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dzielnica tytuł projektu koszt skrócony opis

Z1 konstantynów Zielony ekran Projekt dotyczy nasadzenia w pasie drogowym żywopłotu z ligustra na długości 170mb. Żywopłot ten ma służyć jako ekran zabezpieczający przed hałasem, pyłem itp. pobliskie osiedle.

Z2 konstantynów Projekt dotyczy montażu urządzeń do ćwiczeń, małej architektury (altana) i nasadzeń zieleni. W Wydziale Inwestycji znajduje się kompletny projekt sfinansowany z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Konstantynów na rok 2016.

Z3 konstantynów

Z4 Czechów Południowy

Z5 Bronowice

Z 6 Ponikwoda zielona ponikwoda

Z 7 

Z 8 Tatary

Z 9

Tatary

Zielona wyspa na Tatarach

Z 10

Wrotków Celem projektu jest ogólna poprawa estetyki placu oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku przyjaznego mieszkańcom osiedla poprzez aranżację zieleni o charakterze ozdobnym. 
Z 11

Z 12

Wieniawa Wieniawa RDM jak dawniej
Z 13

Drzewko Dziecka Drzewko Dziecka to propozycja dla mieszkańców Lublina którym urodziło się dziecko i z tej okazji chcieliby uczcić narodziny dziecka symbolicznym posadzeniem drzewka, które wzrastało by razem z nim. 
Z 14

Rury Rewitalizacja zaniedbanego skweru znajdującego się między ul. Juranda, a przychodnią NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego  „Familia”; przy ul. Juranda 9 (LSM osiedle im. H. Sienkiewicza
Z 15

Szerokie 

Projekt zakłada zagospodarowanie zielenią skarpy przy ulicy Wojciechowskiej pomiędzy numerami:43a-43b-43m-43c-43. Jest to skarpa niewykorzystana, a efektownie może być wyeksponowana przez rośliny zimozielone, iglaste i liściaste.

Z 16 Szerokie 

Z 17

Szerokie 
Z 18

Szerokie Wąwóz przy ul.Gnieźnieńskiej
Z 19 Dziesiąta rewitalizacja zaniedbanego terenu wokół stacji transformatorowej przy skrzyżowaniu ulic Sierpińskiego i Zamenhof

Z 20 Za Cukrownią Zielono mi na 1-go Maja  Odnowa i uzupełnienie nasadzeń zielonych (drzew liściastych) na ul. 1-go Maja, w odcinku od Placu Dworcowego do Placu Bychawskiego.
Z 21

Ponikwoda Park Ponikwoda

id 
projektu

5 525,00 zł

Skwer plac zabaw przy ul. 
Romanowskiego

60 000,00 zł

skwer przy ul Bohaterów 
Monte Cassino

184 000,00 zł Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami do ćwiczeń, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stoliki dla dzieci i dorosłych, panel ogrodzeniowy), alejki, zieleń. Szeczegółowy projekt znajduje się w Wydziale Inwestycji 
sfinansowany z rezerwy celowej Rady Dzielnicy Konstantynów na rok 2016.

Nasadzenie 83 drzew 
liściastych na trawnikach 
przylegających do ciągów 
komunikacyjnych

49 800,00 zł Aleje Smorawińskiego i Kompozytorów Polskich są arteriami o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Jadące samochody emitują hałas o dużym natężeniu i powodują nadmierne zanieczyszczenie powietrza spalinami. Posadzenie 
83. drzew, oprócz walorów estetycznych, spowoduje zmniejszenie natężenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza

zielona ochrona 
mieszkańców przed 
spalinami i decybelami

130 000,00 zł Projekt o nazwie zielona ochrona przed spalinami i decybelami jest zamierzony do realizacji w przestrzeni pasa drogowego o szerokości ok. 10 m i długości 100 m, przyległym do bloku nr 47 przy ul. Droga Męczenników Majdanka (przy 
skrzyżowaniu z ul. Krańcową) w Lublinie i stanowić jedyną w tej okolicą tzw.oazę zieleni i naturalną barierę ochronną dla przyległego siedliska mieszkańców. 

70 500,00 zł Wobec braku jakichkolwiek miejsc rekreacji na nowopowstających osiedlach w rejonie ul. Strzembosza, Strzeszewskiego, Cynamonowej proszę o przychylne podejście do projektu zielonego skweru zlokalizowanego między osiedlem Nowy 
Początek zlokalizowanym przy ul. Strzeszewskiego a pasem drogowym ul. Strzembosza

Czuby Południowe, Czuby 
Północne Historia roweru w rzeźbach 

kwiatowych 96 500,00 zł
 Projekt Historia roweru w rzeźbach kwiatowych; ukazywałby jak zmieniał się rower na przestrzeni wieków. Rzeźby kwiatowe składały by się z replik rowerów z różnych epok ( wykonanych ze stali), na których ustawione byłyby postacie osób 
obsadzone roślinami. Wymiary takich rzeźb powinny wynosić:wysokość ok.240 cm i długość ok. 270 cm. Waga rzeźby ok. 1,5-1,8 ton. 

Budowa placu seniora przy 
ul. Motorowej 2-4-6-8

541 000,00 zł Wg projektu znajdującego się w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. Projekt zakłada: 1. Zdjęcie asfaltowej(spękanej i pofałdowanej) nawierzchni placu. Zwiększy to  obszar powierzchni biologicznie czynnych. 2. Na skwerze 
zostaną zachowane wszystkie kwitnące drzewa, 3. Zaprojektowane nasadzenia poprawią bioróżnorodność gatunkową oraz będą przyjazne dla owadów, 4. Miejsca zaniedbane(wydeptane) będą zazielenione lub ukwiecone, 5. Klomb centraly 
będzie miał nasadzenia bylinowo-krzewiaste, 6. Zakłada się dodatkowe nasadzenia drzew, niskich żywopłotów krzewiastych.

25 000,00 zł
Powiększenie terenu zielonego na skwerze pomiędzy budynkami Motorowa 6 a Motorowa 1 i 3. Projekt polega na zwiększeniu terenu zielonego poprzez powiększenie okręgu zielonego i zmniejszenie ilości ciągów pieszych na tym terenie 
celem wzrostu przestrzeni rekreacyjnej oraz przezstrzeni zagospodarowanej poprzez nowe nasadzenia roślin i krzewów. 

 Koncepcja nasadzeń 
roślinnych w obrębie placu 
osiedlowego przy ul. 
Samsonowicza 17, 19, 21 w 
Lublinie – etap drugi. 14 010,00 zł

Stare Miasto, Śródmieście, 
Wieniawa

Wzbogacenie o roślinność i 
małą architekturę 390 000,00 zł

Wykonanie siedziska wokół istniejących drzew Cel:
- poprawa warunków bytowych drzew oraz stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom
- umożliwienie chwilowego odpoczynku przy drzewie

32 392,00 zł

Projekt ma na celu w znacznej części nawiązanie do pierwotnego wyglądu dzielnicy , zawierającego między innymi różane kwietniki prowadzące na tereny miasteczka akademickiego obsadzonego również mnóstwem róż, obszaru 
stanowiącego przed laty wyróżniającą się przestrzeń Lublina
Polegał by na odnowieniu zniszczonej i zaniedbanej od lat powierzchn zielonej, nasadzeniu nowej roślinności. Ma szansę stać się ozdobą dla budynku ale przede wszystkim ulicy.

Śródmieście, Za Cukrownią, 
Zemborzyce 8 000,00 zł

Rewitalizacja skweru przy ul. 
Juranda (LSM osiedle im. 
Henryka Sienkiewicza) 91 600,00 zł

Zagospodarowanie skarpy na 
ul.Wojciechowskiej w Lublinie 8 000,00 zł

Zielony wąwóz w dzielnicy 
Szerokie 249 300,00 zł

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych w wąwozie między ulicami Biskupińska, Gnieźnieńska i Słowian. Teren pod inwestycje to naturalnie ukształtowany wąwóz pomiędzy ulicami Biskupińską, Gnieźnieńską oraz Słowian (działki nr 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017/2, 1018, oraz 1019). Obecnie teren na przeważającej powierzchni porastają dzikie drzewa oraz krzewy. 

Uporządkowanie brzegów 
rzeki Czechówki 113 500,00 zł

Uporządkowanie grobli na rzece Czechówce po południowej stronie na odcinku od działki 8/3 (Wądolna 17) do działki 126/4 (nowy most przy ulicy Głównej) o długości około 1 km. Grobla służyła kiedyś jako miejsce spacerowe dla okolicznych 
mieszkańców: uporządkowanie jej przywróci mieszkańcom rzekę Czechówkę. Obecnie grobla zarośnięta jest przez dziko rosnące krzewy i drzewa.

137 800,00 zł

Projekt dotyczy części wąwozu zaczynającego się przy ul. Gnieźnieńskiej i 1044, 1045 i 1046 o łącznej powierzchni około 4100 metrów kwadratowych. Docelowo ma się tam znajdować plac zabaw dla dzieci, a to wymaga uporządkowania 
terenu - wycięcie lub przycięcie dziko rosnących drzew i krzewów oraz dosadzenie nowej roślinności w taki sposób aby zacieniła teren. Zbudowanie dojścia (schody i chodnik) oraz oświetlenie wąwozu pozwolą w przyszłości na korzystanie z 
placu zabaw. 

Rewitalizacja zaniedbanego 
terenu wokół stacji trafo przy 
skrzyżowaniu Sierpińskiego i 
Zamenhofa oraz nasadzenia 
przy remontowan części 
Sierpińskiego

59 000,00 zł

17 500,00 zł
39 230,00 zł Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnego sadu owocowego uzupełnionego o tabliczki informacyjne. Planujemy posadzenie starych odmian drzew owocowych (jabłoni, grusz, wiśni, czereśni, śliw) i krzewów owocowych (malina, 

porzeczka, agrest). Na całej powierzchni sadu zostanie wysiana mieszanka nasienna łąki kwietnej. Sad owocowy jest rozwiązaniem dla miejsc gdzie nie istnieje zaplanowana zieleń miejska w postaci drzew i krzewów. Dzięki posadzeniu 
drzew owocowych miejskie trawniki mogą w ciągu kilku lat przekształcić w miejsce przyjazne mieszkańcom. Sad poprawi estetykę okolicy, dostarczy cienia i owoców. Stanie się domem dla ptaków, owadów i innych organizmów a 
jednocześnie może stanowić miejsce uzupełnienia edukacji szkolnej. 
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Z 22
Czuby Południowe 

Z 23
Czuby Południowe 

Z 24

Bronowice 
Z 25

Węglin Południowy Zielony Węglin Płd.
Z 26 Czechów Północny Projekt obejmuje: 1)wykonanie łąki kwietnej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lublin,2)wykonanie nasadzeń wokół projektowanej siłowni na działce 29/2 3)dokonanie nasadzeń wokół projektowanego placu zabaw 

Z 27 Stare Miasto Projekt ma na celu uatrakcyjnienie zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta, nasadzeniami róży dzikiej, winobluszczy trójklapkowych i bluszczu pospolitego

Z 28

Sławinek Baśniowy Sławinek
Z 29

Sławin Lasek na Sławinie
Z 30

Czuby Południowe Projekt dot. Zagospodarowania terenu zieleni publicznej przy ul.Biedronki w Lublinie to kolejny etap utworzenia na działce nr 5/21 ( obręb 30) miejsca do wypoczynku i rekreacji dla osób w różnym wieku. 
Z 31

Śródmieście Miejsce zaPARKowane
Z 32

Zielona Aleja
33

Czuby Północne, Rury Zielone 700 lat
34

Zielone Fasady
35

Parklet / podwórzec miejski
36

Lubelski High Line

Skwer przy ul. Kryształowej w 
Lublinie 52 760,22 zł

Projekt zakłada wyeksponowanie pojedynczo rosnących brzóz i dębów, oraz pozostawienie zagajnika brzozowego. Konieczne będzie oczyszczenie terenu z nadmiaru siewek – projekt zakłada usunięcie około 20 drzewek z gatunków: brzoza 
brodawkowa, dąb szypułkowy i topola osika. 

Skwer przy ul. Relaksowej w 
Lublinie 60 679,57 zł

Projekt zakłada wyeksponowanie pojedynczo rosnących brzóz i dębów, oraz pozostawienie zagajnika brzozowego. Konieczne będzie oczyszczenie terenu z nadmiaru siewek – projekt zakłada usunięcie około 20 drzewek z gatunków: brzoza 
brodawkowa, dąb szypułkowy i topola osika. 

PROJEKT 
ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU ZIELENI 
PUBLICZNEJ W LUBLINIE 
SKWER IMIENIA MATKI 
BOSKIEJ FATIMSKIEJ 667 500,00 zł

Projekt ma na celu stworzenie atrakcyjnej zielonej przestrzeni rekreacyjnej utrzymanej w dotychczasowym otoczeniu wartościowego sadu owocowego, którego głównym przesłaniem będzie nawiązanie do patronki skweru Matki Boskiej 
Fatimskiej poprzez wprowadzenie religijnej symboliki roślinnej. 

116 880,00 zł

Celem projektu jest podniesienie wartości estetycznych oraz zdrowotnych mieszkańców naszej nowej dzielnicy.Tym bardziej, że na terenie osiedla nie ma terenów tzw. wspólnych gdzie można by posadzić zieleń i odpocząć w otoczenie 
roślin. Jedyne tereny (wspólne) zielone dla mieszkańców to trawniki wzdłuż ulic.Dlatego też proponuję nasadzenie odpowiednich roślin na tych niewielkich trawnikach, wewnątrz osiedla czy też zadrzewienie i zakrzewienie 
dużych(powierzchniowo) skarp wzdłuż ulicy Jana Pawła II(od ul.Jantarowej do Granitowej)oraz przy ul. Jantarowej(działka nr 11/6) 

Wykonanie łąki kwietnej i 
nasadzeń drzew i krzewów, 
przy projektowanej siłowni i 
placu zabaw w Osiedlu im K. 
Szymanowskiego w Lublinie.

204 070,00 zł

Uatrakcyjnienie zielenią 
zdegradowanych zaułków i 
skarp Starego Miasta

15 000,00 zł

357 150,00 zł
Celem projektu jest zagospodarowanie zaniedbanego i w związku z tym niewykorzystywanego terenu zdegradowanego boiska piłkarskiego(brak innych boisk w obrębie dzielnicy) oraz terenu w jego bezpośredniej okolicy. Celem projektu jest 
zagospodarowanie zaniedbanego i w związku z tym niewykorzystywanego terenu zdegradowanego boiska piłkarskiego(brak innych boisk w obrębie dzielnicy) oraz terenu w jego bezpośredniej okolicy. 

213 800,00 zł
Projekt obejmuje rewitalizację naturalnego parku- lasku mieszczącego się pomiędzy Zespołem Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej a kościołem przy ul. Zbożowej na działce 1/14. Zakłada uporządkowanie terenu oraz założenie kwietników 
wzdłuż ścieżki rowerowej realizowanej w ramach BO oraz pomiędzy drzewami. 

Zagospodarowanie terenu 
zieleni publicznej przy ul. 
Biedronki w Lublinie 30 000,00 zł

200 000,00 zł

Parklet to jedna z metod projektowania przestrzeni publicznych polegająca na stworzeniu miejsc do odpoczynku pomiędzy ciągiem pieszym, a jezdnią. Jako sposób na stworzenie strefy buforowej, zazwyczaj wykorzystuję się w tym celu 
miejsca parkingowe. Parklet to jedna z metod projektowania przestrzeni publicznych polegająca na stworzeniu miejsc do odpoczynku pomiędzy ciągiem pieszym, a jezdnią. Jako sposób na stworzenie strefy buforowej, zazwyczaj wykorzystuję 
się w tym celu miejsca parkingowe. 

Abramowice, Bronowice, 
Czechów Południowy, Czechów 
Północny, Czuby Południowe, 
Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, 
Głusk, Hajdów-Zadębie, 
Kalinowszczyzna, Konstantynów, 
Kośminek, Ponikwoda, Rury, 
Sławin, Sławinek, Stare Miasto, 
Szerokie, Śródmieście, Tatary, 
Węglin Południowy, Węglin 
Północny, Wieniawa, Wrotków, 
Za Cukrownią, Zemborzyce 250 000,00 zł

Projekt zakładający nowe nasadzenia roślinności wzdłuż tras szybkiego ruchu przy wjazdach do miasta (tereny zieleni wzdłuż tras szybkiego ruchu przy wjazdach do miasta z uwzględnieniem wjazdów przy Al. Solidarności, Al. Spółdzielczości 
Pracy, Al. Kraśnieckiej, Al. Witosa oraz ul. Metalurgicznej). 

36 340,00 zł

Efektem projektu jest nasadzenie roślin ozdobnych na powierzchni ok. 100 m2 w wąwozie LSM-Czuby w formie napisu „700 lat Lublina” przez dzieci z lubelskich szkół podstawowych. Poniższe zadanie powiązane również z rocznicą 700lecia 
miasta, zakłada wykonanie projektu nasadzeń i przygotowanie wyznaczonego przez zarządcę terenu pod napis „700 lat Lublina”. Przygotowanie obejmuje przede wszystkim skoszenie trawy, wybranie darni i wymiana ziemi na uprawną na 
powierzchni ok. 100 m2 zgodnie z projektem napisu. 

Bronowice, Śródmieście, Za 
Cukrownią 50 000,00 zł

Projekt zakłada realizację na terenie Miasta Lublin tzw. zielonych ścian na fasadzie budynku / lub jednej zielonej ściany w zależności od przeznaczonych na działanie środków finansowych. Projekt jest warty rozważenia z różnych względów. Z 
jednej strony - pod kątem obchodów 700-lecia Miasta Lublin, w ramach których taka zielona ściana mogłaby pełnić funkcję swoistego pomnika 700-lecia Miasta, np. poprzez zaznaczenie liczby „700” innym rodzajem czy kolorem zieleni. Takie 
działanie to niemal pewny sposób, na zwrócenie uwagi ogólnopolskich mediów na Lublin i obchodzony przez mieszkańców Wielki Jubileusz w niebanalny sposób.

Stare Miasto, Śródmieście, 
Wieniawa 28 000,00 zł

Parklet jest miejscowym poszerzeniem przestrzeni dla pieszych, które wprowadza się przede wszystkim na ulicach zdominowanych przez samochody lub tam, gdzie chodnik jest zbyt wąski. Polega na przekształceniu przestrzeni parkingowej 
w ludzką, przyjazną pieszym. Zarówno parklety, jak i podwórce miejskie odpowiadają na brak infrastruktury w mieście dostosowanej do potrzeb mieszkańców - odpoczynek w centrum miasta, wśród zieleni. Docelowo umożliwiają zamianę 
przestrzeni niewykorzystanej lub wykorzystywanej przez pojedyncze osoby (np. szerokie chodniki lub miejsca parkingowe) w miejsce, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

Abramowice, Bronowice, 
Czechów Południowy, Czechów 
Północny, Czuby Południowe, 
Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, 
Głusk, Hajdów-Zadębie, 
Kalinowszczyzna, Konstantynów, 
Kośminek, Ponikwoda, Rury, 
Sławin, Sławinek, Stare Miasto, 
Szerokie, Śródmieście, Tatary, 
Węglin Południowy, Węglin 
Północny, Wieniawa, Wrotków, 
Za Cukrownią, Zemborzyce 20 000,00 zł

High Line w Nowym Jorku, to park utworzony na dawnej trasie linii kolejowej. Obecnie jest jednym z najbardziej popularnych miejsc wypoczynku wśród nowojorczyków oraz atrakcją turystyczną przyciągającą około 2 mln turystów rocznie. 
Idealnym miejscem do stworzenia ;Lubelskiego High Linu są kładki dla pieszych przebiegające nad szerokimi ulicami w Lublinie (poglądowe zdjęcia kładek w załączeniu). Projekt może być pomyślany zarówno, jako miejsce do odpoczynku, z 
ławkami i widokiem na panoramę miasta, jak i miejsce wyłącznie z zasadzoną roślinnością, którą można sadzić tak w donicach, jak i bezpośrednio w podłożu, po uprzednim usunięciu części asfaltu (vide: Nowojorski High Line). 
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Z 37

Z 38

Śródmieście Więcej drzew
Z 39

Ziołowe wariacje
Z 40 Rury 

Z 41
Śródmieście Mały plac z przeszkodami rowerowymi dla dzieci i młodzieży, którzy mogliby praktykować bezpieczną jazdę na rowerze, a także ćwiczyć podstawowe triki rowerowe. Dodatkowo: budowa chodnika w kierunku garaży i nasadzenie żywopłotu. 

Z 42

Śródmieście 
Z 43

Śródmieście 
Z 44

Śródmieście Utworzenie parkingu wyłącznie dla mieszkańców ulicy Głębokiej i Wiercieńskiego, przy Wiercieńskiego 4 na bazie starego, dawno nieużywanego, asfaltowego boiska. 
Z 45

Rury, Zemborzyce  Zamontowanie 2 stacji pomiarowych i 2 wyświetlaczy monitorujących stan zanieczyszczeń na terenie centralnego i południowego Lublina.
Z 46

Stare Miasto Projekt zakłada wykonanie programu rewitalizacji fragmentu terenu objętego Modelową Rewitalizacją Lublina. Dotyczy ul Cyruliczej oraz działki nr 21/2 znajdującej się przy skrzyżowaniu ulicy Cyruliczej i Furmańskiej. 
Z 47

Ponikwoda Drzewa ul . Bielskiego  Proszę rozważyć możliwość uzupełnienia drzewostanu przy ulicy Konrada Bielskiego na przeciwko posesji Bielskiego 4-12 w ilości około 5 sztuk. Obecnie pomiędzy rosnącymi drzewami są duże luki po drzewach, które rosły tutaj w przeszłości. 
Z 48

Rury, Śródmieście 
Z 49

Czechów Południowy 

Z 50 Węglin Południowy 

Z 51 Węglin Południowy 
Z 52 Śródmieście Skwer przy ul. Szewskiej 1 Położenie: skwer pomiędzy budynkiem przy ul. Szewskiej 1 a siedzibą IPN 2 ławki, latarnia, 5 drzew, 10 krzewów, klomb kwiatowy 

Z 53 Ponikwoda 

Abramowice, Bronowice, 
Czechów Południowy, Czechów 
Północny, Czuby Południowe, 
Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, 
Głusk, Hajdów-Zadębie, 
Kalinowszczyzna, Konstantynów, 
Kośminek, Ponikwoda, Rury, 
Sławin, Sławinek, Stare Miasto, 
Szerokie, Śródmieście, Tatary, 
Węglin Południowy, Węglin 
Północny, Wieniawa, Wrotków, 
Za Cukrownią, Zemborzyce 

Park Mieszkańców Lublina / 
Park 700 lecia Miasta Lublin - 
tytuł do uzgodnienia 5 000,00 zł

Koncepcja projektu, zawiera się poniekąd w porzekadle, że każdy mężczyzna (uogólniając: człowiek, a konkretyzując: mieszkaniec i mieszkanka Lublina) powinien m.in. posadzić drzewo. Nie jest to jednak sprawa prosta, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę miejsce zamieszkania np. bez dostępu czy możliwości sadzenia nowych roślin. Wobec społecznego przymusu wspomnianego porzekadła, miasto mogłoby wyjść na przeciw obowiązkowi, przed którym stoją obywatele i udostępnić 
fragment terenu należącego do gminy, pod społeczne sadzenie drzew. Drzewo mogłoby być sadzone nie tylko, jako pamiątka po ważnym, rodzinnym wydarzeniu, jak narodziny dziecka, ale także ogólnie - jako upamiętnienie ważnych w 
historii rodziny czy jednostki sytuacji. Drzewo takie byłoby oznaczone estetycznie zaprojektowaną karteczką, którą można by było pobrać z dedykowanej projektowi strony, a na której byłaby zawarta informacja - do kogo drzewo należy i/lub z 
jakiej okazji zostało posadzone. Oczywiście, jednocześnie drzewo zasadzone przechodziłoby pod stałą opiekę właściciela

1 150,00 zł
Aleje takie jak Al. Solidarności, Al. Jana Pawła II czy Aleja Unii Lubelskie, w pasie zieleni miedzy jezdniami miały posadzone rzędy drzew. Będą one kwitły od wiosny, w jednej alei-jeden gatunek drzew np. magnolia, w innej alei wiśnia 
piłkowana lub jabłoń Royalty. Drzewa należy posadzić w takiej odległości od siebie, żeby między drzewami posadzić niższe krzewy, które by zakwitły po kwitnięciu drzew. Jakie krzewy to już do wyboru pani od architektury zieleni. 

Stare Miasto, Śródmieście, 
Wieniawa 39 000,00 zł

Projekt spełniać będzie wszystkie wymienione kryteria do spełnienia, mianowicie: w zależności od wyboru dostępnego terenu w mieście Lublin wzorem projektu koncepcyjnego będzie mój autorski plan ogrodu naturalistycznego o powierzchni 
ok. 40 arów, który zaprojektowałam pod działkę w lubelskiej miejscowości Wohyń (pow. radzyński, gm. Wohyń) oraz zawarłam w pracy inżynierskiej. Istnieje możliwość Pracę umieszczam w załączniku. 

Zagospodarowanie Placu 
Centralnego na osiedlu im. Z. 
Krasińskiego LSM 750 000,00 zł

Celem jest zmiana zagospodarowania fragmentu osiedla - Placu Centralnego. Projekt dotyczy terenu na Osiedlu Zygmunta Krasińskiego, przy ul. Zygmunta Krasińskiego w dzielnicy Rury (LSM) w Lublinie.
Proponowane rozwiązania nakierowane są na usprawnienie funkcjonowania osiedla: skorygowanie powiązań komunikacyjnych, wprowadzenie nowych miejsc do wypoczynku. Celem jest również poprawa walorów estetycznych przez 
wprowadzenie nowych nasadzeń, ustawienie nowych rzeźb i ujednoliconych form elementów małej architektury.
Zakres prac projektowych obejmuje inwentaryzację zieleni istniejącej, projekt gospodarki zielenią, projekt układu nowych ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia małej architektury i wyposażenia oraz projekt nasadzeń.

Ekologiczny mini plac z 
przeszkodami rowerowymi 102 000,00 zł

Remont skweru róg Głębokiej 
17 oraz 19 i Wiercieńskiego 269 850,00 zł

Skwer znajduje się w kwadracie ulic Głębokiej i Wiercieńskiego przy budynkach Głęboka 17 i 19 (działka Arkusz 3, obręb 29, nr 5/23). Jest tutaj wymagana wymiana zniszczonych i nieestetycznych alejek asfaltowych na kostkę brukową typu 
cegiełka (gładką podobnie jak na ulicy Weteranów między ul. Sowińskiego a Akademicką) – kolor piaskowy z krawężnikami (obrzeżem) koloru ciemnego grafitu na skwerze róg Głębokiej – Wiercieńskiego. Projekt również przewiduje 
nasadzenie drzewa oraz zamontowanie kilka elementów infrastruktury rowerowej. 

Remont przesmyku 
Rowerowa-Wiercieńskiego 241 000,00 zł

Projekt zakłada wymianę starych płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz utworzenie ok. 170 metrowej drogi rowerowej, która łączyłaby się z ulicą Rowerową z ulicą Wiercieńskiego, tym samym odciążając zatłoczone ulice: Lipową, 
Narutowicza i skrzyżowanie z Głęboką. Poza tym uwzględniono remont 2 schodków wraz z pochylniami dla rowerów, zerwanie asfaltu z chodnika przy Wiercieńskiego 8, 8a oraz zamontowanie jednej lampy ulicznej pośrodku przesmyku + 
nasadzenia drzew i krzewów. 

Ekologiczny parking dla 
mieszkańców ulic Głębokiej i 
Wiercieńskiego. 254 500,00 zł
Zamontowanie wyświetlacza i 
miernika powietrza na 
budynku Zana 38b i w 
okolicach ul. Żeglarskiej 400 000,00 zł
PARK KIESZONKOWY 
„PRACOWNIA W 
PRZESTRZENI” - 
CYRULICZA, FURMAŃSKA 279 600,00 zł

3 000,00 zł

Utworzenie skweru przy ulicy 
Głębokiej (przed budynkami 
UP) 353 000,00 zł

Utworzenie skweru-zieleńca wzdłuż parzystej strony Głębokiej, przed budynkami Uniwersytetu Przyrodniczego, między wieżowcem Głęboka 24 a stacją benzynową PKN Orlen. Inwestycja objęłaby budowę wzdłuż płotu UP chodnika o 
szerokości 1m , na całej długości działki (350m) oraz nasadzenie 50 drzew iglastych i 50 drzew liściastych, a także ustawienie 20 ławek i 10 koszy na śmieci (przy nowym chodniku). Dodatkowo koszty uwzględniłby zrealizowanie specjalnego 
projektu dla skweru. 

Zagospodarowanie działki 
terenu osiedla w ramach 
opracowanego projektu 
rewitalizacji zieleni przez 
Instytut Architektury 
Krajobrazu KUL 90 996,00 zł

Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków wypoczynku dla mieszkańców osiedla Moniuszki. W koncepcji uwzględniono wprowadzenie nowych układów komunikacyjnych z placem rekreacyjnym z kostki, nasadzeń z roślin 
zielnych i krzewiastych oraz małej architektury dostosowanej do potrzeb mieszkańców. Obiekt ma być miejscem atrakcyjnym dla osób w różnym wieku, a jednocześnie powinna stanowić ciekawą alternatywę wypoczynkową, względem 
centralnej części osiedla. Zastosowane rozwiązania spowodują również wzrost wizualnej atrakcyjności przestrzeni oraz znacznie staną się elementami dla niej rozpoznawalnymi. 

Ostatni etap 
zagospodarowania 
kompleksu wypoczynkowo-
sportowego przy ul. 
Szczecińskiej. 66 000,00 zł

Planujemy zrewitalizować nieużytki znajdujące się w okolicy boisk przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej na działkach nr 239 i 259. Teren ten był przez lata zaniedbywany. W imieniu mieszkańców Dzielnicy Węglin Południowy, planujemy na 
terenie położonym poniżej boisk oraz placu zabaw zrealizować skwer który będzie otoczony atrakcyjnymi roślinami. Zwracamy uwagę że w tej części dzielnicy brak jest terenu który pozwoliłby mieszkańcom na odpoczynek na łonie natury. 
Teren wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców w tym miejscu będzie niejako dopełnieniem i ostatnim etapem koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w tym rejonie oraz znakomicie wkomponuje się w otoczenie placu 
zabaw oraz boisk do piłki nożnej, siatkówki oraz streetballa. 

Nasadzenia przy głównym 
trakcie komunikacyjnym 
Dzielnicy Węglin Południowy 56 520,00 zł

Planujemy nasadzić niskie rośliny ozdobne w pasie drogowym ul. Roztocze. Nowe nasadzenia poprawią estetykę Dzielnicy. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba samochodów poruszających się ul. Roztocze. Zależy nam aby wraz ze 
wzrostem ilości pojazdów pojawiały się nowe nasadzenia, które skutecznie zniwelują ilość spalin oraz zagłuszą szum pojazdów. Rośliny chcemy nasadzać w miejscach dotychczas niezagospodarowanych wzdłuż ulicy, które stanowią 
niezajęty pas drogowy. 

100 000,00 zł
Wykonanie trawnika oraz 
żywopłotu na terenie działki 
należącej do UM Lublin- 
przed ogrodzeniem 
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 
Laurowa 10 w Lublinie 5 200,00 zł

Projekt wykonania trawnika oraz żywopłotu z berberysu przed ogrodzeniem w/w nieruchomości – na całej długości działki. Wspólnota Mieszkaniowa Laurowa 10 zgłasza potrzebę wykonania trawnika – ok. 10m/2 oraz żywopłotu z berberysu 
ok. 60 mb., w rozstawie co 50 cm, przed ogrodzeniem w/w nieruchomości. Żywopłot wykonany byłby naprzemiennie z Berberys Thunberga ‘green carpet’ (ok. 60 szt.) oraz Berberys Thunberga ‘ red carpet’ (ok. 60szt.). 
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Z 62 Ponikwoda

Z 63 Felin Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Jagiełły w Lublinie w ramach działań ukierunkowanych na rozwój terenów zieleni w mieście. 

Z 64 Dziesiąta 

Z 65 Kośminek Projekt mój jest propozycją wykonania mini skweru przy alejce dla pieszych znajdującej się między dwoma blokami znajdującymi się przy ulicy Topolowa 2 i 4. 

Z 66 Za Cukrownią 

Z 67 Wieniawa Rewitalizacja Parku Akademickiego przy zbiegu ul. Sowińskiego i ul. Głębokiej dotyczy obszaru znajdującego się na działce nr 2/37,obręb 26 Rury Brygitkowskie, arkusz 8, w dzielnicy Wieniawa, o powierzchni ok. 5,76 ha. 

Z68 Dziesiąta 

Z69 Czuby Północne 

Z70 Ponikwoda Walecznych Park

Z71 Ponikwoda Ścieżka rowerowa Ponikwoda Celem projektu jest ustawienie ławek oraz donic z kwiatami w obrębie ścieżki rowerowej. 

Azyl ekologiczny dla fauny i 
flory. Kolorowa, kwietna 
łączka ekologiczna. 34 770,00 zł

Kolorowa, kwietna łąka ekologiczna to doskonały pomysł dla terenu zaznaczonego na mapie - obecnie znajduje się tam domek dla kotów ogrodzony płotkiem, na wskazanym terenie znajdują się też drzewa. Obsadzenie terenu kwiatami 
spowoduje, że stanie się on bardziej atrakcyjny dla jeży, owadów (w tym trzmieli) i dla ptaków. Zwierzęta te już bytują w tej okolicy, jednak trawa jest systematycznie koszona i stosowane są opryski. 

Zielony szpaler wzdłuż ul. 
Zelwerowicza 58 000,00 zł

Zielony szpaler wzdłuż ul. Aleksandra Zelwerowicza na odcinku od ul. Koncertowej do Bohaterów Września. Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzewów, liściastych i iglastych, w pasie rozdzielającym jezdnie i po południowej stronie ul. 
Zelwerowicza, wzdłuż chodnika. 

373 600,00 zł
Wybieg ten sprawi że przestrzeń osiedla będzie bezpieczna zarówno dla dzieci, osób starszych i bojących się psów. Rozwiązanie to jest potrzebne w związku z rozrastającym się stale osiedlem. Wybieg będzie stanowił część zieleni 
publicznej osiedla, przyjaznej jej użytkownikom . 

Bluszczowa Park – Tereny 
Wypoczynkowe Ponikwody 135 500,00 zł

Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku w prężnie rozwijającym się osiedlu przy ulicy Bluszczowej. Ponikwoda nie posiada publicznych urządzonych terenów zielonych a tym bardziej miejsca, w którym można byłoby się spotkać 
porozmawiać i odpocząć. Park Bluszczowa będą płucami dzielnicy wśród nowo wybudowanych bloków. Kontynuacja rozwoju dzielnicy zapewni wszystkim mieszkańcom aktywny wypoczynek. 

17 400,00 zł

Projekt polega na utworzeniu łąki kwietnej w pasie drogowym na styku ulic Bernardyńskiej, Zamojskiej i Wyszyńskiego jako estetycznej, pożytecznej i ekonomicznej alternatywy dla miejskich trawników. Łąka miałaby być wysiana w miejscu 
dotychczasowych trawników (5 fragmentów zaznaczonych w załączniku), o łącznej powierzchni 300m2. Łąka niewielkich rozmiarów, położona w centrum miasta w miejscu często uczęszczanym, będzie nieoczekiwaną i miłą niespodzianką 
dla przechodniów, ale też swojego rodzaju testem - jak tego typu rodzaj zieleni miejskiej jest postrzegany przez mieszkańców Lublina. W przypadku oczekiwanego pozytywnego odbioru może stać się zachętą do tworzenia kolejnych tego typu 
nasadzeń w przyszłych latach w innych częściach miasta.   

Projekt zagospodarowania 
skweru w dzielnicy Węglin 
Południowy w Lublinie 472 222,00 zł

Projekt zagospodarowania terenu skweru dzielnicy Węglin Południowy ma na celu stworzenie miejsca dogodnego dla osób w każdym przedziale wiekowym, a zwłaszcza dzieci w wieku 3- 12 lat. Jednocześnie odnowienie zaniedbanego i 
nieużytkowanego obecnie terenu. Następną ideą projektową jest udostępnienie miejsca uczniom szkoły podstawowej zlokalizowanej w sąsiedztwie skweru, poprzez zaprojektowanie miejsca możliwego do odbycie lekcji przyrody lub 
wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Stworzenie zacisznych zakątków do odpoczywania i opalania się lub czytania książek, może zachęcić mamy z dziećmi do odwiedzania omawianego terenu. Skwer, może być dostępny dla 
całych rodzin, poprzez wyznaczenie miejsca do wspólnych gier i zabaw oraz miejsc piknikowych. 

6 800,00 zł

Projekt podwórza dla kamienic Rynek 13 i Jezuicka 14.
- Wymiana ogrodzenia na stabilniejsze ( z nasadzeniem żywopłotu )
- Dostawienie 1/2 ławek,
- Wykonanie chodnika od wejścia na podwórze do budynku na odpady komunalne (ok. 10 metrów)
- Nasadzenie Krzewów, kwiatów i trawy w miejscach dzikiej roślinności i samosiejek
-Elementy ozdobne (np. kamień dekoracyjny)
- Uporządkowanie terenu
Miejsce to służyć ma mieszkańcom do wypoczynku w okresie wiosennym letnim i jesiennym - jest to doskonałe miejsce dla odpoczynku od codziennego zgiełku dla osób młodszych, starszych, dla miejskiego Klikona Pana Grzyba 
( mieszkaniec Rynek 13 ) a także dla rodziny z dorosłym niepełnosprawnym synem na wózku, który uwielbia spędzać czas na powietrzu jak tylko się da. Dodatkowo poprawi estetykę twj części Starego Miasta, tak licznie odwiedzaną przez 
innych mieszkańców i turystów.

Kwietniki z ławeczkami przy 
ulicy Bazylianówka. 10 000,00 zł

Montaż ławek z kwietnikami przy ulicy Bazylianówka wzdłuż boisku do rugby.
Na działkach: 24/2, 3/6, 12/1, 12/8.
Miejsce tymczasowego odpoczynku dla mieszkańców dzielnicy w pobliżu terenów zielonych.

Nasadzenia drzewek i 
krzewów ozdobnych na 
skarpach w ciągu ulicy 
Węglarza i Strzembosza. 10 000,00 zł

Uzupełnienie nasadzeń na skarpach wzdłuż głównych dróg zbiorczych w dzielnicy Ponikwoda.
Drogi te są wizytówką dzielnicy, dlatego wygląd estetyczny jest tak ważny. Nasadzenia będą stanowiły naturalny ekran zielony.

Skwer przy ulicy Jagiełły w 
Lublinie 1 103 254,00 zł
Skwer przy ulicy Nadrzecznej 
w Lublinie 733 470,00 zł Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania skweru przy ul. Nadrzecznej w Lublinie w ramach działań ukierunkowanych na rozwój terenów zieleni w mieście. 
Projekt mini skweru pomiędzy 
blokami przy ulicy Topolowej 
nr 2 i 4 w Osiedlu Bronowice 
III -Maki 5 850,00 zł

Łąki kwietne na Rondzie 
Lubelskiego Lipca 80 250 000,00 zł

Projekt ma na celu stworzenie łąk kwietnych o łącznej powierzchni 6200 m2 uzupełnionych o 4 tablice informacyjne na Rondzie Lubelskiego Lipca 80.
Łąki są alternatywą dla miejskiego trawnika znajdującego się na terenie ronda. Będą kwitły najintensywniej w okresie lipca co nada szczególnego charakteru miejscu gdzie uczczono jeden z pierwszych zrywów robotniczych związków 
zawodowych. Łąki staną się domem dla setek różnych owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad 
biologią zapylaczy i roślin. Takich miejsc bardzo brakuje w Lublinie. Dokładna lokalizacja łąk została wskazana na mapie w załączniku do projektu pt. &quot;Lokalizacja łąk kwietnych na Rondzie Lubelskiego Lipca 80

Rewitalizacja Parku 
Akademickiego przy zbiegu 
ul. Sowińskiego i ul. Głębokiej 750 000,00 zł

Rozbudowa skweru 
miejskiego i placu zabaw przy 
ul. Szelburg-Zarembiny na 
terenie dzielnicy Dziesiąta w 
Lublinie 1 444 000,00 zł

Projekt dotyczy terenu miejskiego zlokalizowanego w obrębie ulic: Iwaszkiewicza, Szelburg-Zarembiny i Sieroszewskiego w dzielnicy Dziesiąta w Lublinie, na którym znajduje się ogrodzony plac zabaw oraz skwer (działki nr: 44/4, 45, 46). 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa skweru oraz placu zabaw poprzez: - wykonanie nowych i uzupełnienie istniejących nasadzeń drzew, krzewów oraz rabat kwiatowych,
- wykonanie nowych ciągów pieszych,
- uzupełnienie o nowe elementy małej architektury ogrodowej, uzupełnienie urządzeń zabawowych np. linarium,
- oświetlenie placu zabaw,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem. 

Sad owocowy - Wąwóz 
Czuby 52 800,00 zł

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnego sadu owocowego z drzewami i krzewami o powierzchni około 1000 m2 poprzez posadzenie 60 drzew owocowych starych odmian tj. jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa i 400 sadzonek 
krzewów owocowych tj. malina, porzeczka, agrest i wysianie na całej powierzchni sadu łąki kwietnej. Sad owocowy jest rozwiązaniem dla miejsc gdzie nie istnieje zaplanowana zieleń miejska w postaci drzew i krzewów. Dzięki posadzeniu 
drzew owocowych miejskie trawniki mogą w ciągu kilku lat przekształcić w miejsce przyjazne mieszkańcom. Sad poprawi estetykę okolicy, dostarczy cienia i owoców. Stanie się domem dla ptaków, owadów i innych organizmów a 
jednocześnie może stanowić miejsce uzupełnienia edukacji szkolnej. 

75 000,00 zł
Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku na terenie osiedla domków jednorodzinnych. Ponikwoda nie posiada publicznych urządzonych terenów zielonych a tym bardziej miejsca, w którym można byłoby się spotkać porozmawiać i 
odpocząć. Miejsce doskonale wpisuje się w miejsce odpoczynku. Działka 181/4. 

10 000,00 zł
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Z72 Węglin Południowy Park Sky House

Z 73 Zielone aleje dla Lublin Celem projektu jest wykonanie nasadzeń, głównie żywopłotów wzdłuż lubelskich ulic. Ulice te stały się ściekami transportowymi zamiast miejskimi alejami. Zniechęca to do poruszania się rowerem wzdłuż takich ulic. 

Z 74

Z 75 Stare Miasto 

Z 76 Węglin Północny Tristan i Izolda

Z 77 Czuby Północne 

Z 78 Czechów Północny W ramach projektu zielony budżet 2017 zgłaszamy propozycję wykonania nasadzeń krzewów na placu centralnym osiedla CHOINY ( działka gruntu nr 22/87 współwłasność z Gminą Lublin). 

Z 79 Stare Miasto, Śródmieście Zielony Parking za Ratuszem

Z 80 Śródmieście, Wieniawa Drzewa na Plac!

Z 81 Wrotków Łany traw i bodziszkowa łąka

Z 82 Wrotków Kolorowy kwietnik bylinowy

Z 83 Sławin 

Z 84 Sławin Skwer przy ul. Jana Lisa

Z 85  Czuby Południowe

Z 86 Dziesiąta

Z 87  Dziesiąta

180 970,00 zł
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Lublina, zwłaszcza z nowej części dzielnicy Węglin Południowy, położonej u zbiegu ulic Jana Pawła II i Granitowej, dostępu do terenu zielonego w codziennej egzystencji, w drodze na 
przystanek autobusowy, do sklepu, czy też na spacer, a także stworzenie przyjaznego miejsca, w którym chętnie będą spędzać popołudnia wraz ze znajomymi i rodziną. 

Bronowice, Czechów Południowy, 
Czuby Południowe, Czuby 
Północne, Felin, Kośminek, Rury, 
Śródmieście 648 000,00 zł

Czuby Południowe, Czuby 
Północne, Węglin Południowy 

Ulica Jana Pawła II - Miejską 
Aleją 469 900,00 zł

Projekt ma na celu zazielenienie ulicy Jana Pawła II i nadanie jej charakteru miejskiej alei. Projekt dotyczy odcinka ulicy od skrzyżowania z Granitową do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką. Realizacja projektu przyczyni się do znacznej 
poprawy estetyki tej ulicy, zwiększy jej potencjał jako przestrzeni publicznej, przyczyni się do poprawy jakości powietrza i bioróżnorodności Lublina. Wprowadzenie zieleni wysokiej i średniej zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na 
życie okolicznych mieszkańców. Nasadzenia mogą także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z doświadczeniami wielu miast polskich i zagranicznych. Projekt przyczyni się także do zwiększenia ciągłości pomiędzy 
dużymi terenami zielonymi - doliną Bystrzycy a parkiem Jana Pawła II a także ogródkami działkowymi oddzielającym ul. Jana Pawła II od osiedla Świt. 

Lublin 700... widziane z 
kosmosu 10 000,00 zł

Celem projektu jest stworzenie napisu Lublin 700 widzianego z kosmosu. Oczywiście, jest to żartobliwe określenie, ponieważ z kosmosu tak naprawdę nie widać nawet muru chińskiego. Ostatnimi laty coraz popularniejsze są zdjęcia 
satelitarne, często wykorzystywane także w nawigacjach. O ile za granicą jest to powszechnie stosowana praktyka by reklamować się do góry o tyle w Polsce praktycznie niespotykana. 

7 855,00 zł

Celem niniejszego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni wokół rzeżb i nadanie temu miejscu charakteru wrzosowiska.(akcja celtyckiej legendy dzieje się w Kornwalii zwanej wrzosową krainą ). Miejsce to znajduje się w pasie 
przydrogowym i jest częścią działki Nr 132/3 stanowiącej własność miasta. Projekt będzie kontynuowany - w przestrzeń ulicy wprowadzane będą kolejne elementy artystyczne. Pragniemy też przekształcać przydomowe trawniki na ul. Tristana 
w ogródki z roślinnością charakterystyczną dla terenów w których toczy się akcja legendy ( Irlandia, Kornwalia, południowa Anglia i północna Francja) 

Wieża lęgowa dla jerzyków – 
z obserwacją online 146 000,00 zł

Budowa i postawienie wieży wysokości ok. 7m w kształcie litery „Y”, na której szczycie
znajdowałoby się panele z min. 50 drewnianymi budkami lęgowymi dla jerzyków. Na wieży
umieszczone byłyby kamery do obserwacji online przez internet. (Gdyby była możliwość,
można by zamontować dodatkowe kamery również wewnątrz budek lęgowych) Wieża mogłaby
zostać wyposażona dodatkowo w panele fotowoltaiczne, które mogłyby zapewnić tzw. „czystą
energię” wykorzystywaną do zasilania kamer oraz działania listew świetlnych LED czy
elektronicznego wabika. Podświetlone o zmierzchu wieże byłyby atrakcyjnym rozwiązaniem,
promującym akcję ochrony jerzyka także w czasie jego nieobecności, tj. w okresie jesienno-zimowym.
W ten sposób struktura funkcjonowałaby jako całoroczna rzeźba i mogłaby
przyciągać więcej uwagi ze strony ludzi, którzy będą świadomi tego, co się robi dla jerzyków.

Nasadzenie krzewów 
liściastych i iglastych na 
terenie osiedla CHOINY w 
Lublinie 45 000,00 zł

115 000,00 zł

Celem projektu jest poprawienie estetyki przestrzeni parkingu za Ratuszem poprzez wykonanie nasadzeń w ziemi krzewów kwitnących wykonanych na dotychczasowym pasie zielenie wzdłuż wewnętrznej części ogrodzenia. Wzdłuż ścian 
budynku Ratusza proponuję ustawienie donic drewnianych, podłużnych, sięgających linią niewiele poniżej dolnej linii okien i nasadzenia w nich rodzimych gatunków roślin dzikich łąkowych kwitnących, odpornych na suszę i atrakcyjnych dla 
dzikich zapylaczy co podniesie ich atrakcyjność oraz obniży do minimum ich roczne koszty utrzymania. Ponadto proponuję wygospodarowanie miejsca na ustawienie w donicach ośmiu drzew, na parkingu, które stanowiły by o 
komplementarności całej kompozycji, bez nich stanowiących jedynie ogrodzenie zielenią. Rodzaj drzew do uzgodnienia, możliwe Magnolie.
Proponuję również wygospodarowanie miejsca na ustawienie czterech wygodnych, szerokich ławek, na przemian z kwietnikami, z których korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy, ustawionych od strony ulicy Bajkowskiego, a dwóch 
wewnątrz parkingu z lokalizacją do uzgodnienia.

60 000,00 zł

Wykonanie nasadzeń drzew, które otoczą Plac przed budynkiem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nasadzone drzewa, nie wpłyną negatywnie na funkcje placu, na którym nadal będzie można przeprowadzać spotkania, eventy, 
organizować imprezy okolicznościowe. Drzewa posadzone zostaną otaczając obecny Plac Teatralny od strony Alei Racławickich oraz od strony Hotelu Mercure w kształt litery L. Dojazd samochodów na plac odbywać się będzie od ulicy 
Grotgerra.

57 790,00 zł

Skwer położony jest przy ul. Diamentowej 2, przy zbiegu ulic Diamentowej i Zemborzyckiej. Jest to wąski pas zieleni przylegający do rowerowej prowadzącej nad Zalew Zemborzycki, chodnika oraz ogrodzenia Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie.
Osią kompozycji jest wijąca się wstęga łanów trawy ozdobnej – ostnicy trzcinnikowatej, przed którą zaprojektowano dwa gatunki bodziszków tworzących bodziszkową łąkę. Przełamaniem dla tej wijącej się wstęgi traw są zwarte nasadzenia 
krzewów i bylin w formie prostokątów wcinających się w łagodną linię traw. Zastosowano piętrowy układ kompozycji roślinnej. 

39 200,00 zł

Kwietnik położony jest na terenie Zespołu Szkół nr 6 . Nr działki 61/2.
Kompozycja ma charakter formalny. Środkowa część w formie koła ze strzyżonym cisem o kształcie stożka i obwódkami z bukszpanu. Pozostałe kwadratowe rabaty z kolorowymi bylinami.
Teren jest dobrze nasłoneczniony przez cały dzień, gleba jest uprawiana przez uczniów szkoły zawodowej o kierunku ogrodnik.

Park osiedlowy Sławin - 
rewitalizacja lasku przy ul. 
Zbożowej 158 500,00 zł

Celem projektu jest powstanie lokalnego parku Sławin na bazie liściastego lasu zlokalizowanego pomiędzy ul. Zbożową a ogrodzeniem Zespołu Szkół nr 12 (w zachodniej części działki 1/14 ark.1 obr.31).
Pomimo położenia w centrum osiedla (obok szkoła, 2 przedszkola, duży plac zabaw, siłownia zewnętrzna) obszar ma charakter zdegradowanej zieleni (częściowo uporządkowanej w czasie budowy szkoły), mało wykorzystywanej dla potrzeb 
mieszkańców. 

35 000,00 zł

Celem projektu jest zagospodarowanie na skwer osiedlowy sąsiadującej z ul. J. Lisa działki nr 147 ark.1 obr.31 oraz fragmentu działki nr 1/14 (obszar pomiędzy ogrodzeniem szkoły a działką nr 147) . Teren sąsiaduje z wejściem na teren 
Zespołu Szkół i do siedziby rady dzielnicy.
Zakres proponowanych prac: przygotowanie terenu, wykonanie alejek, kwietników, trawników, nasadzeń niskich ozdobnych krzewów. Ustawienie kilku ławek, koszy na śmiecie.

Ogrody deszczowe w parku 
Jana Pawła II 27 200,00 zł

Przedmiotem projektu jest stworzenie dwóch ogrodów deszczowych w parku Jana Pawła II na Czubach w Lublinie (działki 1/33 i 4/20 obręb 27).
Ogrody takie nie tylko są pięknym elementem krajobrazu, lecz także wspierają retencję wody w środowisku. Do wykonania ogrodów zostały wybrane miejsca, w których gromadzi się woda opadowa, powodując gnicie trawników oraz okresowe 
zalewanie ciągów pieszych i rowerowych.
Projekt jest innowacyjnym rozwiązaniem istniejących problemów i będzie służył wszystkim mieszkańcom Lublina licznie spędzającym czas w tym parku. 

Modelowa ochrona alei 
kasztanowców przy ul. 
Świętochowskiego w 
Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie 27 900,00 zł

Ulica Świętochowskiego w Lublinie ma ok. 530 m (działki o numerach 156, 39, 126). Kasztanowce białe posadzone są po obydwu jej stronach, co daje - ok. 130 egzemplarzy kasztanowca. Ulica Przybylskiego (działka o numerze 153/2) jest 
ulicą prostopadłą do ul. Świętochowskiego, rosną na niej 3 egzemplarze kasztanowca, które należy uwzględnić w projekcie z racji bliskiego sąsiedztwa.

Zakątek przyjazny dzikiej 
faunie przy ul. 
Smoluchowskiego w 
Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie 50 940,00 zł

Teren zielony położony u zbiegu ulic Kruczkowskiego i Smoluchowskiego, działki o numerach 20 i 76/5.
Uzasadnienie ekologiczne:
Teren zielony (o powierzchni ok 1 ha) znajdujący się u zbiegu ulic Kruczkowskiego i Smoluchowskiego w Lublinie w przeciągu ostatnich 20 lat, stopniowo ulegał przeobrażeniu z obszaru porośniętego &quot;dziką&quot;, nieuporządkowaną 
roślinnością do stanu, w którym znajduje się obecnie. Aktualnie teren charakteryzuje systematycznie koszony trawnik, na którym rośnie stary, pielęgnowany drzewostan (głównie brzoza) i nowe nasadzenia szpalerowe, które z uwagi na swoją 
symetryczność nie są interesującym elementem krajobrazu. 
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Z 88

Z 89 Dziesiąta 1,00 zł

Z 90 Czuby Północne 

Z 91 Felin 

Z 92 Węglin Północny Projekt rabaty stanowić będzie uzupełnienie (letnią aranżację) zagospodarowania terenu, którym opiekują się już mieszkańcy dzielnicy we współpracy ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Z 93 Śródmieście 

Z 94 Śródmieście 

Z 95 Dziesiąta

Z 96 Wrotków Otaczajmy się zielenią

Z 97 Konstantynów

Z 98 Śródmieście Ogrodowa

Z 99 Bronowice Zielone królestwo puchacza

Z 100 Sławin Zielono na Botaniku

Czuby Północne, Rury, Stare 
Miasto, Śródmieście, Wieniawa

700-LECIE LUBLINA - 
KWIATOWE PORTRETY 
SŁAWNYCH LUDZI 
ZWIĄZANYCH Z LUBLINEM 75 800,00 zł

700 -lecia powstania miasta Lublina wymaga szczególnej oprawy. Proponuje wiec, aby w Dzielnicy Czuby na skarpach ulicy Orkana, Armii Krajowej i Jana Pawła II, ul. Filaretów oraz w wąwozie pomiędzy Dzielnica Rury, a Czubami wykonać z 
kwiatów portrety sławnych Ludzi związanych z Lublinem:
Wincentego Pola, Sebastiana Klonowica, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Andrzeja Struga, Józefa Czechowicza, Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły.

Rewitalizacja obszaru 
cmentarza austriackiego przy 
ul. Nowy Świat w Lublinie

Cmentarz austriacki z okresu I wojny światowej w przeszłości usytuowano w pobliżu dawnych koszar Obozu Południowego. Założony w 1915 r. na planie prostokąta, pierwotnie składał się z murowanej kaplicy, kamiennego pomnika, 
wysokiego żelaznego krzyża (4 m wysokości), 181 pojedynczych i podwójnych mogił ułożonych w rzędy. Na mogiłach stało 9 steli (w tym jedna rosyjska) i 167 żeliwnych krzyży (w tym 18 rosyjskich). Pochowano tu 161 żołnierzy niemieckich, 
m. in. ze 122 p.p., 4 p. grenadierów gwardii, korpusu gwardii
oraz 120 oddziału minerskiego, 2 niemieckie siostry miłosierdzia oraz 21 żołnierzy rosyjskich. Osoby te zmarły w niemieckim szpitalu wojskowym Obozu Południowego w okresie od sierpnia do września 1915 r.

Obsadzenie tujami 
Skateparku przy ul. Herbowej 27 500,00 zł

Projekt dotyczy obsadzenia tujami szmaragd obiektu- Skatepark przy ul. Herbowej w Lublinie ( działka nr 44/3 obręb 30, ark.2) i został zgłoszony przez członków Rady Dzielnicy Czuby Północne zamieszkałych na osiedlu Błonie. Obsadzenie 
Skateparku tujami miałoby na celu poprawienie wyglądu obiektu jak również stworzyłoby barierę wyciszającą pomiędzy obiektem a osiedlem.

Nasadzenia drzew i krzewów 
w Strefie Ekonomicznej na 
pasach zieleni wzdłóż ulic 30 000,00 zł

Nasadzenia drzew i krzewów w Strefie Ekonomicznej na pasach zieleni wzdłuż ulic
zwłaszcza na ul: Plewińskiego, Hessa, Braci Krausse, Spiessa, Vetterów, Krępiecka, Wacława Moritsa Doświadczalna, Rataja, Stefana Banacha, ul Felin, Brzegowa.

Letnia rabata bylinowa w 
krokusowym zakątku przy ul. 
Szwejka na terenie zieleni 
przyulicznej (działka nr 114, 
obręb 39, arkusz mapy 4) 4 945,50 zł
Drzewo na 700- lecie Lublina. 
Buk pospolity w odmianie 
‘Riversii’ posadzony w 
miejscu wyciętej topoli 
czarnej tak zwanego 
baobabu. 43 985,00 zł

Na Placu Litewskim w miejscu po planowanym usunięciu topoli czarnej (Populus nigra) tzw. baobabu proponuje się wykonanie nasadzenia buka pospolitego w odmianie ‘Riversii’ (Fagus sylvatica ‘Riversii’) o wysokości 13,5 m. Egzemplarz 
zostałby przetransportowany ze szkółki na Plac Litewski gdzie dokonano by jego wysadzenia dokładnie w tym samym miejscu gdzie jeszcze obecnie rośnie lubelski baobab.

Lubelskie Drzewo Miejskie - 
promocja nowoczesnego 
podejścia proekologicznego 
poprzez wdrożenie 
innowacyjnego rozwiązania 
biotechnologicznego 118 800,00 zł

Zagospodarowanie przestrzenią miasta to jedna z kluczowych kwestii rozwoju lokalnego, rozwiązywania problemów lokalnych i zaspokajania potrzeb, która ma znaczący wpływ na poziom zadowolenia mieszkańców z życia w mieście. 
Ponadto, wymaga to wielostronnego podejścia. Pomijając kwestie formalne, czyli prawo własności, w procesie planowania przestrzennego uwzględniane są m.in. takie czynniki, jak urbanistyka, architektura, walory architektoniczne i 
krajobrazowe, potrzeba ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Żywopłoty na ul. W. 
Kunickiego 135 650,00 zł

Projekt zakłada renowację trawników i nasadzenie żywopłotów w pasie drogowym ul. Kunickiego (od. ul. Dywizjonu 303 do ul. Głuskiej). Zadanie obejmuje tereny będące we władaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, są to działki o 
numerach ewidencyjnych: 159 (obr. 10, ark. 4), 82 (obr. 9, ark. 2), 1 (obr. 9, ark. 4), 1 (obr. 9, ark. 8), 80/2 (obr. 9, ark. 11). 

2 200,00 zł

Projekt dotyczy posadzenia żywopłotu na skwerze wzdłuż ogrodzenia skupu złomu na działce o numerze 62.

Teren skweru to wąski, długi pas położony wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej nad Zalew Zemborzycki oraz przylegający do ogrodzenia z siatki przy skupie złomu. Na całym tym obszarze rośnie dużo wysokich drzew, jednak ich gałęzie są 
usytuowane wysoko i nie zasłaniają widocznego przez siatkę złomu. Zaproponowano dwa gatunki roślin: pęcherznicę kalinolistną i bez czarny odmianę ′Aurea′ rosnący w nieregularnych trzech plamach. Dominującym gatunkiem byłaby 
zielona pęcherznica, która daje dużą masę zieleni. Krzewy te są wytrzymałe, wysokie, szybko rosnące, co pozwoli osiągnąć szybki efekt zasłonięcia niepożądanego widoku. Długość skweru to około 110 m, przyjęto odległości między 
roślinami 50 cm.

Kolorowe miejsce spotkań 
mieszkańców przy ulicy 
Szwoleżerów 24 100,00 zł

Projekt dotyczy utworzenia dzikiej łąki wraz z terenem trawiastym przy ulicy Szwoleżerów w dzielnicy Konstantynów.

Charakterystyka przestrzeni “osiedla”
Na terenie osiedla znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne (budynki wielopiętrowe i wieloklatkowe). „Osiedle” zamknięte jest ulicą Ułanów, Zwycięską, Aleją Kraśnicką oraz ogrodzeniem terenu Katolickiego Uniwersytetu Katolickiego 
(bez przejścia z tej strony). Przy ulicy Szwoleżerów znajduje się 8 bloków, które należą do 5 wspólnot. Według danych z Urzędu Miasta na ulicy Szwoleżerów zameldowanych na pobyt stały jest 837 mieszkańców (dane z 31.12. 2016). Jest to 
aż 10,4% mieszkańców dzielnicy Konstantynów.
Zakłócona jest przestrzeń komunikacji między mieszkańcami, np. poprzez grodzenie terenów, utworzony ciąg komunikacyjny z osiedla Błonie do przystanków przy Al. Kraśnickiej, pojawienie się problemu spożywania alkoholu przy sklepach i 
okolicy przystanku. Mieszkańcy nie mają wspólnego miejsca do spotkań, porozmawiania, a dzieci do bezpiecznej zabawy. Plac zabaw dla dzieci jest dopiero za ulicą Ułanów na osiedlu Błonie. Rodzice często nie pozwalają dzieciom na 
samodzielne wyprawy na boisko i plac zabaw, ponieważ trzeba przejść przez ulicę. Na “osiedlu” rzadko natomiast można zaobserwować dzieci bawiące się przed blokami.

126 000,00 zł

Ogrodowa - charakter ulicy, położenie, historia i sama nazwa dają zespół najlepszych warunków, by ją ukwiecić. Przy ulicy, na terenach dzisiaj zabudowanych kamienicami, niegdyś znajdowały się ogrody (m.in. w miejscu kamienic nr 2, 5, 6, 
8, 10, 15, 16a, 17, 21) - dzikie, będące miejscem zabaw dzieci z okolicy i takie, w których mieszkańcy kupowali owoce, warzywa i kwiaty - źródło: www.teatrnn.pl
Ogrodowa mogłaby stać się zieloną enklawą w samym centrum miasta, miejscem zachęcającym do spaceru i odpoczynku. Mógłby powstać rodzaj &quot;ulicy - zaczarowanego ogrodu&quot;, głównie ze względu na panujący tu półcień 
narzucający wybór określonych gatunków roślin. Proponowałabym nieformalny, bujny i z pozoru nieuporządkowany styl nasadzeń. 

134 640,00 zł

ZIELONE KRÓLESTWO PUCHACZA - projekt zakładający rewitalizację, poprawę i wykonanie nowych nasadzeń. Stworzenie pomiędzy blokami rekreacyjnej przestrzeni w postaci łąki. Wykonanie kwietników, zielników - które mogliby 
pielęgnować sami mieszkańcy. Powieszenie budek lęgowych, karmników i poidełek dla ptaków.
Obecnie zieleń tego miejsca to głównie trawniki, starodrzew i żywopłoty pamiętające lata 50 i 60 ubiegłego wieku, które wymagają wymiany. Podczas rewitalizacji i budowy nowego placu zabaw duża część zieleni i nasadzeń wykonanych 
przez samych mieszkańców została zniszczona. 

55 000,00 zł

Pomiędzy ulicami Tarasową i Altanową a ulicą Relaksową znajduje się niezagospodarowany teren, którym nie zajmuje się administracja żadnego z okolicznych osiedli. Teren porośnięty jest chwastami i dzikimi krzakami a porozrzucane są 
odpady po okolicznych budowach. Dla dzielnicy znajdującej się blisko centrum miasta nie jest chlubą. Rewitalizacja tego terenu wymaga: usunięcia odpadów i chwastów, uprawienia podłoża (zaorania, wyrównania i pokrycia torfem), 
wytyczenia i ułożenia ścieżek spacerowych (w zależności od zużytego materiału), nasadzeń krzewów i drzew.
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Z 101 Śródmieście Skwer pod Lipami

Z 102 Wieniawa

Z 103 Czechów Północny Kolorowa Symfoniczna

Z 104 Śródmieście

Z 105 Rury 500 zł Rewitalizacja zieleni- zabiegi pielęgnacyjne i skrócenie drzew na pasie drogowym w ciągu ul. Nowogródzkiej; wycięcie ok  60- cio letniej topoli rosnącej tuż przy napowietrznej linii energetycznej

72 400 zł

Projekt zakłada, aby przy ulicy Probostwo, na działce nr  31/20, w obszarze widocznym na mapie  dostępnej pod linkiem http://tnij.org/probostwo o łącznej powierzchni 2650 m kw urządzić:
1.Łąkę kwietną o powierzchni ok 610 m kw 
2.miejsce wypoczynku pod lipami – ławki + stół betonowy do ping-ponga
3.Na drzewach powiesić „hotele dla owadów” (4 sztuki) oraz budki lęgowe dla ptaków (dla wróbli ze średnicą otworu co najmniej 35 mm),
4. Wybieg dla psów o pow. 170 m kw.
5. Boisko do siatkówki/koszykówki (boisko już jest, potrzebna jest nowa nawierzchnia)

Plac zabaw Generała 
Sowińskiego 100 000 zł

Działka 3/16  obręb 26 ark 7 pow. 8085 m2,  między blokami mieszkalnymi przy Al. Racławickiej 24, ul. Sowińskiego 3 w Lublinie. Obszar otoczony blokami wielorodzinnymi.

Cały teren do niedawna był „zapomniany”; na trawnikach rosły drzewa posadzone w latach 70-tych i wcześniej; uzupełnienie stanowiły krzewy bzu lilaka, derenia, śnieguliczki, forsycji oraz żywopłoty z ligustru i antypki zlokalizowane wzdłuż 
niemal wszystkich ciągów pieszych. Gatunkami przeważającymi są topole, klony, kasztanowce i brzozy. W ostatnich latach dosadzono kilka drzew i krzewów, przeważnie niskopiennych, w odmianach zawisłych oraz dosadzono żywopłoty z 
berberysu. Całość obecnie nie stanowi spójnej kompozycji, zieleń jest zagęszczona, nieestetyczna, wadliwie pielęgnowana. Przeważającą nawierzchnią jest asfalt, podniesiony w kilku miejscach przez korzenie drzew. W ostatnim czasie 
urządzono na terenie dwa place zabaw o nawierzchni piaszczystej oraz ustawiono kilka ławek. W wyniku działań podjętych przez lokalnych mieszkańców powstał projekt rewitalizacji terenu opierający się o nowo wybudowane place zabaw na 
tym terenie. 

Projekt ma na celu realizację zieleni zgodnie z koncepcją będącą wynikiem konsultacji  z mieszkańcami.

25 000 zł

Nasadzenia zieleni niskiej na działce miejskiej nr 1/44 przy ulicy Symfonicznej, obręb 6 Czechówka Górna Kolonia, arkusz 7. Proponuje się nasadzenia roślin zgodnie z załączonym do niniejszego wniosku projektem. Spis projektowanych 
roślin:
1. Berberys Thunberga, rozstawa 4 szt./m2 - 144 szt.
2. Róża pomarszczona, rozstawa 2 szt./m2 - 348 szt.
3. Tawulec pogięty, rozstawa 2 szt./m2 - 64 szt.
Łącznie 556 szt. krzewów
Celem projektu jest poprawa estetyki, wyglądu terenów sąsiadujących z chodnikiem i końcowym odcinkiem ulicy Symfonicznej oraz wyeliminowanie dewastacji (rozdeptywania i rozjeżdżania) tego terenu. Projekt zgłaszany był przez Radę 
Dzielnicy Czechów Północny i wstępnie planowany był w ramach nasadzeń kompensacyjnych realizowanych przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni. Niestety okazało się to niemożliwe, w związku z tym niniejszy projekt zgłaszam do 
Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Wielofunkcyjne donice 
miejskie 103 500 zł

Śródmieście Lublina nie jest obszarem bogatym w zieleń - zwłaszcza w pobliżu ulic. Z roku na rok można zaobserwować malejącą liczbę drzew przy drogach nie rekompensowaną z reguły przez nowe nasadzenia w obrębie dzielnicy. Uprawie 
roślin w gruncie nie sprzyjają najczęściej: niedostatek miejsca w pasie drogowym (skrajnia drogi), trudne warunki glebowe (zwłaszcza w zimie) i mała ilość powierzchni biologicznie czynnych oraz przebieg instalacji podziemnych.

Wyżej wymienione problemy można wyeliminować stosując nasadzenia w donicach. Istotą pomysłu nie jest zastąpienie istniejącej zieleni gruntowej zielenią w donicach. Chodzi przede wszystkim o uzupełnienie miejsc, w których posadzenie 
drzew, krzewów czy zrobienie kwietników napotyka obiektywne trudności natury technicznej - bliskość jezdni, obecność instalacji podziemnych, groźba dewastacji zieleni etc. Donice nigdy nie powinny być głównym elementem zieleni w 
mieście, jednak są miejsca, które mogłyby być jej całkiem pozbawione, gdyby nie możliwość użycia roślinności w donicach.

Podstawowym założeniem projektu jest użycie większości donic w miejscach permanentnego parkowania niezgodnego z przepisami. Dodatkowo część donic umieszczona w odpowiednio dużych przestrzeniach byłaby wyposażona w 
siedziska oraz elementy umożliwiające bezpieczne przypięcie roweru. Wszyscy użytkownicy miejskiej przestrzeni odnieśliby znaczące korzyści:
- lublinianie, zwłaszcza ci mieszkający w centrum, zyskaliby nową roślinność,
- piesi uzyskaliby wolne od aut, bezpieczne, czyste i równe chodniki oraz przejścia dla pieszych,
- kierowcy mieliby lepszą widoczność przy wyjeździe z ulic podporządkowanych - niskie donice (do 60cm wysokości + wąski pień oraz korona drzewka szczepiona na wysokości ok 2m) pozwoliłyby zapobiec parkowaniu w odległości mniejszej 
niż 10m od skrzyżowań, a jednocześnie nie ograniczałyby widoczności,
- rowerzyści uzyskaliby możliwość bezpiecznego przypięcia roweru w wielu nowych lokalizacjach.

Do obsadzenia donic proponujemy gatunki drzew i krzewów możliwe do sadzenia w donicach i najbardziej odporne na niesprzyjające warunki środowiska w mieście (zanieczyszczenie, niska wilgotność gleby). Ze względu na fakt, że układ 
urbanistyczny Śródmieścia podlega ochronie konserwatorskiej zarówno donice i towarzysząca im mała architektura oraz dobór roślin powinny zostać skonsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Koszt nasadzeń obliczono na 
podstawie cennika miejskiego. Pozostałe ceny w kosztorysie zostały uśrednione w oparciu o cenniki dostępne na stronach internetowych producentów małej architektury i mebli miejskich. W załączeniu przykłady proponowanych rozwiązań z 
innych miast oraz mapki z proponowanymi lokalizacjami donic na terenie śródmieścia.

Rewitalizacja zieleni na ul. 
Nowogródzkiej
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Z 107 kalinowszczyzna

Śródmieście, Dziesiąta, 
Kośminek, Za Cukrownią, 
Wrotków

Zieleń przydrożna i mała 
architektura zielona 1 999 999 zł

Postuluję nasadzenia większej liczby drzew i krzewów wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Potrzebujemy zieleni, która oczyszcza powietrze, którym oddychamy.

Na ul. Krochmalnej na wysokości LKJ mamy pas zieleni między pasami ruchu, można tam spokojnie nasadzić krzewów.
Na ul. Dunikowskiego możemy nasadzić drzew i krzewów.
Warto zagospodarować skwer przy Kruczkowskiego/Smoluchowskiego przydałyby się tu ławki, droga asfaltowa (do jazdy na rolkach), kosze na śmieci i kosze na psie odchody.
Przy pętli na ul. Kruczkowskiego potrzeba latarni, ławek, krzewów od ulicy.
Można odtworzyć krzaki na skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego i Świętochowskiego, w przeszłości była tu zieleń wyższa.
Na ul. Smoluchowskiego jest dość przestrzeni na kolejne nasadzenia drzew.
Warto zagospodarować we współpracy z VI Liceum skwer przy ulicach Zemborzyckiej i Słowackiego, tutaj przydałoby się kilka ławek oraz parę latarni przy ogrodzeniu stadionu.
Na ul. Wrotkowskiej mamy pas zieleni, gdzie spokojnie można nasadzić krzewy. Nasadzenia niskiej zieleni na skwerze pomiędzy ul. Wrotkowską a torami przy ul. Inżynierskiej, obok Fabryki Tytoniu.
Krzaki (np. aronii), trawnik, małe drzewa, dwie ławki, na skwerze pomiędzy ul. Szewską a siedzibą IPN. Między kamienicą Szewska 1 a IPN od strony ul. Wodopojnej.
Rewaloryzacja Skweru Borowiczan, dodanie ławek i latarni, zagospodarowanie terenu wokół bocznicy kolejowej. Na ul. Nowy Świat na odcinku pomiędzy ul. Wojenną a ul. Smoluchowskiego nie ma gdzie wyjść na spacer z dzieckiem. Jednym 
z kierunków podróży mogłaby być ul. Mireckiego (rewaloryzacja otoczenia Zespołu Szkół nr 3 oraz poprawa funkcji terenu szkoły jako skrótu pomiędzy ul. Nowy Świat i ul. Wyścigową). Warto umożliwić korzystanie ze Skweru Borowiczan, 
potrzeba w tym miejscu niskich nasadzeń w celu odgrodzenia Skweru od ruchliwej drogi.
Żywopłot na ul. Nowy Świat.
Rekultywacja trawników na ul. Łukasińskiego. Dostawienie 8 ławek.
Zagospodarowanie skweru na rogu ulic Wojennej i Spacerowej od strony zachodniej. Aktualnie parkują tu auta, a mógłby by to być zielony skwer. 3 drzewa 3 krzaki, 2 ławki, chodnik z dużych płyt chodnikowych. Żywopłot oddziela skwer od 
ruchliwej ulicy.
Krzewy na skrzyżowaniu ulic Kunickiego, Dywizjonu 303 i Wyścigowej strona północno-zachodnia i południowo-zachodnia.
5000 pln na kampanię edukacyjno-informacyjną o ofercie ZTM, cenniku ZTM oraz szkodliwości indywidualnego transportu drogowego, ulotki informacyjne wrzucane do skrzynek pocztowych oraz 3 plakaty w wersji elektronicznej i papierowej 
w formacie A2 do powieszenia na przystankach autobusowych.
Dosadzenie drzew do regularnego szpaleru na ul. Żeglarskiej po stronie południowej, w górnej części ulicy.
Zadrzewienie ul. Diamentowej na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Zemborzyckiej.
Uprzątnięcie doliny Czerniejówki na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Mickiewicza.
Żywopłot na ul. Inżynierskiej.
Niskie nasadzenia na skrzyżowaniu ul. Kunickiego i Sierpińskiego od strony południowej.
Całoroczny kwietnik i niskie nasadzenia na ul. Śniadeckiego przy ul. Kunickiego - ślepa uliczka. Chodnik po obu stronach zamkniętej przestrzeni.

Utworzenie bulwary nad rzeką Czerniejówką.
Wykoszenie traw na działkach gminy Lublin w odległości 5m od lustra wody w dolinie Czerniejówki.
Ustawienie koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody.
Plac zabaw nad Czerniejówką.
Miejsce grillowe nad Czerniejówką.
Wybieg dla psów nad Czerniejówką nie mniejszy niż 1600 metrów kwadratowych.

Rewitalizacja Słomianego 
Rynku na Kalinowszczyźnie 140 000 zł

Projekt dotyczy rewitalizacji części Słomianego Rynku położonego na działce 23/1 między ul. Kalinowszczyzna i ul. Towarową. Na terenie tym istnieje zrujnowana studnia (zdrój), która jest jedną z trzech studni, jakie istniały na przedmieściu 
Kalinowszczyzna w drugiej połowie XIX wieku. Jest to budynek parterowy, murowany, otynkowany, przykryty dachem. Obecnie w stanie ruiny.
Projekt przewiduje rewitalizację terenu wokół studni wraz z jej remontem, przy wkomponowaniu studni w zieleń otoczenia z zachowaniem charakteru historycznego oraz rekreacyjno-wypoczynkowego Słomianego Rynku. Renowacja terenu, 
wprowadzenie nowych roślin jako kompozycji wielowarstwowych  przy zachowaniu dużej części istniejącej zieleni, przyczyni się w dużej mierze do poprawy wizerunku Słomianego Rynku, który funkcjonuje obecnie w przestrzeni publicznej 
jako teren zdegradowany.
Renowacja studni (zdroju) wraz z przywróceniem mu pierwotnego przeznaczenia będzie nowym sposobem postrzegania zabytku wtopionego w zieleń przestrzeni miejskiej, wzbogaconym o możliwość korzystania (szczególnie w gorące dni) z 
wody pitnej. Powrót do pierwotnego sposobu korzystania ze studni będzie miał walor edukacyjny i może stać się atrakcją dla mieszkańców miasta i turystów. Całość wraz z remontem ul. Kalinowszczyzna a w przyszłości mostu na Bystrzycy 
wpisze się w nowe postrzeganie historycznego Traktu Ruskiego w kontekście obchodów 700-lecia Lublina.
Zakres prac:
opracowanie dokumentacji projektowej,
renowacja obiektu studni,
nasadzenia krzewów,
wykonanie trawnika wokół studni (rekultywacja),
ustawienie koszy na śmieci i kosza na psie odchody,
budowa chodnika, 
ustawienie stojaka rowerowego,
montaż ławek.
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