
Opis realizacji wybranych projektów w ramach
Zielonego Budżetu Obywatelskiego

Kategoria: Ochrona zieleni istniejącej
Tytuł  projektu:  „Modelowa  ochrona  alei  kasztanowców  przy  ul.  Świętochowskiego
w Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie”
Opis realizacji projektu:  Jest to jedyny tego typu projekt w ramach zgłoszeń do ZBO, 
mający na celu ochronę wyjątkowej alei kasztanowców białych na ul. Świętochowskiego. 
Chęć uszanowania i ochrony zieleni istniejącej, która jednocześnie jako aleja jest mało 
znaną i bardzo atrakcyjną w skali miasta, uznano za niezwykle ważną i potrzebną zarówno 
dla dzielnicy jak i całego Lublina. Realizacja będzie polegała na zatrudnieniu eksperta – 
inspektora nadzoru, który dokona szczegółowej analizy zdrowotnej drzewostanu i wykona 
(lub  będzie  nadzorować)  prace  pielęgnacyjne  w  koronach  drzew.  Ponadto,  w  ramach 
działań zapobiegających rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka, zostaną zawieszone 
budki  lęgowe dla ptaków i  pułapki feromonowe, oraz jesienią będą usuwane porażone 
liście. Całość działań będzie mieć również charakter partycypacyjny (działania wspólne
z mieszkańcami) oraz edukacyjny. 

Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Opis  realizacji  projektów: W ramach  Zielonego Budżetu  Obywatelskiego złożono  10 
wniosków dotyczących nasadzeń  zieleni  w  pasach  przyulicznych  w  różnych  rejonach 
miasta.  Były  to  głównie  propozycje  nasadzeń  wzdłuż  głównych  arterii  miasta,  ścieżek 
rowerowych  oraz  w  wielu  miejscach,  gdzie  obecnie  znajdują  się  jedynie  trawniki. 
Realizacja  nasadzeń pozwoli  na  stworzenie  nowych przestrzeni  biologicznie  czynnych, 
poprawiając jednocześnie wizerunek miasta.  Systematyczne i  konsekwentne rozwijanie 
nasadzeń przyulicznych uznano za ważne i potrzebne. Niestety nie wszystkie wskazane 
lokalizacje  spełniają  wymogi  formalne.  W  wielu  miejscach  gęste  sieci  uzbrojenia 
podziemnego  oraz  planowane  remonty  i  przebudowy  dróg  wykluczają  ewentualne 
nasadzenia.   Dlatego  Biuro  Miejskiego  Architekta  Zieleni  podda  szczegółowej  analizie 
lokalizacje,  które  przeszły  pomyślnie  ocenę  formalną  i  wybierze  z  nich  najciekawsze, 
najbardziej  reprezentacyjne,  funkcjonalne  i  dostępne.  Kolejnym  etapem  prac  będzie 
wykonanie  technicznych  projektów  nasadzeń.  Realizacja  będzie  mogła  rozpocząć  się 
wczesną jesienią 2017. 

Kategoria:  Meble miejskie/donice
Opis  realizacji  projektów:  Dwa  wnioski  dotyczące  ustawiania  w  śródmieściu 
wielofunkcyjnych donic i mebli miejskich zostały połączone we wspólny program, który ma 
być odpowiedzią na problem  braku miejsc do chwilowego odpoczynku oraz niezgodnego 
z  przepisami  parkowania  aut,  co  często  utrudnia  pieszym  korzystanie  z  chodników. 
Powstaną  niewielkie  przestrzenie  czyniące  miasto  bardziej  przyjaznym,  umożliwiające 
chwilę  odpoczynku  w  towarzystwie  zieleni,  przypięcie  roweru,  etc.  Projekty  te  zostały 
uznane za ważne i potrzebne ze względu na niekonwencjonalny sposób wykorzystania 
przestrzeni  do  wypoczynku  oraz  dekorację  ulic.  Wskazane  we  wnioskach  lokalizacje 
zostaną  poddane  szczegółowej  analizie  przez  Biuro  Miejskiego  Architekta  Zieleni.
 Z dostępnych na rynku mebli miejskich zostaną wybrane modele dopasowane do potrzeb 



i  charakteru  przestrzeni  wytypowanych  lokalizacji.  Szczegółowy  tryb  i  procedura 
wykonania projektu zostanie poddana osobnej analizie w celu osiągnięcia wysokiej jakości 
realizacji. 

Kategoria: Parklet
Opis  realizacji  projektów: Parklet  to  „kieszonkowy”  ogródek  uliczny,  o  powierzchni 
jednego lub dwóch miejsc parkingowych. Instalacja taka służy jako miejsce odpoczynku
w centrum miasta,  wśród gęstej  zabudowy gdzie brak jest  zieleni  przyulicznej.  Jest  to 
innowacyjne,  nowoczesne  podejście  do  zieleni  w  mieście,  jednocześnie  funkcjonalne
i  bardzo  atrakcyjne  wizualnie.  Ponadto  parklet  może  przyczynić  się  do  integracji 
społecznej  potencjalnych użytkowników. Z uwagi  na liczne miejsca gdzie udział  zieleni
w przestrzeni ulicy jest  niewielki  projekt uznano za ważny i  potrzebny. Planowane jest 
zaprojektowanie 4 (w tym jeden na miejscu parkingowym) unikatowych, indywidualnych 
parkletów,  które  na  stałe  wzbogacą  przestrzeń  Lublina  i  będą  miejscem  spotkań  dla 
mieszkańców.   Lokalizacja  parkletów będzie  poddana  osobnej  analizie  i  konsultacjom
w celu osiągnięcia wysokiej jakości realizacji. 

Kategoria: Łąka kwietna
Tytuł projektu: Łąka kwietna w Śródmieściu
Opis  realizacji  projektów:  Będzie  to  eksperymentalny  projekt  założenia  łąki  kwietnej
w  pasie  drogowym,  jako  alternatywne  rozwiązanie,  mające  na  celu  zwiększenie 
bioróżnorodności  w  ekosystemie  miasta.  Ta  forma  roślinna  z  punktu  widzenia 
przyrodniczego  jest  bardziej  wartościowa  niż  zwyczajny  trawnik.  Charakteryzuje  się 
wysoką produktywnością (produkuje dużo tlenu) i pochłania więcej zanieczyszczeń. Łąki 
kwietne  cenione  są  przede  wszystkim  za  swoje  walory  ozdobne  w  okresie  kwitnienia
a także obecność roślin owadopylnych (niealergicznych). Ze względu na niewielką jeszcze 
ilość łąk kwietnych projekt został uznany za ważny i potrzebny a jego realizacja będzie 
miała  charakter  jednego  z  pierwszych  eksperymentów w tym  zakresie  w  Lublinie.  Ze 
wszystkich  wskazanych  we  wnioskach  lokalizacji  łąk  kwietnych  eksperci  wybrali  ul. 
Bernardyńską ze względu na jej dostępność (znajdują się w centrum, na skrzyżowaniu 
popularnych  tras  pieszych  i  drogowych  lublinian),  bliskość  obszarów  poddawanych 
rewitalizacji i niewielką skalę (niski koszt i możliwość sprawdzenia metody dla lokalizacji 
punktowych).  Ponieważ jest  to  forma nowa tzn.  nie  stosowana do tej  pory w Lublinie 
podjęte będą działania informacyjne, dotyczące m.in. tego jak wygląda cykl wegetacyjny 
łąki,  zmienność w czasie  i  jej  prawidłowa pielęgnacja  (np.  konieczność pozostawienia 
skoszonych  łanów  do  czasu  wysypania  się  nasion),  aby  nie  została  ona  uznana  za 
niedbałość w utrzymaniu. 

Kategoria:  Rabata
Tytuł projektu: Ogrodowa
Opis  realizacji  projektów:  Ze  wszystkich  projektów  dotyczących  zakładania  rabat
w Lublinie wybrano pomysł dotyczący stworzenia kompozycji z kwitnących krzewów i bylin 
w pasach zieleni na ul. Ogrodowej.  Ulica, z uwagi na jej charakter i nazwę,  traktowana 
jest  jako  spójne  wnętrze,  planowane  nasadzenia  wpłyną  na  poprawę  jej  wizerunku
i  podniesienie  atrakcyjności  kameralnej  przestrzeni  w  centrum  Lublina.  Z  uwagi  na 
obecność starych, dużych drzew oraz licznych elementów infrastruktury sposób realizacji 



projektu i precyzyjne lokalizacje rabat zostaną poddane szczegółowej analizie. Planowane 
są  również  zabiegi  pielęgnacyjne  w  koronach  drzew.  W  prace  przy  zakładaniu
i pielęgnowaniu rabat zaangażowana będzie lokalna społeczność.

Kategoria: Skwer
Tytuły projektów: Budowa placu seniora przy ul. Motorowej 2-4-6-8
Opis realizacji projektu:  Projekt zakłada stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej 
dla osób starszych „plac dla seniorów” we wnętrzu międzyblokowym osiedla Tatary. Został 
on doceniony ze względu na kontekst otoczenia i funkcjonalność, w najbliższej okolicy od 
bardzo dawna zaznacza się  brak wysokiej jakości dostępnych dla mieszkańców terenów 
zieleni urządzonej. Mimo, iż w sąsiedztwie jest mnóstwo starych drzew, przestrzeń ta jest 
zaniedbana i mało dogodna dla użytkowników. Realizacja projektu przyczyni się również 
do zwiększenia ich aktywności i integracji społecznej, co wpisuję się w plany rewitalizacji  
dzielnicy i podniesienia w niej standardów życia

Kategoria: Skwer 
Tytuł projektu: Park kieszonkowy „Pracownia w przestrzeni” - Cyruliczna, Furmańska
Opis realizacji projektu: Innowacyjny pomysł stworzenia pierwszej w Polsce „zielonej sali 
wykładowej”  dającej  wiele  możliwości  działań  aktywizujących  mieszkańców.  Autorom 
projektu przyświecała idea zwiększenia świadomości społecznej w sposobie korzystania
z  terenów zieleni.  Ponadto projekt  wpisuje  się  w Modelową Rewitalizację  Podzamcza, 
obecnie  na  tym  terenie  brak  jest  urządzonych  funkcjonalnie  zielonych  enklaw  dla 
mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin. Z uwagi na istniejące powiązania piesze
i widokowe w tym rejonie przedstawiony projekt zostanie poddany niewielkim korektom
w celu zwiększenia jego relacji z otoczeniem i funkcjonalności.

Kategoria: Skwer
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Biedronki w Lublinie
Opis  realizacji  projektu: Skwer  zostanie urządzony  przy  głównym  ciągu  pieszym 
łączącym osiedla Ruta i Łęgi. Większość prac budowlanych została już na tym terenie 
wykonana, środki ZBO przeznaczono na kompleksowe uzupełnienie skweru zielenią przy 
zachowaniu jej roli w kompozycji całości. Teren został zaprojektowany jako funkcjonalna 
przestrzeń do wypoczynku i rekreacji dla różnych grup wiekowych mieszkańców.

Kategoria: Skwer,
Tytuł projektu: Kolorowe miejsce spotkań mieszkańców przy ulicy Szwoleżerów.
Opis realizacji  projektu:  Wniosek został  wybrany z  uwagi  na  fakt,  iż  jest  to  miejsce 
zupełnie niewykorzystane, a w najbliższej okolicy brakuje urządzonych terenów zieleni. 
Stworzenie ogólnodostępnego, funkcjonalnego i  zaspokajającego potrzeby mieszkańców 
skweru wpłynie znacznie na poprawę jakości życia i integrację lokalnej społeczności. 

Kategoria: Dokumentacja projektowa
Tytuł projektu: Skwer przy ulicy Jagiełły w Lublinie
Opis realizacji projektu: Wniosek dotyczy terenu o ogromnym potencjale, możliwe jest tu 
urządzenie  parku  miejskiego  dostosowanego  do  potrzeb  mieszkańców  całej  dzielnicy 
Felin,  jednak  niezbędne  jest  przeprowadzenie  warsztatów  i  konsultacji  dla  przyszłych 



użytkowników  a  następnie   stworzenie  nowej,  aktualnej  dokumentacji  projektowej.
W  związku  ze  znaczeniem  tego  terenu  i  jego  roli  dla  dzielnicy  Zespół  Ekspertów 
zdecydował  o  przeznaczeniu  środków  na  nową  dokumentację  projektową,  wykonaną
w konsultacji z mieszkańcami i obejmującą kompleksowo teren przyszłego parku.

Kategoria: Dokumentacja projektowa
Tytuł projektu: Park osiedlowy Sławin - rewitalizacja lasku przy ul. Zbożowej
Opis realizacji projektu:  Głównym celem opracowania dokumentacji projektowej będzie 
harmonijne  wpisanie  proponowanych  przez  wnioskodawców  elementów  wyposażenia
w  istniejący  drzewostan,  który  powinien  być  przedmiotem  troski  i  ochrony.  Dzięki 
projektowi  teren  ten  stanie  się  dostępny i  przyjazny dla  mieszkańców.   Podobnie  jak
w przypadku wniosku dotyczącego parku na Felinie w związku ze znaczeniem tego terenu 
i  jego roli  dla  dzielnicy  Zespół   Ekspertów zdecydował  o  przeznaczeniu  środków na 
dokumentację  projektową,  wykonaną  w  konsultacji  z  mieszkańcami  i  obejmującą 
kompleksowo teren lasku. 

Poza zwycięskimi projektami, szczególna uwaga Zespołu Ekspertów skierowana została 
na projekt  Z107 „Rewitalizacja  Słomianego Rynku na Kalinowszczyźnie”.  Jednogłośnie 
uznano,  że  jest  to  przestrzeń  o  bardzo  wysokiej  wartości  zarówno  ze  względów 
historycznych, kulturowych  jak i społecznych. Mając na uwadze znaczenie Słomianego 
Rynku  w  przestrzeni  Lublina  wysoce  niewskazane  jest  jej  dzielenie  i  traktowanie 
poszczególnych  części  wybiórczo.  Działania  projektowe  w  tym  obszarze  muszą  być 
prowadzone interdyscyplinarnie, obejmując całość założenia. Prace koncepcyjne należy 
poprzedzić konsultacjami, warsztatami z mieszkańcami, które pozwolą poznać potrzeby 
dotyczące  nowego  zagospodarowania  terenu.  Proces  taki  powinien  prowadzić  do 
maksymalnego  wykorzystania  potencjału  przestrzeni  Słomianego  Rynku  przy 
jednoczesnym poszanowaniu jego kompozycji  w historycznej przestrzeni urbanistycznej 
tej części miasta. 


