
Opis realizacji wybranych projektów w ramach Zielonego Budżetu 2018

Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z23
Tytuł projektu: Park osiedlowy Sławin - rewitalizacja lasku przy ul. Zbożowej
Opis realizacji projektu: Kontynuacja projektu zgłoszonego do I edycji 
i zakwalifikowanego do sporządzenia dokumentacji projektowej. Celem projektu 
jest powstanie lokalnego parku na bazie lasku zlokalizowanego pomiędzy 
ul. Zbożową a ogrodzeniem Zespołu Szkół nr 12. 

Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z40
Tytuł projektu: Skwer pokoleń
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest stworzenie kameralnego miejsca 
z  przeznaczeniem  na  bierny  wypoczynek  w  otoczeniu  przyjaznej  ozdobnej
roślinności  oraz  ścieżką  do  masażu  stóp,  utworzoną  z  odpowiednio  dobranymi
kamieniami. Koncepcja zakłada utworzenie placu z rabatą centralną. Celem jest
takie zagospodarowanie tego terenu, by służył on spotkaniom mieszkańców osiedla
i kompozycyjnie był połączony ze skwerem znajdującym się obok. Całość będzie
wizytówką osiedla i dzielnicy.

Kategoria: Dokumentacja projektowa
Numer projektu: Z37
Tytuł projektu: Lasek na Porębie - Zielone serce osiedla
Opis  realizacji  projektu:  Celem  projektu  jest  stworzenie  koncepcji  oraz
zagospodarowania  jedynego  zielonego  terenu  wewnątrz  osiedla  Poręba.
Podstawową funkcją projektu byłaby ochrona istniejącej zieleni oraz wprowadzenie
funkcji rekreacyjnej.

Kategoria: Dokumentacja projektowa
Numer projektu: Z34
Tytuł projektu: Przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu
położonego między ul. Lwowską a ul. Kiwerskiego
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest przygotowanie całościowej koncepcji
zagospodarowania wąwozu na Kalinowszczyźnie.

Kategoria: Dokumentacja projektowa
Numer projektu: Z12
Tytuł projektu: Zagospodarowanie części parku przy ulicy Głuskiej (między Głuską
a Nektarową) działka nr 108 (66301_1.0067.AR_2.108)
Opis  realizacji  projektu:  Projekt  zakłada  renowację  starej  studni,  utwardzenie
placu wokół studni, wykonanie na utwardzonym placu parkletów, nasadzenie roślin
ozdobnych oraz  renowację trawnika w obrębie  całego parku (odchwaszczenie,
dosianie, nawożenie).



Kategoria: Ochrona zieleni istniejącej
Numer projektu: Z13
Tytuł projektu: Przywracamy normalność na znanej ulicy czyli  Radziszewskiego
bez błota
Opis realizacji projektu: Renowacja co najmniej 19 zdewastowanych miejsc 
na  ulicy  Radziszewskiego  poprzez  nasadzenia  i  postawienia  ogrodzenia  wokół
nich.

Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z10
Tytuł projektu: Zielona Aleja Smorawińskiego
Opis  realizacji  projektu: Projekt  dotyczy  wykonania  nasadzeń  krzewów
ozdobnych  na  rondzie  Smorawińskiego/  Szeligowskiego  oraz  przy  Alei
Mieczysława Smorawińskiego do skrzyżowania z Aleją Spółdzielczości Pracy.

Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z33
Tytuł  projektu: Nasadzanie  61  drzew  liściastych  na  skarpach  i  trawnikach
przylegających do ciągów komunikacyjnych przy Al. Smorawińskiego
Opis  realizacji  projektu: Wniosek  dotyczy  wykonania  nasadzenia  61  drzew
liściastych na skarpach i  trawnikach przylegających do ciągów komunikacyjnych
przy Al. Smorawińskiego.

Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z39
Tytuł projektu: Zielona Jaśminowa
Opis realizacji projektu: Celem projektu są nasadzenia grupowe krzewów, drzew
iglastych, a także pnącza na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie 
ul. Jaśminowej oraz al. Solidarności.

Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z44
Tytuł projektu: Zieleń zamiast barierek
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest posadzenie roślin – żywopłotu, 
w miejscu obecnych barierek przy przejazdach rowerowych oraz skrzyżowaniach.
Celem  jest  poprawa  przestrzeni  wizualnej  przy  zachowaniu  przepisów
bezpieczeństwa. 

Kategoria: Meble miejskie 
Numer projektu: Z38
Tytuł projektu: Miniskwery - Reymonta, Matejki, Bagatela, Śniadeckiego
Opis realizacji projektu:  Projekt zakłada stworzenie czterech mini skwerów jako
przyjaznego  terenu  w  miejscu  ślepo  zakończonych  ulic  Reymonta,  Matejki,
Bagatela i Śniadeckiego wraz z nasadzeniami.



Kategoria: Doliny rzeczne
Numer projektu: Z56
Tytuł projektu: Zagospodarowanie doliny Czechówki - etap I
Opis realizacji projektu: Koncepcja obejmuje zagospodarowanie terenów wzdłuż
doliny  Czechówki.  Wymieniony  teren  będzie  służyć  mieszkańcom  jako  trasa
spacerowa, miejsce aktywnego wypoczynku i integracji.

Kategoria: Doliny rzeczne
Numer projektu: Z74
Tytuł projektu: Punkt czerpania z wody
Opis realizacji projektu: Projekt składa się z dwóch części: realizacyjnej 
oraz  badawczej.  Część  realizacyjna  polega  na  stworzeniu  dwóch  punktów
wypoczynku nad rzeką Bystrzycą: na naturalnym odcinku rzeki na wysokości LKJ
oraz  na  wysokości  ogródków  działkowych  i  stalowej  kładki  pieszej.  Część
badawcza  obejmuje  prowadzenie  obserwacji  bezpośrednich  grup  użytkowników
pod  względem wieku,  płci,  ilości  użytkowników,  sposobów użytkowania  a  także
opinii,  wrażeń i  propozycji  dotyczących zagospodarowania doliny (na podstawie
badań ankietowych). 

Kategoria: Doliny rzeczne
Numer projektu: Z67
Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów zielonych w dolinie rzeki Czechówki 
na Wieniawie
Opis realizacji  projektu:  Projekt  rewitalizacji  terenów zielonych w wyznaczonej
części  Doliny  Czechówki  wraz  z  uwzględnieniem  powstania  infrastruktury
rekreacyjno-sportowej.

Kategoria: Doliny rzeczne
Numer projektu: Z69
Tytuł projektu: Zielony blok kultury
Opis  realizacji  projektu:  Zielony blok  kultury  to  pomysł  na  zaanektowanie  dla
lokalnej  społeczności  przestrzeni  pomiędzy  dwoma  blokowiskami  Czechowa  i
Wieniawy.   Wniosek  dotyczy  stworzenia  przyjaznej  zielonej  przestrzeni
zapraszającej  do  korzystania  z  niej  mieszkańców okolicy,  szczególnie  rodzin  z
dziećmi. Zakładamy przygotowanie części terenu pod Rezerwat Dzikich Dzieci.
Zadbanie  o  zastaną  roślinność  i  ciekawy  sposób  na  respektowanie
dotychczasowego przeznaczenia. Wszelkie działania w obrębie projektu powinny
zakładać na tyle uniwersalny charakter aby późniejsze użytkowanie determinowali
sami mieszkańcy i instytucje kultury.

Kategoria: Inne
Numer projektu: Z68 
Tytuł projektu: Punkt Estetyka - działania edukacyjne (Program Estetyka)
Opis  realizacji  projektu: Projekt  zakłada utworzenie  na  terenie  miasta Lublina
miejsc,  w  którym podnoszona  będzie  świadomość  społeczna  dotycząca  jakości
terenów zieleni i obiektów architektury krajobrazu. 


