
ZIELONY BUDŻET 2019 



W trzeciej edycji zgłoszono 99 wniosków, które dotyczyły: 

* utworzenia skwerów i miejsc wypoczynku * nasadzeń w pasach
drogowych i na rabatach * ochrony zieleni * utworzenia łąk kwietnych,
* ustawienia mebli miejskich * utworzenia dokumentacji projektowej. 

Do realizacji zostało wybranych 26 projektów w następujących kategoriach: 

1. Dokumentacja projektowa
2. Skwery

3. Nasadzenia przyuliczne
4. Ochrona zieleni istniejącej

5.Inne

Łączny koszt zgłoszonych projektów wynosił około 24 mln zł.





Projekty realizowane 
w ramach III edycji Zielonego 

Budżetu 2019



Rozszerzona ochrona drzew na 
terenie dawnego Zespołu Dworsko-

Parkowego w Zemborzycach

W ramach projektu zostały wykonane prace związane z konserwacją i leczeniem 
pomnikowej alei kasztanowców białych w okolicy Mariny przy Zalewie Zemborzyckim. 

Usunięto posusz, wykonano cięcia sanitarne na 22 szt. drzew.  



Koncepcje zagospodarowania skweru przy ul. 
Radzyńskiej, ul. Misjonarskiej, ul. 

Bronowickiej, ul. Grodzkiej, terenu zieleni przy 
pętli autobusowej na ul. Wojciechowskiej, 

„Wąwozu Pokoleń” wzdłuż ul. Zana, 
rewitalizacja zieleni na Zaułku Hartwigów

Zakwalifikowane do opracowania tereny po przeprowadzonej 
analizie, zostały stworzone  koncepcje zagospodarowania 

terenu, które posłużą do wykonania dokumentacji 
technicznej. Chodzi tu o skwer przy ul. Radzyńskiej, skwer 

przy ul. Misjonarskiej, "Zielony skwer na Bronowicach", 
"Wiszące ogrody - Pod Akacją".

Koncepcje zagospodarowania terenów przy pętli na ul. 
Wojciechowskiej, wąwozu przy ul. Zana (za Globusem) 

oraz Zaułku Hartwigów powstały przy udziale 
mieszkańców podczas spotkań konsultacyjnych, 

warsztatów i dyskusji w terenie. Finałem tych spotkań są 
gotowe koncepcje.   



Zielony skwer przy ul. Radzyńskiej



Projekt koncepcyjny 
zagospodarowania skweru bł. 

Zawistowskiego przy ul. Misjonarskiej



Projekt koncepcyjny terenu zieleni 
przy pętli autobusowej na ul. 

Wojciechowskiej



„Wąwóz Pokolenia” wzdłuż ul. Zana 



Rewitalizacja zieleni na Zaułku 
Hartwigów



Skwery kieszonkowe wzdłuż ul. Kunickiego 
oraz ul. Zygmunta Augusta

    Kontynuacja działań z poprzedniej edycji Zielonego Budżetu 
nawiązująca do zrealizowanych przez Biuro Miejskiego Architekta 

Zieleni w Śródmieściu "Miejsc dla Ciebie". 

Celem projektu było stworzenie w przestrzeni miejskiej ul. Kunickiego 
oraz ul. Zygmunta Augusta małych, przyjaznych terenów zieleni dla 

mieszkańców dzielnic. 

W ramach projektów powstały trzy skwery kieszonkowe.



ul. Kunickiego/ul. Śniadeckiego

      W ramach zadania został wykonany skwer kieszonkowy składający się z:

     - powierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej,
- pergoli stalowej,

     - 3 szt. ławek wykonanych z betonu architektonicznego z drewnianym     
siedziskiem,
- 2 szt. koszy na śmieci z betonu architektonicznego.

    Dodatkowo zostały wykonane nasadzenia roślinne w ilościach 7 szt. drzew 
liściastych, 95 szt. krzewów iglastych, 332 szt. krzewów liściastych, 95 szt. 
traw ozdobnych, 10 szt. pnączy o łącznej powierzchni 220 m2. 



PRZED/PO 



ul. Kunickiego/ul. Dziesiąta

     W ramach zadania został wykonany skwer kieszonkowy składający się z:

    - powierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej,

    - pergoli stalowej, 

    - 2 szt. ławek wykonanych z betonu architektonicznego z drewnianym 
siedziskiem,

    - 1 szt. kosz na śmieci z betonu architektonicznego.

    Dodatkowo zostały wykonane nasadzenia roślinne w ilościach 5 szt. drzew 
liściastych, 105 szt. krzewów iglastych, 261 szt. krzewów liściastych, 105 
szt. traw ozdobnych, 10 szt. pnączy o łącznej powierzchni 136 m2. 



PRZED/PO 



ul. Kunickiego/ul. Próżna 
– przy Perle

     



ul. Kunickiego/ul. Próżna 
– przy Perle

     



ul. Zygmunta Augusta

     W ramach zadania został wykonany skwer składający się z:
- powierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej,

    - 3 szt. ławek parkowo-miejskich z oparciem wykonanych z betonu 
architektonicznego i drewna,

    - 2 szt. koszy na śmieci wykonanych z betonu architektonicznego.

    Dodatkowo zostały wykonane nasadzenia roślinne w ilościach 9 szt. drzew 
liściastych, 404 szt. krzewów liściastych, 114 szt. traw ozdobnych o łącznej 
powierzchni 209 m2. 



PRZED/PO 



Nasadzenia roślinne w pasach 
drogowych oraz na terenie skwerów 

 

Nasadzenia przyuliczne:
- Zielona Blokada ul. Mełgiewska, 

- drzewa na ul. Jana Pawła II, 
- „Wysadzamy lubelskie ekrany” - nasadzenia pnączy przy ekranach 

akustycznych na ul. Zelwerowicza, al. Sikorskiego, ul. Poligonowa, al. 
Solidarności, 

- ochrona zieleni przed niszczeniem przez samochody ul. Bydgoska, ul. 
Gliniana, ul. Muzyczna, ul. Nałęczowska.

Nasadzenia na terenie skwerów (nowe zagospodarowanie):
- ul. Lwowska,
- ul. Dulęby,
- ul. Juranda.

Łącznie w pasach drogowych i skwerach posadzono:
156 szt. drzew, 12 114 szt. krzewów, 1256 szt. bylin i traw ozdobnych



Zielona Blokada



Wysadzamy lubelskie ekrany



ul. Bydgoska



ul. Gliniana



Skwer na ul. Dulęby



Pasaż na ul. Lwowskiej



Poprawa wizerunku ul. Zamojskiej

 
Po wykonanej wiosną tego roku biologicznej rewitalizacji gleby i systemów 
korzeniowych drzew (mikoryzacja) ul. Zamojskiej Biuro Miejskiego Architekta Zieleni i 
Zarząd Dróg i Mostów rozpoczęli wspólne prace związane z poprawą życia drzew 
rosnących w pasie drogowym ul. Zamojskiej (strona z numeracją nieparzystą 
budynków).

Prace wykonywane przez ZdiM polegały przede wszystkim na: demontażu obecnych 
obrzeży wokół drzew, zdjęciu części płyt chodnikowych (zgodnie ze sporządzoną 
przez MAZ koncepcją), usunięciu podbudowy z odkrytej powierzchni chodnika oraz 
wstawieniu nowych obrzeży w powiększonych misach drzew. 

Następnie zostały wykonane nasadzenia w ilości 204 szt. krzewów liściastych. 

Wszystkie te zabiegi mają na celu przede wszystkim zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej w obrębie systemów korzeniowych drzew, wpływając na 
poprawę ich warunków życia.



Poprawa wizerunku ul. Zamojskiej



Poprawa życia drzew w 
Śródmieściu – ul. Kapucyńska

 
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni i Zarząd Dróg i Mostów rozpoczęli 
wspólne prace związane z poprawą życia drzew rosnących w pasie 

drogowym ul. Kapucyńskiej. 

Pojedyncze misy zostały połączone w kwatery. Następnie zostały 
wykonane nasadzenia w ilości 7 szt. drzew liściastych i 424 szt. 

krzewów liściastych.  



Poprawa życia drzew w 
Śródmieściu – ul. Kapucyńska



Poprawa życia drzew w 
Śródmieściu – ul. Kapucyńska



„Lublin nad łąką przysiadł”

To kampania edukacyjno-informacyjna realizowana przez Fundację Krajobrazy, której celem było 
ukazanie mieszkańcom Lublina jak ważną rolę w ekosystemach przyrodniczych miasta odgrywają 
łąki kwietne i dzikie zapylacze.

Aby poszerzyć świadomość społeczną wykonano tablice informacyjne i zamontowano je przy łąkach 
kwietnych i przestrzeniach koszonych rzadziej w ramach programu Miejskiego Architekta Zieleni. 
Podczas kampanii odbyły się również spacery edukacyjne, w trakcie których specjaliści opowiadali o 
łąkach w pasach drogowych, roli miejskich pasiek oraz zależności między owadami, roślinami a 
krajobrazem miasta. Osoby wizytujące miały możliwość obejrzenia miejskiej roślinności z 
widokowych tarasów pasiek, wysłuchania wykładów entomologa, pszczelarza i architekta krajobrazu, 
a także skosztowania miodów miejskich i pyłku kwiatowego.

W II połowie września na Zielonej Sali Wykładowej zorganizowano warsztaty tematyczne. Po 
obejrzeniu prezentacji multimedialnej, ich uczestnicy, pod czujnym okiem specjalisty, przystąpili do 
prac, w efekcie których powstało 16 domków dla owadów. Łącznie w projekcie wzięło udział blisko 
100 osób.

Oprócz samej kampanii jak w poprzednim roku zostały wykonane łąki kwietne o łącznej powierzchni 
9306 m2:                                         
a) pas dzielący al. Unii Lubelskiej o powierzchni łącznej 2093 m2,
b) pas dzielący ul. Nałęczowską o powierzchni 517 m2, 
c) pas dzielący ul. Głęboką o powierzchni 2520 m,2

d) Zalew Zemborzycki o powierzchni 1456 m,2

e) wąwóz „Rury” o powierzchni 1154 m2,
f) rondo Mokrskiego o powierzchni 1566m.2



ul. Głęboka



ul. Głęboka



ul. Nałęczowska/al. Kraśnicka



al. Unii Lubelskiej 



al. Unii Lubelskiej 



Wąwóz Rury



Wąwóz Rury



Zalew Zemborzycki



Konkurs na elementy małej 
architektury w celu ochrony drzew

 

Organizatorem konkursu na obiekt małej architektury zabezpieczającej 
teren biologicznie aktywny w pasie ruchu drogowego była Pracownia 
Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” . 

Moduły mają za zadanie zabezpieczenie drzew oraz powierzchni 
biologicznie czynnej przed rozjeżdżaniem przez parkujące samochody. 

Na konkurs wpłynęło 45 projektów. Ostatecznie sąd konkursowy wyłonił 
cztery zwycięskie projekty. Na ich podstawie zostały opracowane i 
wykonane prototypy. 

Następnie w oparciu o doświadczenia z eksploatacji prototypów 
zostanie podjęta decyzja o wyborze jednego lub kilku projektów do 
seryjnego wdrożenia. Prototypy staną na ul. Skłodowskiej i ul. Chopina. 



Cztery zwycięskie projekty

 



Program estetyka 2019 – działania 
edukacyjne

Z uwagi na duże zainteresowanie poprzedniej edycji Programu Estetyka 
zdecydowano na  kontynuację działań z ubiegłorocznej edycji Zielonego 
Budżetu. Program realizowany był od wiosny 2019 r. 

Odbyły się spotkania i spacery w poszczególnych dzielnicach miasta. W tej 
edycji założeniem było przedstawienie dobrych praktyk możliwych do 
wdrożenia w przestrzeni dzielnic Lublina. 

Po spotkaniach otwartych zostały opracowane trasy wizji terenowych, gdzie 
w bezpośrednim kontakcie z obszarem, spotkali się specjaliści architektury 
krajobrazu z mieszkańcami chcącymi zagospodarować wskazany teren. 



Dziękuję za uwagę
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