badań i uzyskania wyników badań
przez NYC Parks co najmniej dziesięć (10) dni roboczych przed proponowaną dostawą
warstwy uprawnej.
Warstwa uprawna nie będzie dostarczona do czasu zatwierdzenia próbek przez NYC Parks, przy
czym takie zatwierdzenie nie stanowi ostatecznej akceptacji. NYC Parks GreenThumb zastrzega
sobie prawo do odrzucenia w momencie dostawy lub po dostawie jakiegokolwiek materiału, który
w jego opinii nie odpowiada tym specyfikacjom.
METODA:
Dostawy będą realizowane do centrum dystrybucyjnego NYC Parks GreenThumb w Long Island City,
Queens.

WYMAGANA DOKUMENTACJA:
Pobór próbek chemicznych i dane do badań czystej warstwy uprawnej: Wykonawca dostarcza NYC
PARKS aktualne dane z laboratoryjnych badań chemicznych dla proponowanej dostawy warstwy
uprawnej. Dane z próbki powinny być reprezentatywne dla warstwy uprawnej gleby znajdującej się
obecnie w lokalizacji źródłowej i proponowanej do wykorzystania w ramach tego projektu. Należy podać
nazwę i adres proponowanego źródła warstwy uprawnej wraz z faktycznym pierwotnym źródłem gleby
(np. kamieniołom, wyrobisko). Wykonawca zbiera i analizuje co najmniej jedną reprezentatywną próbkę
proponowanej warstwy uprawnej ze składowiska źródłowego na każde 250 jardów sześciennych
dostarczanego materiału, zgodnie z procedurami NYSDEC. Jeżeli Wykonawca zaopatruje się u wielu
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dostawców, mogą być wymagane dodatkowe badania. Każda próbka podlega analizie zgodnie
z aktualnymi metodami USEPA przez certyfikowane laboratorium New York State NYSDOH
Environmental Laboratory Approval Program (ELAP) pod kątem pełnej listy parametrów, o których mowa
w pkt 6 NYCRR 375-6.7(d) z zastosowaniem akceptowalnych limitów sprawozdawczości laboratoryjnej
(poniżej określonych regulacyjnych kryteriów porównawczych) w celu wykazania, że gleba spełnia wyżej
określone wymagania dotyczące przywożonej ziemi z wykopu. Wszystkie czynności związane
z pobieraniem próbek gleby i analizami będą prowadzone zgodnie z wymogami NYSDEC dotyczącymi
pobierania próbek, analiz i zapewniania jakości, określonymi w przepisach DER-10. Laboratorium
i Wykonawca dostarczą w formie elektronicznej sprawozdanie z wyników badań próbek laboratoryjnych
wraz ze standardowymi laboratoryjnymi danymi kontroli jakości oraz elektroniczną wersję danych
w formacie Microsoft Excel, zawierającą porównania danych z próbek z wyżej wymienionymi kryteriami
czystej gleby dla danego miejsca.
Próbki fizyczne i rolne oraz wyniki badań: Wykonawca dostarcza dwa (2) pięciofuntowe (5 lb) worki
proponowanej warstwy uprawnej do NYC Parks GreenThumb, z załączonym raportem z badań, do
zatwierdzenia przed dostarczeniem materiału na miejsce. Dane z próbki są reprezentatywne dla
warstwy uprawnej znajdującej się obecnie w lokalizacji źródłowej i proponowanej do wykorzystania
w ramach dostawy. Wykonawca przedkłada na polecenie i według uznania NYC Parks GreenThumb
poświadczony raport zawierający analizę reprezentatywnych próbek warstwy uprawnej, której użycie
proponuje. Badania będą wykonane przez laboratoria Rutgers Cooperative Research & Extension
Testing lub równoważne laboratorium zatwierdzone pisemnie przez Wydział ds. specyfikacji
i kosztorysów NYC Parks (Specifications and Estimating Department). Badania laboratoryjne
wykonane w okresie przekraczającym sześć miesięcy przed datą złożenia dokumentacji przez
wykonawcę zostaną odrzucone. Badanie obejmuje: pH, fosfor, potas, magnez, zawartość materii
organicznej (metoda straty przy prażeniu), poziom soli rozpuszczalnych oraz analizę tekstury gleby.
Oferta cenowa będzie zawierać wszystkie opłaty za badania i laboratorium.
Warstwa uprawna nie zostanie dostarczona na miejsce do czasu zatwierdzenia próbek przez NYC
Parks, przy czym takie zatwierdzenie nie stanowi ostatecznej akceptacji.
DOSTAWA I ZATWIERDZENIE: Wykonawca powiadomi NYC Parks GreenThumb co najmniej pięć
(5) dni roboczych przed planowaną datą dostawy warstwy uprawnej. Cała przywożona warstwa
uprawna jest dostarczana samochodami ciężarowymi i będzie podlegać kontroli wzrokowej oraz
dodatkowym badaniom. Warstwa uprawna NIE może być zrzucana na miejsce dostawy do czasu
zakończenia pobierania i badania próbek gleby, o ile nie zostanie wydane inne polecenie. NYC
Parks GreenThumb zastrzega sobie prawo do odrzucenia warstwy uprawnej, która nie mieści się
w dopuszczalnych granicach określonych w niniejszej specyfikacji oraz we wstępnej dokumentacji
do projektu oraz nie jest zgodna z zatwierdzoną próbką i zatwierdzonym raportem z badań. W
przypadku odrzucenia warstwy uprawnej należy ją niezwłocznie usunąć z miejsca docelowego.
Koszty dodatkowych badań po wprowadzeniu zmian ponosi wykonawca.
Decyzja NYC Parks GreenThumb na podstawie wyników badań dostarczonego materiału: Jeżeli
wyniki badań przeprowadzonych przez NYC Parks wykażą zawartość substancji organicznych na
poziomie od 35% do 40%, a NYC Parks wyrazi na to zgodę, istnieje możliwość dodania substancji
organicznych i dokładnego ich wmieszania w pryzmę, aby zapewnić wymaganą minimalną
zawartość substancji organicznych na poziomie 40%. Wykonawca będzie zobowiązany do
przeprowadzenia ponownych badań po wmieszaniu dodatkowych substancji organicznych w celu
zapewnienia minimalnej zawartości substancji organicznych na poziomie 40%. Zawartość substancji
organicznych nie może w żadnym wypadku przekraczać pięćdziesięciu procent (50%). Jeżeli wyniki
badań NYC Parks dostarczonego materiału wykażą zawartość substancji organicznych powyżej
pięćdziesięciu procent (50%), gleba zostanie odrzucona i usunięta z miejsca docelowego. Jeżeli
wyniki badań przeprowadzonych przez NYC Parks wykażą pH na poziomie pomiędzy pH 5,0 a pH
6,0, oraz na polecenie NYC Parks GreenThumb, dopuszcza się możliwość dodania wapna na koszt
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wykonawcy, aby doprowadzić glebę do wymaganego minimalnego pH 6,0. Wykonawca będzie
zobowiązany do przeprowadzenia ponownych badań po dodaniu wapna w celu zapewnienia
minimum wynoszącego pH 6,0. Jeżeli wyniki badań dostarczonego materiału przeprowadzonych
przez NYC Parks GreenThumb wykażą poziom pH powyżej 7,4, gleba zostanie odrzucona
i usunięta z miejsca docelowego.
NYC Parks GreenThumb zastrzega sobie prawo do odrzucenia w momencie dostawy lub po
dostawie jakiegokolwiek materiału, który w jego opinii nie odpowiada tym specyfikacjom.
PROCES ODWOŁAWCZY: NYC Parks GreenThumb sprawdza wzrokowo, czy nie ma rozbieżności
między dostarczoną glebą a zatwierdzoną dokumentacją i próbką. Jeżeli NYC Parks GreenThumb
podejrzewa, że warstwa uprawna dostarczona na miejsce budowy zawiera zbyt wysoki poziom
substancji organicznych, gliny itp., który nie mieści się w dopuszczalnych granicach określonych
w niniejszej specyfikacji, gleba zostanie odrzucona do czasu aż dodatkowe badania dowiodą, że jest
inaczej. W przypadku zakwestionowania przez wykonawcę decyzji NYC Parks GreenThumb, NYC
Parks GreenThumb pobierze próbki celem wykonania dodatkowych badań na koszt Wykonawcy.
Badania są wykonywane przez laboratoria Rutgers Cooperative Research & Extension Testing lub
równoważne laboratorium zatwierdzone pisemnie przez Wydział ds. Specyfikacji i Kosztorysów NYC
Parks. Wyniki te uważa się za ostateczne.
POMIARY I PŁATNOŚĆ: Ilość WARSTWY UPRAWNEJ DLA OGRODÓW
SPOŁECZNYCH, która zostanie opłacona w ramach niniejszej pozycji, to liczba JARDÓW
SZEŚCIENNYCH dostarczonej warstwy uprawnej, mierzona w samochodach ciężarowych przed
rozładunkiem, według planów, specyfikacji i wskazówek Inżyniera. Dostawa warstwy uprawnej gleby
nie może nastąpić przed złożeniem zamówienia przez NYC Parks GreenThumb.
Oferta cenowa uwzględnia ceną jednostkową za JARD SZEŚCIENNY warstwy uprawnej dla
ogrodów społecznych i obejmuje całkowity koszt robocizny, materiałów i wyposażenia, łącznie
z dostawą, badaniami i wszystkimi innymi pracami z tym związanymi, zgodnie z planami
i specyfikacjami, stosownie do wymagań NYC Parks GreenThumb.
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Załącznik B: Wydarzenia GreenThumb – często
zadawane pytania
Jakie wydarzenia wymagają zgłoszenia do GreenThumb?
Wydarzenia to wszelkie zaplanowane działania, podczas których grupa ogrodowa lub jej
partnerzy otwierają bramy ogrodu i zapraszają gości. Zasady te odnoszą się wyłącznie do
ogrodów znajdujących się na terenie NYC Parks. Ogrody znajdujące się w całości na terenie
trustu gruntowego, innej instytucji miejskiej lub na terenie prywatnym nie muszą wypełniać
formularza zgłoszeniowego, ale z przyjemnością przyjmiemy zgłoszenie wydarzenia
i potencjalnie pomożemy w jego promocji.
Przykładowe wydarzenia to wieczory filmowe w ogrodzie, koncerty, warsztaty artystyczne i inne.
W celu uzyskania wskazówek dotyczących planowania wydarzeń należy zapoznać się z Event
Planning on a Shoestring115 oraz Run of Show Template116.
Wewnętrzne spotkania w ogrodzie lub dni robocze nie są uznawane za wydarzenia publiczne
i nie ma potrzeby zgłaszania ich do GreenThumb (chociaż zawsze można zaprosić
koordynatora kampanii informacyjnych (OC)).
Czy dzień roboczy może być również dniem rekrutacji?
Jesteśmy ich wielkimi zwolennikami – to świetny sposób na zaangażowanie społeczności,
umożliwienie zainteresowanym członkom zdobycia doświadczenia i pomoc w wykonaniu
podstawowych zadań w ogrodzie. Jeśli grupa ogrodowa planuje promować dzień roboczy jako
wydarzenie publiczne i chce zachęcić mieszkańców do udziału, to takie wydarzenie należy
zgłosić GreenThumb. Prosimy o poinformowanie nas o takich publicznych wydarzeniach;
w razie potrzeby możemy pomóc w ich promocji i rekrutacji nowych członków.
Ponadto w wielu grupach ogrodowych pojawiły się pytania o oświadczenia wolontariuszy
dotyczące dni pracy. NYC Parks udostępniło następujące opcjonalne oświadczenie, z którego
mogą korzystać grupy i które można znaleźć w Załączniku C. Przypomnienie: Twoja grupa nie
jest zobowiązana do korzystania z tego oświadczenia i dotyczy ono tylko osób spoza ogrodu.
Członkowie ogrodu podlegają zasadom o przejęciu ryzyka podanym na znaku oraz zasadom
wyszczególnionym w rozdziale „Wymogi licencyjne i rejestracyjne dla ogrodów działających
w ramach NYC
Parks”.
Jak wygląda kwestia spontanicznych wydarzeń odbywających się w godzinach otwarcia?
Może się zdarzyć, że jakaś grupa osób przyjdzie w godzinach otwarcia, aby skorzystać
z przestrzeni. Taka jest natura zarządzania otwartą przestrzenią publiczną w mieście z 8,6 mln
mieszkańców. Nie ma potrzeby informowania nas o przypadkowych spotkaniach przyjaciół
przychodzących, by skorzystać z przestrzeni, choć zachęcamy grupy do prowadzenia księgi
gości, by śledzić tego rodzaju ruch (może to być przydatne dane podczas ubiegania się
o dotację!).
Ile zajmuje wypełnienie formularza zgłoszenia wydarzenia i jakie informacje będą nam
potrzebne?
115

Event Planning on a Shoestring PDF:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Events%20on%20a%20Shoestring.pdf
116 Run of Show Template PDF:
https://greenthumb.nycgovparks.org/newspdf/Event%20Planning%20Handout_Run%20of%20show%20template.pdf
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Wypełnienie formularza nie powinno zająć więcej jak 10 minut (a nawet mniej). W pierwszej
kolejności należy podać kilka prostych, podstawowych informacji: datę i godzinę, krótki opis,
osobę kontaktową na wypadek konieczności skontaktowania się z nami lub w razie pytań
w dniu wydarzenia, wszelkie informacje potrzebne do promocji wydarzenia oraz informację, czy
wydarzenie jest organizowane bezpośrednio przez grupę ogrodową czy też we współpracy
z podmiotem zewnętrznym. Następnie pojawi się prośba o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań,
aby grupa wiedziała, jakie pozwolenia mogą być wymagane przez New York City.
Jakiego rodzaju pozwolenia mogą być wymagane przez NYC w związku z naszym
wydarzeniem?
Pozwolenie na nagłośnienie jest najczęściej wnioskowanym pozwoleniem (w tym głośniki
i mikrofony). Formularz zgłoszenia wydarzenia będzie zawierał pytania związane
z pozwoleniem, takie jak:


Czy będzie używany otwarty ogień lub agregat prądotwórczy (co może wymagać
pozwolenia od FDNY)



Należy oszacować, ile osób jest przewidywanych w ogrodzie w danym czasie (jeśli
oszacowano, że w ogrodzie będzie jednocześnie 200 lub więcej osób, należy uzyskać
pozwolenie z Wydziału Budownictwa)



Czy będzie używany mikrofon i nagłośnienie (pozwolenie wydaje lokalny posterunek
NYPD).



Czy wydarzenie jest zbiórką pieniędzy (każdy ogród może zorganizować dwie zbiórki,
z których dochód musi być przeznaczony na potrzeby ogrodu)



Czy w planach jest komercyjne filmowanie lub fotografowanie

GreenThumb nie zapewnia tych pozwoleń bezpośrednio, ale możemy pomóc w uzyskaniu
tymczasowego pozwolenia na korzystanie (TUA), jeśli grupa organizuje kolejną zbiórkę
pieniędzy dodatkowo do dwóch poprzednich.
Co nastąpi po wypełnieniu formularza i zgłoszeniu wydarzenia?
Po złożeniu formularza wysłane zostanie automatyczne potwierdzenie o zgłoszeniu wydarzenia.
Należy sprawdzić folder spamu, jeśli po wysłaniu formularza nie przyjdzie potwierdzenie.
Pracownicy GreenThumb zapoznają się z podanymi informacjami i wkrótce skontaktują się w tej
sprawie. Jednak to grupa ogrodowa jest odpowiedzialna za uzyskanie wymaganych pozwoleń
na organizację wydarzenia.
Ile czasu zajmie GreenThumb zatwierdzenie wydarzenia?
Nie możemy podać konkretnych ram czasowych i będzie to zależało od liczby wydarzeń
zgłoszonych przez prawie 400 grup ogrodowych na terenie NYC Parks, szczegółów
wydarzenia, pory roku i innych czynników, ale skontaktujemy się w jak najszybszym możliwym
terminie.
Co zrobić, jeśli nasze wydarzenie nie zostanie zatwierdzone?
Dołożymy wszelkich starań, aby wyjaśnić, dlaczego wydarzenie zostało odrzucone (np. jest
uważane za niebezpieczne lub zbyt komercyjne) i zasugerujemy, jak można je zmodyfikować.
Czy trzeba dostarczyć pozwolenia do GreenThumb?
Nie trzeba przekazywać GreenThumb wymaganych pozwoleń. To grupa ogrodowa jest
odpowiedzialna za uzyskanie wymaganych pozwoleń.
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Dlaczego aktualnie jest wymagana taka procedura?
Grupy ogrodowe na terenie NYC Parks zawsze były zobowiązane do informowania nas
o wydarzeniach publicznych. Pracujemy nad usprawnieniem i scentralizowaniem tego procesu.
Pozwoli nam to lepiej podkreślić niesamowitą pracę, jaką wykonują ogrody społeczne oraz
nieocenioną pracę wolontariuszy w utrzymywaniu otwartej przestrzeni publicznej.
Ponadto zauważyliśmy, że grupy czasami mają trudności ze uzyskiwaniem pozwoleń na różne
wydarzenia i działania w naszym mieście. Mamy nadzieję, że ten formularz internetowy pomoże
grupom w przejściu przez procesy uzyskiwania najczęściej wymaganych pozwoleń. Należy
pamiętać, że uzyskanie pozwoleń jest obowiązkiem grupy ogrodowej.
Dlaczego są potrzebne te wszystkie pozwolenia?
New York City zawsze wymagano różnych pozwoleń na różne rodzaje wydarzeń i działań
(więcej szczegółów dostępnych jest tutaj).117 Za pośrednictwem formularza zgłoszenia
wydarzenia NYC Parks GreenThumb ułatwia teraz grupom ogrodowym pozyskanie informacji
o najczęściej wymaganych pozwoleniach, do których uzyskania grupy ogrodowe zawsze były
zobowiązane.
Czy podczas wydarzeń może być spożywany alkohol?
Nie, alkohol nie jest dozwolony w ogrodach GreenThumb na terenie NYC Parks. Uzyskanie
tymczasowego lub specjalnego pozwolenia na wydarzenie, podczas którego będzie serwowany
alkohol od Urzędu ds. Alkoholu stanu Nowy Jork (New York State Liquor Authority) nie znosi ani
nie unieważnia tego zakazu.
Co mogą zrobić grupy, które nie mają dostępu do internetu i nie mogą skorzystać z tego
formularza?
Możemy udostępnić formularze w wersji papierowej, a grupy mogą również skontaktować się
z GreenThumb pod numerem telefonu (212) 602-5300 w celu wypełnienia formularza przez
telefon.
Co zrobić, jeśli nasza grupa chce zgłosić dużą liczbę wydarzeń?
Należy skontaktować się z koordynatorem kampanii informacyjnych, a my dołożymy starań, aby
proces ten przebiegał sprawniej, zwłaszcza jeśli materiały i informacje o wydarzeniach dostępne
są w formie elektronicznej.

117 Więcej informacji o pozwoleniach można znaleźć na stronie:
https://www1.nyc.gov/site/cecm/permitting/supporting-permitting-agencies.page
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Załącznik C: Oświadczenie wolontariusza
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Załącznik D: Wzór wniosku o umieszczenie kur
w ogrodzie
Nazwa ogrodu: ____________________________
Adres ogrodu: __________________________
Należy wyjaśnić, dlaczego w ogrodzie mają być hodowane kury:

W jaki sposób grupa podjęła decyzję o tym nowym projekcie (w drodze głosowania itp.)?

Jaki jest plan dbania o zdrowie kur, w tym plan działania w razie zachorowania kur? Przykłady obejmują
utworzenie pomieszczenia kwarantannowego lub tymczasowej przestrzeni, kontakt z weterynarzem itp.,

W jaki sposób grupa ogrodowa pokryje koszty materiałów eksploatacyjnych dla kur, w tym koszty zakupu
kur?

Proszę wskazać członków ogrodu, którzy będą zajmować się kurami. Proszę podać ich dane (imię
i nazwisko) oraz ich doświadczenie w opiece nad kurami. Główny opiekun (opiekunowie) kur powinien
(powinni) mieć doświadczenie w hodowli kur lub ukończone szkolenie lub praktykę w zakresie opieki nad
kurami.

Proszę załączyć rysunek lub zdjęcie proponowanego kurnika, z podaniem wymiarów i szacunkowej liczby
kur, które ogród planuje nabyć.

Proszę dołączyć rysunek, mapę lub zdjęcie miejsca w ogrodzie, w którym planowane jest umieszczenie
kurnika.
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Załącznik E: Wzór wniosku o zainstalowanie
oczka wodnego w ogrodzie
Nazwa ogrodu:______________________
Adres ogrodu: ____________________

W jaki sposób grupa podjęła decyzję o tym nowym projekcie (w drodze głosowania itp.)?

Jakie są plany i cele związane z oczkiem wodnym? Czy w oczku wodnym będą rośliny lub dzikie
zwierzęta, takie jak ryby?

Jak grupa ogrodowa zapłaci za materiały do oczka wodnego?

Proszę wskazać członków ogrodu, którzy będą zajmować się oczkiem wodnym.

Jaki jest plan dotyczący bieżącej konserwacji, w tym utrzymywania wody w czystości, zimowania oczka
wodnego, monitorowania poziomu amoniaku/azotanów, sprzątania śmieci, konserwacji pompy,
monitorowania obecności komarów i glonów, rozwiązywania problemów itp.?

Należy dołączyć:
1. rysunek lub zdjęcie proponowanego oczka wodnego, w tym wymiary i wszelkie ogrodzenia,
nasadzenia i oznakowanie,
2. wykaz materiałów potrzebnych do budowy oczka wodnego (wykładzina, system pomp itp.),
3. rysunek, mapę lub zdjęcie miejsca w ogrodzie, w którym planowane jest umieszczenie oczka
wodnego.
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Załącznik F: Formularz zaświadczenia brokera
CITY OF NEW YORK
ZAŚWIADCZENIE BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO LUB AGENTA
Niżej podpisany broker lub agent ubezpieczeniowy oświadcza wobec City of New York, że
dołączony certyfikat ubezpieczenia dotyczący numerów polis wymienionych poniżej jest
dokładny w odniesieniu do wszystkich istotnych danych.
Numer(y) polis(y):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________

[Imię i nazwisko brokera lub agenta (drukowanymi literami)]

___________________________________________________
[Adres brokera lub agenta (drukowanymi literami)]

_________________________________________________
[Adres e-mail brokera lub agenta (drukowanymi literami)]

___________________________________________________
[Numer telefonu/faksu brokera lub agenta (drukowanymi literami)]

___________________________________________________
[podpis upoważnionego urzędnika, brokera lub agenta]

___________________________________________________

[Imię i nazwisko i stanowisko upoważnionego urzędnika, brokera lub agenta
(drukowanymi literami)]

Stan ……………………….)
) tj.:
Okręg …………………….)
Oświadczenie pod przysięgą złożono w mojej obecności w dniu ____
______________ 20___
_______________________________
NOTARIUSZ DZIAŁAJĄCY W STANIE_________________________
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Załącznik G: Wzór pisma o niekorzystaniu
z pojazdów
[Data]

[Imię i nazwisko]
[Adres]

Ja, [imię i nazwisko osoby], pełnię funkcję [stanowisko] w [ogród/firma/organizacja].
[Ogród/firma/organizacja] ani sprzedawcy tego podmiotu, o ile dotyczy, nie będą korzystać z pojazdów
w związku z wydarzeniem [nazwa wydarzenia], które odbędzie się w [miejsce wydarzenia] w dniu [data
wydarzenia]. Rozumiem, że jeśli [ogród/firma/organizacja] zamierza skorzystać z pojazdu będącego
własnością [ogrodu/firmy/organizacji] w związku z organizacją wydarzenia, [ogród/firma/organizacja]
uprzednio pisemnie poinformuje o tym fakcie NYC Parks i przedstawi NYC Parks dowód ubezpieczenia
pojazdu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
z wymaganiami umowy TUA.

[Podpis]
[Imię i nazwisko]
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Pozyskiwanie funduszy, 14, 60, 63, 64, 69
darowizny, 63, 68
darowizny, 61
Darowizny, 60, 63
dotacje, 7, 8, 18, 63, 64, 75
dotacji, 64
granty, 5
składki, 63
sprzedaż, 60, 64
wyprzedaże, 13
Prąd elektryczny, 32
Przenośna toaleta, 15
przycinanie, 8, 38, 39
Rada społeczna, 62, 74, 96
Registration, 48
Regulamin, 8, 15, 18, 23, 25, 41, 42, 43, 49, 57,
63, 72, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 93
Regulaminie, 79
Rejestracja, 17, 18, 19, 25, 48, 79
ściółka, 10
Ściółka, 10, 29
Straż Parku, 88, 92
Straż Parku (Parks Enforcement Patrol), 88
Straż Parku (Parks Enforcement Patrol),, 92
Straż Parku (Parks Enforcement Patrol, PEP),
9
Szklarnie. Zob. Obiekty
szopy. zob.Obiekty
Sztuka w ogrodach, 72
targowisko, 69
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Trust gruntowy (Land Trust), 8
Umowa licencyjna, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 23, 24,
41, 55, 59, 63, 66, 74, 79, 80
urzędnicy wyłonieni w wyborach, 32, 61, 64, 75
Utrzymanie w zimie, 55
śnieg, 20, 21
Śnieg, 55, 56
Utrzymanie zimą
łopaty, 13
Utrzymywanie w zimie
śnieg, 19
Warsztatów, 13, 14, 15
Warsztaty, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 25, 36, 59, 61, 63,
66, 69, 71, 79, 80, 85, 94
Wizyty w terenie. Zob. Doroczne wizyty
koordynatora kampanii informacyjnych (OC)
w ogrodzie
Woda, 32, 48, 57
dostęp do hydrantu, 36
wewnętrzna instalacja wodociągowa, 32
Wolontariusze, 5, 7, 20, 40, 62, 77, 96
wydarzenia, 19, 21
Wydarzenia, 59, 61, 63, 64, 73
pozwolenie, 60
pozwolenie na nagłośnienie, 60, 73
zamknięcie ulicy, 61
zbiórka pieniędzy, 68
Zbiórka pieniędzy, 61
Wydarzenie
pozwolenie na nagłośnienie, 60
Wydział Ochrony Środowiska, 7, 36
Wydział Ochrony Środowiska (DEP), 60
Wydział Oczyszczania Miasta, 7
Wydział Oczyszczania Miasta (DSNY), 86
Wyjście, 24, 32
Wykonawca, 27, 88
Wyrzucanie odpadów, 16, 33

Youth Leadership Council, 96
Zamek łańcuchowy, 20
Zdrowie psychiczne, 88, 90, 91
Zrębki drzewne. zob. ściółka
Zwierzęta, 24, 41, 50, 87
Dzikie zwierzęta, 9, 41, 50, 52, 57, 58, 106
gęsi, 41, 45
gołębie, 44, 45
indyki, 41, 44
Jastrzębie, 52
Jeleń, 52
Jelenie, 52
kaczki, 45
Kaczki, 52
koguty, 44, 45
koty, 42
Koty, 54
króliki, 49
kury, 42, 43, 44, 105
papugi, 44
przepiórki, 45
psy, 41, 42
Psy, 50, 57
pszczoły i pszczelarstwo, 45
ryby, 49
Ryby, 50, 56, 57, 58, 106
szczury, 19, 87
Szczury, 52, 53, 54
Szopy pracze, 52
wiewiórki, 54
Wiewiórki, 52
żółwie, 49
Żółwie, 49, 56
zwierzęta służbowe, 84
Zwierzęta służbowe, 50, 51
ZwierzętaSzczury, 54
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