
Porozmawiajmy o Pętli Wojciechowska 
PARTYCYPACYJNE STWORZENIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY 

PĘTLI AUTOBUSOWEJ NA UL. WOJCIECHOWSKIEJ 



Wąwóz przy pętli na ul. Wojciechowskiej – stan aktualny 



   Dzielnica Szerokie, działki nr ew. 22, 43, 1102, 1103, 1104/1, 1104/2,  arkusz 21, obręb 0033 – Sławin Szerokie  

 

© autorzy OpenStreetMap (OpenStreetMap.org) 

Zakres opracowania 



Jak pracowaliśmy? 

Konsultacje społeczne trwały od 15 października 2019 do 31 grudnia 2019. 

Formy konsultacji: 

• spotkanie na posiedzeniu Rady Dzielnicy Szerokie 

• realizacja punktu mobilnego z ankietami/ sondami 

• spotkanie badawcze w dniu 22 listopada, godzina 17.30, Biblioteka Miejska, ul. 
Sławin 20 

•  Przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu 
(konsultacje@lublin.eu) oraz wyłożenie projektu w Bibliotece na Poziomie przy ul. 
Sławin 20 
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Zakres i przebieg konsultacji 

 W ramach działań badawczych, które miały za zadanie przeanalizować                            
obecne funkcje użytkowania terenu i potrzeby mieszkańców                                         
prowadzono następujące działania: 

• zebranie danych (desk research) dotyczących danej przestrzeni 

• obserwacja terenu, w tym spacer badawczy z pomysłodawcami projektu do Budżetu 
Obywatelskiego  

• wywiady z mieszkańcami na terenie pętli przy ul. Wojciechowskiej 

• spotkanie z Radą Dzielnicy Szerokie 

• inwentaryzacja zieleni. 
 



 Zakres i przebieg konsultacji 

• Na podstawie wniosków z konsultacji przygotowano wstępny projekt koncepcyjny 
zagospodarowania wyznaczonego terenu. Projekt poddano konsultacji na 
spotkaniu 22 listopada, oraz wyłożono projekt w Bibliotece na Poziomie przy ul. 
Sławin 20 

• W oparciu o wnioski i opinie zebrane  podczas spotkania konsultacyjnego oraz 
drogą mailową i pozostawione w skrzynce w bibliotece powstała finalna koncepcja 
zagospodarowania terenu 





Wnioski z przeprowadzonych konsultacji 

• teren powinien zachować naturalny, zielony charakter, być estetyczny; ważna jest pielęgnacja tego terenu w 
większym stopniu niż ma to miejsce obecnie (rzadkie koszenia, przez co jest zarośnięty przez rośliny 
ekspansywne typu nawłoć i wrotycz); planowane nasadzenia kwiatów powinny być niewymagające dużej 
pielęgnacji np. w charakterze łąk kwietnych; taka łąka mogłaby powstać też na rondzie 

• istnieje wątpliwość czy powinno się planować nasadzenia krzewów; obecnie ich nie ma przez co zachowana 
jest dobra widoczność, a to sprzyja bezpieczeństwu osób korzystających z tego terenu 

• ważne jest wprowadzenie oświetlenia wzdłuż głównego przedeptu przecinającego teren 

• brakuje utwardzonego przejścia  

• ważne dla mieszkańców jest zachowanie istniejących drzew, wskazywano też możliwe dodatkowych nasadzeń 
w okolicy zagajnika brzozowego oraz wzdłuż parkingu przy budynku restauracji 

• podkreślano zachowanie funkcji rekreacyjnej, także poprzez zachowanie przestrzeni na zjazd na sankach ze 
skarpy 

• zaniedbany jest zakątek przy cieku z Konopnicy, wskazano ten teren jako dobry na stację rowerową  

• obecnie z konsultowanego terenu korzystają najczęściej osoby idące na przystanek oraz wyprowadzające psy,  
zimą dzieci zjeżdżają ze skarpy 

 



Wnioski z przeprowadzonych konsultacji 

• zaakceptowano wprowadzenie trawników ekstensywnych, które zbierają pył i są tańsze w utrzymaniu niż 
klasyczne trawniki; podkreślano, by unikać częstego koszenia, ze względu na hałas, jak również dlatego, że 
nieraz obowiązek ten spada na mieszkańców; postulowano, żeby było jak najmniej klasycznych trawników 
wymagających regularnego koszenia 

• istnieje potrzeba nasadzenia krzewów, które tak się ukorzenią, że zwiążą i utrzymają skarpę 

• pojawiła się propozycja ustawienia zwykłych ławek, bez udziwnień, które mogą być przeszkodą w korzystaniu 
dla starszych ludzi.  

• siedziska powinny być zlokalizowane przy obecnej ścieżce (czyli w przyszłości chodniku realizowanym z 
funduszyBO) oraz blisko wiaty przystankowej  

• podobał się pomysł ustawienia hamaków do leżenia 

• konieczność wprowadzenia koszy na śmieci 

• postulat uwzględniania lokalizacji na potencjalną siłownię plenerową 

 

 

 





Koncepcja zagospodarowania terenu 

Wąwóz przy pętli autobusowej na ul. Wojciechowskiej jest ogólnodostępnym miejscem o 
dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Zgodnie z wynikami konsultacji 
społecznych wszystkie proponowane zmiany mają charakter ekstensywny, nie zaburzający 
obecnego, naturalistycznego stanu wąwozu. 

Koncepcja proponuje wprowadzenie trawników ekstensywnych, łąk kwietnych, skupin 
krzewów będących miejscem schronienia i pożywienia dla zwierząt, nasadzenia bylin 
miododajnych oraz dosadzenia drzew wysokich i średnich.  W projekcie przewidziano także 
wprowadzenie elementów małej architektury (ławek, leżaków, hamaków, koszy),  
utwardzenie przedeptów nawierzchnią betonową (realizowane w 2020 w ramach budżetu 
obywatelskiego) oraz mineralną, o jasnej naturalnej kolorystyce. Wyznaczone zostały także 
lokalizacje siłowni plenerowej oraz potencjalnej stacji rowerowej. 

 
 



Koncepcja zagospodarowania terenu 

Szata roślinna wąwozu wymaga kształtowania poprzez właściwą gospodarkę istniejącego 
drzewostanu, zachowanie naturalnego runa i podszytu pod koronami drzew, odpowiednie nasadzenia 
krzewów oraz roślinności łąkowej i trawiastej uwzględniającej rodzaj i charakter siedliska. Dzięki temu 
zostanie osiągnięty efekt naturalności oraz spójności bez względu na funkcje i przeznaczenie 
poszczególnych fragmentów wąwozu, co wpisuje się w nurt „natural landscaping”. 

 

Zaprojektowane typy roślinności: 

Zaplanowano nasadzenia zieleni wysokiej w postaci drzew oraz zieleni niskiej w formie łąk kwietnych, 
rabat bylinowych i krzewów. Wyznaczono również powierzchnie trawników ekstensywnych. 

 



Zaprojektowane typy roślinności 

Drzewa 

Zaplanowano dosadzenia brzozy pospolitej przy istniejącym zagajniku wzdłuż ulicy Wygon 
oraz nasadzenia w formie skupin bądź szpalerów głogu jednoszyjkowego i świdośliwy, które 
w okresie swojego kwitnienia wprowadzą dodatkowy walor estetyczny. 

Krzewy 

Zaplanowano nasadzenia krzewów dostosowane do warunków siedliskowych wąwozu, nie 
wymagających dużych nakładów pielęgnacyjnych. Do umocnienia naturalnych skarp 
zaproponowano dzika różę oraz wierzbę purpurową. W kompozycjach zastosowano również 
perowskię oraz wierzbówkę kiprzycę, które są bardzo atrakcyjne w okresie kwitnienia. 
 



Zaprojektowane typy roślinności 

Łąki kwietne 

Zaprojektowano zastosowanie mieszanek roślin wieloletnich dostosowanych do warunków 
siedliskowych. 

Rabaty bylinowe 

Rabaty bylinowe maja charakter swobodnych, naturalistycznych nasadzeń w formie grup 
gatunkowych i mają za zadanie przyciągnąć uwagę użytkowników swoim kwitnieniem oraz 
dać poczucie życia w równowadze z przyrodą. 

Zaproponowano 2 grupy rabat o różnym składzie gatunkowym: 

1) Achillea millefolium, Calamagrostis ×acutiflora , Persicaria amplexicaulius, Rudbeckia fulgida 

2) Origanum vulgare, Lythrum salicaria, Veronica spicata, Panicum virgatum 
 

















Zapraszamy na stronę Zielonego Budżetu miasta Lublin 
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/zielony-budzet-obywatelski/ 
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