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S P I S   Z A W A R T O Ś C I 

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 

CZĘŚĆ I 

Koncepcja szczegółowa zagospodarowania Parku Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami 
i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów 

− Spis zawartości – str. 2 

− Opis koncepcji – str. 3 ÷ 17 

− Rysunki (Rys. 01 ÷ Rys. 50) 

Rys. 01 Koncepcja zagospodarowania terenu; 1:2000 

Rys. 02 Kładka K1 – Opis, idea, lokalizacja  

Rys. 03 Kładka K1 – Powiązania funkcjonalno-komunikacyjne 

Rys. 04 Kładka K1 – Wizualizacje 

Rys. 05 Kładka K1 – Rzut i przekrój 

Rys. 06 Kładka K2 – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 07 Kładka K2 – Powiązania funkcjonalno-komunikacyjne 

Rys. 08 Kładka K2 – Wizualizacje 

Rys. 09 Kładka K2 – Rzut i przekrój 

Rys. 10 Kładka K3 – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 11 Kładka K3 – Powiązania funkcjonalno-komunikacyjne 

Rys. 12 Kładka K3 – Wizualizacje 

Rys. 13 Kładka K3 – Rzut i przekrój 

Rys. 14 Kładka K4 – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 15 Kładka K4 – Powiązania funkcjonalno-komunikacyjne 

Rys. 16 Kładka K4 – Wizualizacje 

Rys. 17 Kładka K4 – Rzut i przekrój 

Rys. 18 Kładka K5 – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 19 Kładka K5 – Powiązania funkcjonalno-komunikacyjne 

Rys. 20 Kładka K5 – Wizualizacje 

Rys. 21 Kładka K5 – Rzut i przekrój 

Rys. 22 Kładka KP – Opis, założenia, lokalizacja, rzut i przekrój 

Rys. 23 Aranżacja ruin młyna – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 24 Aranżacja ruin młyna – Powiązania funkcjonalno-komunikacyjne 

Rys. 25 Aranżacja ruin młyna – Wizualizacje 

Rys. 26 Aranżacja ruin młyna – Rzut i przekrój 

Rys. 27 Plaża trawiasta 1 – Opis, założenia, lokalizacja, wizualizacje 

Rys. 28 Plaża trawiasta 2 – Opis, założenia, lokalizacja, wizualizacje 

Rys. 29 Punkty gastronomiczne – Opis, założenia, lokalizacja 

Rys. 30 Punkt gastronomiczny PG1 – Wizualizacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 31 Punkt gastronomiczny PG2 – Wizualizacje  

Rys. 32 Punkt gastronomiczny PG1 – Rzut i przekrój 

Rys. 33 Punkt gastronomiczny PG2 – Rzut i przekrój  

Rys. 34 Punkt widokowy – Opis, założenia, lokalizacja, wizualizacje 

Rys. 35 Punkt widokowy – Rzut i przekrój 

Rys. 36 Punkty obserwacji przyrody – Opis, założenia, lokalizacja, wizualizacje 

Rys. 37 Punkty obserwacji przyrody – Rzut i przekrój 

Rys. 38 Podesty parkowe – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 39 Podesty parkowe – Wizualizacje 

Rys. 40 Podesty parkowe – Rzut i przekrój 

Rys. 41 Podesty nadrzeczne – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 42 Miejsca zabaw – Opis, idea, lokalizacja 

Rys. 43 Ciągi piesze i rowerowe – Rzut i przekrój 

Rys. 44 Ścieżki edukacyjne – Zakres tematyczny, idea, lokalizacja 

Rys. 45 Wytyczne materiałowe 

Rys. 46 Wytyczne materiałowe 

Rys. 47 Strefy przyrody – stan istniejący i projektowany 

Rys. 48 Gospodarka zielenią 

Rys. 49 Komunikacja – stan istniejący i projektowany 

Rys. 50 Przekroje urbanistyczne przez teren opracowania 

CZĘŚĆ II 

Inwentaryzacja na potrzeby koncepcji z materiałem fotograficznym 

− Rysunek stanu istniejącego 

− Materiał fotograficzny – Arkusze 01 ÷ 16 

CZĘŚĆ III 

Raport z konsultacji społecznych w dniu 30.07.2019 

Raport z konsultacji społecznych w dniu 27.09.2019 

CZĘŚĆ IV 

Raport z badań terenowych 

CZĘŚĆ V 

Szacunkowa kalkulacja kosztów 

CZĘŚĆ VI 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
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O P I S   K O N C E P C J I 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania koncepcji szczegółowej zagospodarowania Parku 
Nadrzecznego w Lublinie wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie 
ul. Medalionów stanowią: 

− Umowa nr 4/BR/19 zawarta z Gminą Lublin w dniu 24.05.2019 r. 

− Koncepcja programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy 
w Lublinie opracowana przez Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-
Partner 6 Sp. z o.o. w Lublinie w 2016 r. 

− Uchwała nr 322/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 
przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030” 

2. MATERIAŁY DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PARKU NADRZECZNEGO  

W opracowaniu koncepcji oparto się m. in. na materiałach takich jak: 

− „Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”, stanowiący 
załącznik do Uchwały nr 322/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 
2019 r.   

− materiały udostępnione przez Biuro Rewitalizacji UM Lublin 

− materiały udostępnione przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie 

− informacje uzyskane z Wydziału Inwestycji i Remontów UM Lublin 

− mapa geodezyjna aktualna na dzień 21.06.2019 r. 

− obowiązujące mpzp i projekty mpzp udostępnione przez Wydział Planowania UM 
Lublin 

− konsultacje społeczne 

− informacje o inicjatywach społecznych 

− otrzymane opinie i wnioski 

− wizje lokalne terenu 

− dokumentacja fotograficzna 

− inspiracje z podróży 

− literatura polska i zagraniczna 

3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Park Nadrzeczny wraz z plażami i ruinami młyna w rejonie ul. Medalionów, stanowi 
fragment miejskiej części doliny rzeki Bystrzycy, rozciągającej się pomiędzy ulicą 
Żeglarską po stronie południowej i mostem kolejowym nad ulicą Janowską po stronie 
północnej. 

Zagospodarowanie Parku Nadrzecznego wpisuje się w realizację istotnego celu 
nakreślonego w programie rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy 
opracowanym w 2016 r., jakim jest otwarcie doliny rzeki ku miastu i zwrócenie miasta 
ku dolinie rzeki. Powiązanie doliny rzeki z miastem ma na celu podniesienie jego 
wartości kulturowych, ekologicznych, turystycznych, rekreacyjnych, krajobrazowych 
i wpisuje się w realizację miejskich planów adaptacji do zmian klimatu. W efekcie 
końcowym istotnie wzbogaci wizerunek Lublina i poprawi warunki życia w mieście. 

Wyraźna potrzeba wzmocnienia istniejących i wykształcenia nowych powiązań 
pomiędzy terenami rekreacyjnymi rozproszonymi na terenie miasta a doliną Bystrzycy, 
wpisuje teren Parku Nadrzecznego – jako element bardzo istotny – w strukturę 
zielonego ciągu ekologicznego meandrującego wzdłuż rzeki na kierunku południowy 
zachód – północny wschód. 

Koncepcja zagospodarowania Parku Nadrzecznego może stanowić istotną część 
wprowadzającą w realizację terenów rekreacyjnych, ściśle związanych z rzeką 
i urządzonych w bliskim z nią kontakcie. Priorytet ten uzasadnia zapewnienie 
mieszkańcom Lublina rekreacji w krajobrazie przywodnym o charakterze 
naturalistycznym ale położonym w obszarze miejskim, dostępnym bez konieczności 
wyjazdu poza miasto. Rekreacja ta może być realizowana w przedziale czasu 
wpisującym się w treści życia związane z nauką, pracą czy też innymi obowiązkami 
dnia codziennego, weekendowego a nawet urlopowego czy wakacyjnego. 

Dobre skomunikowanie Parku Nadrzecznego na kierunku zarówno podłużnym jak 
i poprzecznym przyczyni się do systematycznie tworzonej w Lublinie sieci powiązań 
pieszych i rowerowych o wyraźnej nadrzędności tego ruchu nad komunikacją 
samochodową. 

Dane charakteryzujące skalę terenu zagospodarowania: 

− długość terenu w linii prostej (na kierunku północ - południe): 2,85 km 

− najmniejsza szerokość (na kierunku wschód - zachód): ok. 60 m 

− największa szerokość (na kierunku wschód - zachód): ok. 500 m 

− długość koryta rzeki Bystrzycy w obszarze Parku: 3,15 km 

− powierzchnia terenu przeznaczonego na Park Nadrzeczny: 71,58 ha 

 
Tabela: Zestawienie działek, na których jest zlokalizowany Park Nadrzeczny 

l.p. nr działki arkusz obręb powierzchnia /m2/ własność rodzaj użytku 

1 63/1 3 35 9193 GL Bz 

2 87 12 20 13135 GL Bz 

3 88/4 12 20 47385 SP Bz 

4 88/5 12 20 4685 GL Bz 

5 88/6 12 20 171 GL Bz 

6 21/10 12 20 468 SP W 

7 21/11 12 20 90 GL W 

8 21/12 12 20 670 SP W 

9 21/7 12 20 387 GL W 

10 21/6 12 20 102 GL W 

11 21/8 12 20 189 GL W 

12 21/3 12 20 51 GL W 

13 21/4 12 20 51 GL W 

14 21/5 12 20 51 GL W 

15 85/2 12 20 5285 GL Tr 

16 86/2 12 20 8458 GL Tr 

17 12 12 20 780 GL W 

18 21/9 12 20 323 GL W 
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l.p. nr działki arkusz obręb powierzchnia /m2/ własność rodzaj użytku 

19 81/1 12 20 106 GL ŁV 

20 81/2 12 20 1266 GL ŁV 

21 82 12 20 1655 GL ŁV 

22 84/2 12 20 7399 GL Tr 

23 11/4 12 20 65 GL W 

24 11/5 12 20 66 GL W 

25 11/6 12 20 65 GL W 

26 11/7 12 20 102 GL W 

27 83/2 12 20 3184 GL Tr 

28 2/1 13 20 2285 GL W 

29 1/6 13 20 82766 GL Bz 

30 29/1 13 20 779 GL W 

31 106/3 13 20 4140 GL Bz 

32 70/1 13 20 1171 GL W 

33 29/2 13 20 30 SP W 

34 29/3 13 20 819 GL W 

35 34/1 13 20 695 GL W 

36 112/4 13 20 57118 GL Bz 

37 77/3 13 20 307 GL W 

38 77/2 13 20 345 GL W 

39 3 13 20 12337 GL Bz 

40 97/2 14 20 16051 GL Bz 

41 92/3 14 20 17946 GL Bz 

42 94/2 14 20 69428 GL Bz 

43 56 2 20 26 GL dr 

44 97/3 14 20 19305 GL Bz 

45 48 14 20 2206 GL W 

46 95 14 20 10946 GL Bz 

47 39 14 20 1457 GL ŁV, RIII 

48 96 14 20 7113 GL Bz 

49 3 11 20 60750 GL Bz 

50 2 11 20 89682 GL Bz 

51 35/5 2 49 1809 GL ŁIII 

52 36/4 2 49 1459 SP dr 

53 38 31 43 11946 SP Wp 

54 1 29 43 10032 SP Wp 

55 1/1 24 43 1389 SP Wp 

56 1 21 43 8433 SP Wp 

57 24/1 29 43 2397 SP RIIIb, RIVa, RIVb, RV 

58 2/4 24 43 249 GL Tp 

59 2/3 24 43 1206 GL RIIIa 

60 114/1 24 43 2580 GL Bz 

61 147/4 21 43 16966 GL Bz 

l.p. nr działki arkusz obręb powierzchnia /m2/ własność rodzaj użytku 

62 113/6 10 43 8545 GL Tr 

63 11/2 7 43 3258 GL Tr 

64 25 7 43 834 GL dr 

65 24 7 43 456 GL Br-RIIIb 

66 23 7 43 681 GL Bp 

67 11/1 7 43 4524 SP Wp 

68 99/4 7 43 1342 GL Bp 

69 18/2 7 43 214 GL Bp 

70 99/10 7 43 1590 GL dr 

71 99/3 7 43 1959 GL Bp 

72 11/3 7 43 788 SP Tr 

73 12 7 43 188 GL Bp 

74 10 7 43 462 GL Bp 

75 9 7 43 215 GL dr 

76 99/2 7 43 1507 GL Bp 

77 4/2 7 43 321 GL Bp 

78 5 1 43 13363 GL Ba, Bp, K, dr 

79 3 7 43 408 GL Bp 

80 1 7 43 471 GL Bp 

81 1/2 1 43 10525 SP Tr 

82 91/3 1 43 893 GL Bp 

83 91/2 1 43 195 GL Bp 

84 91/1 1 43 2239 GL Bp 

85 4 1 43 14125 GL PsV 

86 3 1 43 197 GL PsV 

87 1/1 1 43 16884 SP Wp 

88 70 21 43 1419 GL dr 

89 94/1 14 20 844 Of Bz 

90 97/1 14 20 319 Of Bz 

91 92/1 14 20 31 Of Bz 

92 92/2 14 20 132 Of Bz 

93 11/8 12 20 6795 poza gr. parku GL Bi 

94 8 1 43 323 poza gr. parku GL Bp 

95 9 1 43 423 poza gr. parku GL Bp 

96 6/2 1 43 301 poza gr. parku GL RI 

97 90/6 1 43 2113 poza gr. parku GL Bp 

98 11/8 1 43 6795 poza gr. parku GL Bi 

99 57 2 20 3607 poza gr. parku GL Tr 

 

Znaczenie skrótów użytych w tabeli: 

− w kolumnie "własność": 

GL – Gmina Lublin 
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SP – Skarb Państwa 

Of – osoby fizyczne 

− w kolumnie "rodzaj użytku" – zgodnie z § 68 rozp. MRRiB z dn. 29.03.2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (zał. do obwieszczenia MIiR z dn. 
03.01.2019 r. – Dz.U. 2019 poz. 393) 

W zakres opracowania włączono działki: 8, 9, 6/2 i 90/6, ark. 1 obr. 43, przydatne dla 
powiązania komunikacyjnego kładki K6 z ul. Diamentową (ciąg pieszo-rowerowy 
SP6+SR6) oraz działkę 11/8, ark. 1, obr. 43 konieczną dla poprowadzenia ciągu 
SP2+SR2 poza terenem wilgotnych łąk. 

Na działkach  nr 94/1, 97/1, 92/1 i 92/2, ark. 14, obr. 20, stanowiących własność osób 
fizycznych (Of), a znajdujących się w obszarze Parku Nadrzecznego, nie umieszczono 
żadnych projektowanych elementów i pozostawiono je w stanie istniejącym.  

Teren Parku Nadrzecznego – patrząc od strony Śródmieścia Lublina – stanowi 
przedpole dla Zalewu Zemborzyckiego i jest pasmem terenu o szczególnych 
wartościach przyrodniczych i krajobrazowych.  

W obszarze tym wzdłuż koryta rzeki Bystrzycy znajdują się wały przeciwpowodziowe 
wyniesione ponad naturalny poziom terenu. 

W północnej części Parku Nadrzecznego, po zachodniej stronie Bystrzycy znajduje się 
stacja wodociągowa „Wrotków” ze studniami głębinowymi, charakteryzująca się 
zaawansowanym wyposażeniem technologicznym zapewniającym dostarczanie 
mieszkańcom Lublina wysokiej jakości wody pitnej. 

Istniejący ciąg pieszo-rowerowy, łączący Zalew Zemborzycki z północną częścią 
Lublina, na odcinku Parku Nadrzecznego – tak jak i na całej swojej długości – obecnie 
przejmuje głównie tranzytowy ruchu rowerowy, zdecydowanie dominujący nad funkcją 
pieszą o charakterze spacerowym. Z uwagi na intensywny ruch rowerowy, ciąg ten nie 
zapewnia bezpieczeństwa ani spacerowiczom, ani rowerzystom. 

Otoczenie ciągu, mimo ciekawej scenerii krajobrazowej, nie zachęca do dłuższego 
przebywania z powodu braku infrastruktury rekreacyjnej oraz zaplecza usługowego 
i sanitarnego. 

Planowany Park Nadrzeczny znajduje się na terenach stanowiących własność Gminy 
Lublin lub Skarbu Państwa. Tylko w nielicznych miejscach w tereny te wnikają działki 
prywatne. Preferowany ich wykup jest zalecany, ale dla kształtowania parku nie jest to 
konieczne. 

Kanalizacja deszczowa 

Do Bystrzycy odprowadzone są wody opadowe siecią kanalizacji deszczowej oraz 
powierzchniowo. Wyloty kanalizacji deszczowej wymagają poprawy ich stanu 
technicznego i ujednolicenia wizerunku estetycznego. Dla poprawy czystości wód 
Bystrzycy niezbędne jest uzupełnienie miejskiej sieci deszczowej o brakujące 
podczyszczalnie wód opadowych.  

Kanalizacja sanitarna 

Konieczny warunek dla czystości wód stanowi rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ważną aktywnością ukierunkowaną na poprawę czystości wód rzeki Bystrzycy są 
działania planowane w najbliższych latach przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie i jego terytorialną jednostkę – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Lublinie. Konieczne jest również działanie zmierzające do oczyszczenia koryta rzeki 
Bystrzycy. 

W stanie istniejącym zagospodarowania terenu Lublina brakuje czytelnych powiązań, 
które zbliżałyby miasto do rzeki ciągami komunikacji pieszej i rowerowej prowadzonej 
prostopadle do doliny, w odpowiednio bliskich względem siebie odległościach. 
Komunikacja pomiędzy dwoma brzegami rzeki jest niewystarczająca. Istniejące kładki 
o stalowej konstrukcji, wąskie (max 1,5 m), z drgającymi płaszczyznami blach 
stanowiącymi ich nawierzchnie – są położone na nieczytelnych, często 
nieurządzonych ciągach komunikacyjnych z barierami urbanistycznymi. 

Wzmocnienie powiązań pomiędzy zachodnim i wschodnim brzegiem Bystrzycy na 
terenie Parku Nadrzecznego mają stanowić planowane kładki komunikacyjne dla 
ruchu pieszego i rowerowego: K1, K2, K3, K4, K5 i K6 oraz kładka KP o funkcji 
rekreacyjno-widokowej. 

Obecnie na terenie planowanego Parku Nadrzecznego brakuje programu i urządzeń 
dla rekreacyjnej funkcji terenów nadrzecznych co powoduje, że naturalny potencjał 
środowiska krajobrazowego i przyrodniczego tego obszaru nie jest rekreacyjnie 
wykorzystywany przez mieszkańców i nie przyciąga turystów. Obserwuje się pobyty 
lublinian nad Bystrzycą, ale mają one głównie charakter wycieczek rowerowych. Piesi 
niechętnie spacerują ciągiem przeznaczonym równolegle dla ruchu pieszego 
i rowerowego, ponieważ – mimo jego podziału wyodrębnionego kolorami nawierzchni 
– ruchy te często nakładają się, co powoduje brak bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników. Zastosowane nawierzchnie z kostki betonowej nie dają komfortu 
płynnej jazdy na rowerze. 

Ze względu na skalę obszarową Parku Nadrzecznego, jego realizacja będzie 
przebiegała etapowo, co ujęto w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
część VI niniejszego opracowania. 

4. WARUNKI PRZYRODNICZE 

4.1. Informacje ogólne 

Park Nadrzeczny jest zlokalizowany w części doliny rzeki Bystrzycy bezpośrednio 
sąsiadującej z Zalewem Zemborzyckim. W ostatnich latach w pobliżu tego terenu 
powstają nowe wielorodzinne osiedla mieszkaniowe, ograniczające zasięg terenów 
otwartych, łączność z terenami pozamiejskimi, w tym występującymi tam 
zbiorowiskami naturalnymi. Towarzyszy temu wzmożone zjawisko synurbanizacji, 
tj. dostosowywania się środowiska przyrodniczego do warunków miejskich, 
upraszczania mozaiki naturalnych i seminaturalnych zbiorowisk roślinnych, 
a w miejscach zniszczonej pokrywy roślinnej pojawia się roślinność synantropijna. 

Pomimo dużej presji urbanistycznej, na obszarze opracowania nadal znajdują się 
naturalne zbiorowiska związane z terenami nadrzecznymi takie jak fragmenty łęgów 
zalewowych: łęg topolowy Populetum albae oraz łęg wierzbowy Salicetum albae 
(z klasy Salicetea purpurae) oraz Fraxino-Alnetum. Wśród zbiorowisk krzewiastych 
są to łozowiska Salicetum pentandro-cinereae. Spotykamy tu roślinność przywodną 
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(z klasy Phragmitetea) taką jak: szuwar pałkowy Typhetum latifoliae – wymagający 
środowiska wilgotnego, szuwar trzcinowy Phragmitetum communis – roślina 
kosmopolityczna o mniejszych wymaganiach wilgociowych oraz szuwar mozgi 
trzcinowej Phalaridetum arundinaceae. Występuje tu również roślinność łąkowa: 
ziołorośla, łąki wilgotne oraz łąki świeże (z klasy Molinio-Arrhenatheretea), 
istniejące dzięki koszeniu. 

Duże zmiany w zagospodarowaniu i presja urbanistyczna wpływają na pojawienie 
się zbiorowisk synantropijnych związanych z miejscami wilgotnymi, m.in. 
zbiorowiska z niecierpkiem gruczołowatym (Impatiens glandulifera), sadźcem 
konopiastym (Eupatorium cannabinum), kolczurką klapowaną (Echinocystis lobata) 
(z klasy Artemisietea vulgaris). Z kilkuletnich obserwacji wynika, że zwiększa się 
zasięg występowania nawłoci (Solidago gigantea, Solidago canadensis), które są 
gatunkami obcymi dla tego obszaru i inwazyjnymi, łatwo rozprzestrzeniającymi się 
i wypierającymi rośliny występujące jako naturalne w środowisku przywodnym. 
W strefie przybrzeżnej pojawiają się także dwa inne gatunki inwazyjne: rdest 
ostrokończysty (Reynoutria japonica), klon jesionolistny (Acer negundo).  

Występująca roślinność sprzyja występowaniu zwierząt związanych ze 
środowiskiem przywodnym, ze wszystkich grup systematycznych. Wśród gatunków, 
które są dobrze akceptowalne przez mieszkańców i wzbogacających walory 
sensualne są ptaki m.in. trzciniak, trzciniczka, świstunka, łozówka, rokitniczka 
przepiórka, bażant, derkacz. 

Do bardzo cennych pod względem ekologicznym i krajobrazowym należą małe 
zbiorniki wodne, miejsca rozrodu płazów ale też siedliska lęgowe ptaków oraz 
fragmenty łęgu nadrzecznego, w którym występujące drzewa mają wpływ na 
oczyszczanie wody, przyczyniają się do jej retencji. 

Ze względu na fakt, że teren podlegający opracowaniu ma w przeważającej mierze 
charakter seminaturalny (półnaturalny), na każdym etapie projektowania należy 
czynić wszelkie starania aby pozostał on w jak najmniej zmienionym stanie. Skłania 
to do działań ukierunkowanych na utrwalenie jego naturalnego charakteru 
jednoznacznie kojarzonego z parkami krajobrazowymi, w których kępy drzew 
i krzewów przenikają się z rozległymi polanami. Będzie to potwierdzeniem dbałości 
o realizację celu, jakim jest tworzenie Parku Nadrzecznego powstałego na terenie 
dającym szanse na utrzymanie w mieście wyraziście naturalistycznego krajobrazu.  

Na opracowywanym obszarze 60-70% stanowią rośliny pochodzące ze zbiorowisk 
naturalnych. Są to: 

− drzewa: jesion wyniosły Fraxinus exelsior, olsza czarna Alnus glutinosae, 
wierzba biała Salix albae, wierzba krucha Salix fragilis, brzoza omszona Betula 
pubescens, brzoza brodawkowata Betula pendula, topola biała Populus alba, 
topola czarna Populus nigra, 

− krzewy: wierzba uszata Salix aurita, wierzba szara Salix cinerea, wierzba 
pięciopręcikowa Salix pentandra, kruszyna Frangula alnus, czeremcha 
zwyczajna Padus avium, 

− pnącza: kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, chmiel zwyczajny Humulus 
lupulus, 

− rośliny zielne m.in.: wiązówka błotna Filipendula ulmaria, knieć błotna Caltha 
palustris, ostrożeń warzywny Cirsium oleraceum, ostrożeń łąkowy Cirsium 
rivulare, ostrożeń błotny Cirsium palustre, firletka poszarpana Silene flos-cuculi, 
rdest wężownik Polygonum bistorta, groszek łąkowy Lathyrus pratensis, 
komonica błotna Lotus uliginosus, przytulia właściwa Galium verum, przytulia 
czepna Galium aparine, wyczyniec łąkowy Alopecurus pratensis, złocień 
właściwy Leucanthemum vulgare. 

Mogą być one uzupełniane o formy odmianowe lub inne gatunki pochodzące ze 
zbiorowisk łęgowych z klasy Querco-Fagetaea i Salicetea purureae (np. tojeść 
rozesłana Lysimachia nummularia, porzeczka Ribes spicatum), olsów z klasy 
Alnetea glutinosae (np. porzeczka czarna Ribes nigrum), zbiorowisk przywodnych 
klasa Phragmitetea (np. kosaciec żółty Iris pseudacorus), łąk z klasy Molinio-
Arrhenatheretea (np. krwawnica pospolita Lythrum salicaria, czermień błotna Calla 
palustris, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, knieć błotna Caltha palustris, obrazki 
plamiste Arum maculatum, mięty Mentha sp.). 

4.2. Zalecenia dla ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego terenu 
parkowego: 

− ochrona zbiorowisk krzewiastych, łozowisk stanowiących najcenniejszą 
naturalną szatę roślinną,  

− zachowywanie naturalnych uroczysk – wnętrz krajobrazowych, 

− realizowanie nasadzeń zgodne z formami występującymi w naturze, takimi jak 
grupy, kępy, kobierce, 

− zachowywanie naturalnych łąk wszędzie tam, gdzie to możliwe (koszenie 1 raz, 
maksymalnie 2 ÷ 3 razy do roku), w innych miejscach utrzymywanie trawników 
ekstensywnych (koszenie do 5 razy w sezonie wegetacyjnym – 2 razy w maju, 
1 ÷ 2 razy w czerwcu, 1 raz w lipcu i sierpniu, a częściej tylko w pasie 1 m przy 
ścieżkach), 

− wprowadzanie rabat wielofunkcyjnych zwiększających różnorodność 
biologiczną, retencję wody, o walorach estetycznych, 

− stosowanie gatunków pożytkowych, pyłkodajnych i nektarodajnych, jako 
czynnika sprzyjającego zwiększaniu różnorodności wśród owadów 
(pszczołowate, motyle), realizującego wprowadzanie do parku funkcji 
edukacyjnej, 

− uzupełnianie miejsc siedliskowych dla zwierząt poprzez wprowadzenie hoteli dla 
owadów np. dla pszczoły murarki, budek dla jeżyków, domków dla trzmieli, a na 
wysokich drzewach domków dla nietoperzy i. in.., 

− wprowadzanie tablic informacyjnych celem wzmacniania funkcji edukacyjnej 
i pełniących funkcję mini przewodników na ścieżkach edukacyjnych, 

− wprowadzanie łąk kwietnych nawiązujących do istniejących na terenie 
opracowania łąk świeżych i wilgotnych. 

4.3. Przeciwdziałanie degradacji naturalnego środowiska przyrodniczego to: 

− bezwzględne unikanie wprowadzania gatunków inwazyjnych i potencjalnie 
inwazyjnych, gdyż woda jest jedną z dróg ich rozprzestrzeniania,  

− podczas prac budowlanych usuwanie kolczurki klapowanej, rdestu 
ostrokończystego, nawłoci i innych roślin inwazyjnych, 
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− unikanie monokulturowych trawników, które są tzw. zielonymi pustyniami. 

4.4. Czynna ochrona naturalnego krajobrazu 

Z uwagi na występowanie roślin o charakterze inwazyjnym, ochrona krajobrazu 
musi być czynna. Negatywny wpływ gatunków obcych przejawia się 
skuteczniejszym zwabianiem zapylaczy, np. nawłocie dzięki dużym kwiatostanom, 
produkującym duże ilości pyłku i nektaru oraz długiemu okresowi kwitnienia 
zachęcają do częstego odwiedzania ich przez owady, stanowiąc konkurencję dla 
gatunków rodzimych, co powoduje rzadsze zapylanie tych roślin. Gatunki inwazyjne 
wnikając do zbiorowisk roślinnych, konkurują także z gatunkami rodzimymi poprzez 
oddziaływanie pośrednie. Liczna obecność nawłoci prowadzi do zmian 
w środowisku glebowym. Następują zmiany fizykochemiczne właściwości gleby, 
wynikające m.in. z akumulacji toksycznych allelopatyn, głównie solidagenonu, bądź 
też spadek koncentracji makroelementów i mikroelementów. Dominacja takiej 
roślinności przyczynia się do zaniku zróżnicowania owadów związanych ze 
zbiorowiskami łąkowymi. Dotyczy to motyli dziennych, bzygów, pszczołowatych. 
Zmniejszenie różnorodności roślin najbardziej niebezpieczne jest dla owadów, które 
przynajmniej część cyklu rozwojowego muszą przejść na konkretnym gatunku 
rośliny. Z punktu widzenia różnorodności owadów dominacja nawłoci na łąkach jest 
zdecydowanie niekorzystna, podobne obserwacje poczyniono w przypadku ptaków. 
W południowej Polsce wykazano, że problem dotyka również populacji ptaków 
zamieszkujących łąki opanowane przez nawłoć. Zaobserwowano tam zarówno 
mniejszą liczebność gatunkową, jak i mniejszą liczbę gnieżdżących się par 
w porównaniu z łąkami bez udziału nawłoci. Gatunki inwazyjne mają również wpływ 
na obniżenie walorów krajobrazowych, zacieranie lokalnej i regionalnej specyfiki 
roślinności. 

W celu zachowania wartości przyrodniczej tych terenów przede wszystkim należy 
ograniczyć rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków przez wykaszanie, 
wypasanie, należy je także usuwać.  

4.5. Homeostaza 

Ważna dla utrzymania środowiska naturalnego jest homeostaza, która pozwala 
organizmom dostosować się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Działa 
na zasadzie tzw. sprzężenia zwrotnego. Pomoże w tym współpraca z przyrodnikami 
na każdym etapie projektowania i realizacji inwestycji parkowej. 

4.6. Wyposażenie Parku Nadrzecznego w urządzenia służące rekreacji i edukacji  

W dążeniu do utrzymania naturalnego charakteru środowiska w obszarze Parku 
Nadrzecznego a zarazem tworzenia warunków do realizacji celów takich jak 
rekreacja w kontakcie z naturą oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna, sprzyjać 
będzie wprowadzanie do przestrzeni parku aranżacji takich jak: 

− ścieżki o nawierzchni naturalnej, 

− miejsca zabaw (typu robinsonady) i siłownie wyposażone w elementy 
z materiałów naturalnych, 

− kładki z punktami widokowymi w koronach drzew, 

− miejsca do działań artystycznych w krajobrazie (Land art, galeria plenerowa). 

4.7. Preferencje 

Preferuje się tworzenie urządzeń aranżacyjnych z użyciem materiałów pozyskanych 
lokalnie, w szczególności takich jak kłody czy gałęzie drzew. Mogą one stanowić 
tworzywo do budowy siedzisk, leżaków, ław plenerowych, równoważni czy innych 
urządzeń stanowiących wyposażenie miejsc zabaw czy siłowni. 

4.8. Gospodarka drzewostanem 

Dopuszcza się prześwietlenie terenów położonych wzdłuż koryta rzeki Bystrzycy, 
celem uzyskania dostępu do wody. W szczególności dotyczy to zieleni 
średniowysokiej tj. krzewów stanowiących barierę optyczną. W ewentualnym 
prześwietlaniu polegającym na eliminacji drzew, zaleca się wykorzystanie 
usuniętych drzew chorych jako tworzywa urządzeń do aranżacji parku 
i pozostawianie drzew powalonych, które będą podkreślać naturalny charakter 
założenia parkowego. 

4.9. Ogrody deszczowe 

W okolicach projektowanych parkingów zaleca się zakładanie ogrodów 
deszczowych. Powstaną tym samym warunki do podczyszczania wody. Należy 
zastosować takie rośliny jak: kosaćce, sitowie leśne, tojeść czy inne, dobrze 
znoszące również okresy suszy. Ogrody deszczowe będą też pełnić funkcję 
ozdobną urozmaicając krajobraz parku, ale powstając na jego obrzeżach nie będą 
kolidować z jego naturalnych charakterem. 

4.10. Przepływy pomiędzy zbiornikami wodnymi 

Rozważane na etapie koncepcji projektowej działania zmierzające do łączenia 
istniejących zbiorników wodnych, polegające na odtwarzaniu znanego z lat 
minionych przepływu wody, a co za tym idzie spodziewane przez mieszkańców 
okolicznych terenów tworzenie warunków do życia raków - nie znajdują 
uzasadnienia. Wynika to z faktu lokalizacji wspomnianych zbiorników położonych 
poniżej wznoszących się ponad nimi pól i ogrodów, skąd spływają stosowane tam 
nawozy i środki ochrony roślin. W efekcie zbiorniki mają charakter eutroficzny co 
nie odpowiada wymaganiom raka szlachetnego, który preferuje rzeki, strumienie 
i zbiorniki o czystej, bogatej w tlen wodzie, unikając wód mulistych lub 
z zabagnionym dnem i mało przydatne dla raka błotnego, który preferuje dno 
zabagnione ale nie zanieczyszczone. 

4.11. Niebezpieczeństwa jakie mogą wynikać z niewłaściwego projektu 
zagospodarowania terenu i podczas realizacji Parku Nadrzecznego: 

− ingerencja w środowisko może wpłynąć na spadek różnorodności gatunkowej, 
co w konsekwencji upodobni np. awifaunę do zamieszkującej zieleń śródmiejską, 

− fragmentacja siedlisk nadrzecznych może wypromować w stosunkowo krótkim 
czasie np. gatunki ptaków przystosowane do życia w mieście, czyli synurbijne. 
Pozostałe będą zmuszone do wycofania się z zajmowanych dotychczas siedlisk,  

− zagrożenia dla owadów, płazów, gadów, ptaków, drobnych ssaków w trakcie 
podejmowania prac budowlanych, 

− zanik zbiorników wodnych (pozwalających na rozmnażanie płazów oraz większe 
występowanie ważek), 
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− zaprzestanie wypasu oraz koszenia w obrębie wilgotnych łąk, wpłynie na 
wycofanie się z tego terenu cennych gatunków ptaków, 

− sukcesja zbiorowisk nawłoci na terenach łąkowych, 

− ukształtowanie brzegów zbiorników retencjonujących wody opadowe, ich strome, 
umocnione gabionami brzegi oraz brak w nim makrofitów nie sprzyja 
wymaganiom rozrodczym płazów, 

− zaśmiecenie terenów, 

− dążenie do uporządkowania terenów zielonych. 

5. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OKREŚLAJĄCE SPOSÓB 
ZAGOSPODAROWANIA PARKU NADRZECZNEGO 

W historii osadnictwa rzeki pełniły znaczącą rolę miastotwórczą. Pełniły funkcję 
komunikacyjną, dostarczały wody, rozwijały przemysł młynarski. Kiedy nowe 
technologie przejęły rolę rzek, miasta odwróciły się od nich. Doliny rzeczne znalazły 
się na zapleczu miast a rzekom pozostała głównie rola odbiorcy ścieków. 

Przyszedł jednak czas na ochronę środowiska, ekologię i poszukiwanie miejsc dla 
wypoczynku, co spowodowało powrót w rejony dolin rzecznych, mających naturalny 
potencjał dla czynnej i biernej rekreacji w otoczeniu przyrody. W ten nurt wpisuje się 
koncepcja stworzenia Parku Nadrzecznego na terenie o dużych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych.    

Na podstawie analizy stanu istniejącego doliny rzeki Bystrzycy i tkwiących w tym 
obszarze potencjałów ale także barier, zdefiniowano priorytety działań niezbędnych 
dla ekologicznego, krajobrazowego i funkcjonalnego powiązania miasta z rzeką i jej 
otoczeniem. 

Najważniejsze priorytety przyjęte w kształtowaniu zagospodarowania parku stanowią: 

− Odseparowanie ruchu pieszego od ruchu rowerowego przez trasowanie czytelnie 
zdefiniowanych ciągów komunikacyjnych; 

− Udostępnienie rzeki na odcinkach „pomiędzy wałami” poprzez wykształcenie 
systemu ścieżek dla pieszych zbliżonych do koryta rzeki i pomostów do 
odpoczynku nad wodą; 

− Wprowadzenie merytorycznych treści poprzez ukształtowanie edukacyjnych 
szlaków tematycznych; 

− Wprowadzenie działań kulturalnych w powiązaniu z bazą historyczną 
i krajobrazową; 

− Lokalizacja sezonowych lokali gastronomicznych i zaplecza sanitarnego dla 
użytkowników parku; 

− Uwzględnienie uniwersalności rozwiązań użytkowych; 

− Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe; 

− Poprawa jakości wody; 

− Poprawa dostępności doliny rzeki ze środków komunikacji publicznej poprzez 
uczytelnienie dojść pieszych; 

− Ukształtowanie systemu strategicznych, serwisowych parkingów i dojazdów do 
stref wymagających obsługi. 

Zagospodarowanie terenu Parku Nadrzecznego, tak jak rewitalizacja 
i zagospodarowanie całej doliny rzeki Bystrzycy, wpisuje się w tworzenie zielonej 
i błękitnej infrastruktury, przeciwdziałającej zmianom klimatu, negatywnie 
wpływającym na jakość życia w mieście. Rozwój zielonej infrastruktury w dolinie rzeki 
Bystrzycy ma polegać na utrzymaniu powierzchni terenów biologicznie czynnych, 
mających istotny wpływ na czystość powietrza i stabilizację klimatu lokalnego. 
Zagospodarowanie Parku Nadrzecznego uwzględnia maksymalne zachowanie 
powierzchni biologicznie czynnych, co zapewnia retencję (zatrzymanie) wód 
opadowych w środowisku przyrodniczym, skutkujące korzystnym mikroklimatem 
cechującym się łagodniejszym przebiegiem takich niekorzystnych dla człowieka 
zjawisk jak upały i susze. 
Zagospodarowanie terenu części doliny Bystrzycy w formie Parku Nadrzecznego 
wykorzystuje sieć przyrodniczych powiązań i udostępnia je mieszkańcom, wpływając 
pozytywnie na warunki życia w mieście. 

6. UWARUNKOWANIA I WYTYCZNE DLA ZAGOSPODAROWANIE PARKU 
NADRZECZNEGO 

Naturalistyczny charakter Parku Nadrzecznego narzuca konieczność wpisania 
w system przyrodniczy i krajobrazowy miejsca lokalizacji oraz wykorzystania jego 
walorów i zapobiegania niszczeniu zastanego ekosystemu.   

Dla realizacji celu, jakim jest zagospodarowanie terenu Parku Nadrzecznego, 
niezbędne są działania preferujące: 

− ochronę wód Zalewu Zemborzyckiego i rzeki Bystrzycy przed 
zanieczyszczeniami,  

− dbałość o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 

− ochronę naturalnego środowiska przyrodniczego. 

6.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach dotychczas 
nieskanalizowanych 

Skanalizowanie obszarów nie posiadających kanalizacji sanitarnej jest ważnym 
elementem poprawy stanu czystości wód w Zalewie Zemborzyckim i Bystrzycy.  

6.2. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, uporządkowanie jej wylotów, 
budowa podczyszczalni 

Gmina Lublin planuje rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Lublina 
wraz z systemem podczyszczania wód opadowych, które ulegają zanieczyszczeniu 
już w trakcie opadów oraz podczas spływu powierzchniowego. Ilość i rodzaj 
zanieczyszczeń dostających się do wód opadowych zależy od rodzaju zlewni 
i sposobu jej zagospodarowania. Wody opadowe pochodzące z osiedli 
mieszkaniowych, terenów przemysłowych, terenów rolniczych czy leśnych 
zawierają zanieczyszczenia ropopochodne, organiczne, chemiczne i inne o różnym 
stopniu stężenia. Budowa podczyszczalni wyposażonych w separatory, 
zlokalizowanych po obu stronach rzeki Bystrzycy, jest planowana w ramach budowy 
i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej. 

Na terenie Parku Nadrzecznego wzdłuż biegu rzeki Bystrzycy są zlokalizowane 
wyloty kanalizacji deszczowej, które są w różnym stanie technicznym oraz mają 
zróżnicowany sposób rozwiązania, kształtującym ich wygląd i poziom estetyczny. 
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Niezbędne jest uporządkowanie tych wylotów, odnowa ich stanu technicznego oraz 
nadanie im jednorodnego, rozpoznawalnego wizerunku.  

6.3. Rejonowa stacja wodociągowa na terenie Parku Nadrzecznego należąca do 
MPWiK 

W zagospodarowaniu Parku Nadrzecznego należy uwzględniać lokalizację 
istniejącej rejonowej stacji wodociągowej „Wrotków” oraz dróg dojazdowych do 
wygrodzonych studni głębinowych należących do tej stacji. Elementem nadrzędnym 
jest ochrona infrastruktury wodociągowej MPWiK zgodnie z mapą dokumentacyjną 
strefy ochrony ujęcia „Wrotków”. Jednocześnie powstaje pole do działań 
edukacyjnych na temat historii i współczesnego sposobu pozyskiwania wody pitnej 
w tym obszarze.  

6.4. Zalew Zemborzycki i planowane działania renowacyjne 

Działania renowacyjne dotyczące Zalewu Zemborzyckiego podejmuje Rejonowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie. Mają one istotny związek z czystością wód 
rzeki Bystrzycy, na terenie Parku Nadrzecznego znajdującej się w bezpośredniej 
relacji z Zalewem. Planowane działania RZGW dotyczą konstruowania wariantów 
rozwiązań zmierzających do oczyszczenia Zalewu Zemborzyckiego z namułów 
i zalegającego na jego dnie torfu. 

6.5. Ochrona wałów przeciwpowodziowych  

W obszarze Parku Nadrzecznego wzdłuż koryta Bystrzycy znajdują się wały 
przeciwpowodziowe, wyniesione ponad naturalny poziom terenu. 

Ochrona wałów przeciwpowodziowych jest priorytetem w zagospodarowaniu terenu 
Parku Nadrzecznego. 

Pomosty rekreacyjne sytuowane w zbliżeniu do koryta rzeki, zejścia z wałów 
w pobliże wody czy niezbędne ze względów użytkowych oczyszczanie brzegów 
z roślinności lub ich wyłagodzenia – muszą odbywać się zgodnie z zasadami prawa 
wodnego, ochrony środowiska oraz z użyciem odpowiednich technologii 
projektowych i wykonawczych.  

Wszystkie elementy zagospodarowania przestrzeni pomiędzy wałami 
przeciwpowodziowymi muszą być kształtowane zgodnie z warunkami wydanymi 
przez zarządcę rzeki i z nim konsultowane. Dotyczy to ciągów pieszych 
i rowerowych, pomostów, kładek i, urządzeń rekreacyjnych. 

6.6. Powiązania poprzeczne obszarów lewobrzeżnych i prawobrzeżnych rzeki oraz 
ich rola w zwróceniu miasta ku dolinie Bystrzycy 

Funkcję powiązań poprzecznych na terenie Parku Nadrzecznego pełnią istniejące 
kładki pieszo-rowerowe przeznaczone dla ruchu pieszego, znajdujące się w złym 
stanie technicznym. Istniejące powiązania są niewystarczające i wymagają 
wzmocnienia struktury komunikacyjnej powiązań poprzecznych, w szczególności 
poprzez rozbudowę systemu ścieżek dla ruchu pieszego i rowerowego wraz 
z budową nowych przepraw przez rzekę. Dotyczy to: 

− budowy nowych kładek w miejscach usytuowania kładek istniejących lub 
w pobliżu tych miejsc, technicznie zużytych, niefunkcjonalnych 

i nieodpowiadających współczesnym standardom użytkowym, konstrukcyjnym 
i estetycznym, 

− budowy kładek w miejscach wyznaczonych potrzebami kształtowania 
brakujących, a niezbędnych powiązań komunikacyjnych.  

Formy przestrzenne kładek oraz ich konstrukcje należy przyjmować jako 
indywidualne, rozpoznawalne dla każdego miejsca lokalizacji.  

6.7. Komunikacja piesza i rowerowa 

Kształtowanie ścieżek komunikacji pieszej i rowerowej należy podporządkować roli, 
jaką będą pełniły, wpisując się w układ komunikacyjny korytarza ekologicznego 
Lublina, jakim jest dolina rzeki Bystrzycy z jej dopływami – Czechówką 
i Czerniejówką.  

Celem uzyskania komfortu poruszania się i przebywania na terenie parku, na całej 
jego długości należy przewidzieć ścieżki bezpieczne dla ruchu pieszego 
i rowerowego. 

Skrzyżowania ścieżek pieszych ze ścieżkami rowerowymi należy rozwiązywać tak, 
by wymuszały spowolnienie ruchu rowerowego przed każdym z nich.  

Oświetlenie i monitorowanie ww. głównych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej 
należy projektować z wykorzystaniem energii pozyskiwanej ze źródeł naturalnych 
(mikroinstalacje fotowoltaiczne), z uzupełnieniem energią z sieci ogólnomiejskiej. 

6.8. Miejsca do parkowania rowerów 

Przy ścieżkach rowerowych należy przewidywać miejsca do parkowania rowerów.  

6.9. Miejsca wypoczynku 

Miejsca wypoczynku w poszczególnych strefach funkcjonalnych Parku 
Nadrzecznego powinny mieć charakter zróżnicowany i w sposób 
zindywidualizowany odnosić się do danej lokalizacji sposobem zagospodarowania 
i wyróżniającą się formą.  

6.10. Plaże do leżakowania i kąpieli słonecznych 

Miejsca do plażowania powinny wpisywać się w układ funkcjonalny parku 
i uwzględniać istniejące warunki ekosystemu:  

− plaża położona na zachodnim brzegu rzeki, usytuowana w rejonie ulicy 
Eugeniusza Romera – o charakterze miejskim, 

− plaża położona na wschodnim brzegu Bystrzycy, usytuowana po zachodniej 
stronie Osiedla Łąkowa – o charakterze osiedlowym. 

Teren przeznaczony pod plażę miejską obecnie jest terenem naturalnej zieleni 
łąkowej z roślinnością nadrzeczną w pasie przy korycie rzeki oraz swobodnie 
ukształtowanymi kępami drzew i krzewów. Brakuje tutaj wyposażenia w urządzenia 
rekreacyjne.  

Teren pod plażę osiedlową obecnie jest częściowo zagospodarowany. Znajdują się 
na nim: boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, siłownia plenerowa, plac 
zabaw dla dzieci, street workout – w koncepcji przewidywane do zachowania. 
W strefie przybrzeżnej teren jest intensywnie zarośnięty krzewami stanowiącymi 
dolną partię drzewostanu naturalnego. Celem widokowego i użytkowego 
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powiązania terenu plaży z brzegiem rzeki, należy prześwietlić teren  poprzez 
wycinkę istniejących krzewów, z pozostawieniem drzew wieloletnich z rozwiniętymi 
koronami. 

6.11. Programy edukacyjne 

Ważny element zagospodarowania terenu Parku Nadrzecznego powinny stanowić 
ścieżki edukacyjne tematycznie wynikające z walorów środowiskowych obszaru: 

− ścieżka „Wrotkowskie wody”, stanowiąca fragment ścieżki „Doliną rzeki 
Bystrzycy”, 

− ścieżki przyrodnicze, 

− szlak geologiczny 

− szlak młynów wodnych. 

6.12. Przystanki dla kajakarzy 

Na terenie Parku Nadrzecznego należy przewidzieć przystanki dla kajakarzy.  

6.13. Miejsca dla wędkarzy 

Nad wodami Bystrzycy należy przewidzieć miejsca dla wędkarzy, których obecność 
jest elementem stanu istniejącego terenu objętego opracowaniem. 

6.14. Miejsca widokowe 

Miejsca widokowe powinny przyjmować formę: 

− punktów widokowych, 

− pomostów widokowych. 

6.15. Obsługa zewnętrzna 

Obsługę zewnętrzną mają stanowić: 

− ścieżki piesze i ścieżki rowerowe, 

− parkingi samochodowe, 

− miejska komunikacja publiczna. 

6.16. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną 

Teren parku powinien mieć zapewnione: 

− dostawę wody, 

− odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych, 

− dostawę energii elektrycznej – należy przewidzieć pozyskiwanie energii ze 
źródeł naturalnych oraz jej uzupełnianie energią z ogólnomiejskiej sieci 
energetycznej tylko w zakresie niezbędnym, 

− monitoring, 

− dostęp do internetu. 

7. UNIWERSALNA  DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENI 

Koncepcja zagospodarowania Parku Nadrzecznego zakłada uniwersalność 
kształtowania przestrzeni tak, by poszczególne elementy jej wyposażenia miały 
szeroki zakres dostępności. 

Obowiązuje zasada dostępności dla użytkowników w różnym wieku, tj. dla dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych oraz osób starszych. 

Miejsca wypoczynku dla dzieci będą wyposażone w urządzenia dla dzieci 
najmłodszych (do 3 lat), dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (od 3 do 
9 lat) oraz dla dzieci starszych i młodzieży. 

Inny aspekt dostępności stanowi uwzględnienie potrzeb rodzin z dziećmi w różnym 
wieku i wielopokoleniowych, kilkuosobowych i większych grup o różnym profilu 
zainteresowań i o różnym stopniu sprawności fizycznej.  

Infrastruktura projektowana w Paru Nadrzecznym zakłada korzystanie z niej osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotyczy to głównych ciągów 
komunikacyjnych i przepraw przez rzekę oraz skomunikowanie terenów dotychczas 
trudnodostępnych bądź niedostępnych, z uwzględnieniem odpowiednich szerokości 
ścieżek oraz ich nawierzchni jako równych, bez barier  architektonicznych. 

Koncepcja zakłada również, iż  informacje drukowane wraz z ilustracjami tekstów, 
będą miały transkrypcję w języku Braille’a oraz odpowiedniki w postaci tyflomap 
i tyflografik. 

Rozwiązania szczegółowe w zakresie dostępności będą podejmowane na etapie 
projektów budowlanych i wykonawczych.  

8. ZAŁOŻENIA DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PARKU 

W koncepcji zagospodarowania parku kierowano się następującymi założeniami: 

− zachowanie wyjątkowego, naturalnego charakteru terenu, 

− wizualne otwarcie na nabrzeża i koryto rzeki m. in. poprzez likwidację żywopłotu, 

− zamianę istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej na wyodrębnione ścieżki – pieszą 
i rowerową (ze spowalniaczami poziomymi i pionowymi), oddzielone pasem 
zieleni (np. łąka kwietna) 

− przeprowadzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż zachodniej  granicy parku 
z funkcją drogi serwisowej dla obsługi parku, 

− realizacja ścieżek przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i biegaczy, 
prowadzonych wzdłuż brzegów rzeki, o nawierzchniach mineralnych 
wodoprzepuszczalnych, 

− wymiana kładek o zdegradowanej konstrukcji stalowej i industrialnej stylistyce na 
nowe o zindywidualizowanej formie wkomponowanej w krajobraz założenia 
parkowego, 

− przy ścieżkach prowadzonych nabrzeżem rzeki lokalizowanie zakątków 
zbliżających do lustra wody z uformowaniem miejsc odpoczynku nad wodą 
(siedziska, podesty dla wędkarzy i kajakarzy), 

− wytrasowanie ścieżek pomostowych i gruntowych o naturalnej nawierzchni 
i swobodnej geometrii, przebiegających "przez łąkę i nad łąką" w celu ochrony 
zbiorowisk przyrodniczych wrażliwych na deptanie oraz wyniesienia ponad 
obszary bagienne, 

− ukształtowanie przyrodniczych ścieżek edukacyjnych z miejscami do 
odpoczynku, naturalistycznymi placami w formie trawiastych polan z naturalnymi, 
żywymi ogrodzeniami oraz zacieniającymi zadaszeniami np. z „żywej” wikliny, 
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− udostępnienie północnej części terenu z oczkami wodnymi, z włączeniem ich 
w sieć ścieżek całego układu parkowego, 

− realizacja ścieżek rowerowych łączących kładki na Bystrzycy z pieszo-rowerową 
ścieżką prowadzoną po zachodniej stronie parku, 

− realizacja połączeń parku z ulicami: Janowską, Rąblowską i Parczewską, 

− utrzymanie naturalnego charakteru zieleni z uwzględnieniem zaleceń 
odnoszących się do ochrony istniejących walorów przyrodniczych, 

− stosowanie elementów zagospodarowania terenu takich jak siedziska i ławy 
wykonane z materiałów naturalnych, np. z pni drzew, stałe hamaki i inne 
urządzenia  użytkowe, 

− wkomponowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w otoczenie przyrodnicze, 

− lokalizowanie miejsc wypoczynku w zbliżeniu do wody, przy ścieżkach pieszych 
prowadzonych wzdłuż rzeki, przy jej lewym i prawym brzegu. 

9. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PARKU NADRZECZNEGO – 
PODSTAWOWY PROGRAM FUNKCJONALNY 

9.1. Ścieżki komunikacji pieszej i rowerowej 

Celem uzyskania komfortu poruszania się i przebywania na terenie Parku, na całej 
jego długości zaprojektowano ścieżki komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów, 
z uwzględnieniem zróżnicowanego tempa poruszania się ich użytkowników. Będą 
one wyposażone w elementy małej architektury takie jak: siedziska, kosze na 
śmieci, zdroje wody pitnej, stojaki dla rowerów, oświetlenie parkowe. 

9.1.1. Na kierunku północ-południe ukształtowano ścieżki: 

9.1.1.1. Ścieżka piesza SP1 i ścieżka rowerowa SR1 (Rys. 01, 43 i 49) 

W miejscu istniejącej obecnie ścieżki pieszo-rowerowej, równolegle prowadzone 
ścieżki:  

− ścieżka dla pieszych o funkcji spacerowej (SP1) o nawierzchni mineralnej, 

− ścieżka dla rowerzystów (SR1) o nawierzchni asfaltowej, ze spowalniaczami 
poziomymi i pionowymi.   

Obie te ścieżki będą prowadzone na wale przeciwpowodziowym poszerzonym 
w stronę wschodnią tak, by umożliwić ich oddzielenie pasem zieleni zapewniającym 
bezpieczeństwo i komfort poruszania się zarówno dla pieszych jak i dla 
rowerzystów. 

9.1.1.2. Ścieżka piesza ST1 (Rys. 01, 41 i 49) 

Dla spacerowiczów i biegaczy o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, 
zbliżona do koryta rzeki po jego stronie zachodniej, prowadzona trasą 
umożliwiającą wzrokowy kontakt z lustrem wody, stanowiąca zarazem znakowany 
szlak turystyczny. Wzdłuż tej ścieżki zlokalizowano pięć podestów nadrzecznych 
dla bliskiego kontaktu z wodą. 

9.1.1.3. Ścieżka SP2+SR2 dla pieszych i rowerzystów (Rys. 01, 43 i 49)  

Prowadzona zachodnim obrzeżem Parku, z podziałem wyodrębniającym 
nawierzchnie – asfaltową dla rowerzystów i mineralną dla pieszych. Ścieżka ta ma 

zarazem stanowić drogę serwisową do poruszania się pojazdów i urządzeń 
służących obsłudze i eksploatacji Parku. 

Z uwagi na uwarunkowania terenowe trasę tej ścieżki przeprowadzono po 
wewnętrznej stronie ogrodzenia stacji MPWiK, co będzie się wiązać ze 
zmniejszeniem powierzchni jej terenu o pas szer. ok. 3,0 m wzdłuż istniejącego 
ogrodzenia po stronie południowej i wyznaczeniem nowej linii ogrodzenia. Decyzja 
Gminy Lublin w tej sprawie podjęta w uzgodnieniu z Zarządem MPWiK będzie 
konieczna na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego dla 
ścieżki SP2+SR2. 

Zaproponowane w niniejszej koncepcji przedstawione wyżej rozwiązanie dla trasy 
ścieżki SP2+SR2 jest wynikiem przeprowadzonej wizji lokalnej i odniesieniem się 
do warunków lokalizacyjnych w tym rejonie oraz sprawdzeniem możliwości zmiany 
przebiegu ogrodzenia w odniesieniu do istniejącego zagospodarowania terenu 
działki stacji MPWiK.   

9.1.1.4. Ścieżka piesza ST2 (Rys. 01, 41 i 49) 

Dla spacerowiczów i biegaczy o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej, 
prowadzona po wschodniej stronie koryta rzeki. Na odcinku pomiędzy kładkami 
K3 i K5 jest zbliżona do brzegu rzeki i umożliwia wzrokowy kontakt z wodą. Dalej, 
w kierunku kładki KP, kontynuowana jest w rozwidlonej formie przez teren plaży 
osiedlowej do kładki KP, skąd ponownie prowadzona jest w zbliżeniu do prawego 
brzegu koryta rzeki aż do kładki K6. Wzdłuż tej ścieżki zlokalizowano dwa podesty 
nadrzeczne dla bliskiego kontaktu z wodą. 

9.1.1.5. Ścieżka SP6+SR6 dla pieszych i rowerzystów (Rys. 01, 43 i 49) 

Prowadzona nad skarpą os. Łąkowa, z podziałem wyodrębniającym nawierzchnie 
– asfaltową dla rowerzystów i mineralną dla pieszych. Ścieżka ma  połączyć ul. 
Nałkowskich i E. Romera z istniejącą kładką K6 oraz prowadzonym po śladzie 
istniejącego wydeptu odcinkiem ku ul. Diamentowej, wzdłuż torów kolejowych. 

Ścieżka ta wykracza poza granice Parku Nadrzecznego, a jej trasa uwzględnia 
wniosek wynikający z konsultacji społecznych. 

9.1.2. Na kierunku wschód-zachód ukształtowano ścieżki: 

9.1.2.1. Ścieżka SP3+SR3 dla pieszych i rowerzystów (Rys. 01, 43 i 49) 

Prowadzona od ul. E. Romera/Nałkowskich przez kładkę K5 w kierunku ul. Koło 
(trasa po istniejącym śladzie), z podziałem wyodrębniającym nawierzchnie – 
asfaltową dla rowerzystów i mineralną dla pieszych. 

9.1.2.2. Ścieżka SP4+SR4 dla pieszych i rowerzystów (Rys. 01, 43 i 49) 

Prowadzona od ul. E. Romera przez kładkę K4 i skrzyżowanie ze ścieżką 
SP2+SR2 w kierunku ul. Janowskiej, z podziałem wyodrębniającym nawierzchnie 
– asfaltową dla rowerzystów i mineralną dla pieszych 

9.1.2.3. Ścieżka dla pieszych i rowerzystów (Rys. 01, 43 i 49) 

Prowadzona z wykorzystaniem istniejącej, od SP1+SR1 przez skrzyżowanie ze 
ścieżką SP2+SR2 w kierunku ul. Parczewskiej, z podziałem wyodrębniającym 
nawierzchnie – asfaltową dla rowerzystów i mineralną dla pieszych. 
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9.1.2.4. Ścieżka dla pieszych i rowerzystów (Rys. 01, 43 i 49) 

Prowadzona z wykorzystaniem istniejącej, od ul. E. Romera/Nałkowskich przez 
kładkę K3 i skrzyżowanie ze ścieżką SP2+SR2 w kierunku ul. Rąblowskiej, 
z podziałem wyodrębniającym nawierzchnie – asfaltową dla rowerzystów 
i mineralną dla pieszych. 

9.1.2.5. Ścieżka SP5+SR5 dla pieszych i rowerzystów (Rys. 01, 43 i 49) 

Prowadzona przez kładkę K2 do ścieżek SP1+SP1 i SP2+SR2, z podziałem 
wyodrębniającym nawierzchnie – asfaltową dla rowerzystów i mineralną dla 
pieszych. 

W tak ukształtowane ścieżki główne wpisano sieć ścieżek i podestów służących 
spacerom rekreacyjnym z miejscami do sensorycznego odbioru walorów natury 
oraz ścieżkami edukacyjnymi o różnej tematyce poznawczej (Rys. 01,38, 39 i 40). 

Na terenie Parku Nadrzecznego przewiduje się oświetlenie głównych ścieżek 
komunikacji pieszej i rowerowej energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł 
naturalnych (mikroinstalacje fotowoltaiczne zlokalizowane wzdłuż granicy 
zachodniej parku), z uzupełnieniem energią z sieci ogólnomiejskiej. 

9.2. Kładki jako elementy powiązań poprzecznych 

Kładkom usytuowanym głównie w miejscach lub w pobliżu miejsc usytuowania 
kładek obecnie istniejących, jak i tym łączącym oba brzegi rzeki Bystrzycy 
przeprawami w nowych lokalizacjach, w opracowanej koncepcji nadano 
zróżnicowane formy, które są wynikiem: 

− uczytelnienia tras komunikacyjnych na kierunku wschód-zachód, 

− wpisania w krajobraz otoczenia przyrodniczego, 

− uzyskania walorów użytkowych i estetycznych, 

− uzyskania cech identyfikujących dla miejsc w okolicach ich lokalizacji, 

− zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych optymalnych dla danej lokalizacji. 

9.2.1. Kładka K1 – w nowej lokalizacji (Rys. 01, 02, 03, 04 i 05) 

W stanie istniejącym most M1 zlokalizowany w miejscu, gdzie ulica Żeglarska 
przekracza rzekę Bystrzycę – nie spełnia warunków bezpieczeństwa dla ruchu 
pieszego i rowerowego, ponieważ zmusza pieszych i rowerzystów do 
bezpośredniego kontaktu z ruchem samochodowym. W tej sytuacji dla powiązania 
obszarów prawobrzeżnych zainwestowanych zabudową jednorodzinną 
i rozwijającą się nową zabudową wielorodzinną z lewobrzeżnymi obszarami 
nadrzecznymi o istniejącej i w perspektywie wzbogaconej komunikacji pieszej 
i rowerowej, za niezbędne uważa się wykonanie kładki K1 przeznaczonej dla ruchu 
pieszego i rowerowego, wprowadzającej ten ruch bezpiecznie w obszar  doliny 
o charakterze rekreacyjnym. 

Usytuowanie:  dz. nr 38,  ark. 31, obr. 43, wł. Skarb Państwa 
dz. nr 35/5, ark. 2, obr. 49, wł. Gmina Lublin 

Oddziaływanie: dz. nr 67/5, ark. 31, obr. 43, wł. Powiat   

9.2.2. Kładka K2 – w miejscu zbliżonym do kładki istniejącej – na północ od niej, 
skierowana na działkę nr 24/1, ark. 29, obr. 43 stanowiącą własność Skarbu 

Państwa – dla czytelnego powiązania kładki z ul. Nałkowskich (Rys. 01, 06, 07, 08 
i 09)  

Istniejąca kładka o stalowej konstrukcji jest wąska (ok. 1,5 m szerokości), z drgającą 
powierzchnią ruchu wykonaną z blach stalowych. 

Zamiast istniejącej kładki K2 planowana jest w nowej lokalizacji budowa kładki 
z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów, rozbudowana o pomosty 
widokowe oraz pomosty zbliżające do poziomu płynącej wody.  

Kładka K2 łączy obszary prawobrzeżnej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 
z lasem Stary Gaj po ukształtowaniu trasy (np. przeprowadzonej przez teren 
ogródków działkowych), która skomunikuje oba wymienione obszary. 

Usytuowanie:  dz. nr 1, ark. 29, obr. 43, wł. Skarb Państwa 
Oddziaływanie:  dz. nr 24/1, ark. 29, obr. 43, wł. Skarb Państwa 

dz. nr 3, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

9.2.3. Kładka K3 – w miejscu kładki istniejącej (Rys. 01, 10, 11, 12 i 13) 

Istniejąca kładka o stalowej konstrukcji jest wąska (ok. 1,5 m szerokości), z drgającą 
powierzchnią ruchu wykonaną z blach stalowych 

W miejsce istniejącej kładki K3 konieczna jest budowa nowej kładki z wydzielonymi 
pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów, rozbudowana o wyniesione pomosty 
widokowe oraz pomosty zbliżające do poziomu płynącej wody. 

W sąsiedztwie tej kładki będzie zlokalizowany punkt należący do szlaku młynów 
wodnych. 

Kładka K3 zapewni połączenie piesze i rowerowe osiedla Nałkowskich 
z ul. Janowską poprzez ul. Rąblowską (poza terenem opracowania).  

Połączenie to zostanie wzmocnione niewielkimi parkingami wspomagającymi 
komunikacyjnie Park Nadrzeczny: jeden przy skrzyżowaniu ul. Nałkowskich 
z ul. Eugeniusza Romera i drugi – na zakończeniu ul. Rąblowskiej. 

Usytuowanie:  dz. nr 1/2, ark. 24, obr. 43, wł. Skarb Państwa 
Oddziaływanie:  dz. nr 2/3 i 2/4, ark. 24, obr. 43, wł. Gmina Lublin 

dz. nr 3, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

9.2.4. Kładka K4 – w miejscu kładki istniejącej (Rys. 01, 14, 15, 16 i 17) 

Istniejąca kładka o stalowej konstrukcji jest wąska (ok. 1,5 m szerokości), 
z klawiszującymi arkuszami blachy stanowiącymi powierzchnię ruchu.  

W miejsce istniejącej kładki K4 jest planowana budowa nowej kładki z wydzielonymi 
pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów, rozbudowana o pomosty widokowe oraz 
pomosty zbliżające do poziomu płynącej wody. 

Kładka K4 zapewnia połączenie piesze i rowerowe osiedla Nałkowskich z centralną 
częścią  Parku Nadrzecznego. W szczególności umożliwi wygodne dojście do 
Szkoły Podstawowej nr 30, zbierając też ruch pieszy i rowerowy z ulic Nałkowskich 
i E. Romera. 

Usytuowanie:  dz. nr 1, ark. 21, obr. 43, wł. Skarb Państwa 
   dz. nr 147/4, ark. 21, obr. 43, wł. Gmina Lublin 
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dz. nr 70, ark. 21, obr. 43, wł. Gmina Lublin 
dz. nr 92/3, ark. 14, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

9.2.5. Kładka K5 - w miejscu kładki istniejącej (Rys. 01, 18, 19, 20 i 21) 

Istniejąca kładka o stalowej konstrukcji jest wąska (ok. 1,5 m szerokości), 
z klawiszującymi arkuszami blachy stanowiącymi powierzchnię ruchu.  

W miejsce istniejącej kładki K5 planowana jest budowa nowej kładki z wydzielonymi 
pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów, rozbudowana o pomosty widokowe oraz 
pomosty zbliżające do poziomu płynącej wody. Kładka jest zlokalizowana w pobliżu 
terenów  rekreacyjnych z plażami trawiastymi na obu brzegach rzeki i ruinami 
dawnego młyna, wykorzystanego do zbudowania zadaszonej sceny z zapleczem 
oraz amfiteatrem terenowym wykorzystującym istniejącą rzeźbę terenu.  

Kładka K5 zapewnia połączenie piesze i rowerowe osiedla Nałkowskich 
z najszerszą częścią Parku Nadrzecznego. Zbiera ruch pieszy i rowerowy z ulic 
Nałkowskich, E. Romera i Diamentowej oraz komunikuje z parkingami znajdującymi 
się w tym rejonie. 

Usytuowanie:  dz. nr 1, ark. 7, obr. 43, wł. Skarb Państwa 
dz. 11/1, ark. 7, obr. 43, wł. Skarb Państwa 

Oddziaływanie:  dz. nr 11/2, 25, ark. 7, i 113/6 ark. 10, obr. 43, wł. Gmina Lublin 
dz. nr 3, ark. 13, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

9.2.6. Kładka KP – w nowej lokalizacji (Rys. 01 i 22) 

Zaprojektowanie przejścia kładką KP jest uzasadnione potrzebą zbliżenia do siebie 
terenów przeznaczonych na leżakowanie i korzystanie z kąpieli słonecznych, tj. plaż 
trawiastych – osiedlowej na prawym brzegu Bystrzycy i ogólnomiejskiej na jej lewym 
brzegu. Kładka przeznaczona jest dla ruchu pieszego i ma stanowić element 
przestrzenny o funkcji rekreacyjnej i widokowej. 

Usytuowanie:  dz. nr 1/1, ark. 1, obr. 43, wł. Skarb Państwa 
Oddziaływanie:  dz. nr 4 i 5, ark. 1, obr. 43, wł. Gmina Lublin 

dz. nr 87, ark. 12, obr. 20, wł. Gmina Lublin  

9.2.7. Kładka K6 – kładka istniejąca (Rys. 01) 

Kładka o stalowej konstrukcji, odpowiedniej szerokości, przejmującej ruch pieszy 
i rowerowy. 

Istniejąca kładka K6 jest zlokalizowana przy istniejącym moście kolejowym, 
w miejscu wprowadzającym na teren rekreacyjny Parku Nadrzecznego położonego 
na obu brzegach rzeki. Kładkę należy poddać pracom renowacyjnym. Przewiduje 
się również wprowadzenie elementów identyfikacji wizualnej dla tego miejsca, 
stanowiącego bramę wprowadzającą na teren parku. 

Usytuowanie:  dz. nr 1/1, ark. 1, obr. 43, wł. Skarb Państwa 
Oddziaływanie:  dz. nr 1/3, ark. 3, obr. 35, wł. Skarb Państwa 

dz. nr 63/1, ark. 3, obr. 35, wł. Gmina Lublin 
dz. nr 4, ark. 1, obr. 43, wł. Gmina Lublin  

9.3. Parkingi (Rys. 01) 

Po obu stronach doliny rzeki przeznaczonej na Park Nadrzeczny zdefiniowano 
miejsca do parkowania samochodów, ściśle powiązane ze strukturą komunikacyjną 
Lublina. Ponadto – bez szkody dla terenów rekreacyjnych – powiększono tereny 
przeznaczone do parkowania samochodów mieszkańców osiedla Łąkowa, 
skarżących się na ich permanentny brak i na etapie konsultacji społecznych 
wyraźnie artykułujących konieczność rozwiązania tego problemu w ramach 
inwestycji parkowej. 

9.3.1. Parking P1 dostępny z ul. Żeglarskiej  

Usytuowanie:  dz. nr 3, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin 
Oddziaływanie:  dz. nr 35/5, ark. 2, obr. 49, wł. Gmina Lublin (zjazd 

z ul. Żeglarskiej) 

9.3.2. Parking P2 dostępny z ul. Żeglarskiej poprzez drogę dojazdową do ogrodów 
działkowych  

Usytuowanie:  dz. nr 3, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin 
Oddziaływanie:  dz. nr 35/5, ark. 2, obr. 49, wł. Gmina Lublin (zjazd z ul. 

Żeglarskiej) 
   dz. nr 2, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

9.3.3. Parking P3 dostępny z ul. Rąblowskiej 

Usytuowanie:  dz. nr 2, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin 
Oddziaływanie:  dz. nr 9/8, ark. 6, obr. 20, wł. Gmina Lublin (zjazd z ul. 

Rąblowskiej) 

9.3.4. Parking P4 dostępny z ul. Parczewskiej 

Usytuowanie:  dz. nr 94/2, ark. 14, obr. 20, wł. Gmina Lublin 
Oddziaływanie:  dz. nr 12/18, ark. 5, obr. 20, wł. Gmina Lublin (zjazd z ul. 

Parczewskiej) 

9.3.5. Parking P dostępny z ul. E. Romera – w zakresie realizacji ZDiM w Lublinie 

9.3.6. Parking P5 dostępny z ul. Medalionów – uwzględnia wniosek wynikający 
z konsultacji społecznych 

Usytuowanie:  dz. nr 1, 91/3, 91/2, 91/1, ark. 1, obr. 43, wł. Gmina Lublin 
Oddziaływanie:  dz. nr 89/1, ark. 1, obr. 43, wł. Gmina Lublin (zjazd z ul. 
Medalionów) 

9.4. Punkty gastronomiczne 

Ważnymi elementami zagospodarowania terenu są lokalizacje punktów małej 
gastronomii i WC ogólnodostępnych dla użytkowników parku. W trosce o ochronę 
czystości wód przewiduje się lokalizowanie tych funkcji w oparciu o istniejącą sieć 
miejskiej infrastruktury technicznej i niezbędną jej rozbudowę dla zdefiniowanych 
potrzeb i celów. Należy brać pod uwagę możliwość stosowania WC w formie 
kontenerów mobilnych, cyklicznie wymienianych, nie podłączanych do infrastruktury 
miejskiej. Wszystkie urządzenia sanitarnego wyposażenia parku należy kształtować 
z obudową w formie kurtyn elewacyjnych lub maskowane parawanami z materiałów 
naturalnych i roślin. 
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9.4.1. Punkt gastronomiczny PG1 z WC ogólnodostępnym i dachem w formie tarasu 
widokowego – przy parkingu P2 (Rys. 01, 29, 30 i 32) 

Usytuowanie:  dz. nr 3, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin  

9.4.2. Punkt gastronomiczny PG2 z WC ogólnodostępnym i dachem w formie tarasu 
widokowego – przy ścieżkach SPP3 w otulinie parku na skarpie zachodniej (Rys. 
01, 29, 31 i 33) 

Usytuowanie: dz. nr 94/2, ark. 14, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

9.4.3. Punkt gastronomiczny PG3 z WC ogólnodostępnym – przy kładce KP (Rys. 01 i 29) 

Usytuowanie: dz. nr 87, ark. 12, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

9.4.4. Punkt gastronomiczny PG4 z WC ogólnodostępnym – przy plaży osiedlowej (Rys. 
01 i 29) 

Usytuowanie: dz. nr 5, ark. 1, obr. 43, wł. Gmina Lublin 

9.5. Adaptacja ruin dawnego młyna z terenowym amfiteatrem (Rys. 01, 23, 24, 25 
i 26)  

Usytuowanie:  dz. nr 5, ark. 1, obr. 43, wł. Gmina Lublin 
   dz. nr 1/2, ark. 1, obr. 43, wł. Gmina Lublin 

Ruiny dawnego młyna wykorzystano do zlokalizowania sceny z zapleczem 
i amfiteatrem wkomponowanym w zbocze skarpy. Zabiegi adaptacyjne 
wykorzystują usytuowanie pozostałości obiektu w naturalnej niecce terenowej, która 
stwarza możliwość takiego ich rozwiązania.  

Na szlaku młynów wodnych jest to miejsce szczególne, utrwalone ruinami jednego 
z licznych obiektów przemysłu młynarskiego lokalizowanych przy rzekach 
i wykorzystujących energię płynącej wody. Jako element tego miejsca nasycony 
treściami historycznymi, stanowi zarazem turystyczną atrakcję Parku 
Nadrzecznego o ponadlokalnym wymiarze i znaczeniu. Otwory okienne i drzwiowe 
w zachowanych ścianach budowli pozwalają na wypełnienie ich podświetlanymi 
panelami edukacyjnymi z historią młynarstwa. 

Przy zachowanych ruinach dwóch ścian dawnego budynku zlokalizowano scenę 
z zapleczem, osłonięte zadaszeniami membranowymi. Nawiązują one relację 
z terenowym amfiteatrem i tworzą przestrzeń publiczną dla wydarzeń kulturalnych 
i integracyjnych w skali osiedla, dzielnicy i miasta. 

Tak ukształtowane założenie wydobywa miejsce dotychczas zaniedbane i ukryte 
w zaroślach, jako przestrzeń funkcjonalno-architektoniczną o znaczących 
wartościach historycznych powiązań z przeszłością, współcześnie dobrze 
wykorzystaną użytkowo. Tworzy zarazem wzajemną relację pomiędzy obiektem 
a jego otoczeniem krajobrazowym. 

W dalszych fazach projektowania zachowane ruiny należy poddać kompleksowej 
ocenie konstrukcyjno-technicznej oraz opracować projekt ich zabezpieczenia 
i przystosowania do funkcji użytkowych. 

9.6. Plaże – tereny trawiaste do leżakowania i kąpieli słonecznych 

9.6.1. Plaża o charakterze miejskim – plaża trawiasta PL1 

Plaża o charakterze miejskim jest położona po zachodniej stronie rzeki Bystrzycy, 
z usytuowaniem w rejonie skrzyżowania ul. Eugeniusza Romera z ul. Nałkowskich, 
na terenie pomiędzy kładką K5 przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów oraz 
kładką KP dla ruchu pieszego (Rys. 01 i 27). 

Dostęp do niej zapewniają ścieżki rowerowe i piesze, zarówno prowadzone wzdłuż 
doliny Bystrzycy jak i powiązania poprzeczne z kładkami. 

Od zachodu plaża przylega do ciągu SP1+SR1. Przez teren plaży przeprowadzony 
jest ciąg ST1 zapewniający pieszym wzrokowy kontakt z lustrem wody. Ciąg ten jest 
zarazem znakowanym szlakiem turystycznym. 

Oprócz możliwości indywidualnego dotarcia do plaży pieszo lub rowerem, dojazd 
do plaży umożliwia miejska komunikacja publiczna oraz okoliczne parkingi 
dostępne z miejskiego układu drogowego, w tym najbliżej położony parking przy 
skrzyżowaniu ul. E. Romera z ul. Nałkowskich. 

Miejsce do plażowania pozostawia się w formie obecnie istniejącej powierzchni 
trawiastej, którą należy wzmocnić dosiewami gatunków traw odpornych na 
intensywne użytkowanie. Ukształtowanie terenu jest urozmaicone lokalnymi, 
niedużymi wypiętrzeniami  i istniejące jego urzeźbienie pozostawia się zasadniczo 
nie zmienione. Zaleca się jedynie przeprowadzenie miejscowego wyrównania 
powierzchni dla wygodnego chodzenia i biegania.  

Plażę miejską pozostawia się jako teren o naturalnej zieleni łąkowej przeznaczonej 
do częstego koszenia. Priorytetem jest zapewnienie dojścia do brzegu rzeki. Zaleca 
się prześwietlenie „parteru terenu” dla swobodnego poruszania się oraz 
zapewnienia wzrokowego kontaktu z wodą. Pozostawia się swobodnie 
ukształtowane istniejące kępy drzew. 

Plaża będzie wyposażona w terenowe meble takie jak podesty w formie prostych 
pokładów służących do wypoczynku i zabawy oraz leżanek z wyprofilowanymi 
oparciami do siedzenia i leżakowania.     

9.6.2. Plaża o charakterze osiedlowym – plaża trawiasta PL2 

Plaża o charakterze osiedlowym jest położona po wschodniej stronie rzeki 
Bystrzycy, na zachód od Osiedla Łąkowa. Jest terenem usytuowanym pomiędzy 
sceną z zapleczem i amfiteatrem, ukształtowanymi w oparciu o istniejące ruiny 
dawnego młyna, a wodnym placem zabaw zaplanowanym w miejscu istniejącego 
terenowego osadnika wód opadowych (Rys. 01 i 28). 

Z uwagi na położenie wzdłuż zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, plaża jest 
przeznaczona głównie dla mieszkańców osiedla Łąkowa. 

Projektowana kładka KP przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego, łączy plażę 
osiedlową z terenem położonym po zachodniej stronie Bystrzycy, gdzie znajdują się 
m. in. plaża miejska oraz równolegle prowadzone ciągi pieszy SP1 i rowerowy SR1.   

W strefie przybrzeżnej z naturalnym wieloletnim drzewostanem intensywnie 
zarośniętym w jego partii dolnej, zaplanowano znaczące prześwietlenie istniejącej 
zieleni poprzez wycinkę gęstych krzewów. Pozwoli to na otwarcie „parteru terenu” 
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w przestrzeni znajdującej się pomiędzy miejscem do plażowania a brzegiem rzeki 
oraz uzyskanie widokowego i funkcjonalnego powiązania plaży z wodą. 

Miejsce do plażowania pozostaje w formie obecnie istniejącej powierzchni 
trawiastej, którą należy wzmocnić dosiewami gatunków traw odpornych na 
intensywne użytkowanie. Ukształtowanie terenu nie wymaga istotnych zmian. Jego 
powierzchnia nadaje się do wygodnego chodzenia i biegania. Plażę pozostawia się 
jako teren o naturalnej zieleni łąkowej przeznaczonej do częstego koszenia. 
Priorytetem jest zapewnienie dojścia do brzegu rzeki. 

Obecnie teren jest częściowo wyposażony w rekreacyjne urządzenia plenerowe 
takie jak: boisko do piłki nożnej, siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, street 
workout – do zachowania. 

Dodatkowo przewiduje się wykonanie boiska do siatkówki, miejsc zabaw 
wyposażonych w tor przeszkód, gniazda do wspinaczki oraz pokłady o różnych 
kształtach i rozmiarach, służące zabawom, warsztatom czy innym aktywnościom 
plenerowym. Przy dominującej nad terenem skarpie zlokalizowano punkt 
gastronomiczny PG4 z WC ogólnodostępnym. Przy lewym brzegu Bystrzycy 
usytuowano podesty nadrzeczne dla spacerowiczów, wędkarzy i kajakarzy. 

Plaża będzie wyposażona w terenowe meble takie jak podesty w formie prostych 
pokładów służących do wypoczynku i zabawy oraz leżanek z wyprofilowanymi 
oparciami do siedzenia i leżakowania. 

9.7. Ścieżki edukacyjne (Rys. 01 i 44) 

Część merytoryczną zagospodarowania terenu Parku Nadrzecznego stanowią 
ścieżki edukacyjne z programem wynikającym z walorów środowiskowych obszaru. 
Przeznaczone są zarówno dla grup zorganizowanych, jak też dla osób czy rodzin 
zwiedzających je indywidualnie. 

Ścieżki edukacyjne wpisano w krajobraz naturalny, z umożliwieniem wchodzenia do 
jego wnętrza i odbioru wrażeń na różnych poziomach wrażliwości zmysłowej, 
w bliskim kontakcie z przyrodą.  

9.7.1. Ścieżka „Wrotkowskie wody” SP3+SR3  

Ścieżka stanowi fragment ścieżki „Doliną rzeki Bystrzycy” i będzie realizowana ze 
znaczącym udziałem MPWiK. Przywołuje w obszarze Parku Nadrzecznego 
istnienie najstarszego wodociągu lubelskiego, wybudowanego w latach 30. 
XV wieku i zmodernizowanego w XVI wieku, dwóch stawów – Wrotkowskiego i 
Chłopie oraz podziemnego drewnianego rurociągu, dostarczającego doskonałej 
jakości wodę pitną dla mieszkańców Lublina. 

Północna część terenu przeznaczonego na Park Nadrzeczny jest obszarem 
lokalizacji rejonowej stacji wodociągowej. Obecny system czerpania wody z kilku 
studni głębinowych – po kilkakrotnych modernizacjach – funkcjonuje od 1929 roku 
i powstał w miejscu ww. ujęcia historycznego. Pozostałością po dawnym  stawie 
Chłopie są istniejące oczka wodne. 

9.7.2. Ścieżki na podestach SPP1, SPP2, SPP3, SPP4 (Rys. 01, 37, 38, 39, 40 i 44) 

Będą sytuowane na różnych poziomach względem istniejącego terenu, 
ukierunkowane na poznawanie flory i fauny w środowisku naturalnym. Wyodrębnia 
się: 

− ścieżki prowadzone na podłożu gruntowym, 

− ścieżki wyniesione na podesty i prowadzące w obszary o charakterze 
podmokłym, 

− punkty widokowe wynoszące na poziom koron drzew i dające możliwość 
obserwacji przyrody i krajobrazu nawet z wysokości kilku metrów ponad 
poziomem terenu, z otwierającymi się widokami na rozległy teren Parku 
i jego okolice. 

9.7.3. Szlak turystyczny ST1 (Rys. 01 i 44) 

Szlak o tematyce geologicznej, prezentujący związek przyczynowo-skutkowy 
pomiędzy budową podłoża gruntowego, a kształtowaniem się meandrującego 
koryta rzeki Bystrzycy, mający zarazem istotny wpływ na zróżnicowaną dynamikę 
nurtu wodnego. Trasa tego szlaku jest prowadzona po zachodniej stronie rzeki, 
w bliskim kontakcie z jej korytem i nurtem wody. Program edukacyjny będzie 
przedstawiany w aplikacji mobilnej oraz przez przewodników. 

9.7.4. Szlak turystyczny ST2 (Rys. 01, 10, 11,12, 13 i 44)  

Szlak o tematyce młynów wodnych, stanowi część szlaku przewidywanego na całej 
długości doliny Bystrzycy. Na terenie Parku Nadrzecznego szlak ten łączy trzy 
elementy takie jak: 

− adaptacja ruin dawnego młyna z amfiteatrem terenowym, 

− kładka K3, 

− stanowisko edukacyjne w formie koła młyńskiego. 

Program edukacyjny będzie przedstawiany w aplikacji mobilnej oraz przez 
przewodników.    

9.8. Podesty nadrzeczne (Rys. 01, 02, 03, 04, 05, 14, 15, 16, 17 i 41) 

Na terenie Parku Nadrzecznego przewiduje się podesty nadrzeczne sytuowane 
w skarpach koryta rzeki, schodzące do lustra wody. Są to niezależne podesty przy 
zachodnim (5 szt.) i wschodnim (2 szt.) brzegu Bystrzycy (Rys. 01 i 41). Podesty 
będą służyć kajakarzom, wędkarzom i spacerowiczom. 

Dodatkowe miejsca dla kajakarzy i wędkarzy stanowią  sprowadzone do lustra wody 
pomosty kładek K1 i K4. 

9.9. Punkty widokowe PW1 ÷ PW8 (Rys. 01, 30, 34, 35, 41) 

W zagospodarowaniu terenu parku punkty widokowe realizowane są w formie 
pomostów, platform na różnych poziomach. 

− Punkt widokowy PW1 zlokalizowany przy ścieżce SP2+SR2, z widokiem na 
łąki świeże położone pomiędzy ulicami Rąblowską i Parczewską; 

− Punkt widokowy PW2 zlokalizowany przy SPP3, wyniesiony na poziom koron 
drzew;  



16 
KONCEPCJA SZCZEGÓŁOWA ZAGOSPODAROWANIA PARKU NADRZECZNEGO W LUBLINIE WRAZ Z PLAŻAMI I RUINAMI MŁYNA WODNEGO W REJONIE UL. MEDALIONÓW 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTOR: MICHAŁ FRONK ARCHITEKT, UL. PANA BALCERA 8/115A, 20-631 LUBLIN 

WSPÓŁPRACA AUTORSKA: AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY INVESTPROJEKT-PARTNER 6 SP. Z O.O., UL. TOMASZA ZANA 38/501, 20-601 LUBLIN 

− Punkt widokowy PW3 zlokalizowany przy ścieżce SPP2, wyniesiony na 
poziom koron drzew;  

− Punkt widokowy PW4 zlokalizowany przy ścieżce SR4 na skarpie 
zachodniej, poza granicami parku (dz. 57, ark. 2, obr. 20), z widokiem na 
parki i osiedla mieszkalne; 

− Punkt widokowy PW5 zlokalizowany przy ścieżce SPP2, z widokiem na 
szuwary u podnóża skarpy zachodniej; 

− Punkt widokowy PW6 i PW7, zlokalizowane na skarpie rzecznej przy  osiedlu 
Łąkowa, z widokiem, na rzekę i plaże, wyprowadzony z poziomu terenu przy 
szlaku ST2 i wyniesiony na poziom koron drzew; 

− Punkt widokowy PW8, zlokalizowany na skarpie ul. Koło, z widokiem na 
oczka wodne przy ścieżce SPP1. 

9.10. Mała architektura 

Mała architektura występuje w poszczególnych  strefach funkcjonalnych Parku 
Nadrzecznego i przyjmuje charakter zróżnicowany ze względu na miejsce 
lokalizacji. Jest proponowana w postaci form takich jak: 

− meble – leżanki terenowe na plażach trawiastych, 

− aneksy wypoczynkowe przy głównych ciągach pieszych, 

− stałe hamaki, 

− siedziska indywidualne, 

− siedziska dla grup, 

− siedziska ze stołami do spożywania posiłków 

− kosze na śmieci, 

− zdroje wody pitnej, 

− stojaki dla rowerów, 

− oświetlenie parkowe. 

9.11. Elementy zagospodarowania terenu 

9.11.1. Elementy stałe  

Celem stworzenia warunków do pełnego wykorzystania naturalnych wartości 
środowiska krajobrazowego i przyrodniczego, wprowadza się do Parku 
Nadrzecznego program rekreacyjny, z wyposażeniem w urządzenia wpisujące się 
w otoczenie tak, by uszanować i wydobyć naturalny charakter miejsca. Są to: 

− pomosty przy nabrzeżu rzeki, nadwieszone nad lustrem wody, 

− pomosty przy nabrzeżu rzeki, umożliwiające dojście do wody, 

− siedziska, 

− stałe hamaki, 

− system elementów informacyjnych i edukacyjnych, 

− system terenowych gier i zabaw, 

− kosze na śmieci, 

− zdroje wody pitnej (zewnętrzne), 

− żywe ogrodzenia, tunele i labirynty z „żywej” wikliny, 

− instalacje i „meble” z materiałów naturalnych, 

− instalacje „sztuki ziemi”. 

9.11.2. Elementy zmienne – zajęcia warsztatowe 

Obszar Parku Nadrzecznego adresowanego dla miłośników natury będzie 
miejscem organizowania różnorodnych zajęć warsztatowych: florystycznych, 
entomologicznych, herpetologicznych, „sztuki ziemi” itp. W efekcie prowadzenia 
tych warsztatów będą powstawać różnorodne formy artystyczne, które wzbogacą 
park ich ekspozycjami wpisanymi w krajobraz. 

9.12. Infrastruktura techniczna: 

9.12.1. Dostawa wody i odbiór ścieków sanitarnych i deszczowych przewiduje się 
przyłączami w nawiązaniu do infrastruktury istniejącej; 

9.12.2. Oświetlenie terenu – wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz w rejonach 
parkingów, punktów gastronomicznych oraz sceny z zapleczem i amfiteatrem 
terenowym; 

9.12.3. Instalacje fotowoltaiczne (Rys. 01) 

Przewidywane jest pozyskiwanie energii elektrycznej w obszarze Parku 
Nadrzecznego ze źródeł naturalnych poprzez zainstalowanie systemu 
mikroinstalacji fotowoltaicznych, ukształtowanych w formie ciągów usytuowanych 
wzdłuż zachodniej granicy parku. Ogniwa fotowoltaiczne będą wyniesione ponad 
poziom gruntu a ich ażurowe ogrodzenia będą osłonięte zimozielonymi roślinami.    

Instalacja fotowoltaiczna przy parkingu P2 

Usytuowanie:  dz. nr 2, ark. 11, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

Instalacja fotowoltaiczna przy parkingu P4 

Usytuowanie:  dz. nr 94/2, ark. 14, obr. 20, wł. Gmina Lublin 

Celem zapewnienia ciągłości dostawy energii, system będzie wspierany energią 
z ogólnomiejskiej sieci energetycznej; 

9.12.4. Monitoring – na terenie parku przewiduje się monitoring wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych oraz w rejonach parkingów, punktów gastronomicznych oraz 
sceny z zapleczem i amfiteatrem terenowym; 

9.12.5. Dostęp do internetu. 

10. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE (Rys. 45 i 46) 

W kształtowaniu elementów zagospodarowania terenu przewiduje się zastosowanie 
takich materiałów jak: 

− stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo 
w kolorach zharmonizowanych z otoczeniem przyrodniczym, 

− stal nierdzewna, 

− stal ocynkowana, 

− drewno konstrukcyjne, 

− drewno elewacyjne, 

− drewno pozyskane lokalnie w drodze prowadzonej gospodarki drzewostanem, 
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− drzewa martwe, 

− drewno kompozytowe (mączka drzewna/polichlorek winylu w proporcji 1:1), 

− beton wodoszczelny, 

− beton architektoniczny, 

− cegła ceramiczna, 

− zadaszenia membranowe , 

− liny stalowe, 

− liny jutowe, 

− łączniki stalowe, 

− nawierzchnie asfaltowe, 

− nawierzchnie mineralno-żywiczne, 

− nawierzchnie mineralne wodoprzepuszczalne, 

− kruszywa naturalne, 

− piasek, 

− geowłókniny ogrodowe. 

11. BARIERY W DZIAŁANIACH PROJEKTOWYCH I REALIZACYJNYCH 

Na etapie opracowania projektów budowlanych oraz w realizacji należy uwzględnić 
bariery prawno-administracyjne, planistyczne i środowiskowe. 

11.1. Bariery prawno-administracyjne 

− Strefy ochronne ujęcia wód podziemnych – ograniczona możliwość zabudowy; 

− Strefy zalewowe – obowiązuje ograniczona możliwość inwestowania; 

− Regulacje prawne w zakresie melioracji, urządzeń i gospodarki wodnej; 

− Obowiązujące przepisy w zakresie planowania przestrzennego, gospodarki 
wodnej, turystyki, budowlane, ochrony środowiska itp.; 

− Przebieg trasy ciągu SP6+SR6 dla pieszych i rowerzystów z wykorzystaniem 
pasa terenu obecnie znajdującego się po wewnętrznej stronie ogrodzenia działki 
stacji MPWiK „Wrotków”. 

11.2. Bariery planistyczne 

− Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku 

11.3. Bariery środowiskowe 

− Zależność czystości wody w rzece Bystrzycy od czystości wody w Zalewie; 

− Braki w wyposażeniu w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszarów 
zainwestowanych sąsiadujących z Parkiem Nadrzecznym;  

− Kolizyjność układu komunikacyjnego w relacji ruch pieszy i rowerowy; 

− Ukształtowanie terenu; 

− Brak kładek, zapewniających właściwe warunki dla pieszych i rowerzystów 
pomiędzy lewobrzeżnymi i prawobrzeżnymi obszarami parku; 

− Lokalizacja wygrodzonego ogrodu działkowego usytuowanego po zachodniej 
stronie  południowej części parku, stanowiącego barierę dla powiązania terenów 
prawobrzeżnej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej z lasem Stary Gaj; 

− Poziom świadomości dotyczącej użytkowania wód otwartych jako dobra 
wspólnego i ochrony środowiska ; 

− Kultura użytkowania obszarów ogólnodostępnych. 

12. ZALECENIA DO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 

W projektach budowlanych dla poszczególnych etapów zagospodarowania Parku 
Nadrzecznego należy: 

− program funkcjonalno-użytkowy uzgodnić z Zamawiającym, 

− pozyskać odstępstwa od przepisów obowiązujących w zakresie lokalizacji 
obiektów i urządzeń budowlanych w obszarach chronionych wzdłuż rzek i wałów 
przeciwpowodziowych, 

− pozyskać warunki od zarządcy rzeki, 

− pozyskać warunki dla ochrony wód podziemnych, 

− stosować zasady obowiązujące w obszarach ESOCH, 

− pozyskać warunki przyłączenia do infrastruktury technicznej od dysponujących 
nią  gestorów. 

13. PRIORYTETY 

W dalszym projektowaniu zagospodarowania terenu Parku Nadrzecznego i wszystkich 
elementów jego wyposażenia oraz na poszczególnych etapach realizacji należy 
kierować się priorytetami, wynikającymi ze specyfiki miejsca lokalizacji w terenie 
charakteryzującym się dużymi wartościami przyrodniczo-krajobrazowymi, 
przeznaczonym na rekreację ukierunkowaną na bliski kontakt z naturą. Priorytetami 
są: 

− Realizacja „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Lublin do roku 2030”,  

− Czystość wód otwartych, 

− Działania proekologiczne, 

− Ochrona środowiska naturalnego, 

− Powiązanie miasta z doliną rzeki, 

− Otwarcie doliny Bystrzycy na miasto, 

− Specyfika i rozmieszczenie funkcji rekreacyjnych stanowiących czynnik 
zachęcający do spędzania czasu wolnego w dolinie Bystrzycy, 

− Wsparcie funkcji rekreacyjnych programem towarzyszącym (punkty 
gastronomiczne, zaplecze sanitarne) i wyposażeniem, zapewniającymi komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania, 

− Uniwersalna  dostępność przestrzeni. 
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