Opis realizacji wybranych projektów w ramach Zielonego Budżetu 2019
Kategoria: Dokumentacja projektowa
Numer projektu: Z19.57
Tytuł projektu: Zielony skwer przy ulicy Radzyńskiej
Opis realizacji projektu: Wniosek dotyczy wąwozu przy ul. Radzyńskiej. Jest to miejsce
ważne dla lokalnej społeczności, które powinno łączyć w sobie funkcje rekreacyjne jak i
ekologiczne, aby móc stać się atrakcyjną przestrzenią. W ramach tego zadania powstanie
koncepcja zagospodarowania terenu, która będzie obejmować cały wąwóz przy ul.
Radzyńskiej.
Kategoria: Dokumentacja projektowa
Numer projektu: Z19.66
Tytuł projektu: "Wiszące ogrody - Pod Akacją"
Opis realizacji projektu: Projekt ma na celu stworzenie koncepcji zagospodarowania
terenu znajdującego się w obrębie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” przy ul.
Grodzkiej 11. Jest to miejsce, z którego rozciąga się charakterystyczny dla miasta Lublina
widok na Zamek Lubelski oraz panoramę miasta. Miejsce znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie Placu po Farze i Zaułku Panasa i ma znaczenie zarówno dla mieszkańców
miasta jak i turystów.
Kategoria: Dokumentacja projektowa
Numer projektu: Z19.79
Tytuł projektu: Projekt koncepcyjny zagospodarowania skweru bł. Zawistowskiego
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest ukończenie przebudowy skweru bł. ks.
Antoniego Zawistowskiego w Lublinie. Projekt ma na celu poprawę estetyki wizualnej
miejsca, zapewnienie odpowiedniej komunikacji pieszej oraz stworzenie atrakcyjnej
przestrzeni odpoczynku dla mieszkańców i gości Starego Miasta. Projekt będzie zakładać
wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia roślinne.
Kategoria: Dokumentacja projektowa
Numer projektu: Z19.99
Tytuł projektu: Zielony skwer na Bronowicach, mieszkańców Lublina zachwyca
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest sporządzenie dokumentacji projektowej dla
terenu obecnego skweru rekreacyjno - wypoczynkowego, zlokalizowanego pomiędzy ul.
Bronowicką, ul. Firlejowską i rzeką Bystrzycą. Teren ten ma służyć spotkaniom i
wypoczynkowi mieszkańców dzielnicy i miasta, oraz organizacji różnorodnych wydarzeń
kulturalnych.
Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z19.13
Tytuł projektu: Skwer dla mieszkańców
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest utworzenie skweru na części działek
miejskich między blokami komunalnymi 30, 32 i 34 przy ulicy Zygmunta Augusta dla
mieszkańców dzielnicy. W pobliżu wskazanego miejsca nie ma podobnych miejsc, w
związku z tym istnieje realna potrzeba stworzenia takiego skweru.
Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z19.17
Tytuł projektu: Zagospodarowanie drugiej części parku przy ulicy Głuskiej w dzielnicy
Głusk

Opis realizacji projektu: Kontynuacja projektu zgłoszonego do II edycji Zielonego
Budżetu i zakwalifikowanego do sporządzenia dokumentacji projektowej. Celem projektu
jest zagospodarowanie drugiej części parku przy ul. Głuskiej.
Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z19.35
Tytuł projektu: Nasadzenie roślin, uporządkowanie terenu oraz montaż nowych obiektów
małej architektury przy ul. Lwowskiej 12
Opis realizacji projektu: Projekt ma na celu poprawienie estetyki i funkcji pasażu
zlokalizowanego wzdłuż bloku przy ulicy Lwowskiej 12. Projekt zakłada m.in.
uporządkowanie terenu, wykonanie nasadzeń oraz zakup małej architektury.
Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z19.37
Tytuł projektu: Przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania placu oraz
realizacja tegoż projektu dotycząca skweru znajdującego się przy ul Dulęby.
Opis realizacji projektu: Projekt zakłada doposażenie przy obecnym układzie ścieżek w
elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia skweru znajdującego się przy ul.
Dulęby i Dr. Męczenników Majdanka na działce nr 91/1. Obecnie jest to teren częściowo
zagospodarowany, któremu brakuje elementów spójności. Dodanie ich pozwoli
wprowadzić nowe funkcje, tak aby skwer służył mieszkańcom jako miejsce wypoczynku.
Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z19.53
Tytuł projektu: Skwer im. H. Sienkiewicza
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest uzupełnienie skweru znajdującego się przy
ul. Juranda w elementy małej architektury, nasadzenia oraz przeprowadzenie prac
pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie. Skwer oprócz poprawy walorów
estetycznych będzie pełnił funkcję rekreacyjną dla mieszkańców.
Kategoria: Skwery
Numer projektu: Z19.88
Tytuł projektu: Skwery kieszonkowe wzdłuż ul. Kunickiego
Opis realizacji projektu: Projekt ma na celu stworzenie w przestrzeni miejskiej ul.
Kunickiego małych, przyjaznych terenów zieleni. W ramach projektu mają powstać skwery
kieszonkowe, które będą kontynuacją działań z poprzedniej edycji Zielonego Budżetu.
Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z19.08
Tytuł projektu: Zielona Blokada
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul.
Mełgiewskiej pomiędzy rondem Grafa/Andersa, a wiaduktem na Tysiąclecia. Jest to
bardzo ruchliwa ulica, użytkowana przez większość mieszkańców Lublina, a także osób
przyjezdnych. Poprawa jej estetyki, będzie znacząca dla wizerunku miasta, a nasadzenia
roślin uniemożliwią nielegalne zawracanie samochodów oraz degradację trawnika.
Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z19.25
Tytuł projektu: Nasadzenie drzew wzdłuż ul. Jana Pawła II
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Jana Pawła
II, od skrzyżowania z ul. Gęsią do skrzyżowania z ul. Granitową. Ścieżka rowerowa oraz
chodnik przy ul. Jana Pawła II są miejscem bardzo często uczęszczanym przez

mieszkańców miasta. Ze względu na duży ruch uliczny, należy wprowadzić nowe
nasadzenia, aby w miarę możliwości tłumiły hałas drogowy i poprawiły estetykę pasa
drogowego.
Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z19.61
Tytuł projektu: Nowe drzewa w śródmieściu Lublina
Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z19.74
Tytuł projektu: Poprawa życia drzew w Śródmieściu
Opis realizacji projektów: Ze względu na bardzo zbliżony charakter wniosków oraz
wskazane w nich lokalizacje, wnioski zostały połączone. Projekt zakłada posadzenie
nowych drzew w strefie śródmieścia Lublina, ze wskazaniem optymalnej lokalizacji dla
posadzenia drzew w gruncie, tak by drzewo miało warunki rozwoju na wiele lat oraz
zadbanie o poprawę warunków drzew istniejących w centrum miasta.
Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z19.75
Tytuł projektu: Nowe drzewa na Starym Mieście
Opis realizacji projektu: Projekt o którym mowa dotyczy nasadzeń nowych drzew na
Starym Mieście. Drzewa miałyby zostać nasadzone w miejscach gdzie historycznie
występowały i idealnie komponowały się z otoczeniem.
Kategoria: Nasadzenia przyuliczne
Numer projektu: Z19.78
Tytuł projektu: Wysadzamy lubelskie ekrany
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest obsadzenie pnączami ekranów
akustycznych w pasach drogowych. Zaproponowane przez Wnioskodawcę lokalizacje to:
Al. Solidarności, ul. Zelwerowicza, ul. Poligonowa, ul. Bohaterów Września, ul.
Nałęczowska, Al. Mazowieckiego, a także mury oporowe ul. Północnej oraz skrzyżowanie
Al. Solidarności z ul. gen. Ducha.
Kategoria: Ochrona zieleni istniejącej
Numer projektu: Z19.38
Tytuł projektu: Przywracamy normalność na znanej ulicy, czyli Radziszewskiego bez
błota – c.d.
Opis realizacji projektu: Istnieje potrzeba realizacji projektu w celu ochrony istniejących
drzew oraz poprawy estetyki ul. Radziszewskiego. Celem projektu jest dalsza renowacja
zdewastowanych mis przy drzewach na ul. Radziszewskiego. Projekt jest kontynuacją
działań z ubiegłorocznej edycji Zielonego Budżetu.
Kategoria: Ochrona zieleni istniejącej
Numer projektu: Z19.41
Tytuł projektu: Rozszerzona ochrona drzew na terenie dawnego Zespołu DworskoParkowego w Zemborzycach na działce 37/34
Opis realizacji projektu: Projekt ma na celu rozszerzenie ochrony drzew na terenie
dawnego Zespołu Dworsko-Parkowego w Zemborzycach nad Zalewem Zemborzyckim na
działce 37/34. Przewiduje zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz poprawę
warunków siedliskowych.

Kategoria: Ochrona zieleni istniejącej
Numer projektu: Z19.73
Tytuł projektu: Poprawa wizerunku ul. Zamojskiej cd
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest kontynuacja działań w postaci umieszczenia
siedzisk i donic z roślinnością kompozycyjnie dostosowanych do już istniejących.
Dodatkowym działaniem będzie poprawa warunków siedliskowych istniejących drzew na
ul. Zamojskiej poprzez powiększenie mis oraz mikoryzacji gleby w obrębie systemów
korzeniowych drzew.
Kategoria: Ochrona zieleni istniejącej
Numer projektu: Z19.28
Tytuł projektu: Skłodowska – krok w stronę natury
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest rozwiązanie problemu dotyczącego poprawy
estetyki oraz skutków niszczenia trawników i drzew na ul. Skłodowskiej.
Kategoria: Inne
Numer projektu: Z19.33
Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej
Opis realizacji projektu: Projekt zakłada stworzenie koncepcji zagospodarowania
terenów w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej w oparciu o partycypację
społeczną. Wymieniony teren będzie służyć mieszkańcom jako dojście z pętli autobusowej
w głąb dzielnicy, miejsce aktywnego wypoczynku. Skwer w bliskim sąsiedztwie pętli oraz
uporządkowanie terenu poprzez zlikwidowanie dzikich zarośli i wykonanie dodatkowych
nasadzeń pozwoli na podniesienie atrakcyjności tego miejsca.
Kategoria: Inne
Numer projektu: Z19.39
Tytuł projektu: Lublin nad łąką przysiadł – łąki kwietne lubiana ozdoba miasta, ale także
wsparcie dla pszczół i dzikich zapylaczy
Opis realizacji projektu: Łąki kwietne, które pojawiły się w ostatnich latach w Lublinie
spotkały się z sympatią mieszkańców. W związku z tym proponujemy kontynuowanie tych
działań, wzbogacone o kolejne aspekty, jak wspieranie dzikich zapylaczy.
Projekt zakłada założenie łąk kwiatowych wraz z działaniem edukacyjnym. Ważnym
aspektem jest uświadomienie mieszkańcom Lublina, jak ważną rolę odgrywają te owady w
przyrodzie i w jaki bardzo prosty sposób możemy im pomóc tę rolę odgrywać. Istnieje
potrzeba promowania naturalnych gatunków, oraz rozwój edukacji w kierunku znaczenia
pszczół dla środowiska i ludzi.
Kategoria: Inne
Numer projektu: Z19.52
Tytuł projektu: Ochrona drobnej zieleni i drzew przed niszczeniem przez samochody
Opis realizacji projektu: Projekt ma na celu ochronę przed dalszą degradacją niewielkich
zielonych miejsc na terenie Lublina, gdzie przyroda jest nagminnie niszczona przez
nielegalnie parkujące samochody.
Kategoria: Inne
Numer projektu: Z19.71
Tytuł projektu: Rewitalizacja Zaułka Hartwigów w Lublinie

Opis realizacji projektu: Zaułek Hartwigów to kameralna przestrzeń Starego Miasta o
bogatej historii, łącząca ul. Kowalską z Placem Rybnym. Wykonanie w procesie
partycypacji koncepcji projektu odnowy Zaułka Hartwigów pozwoli na połączenie
elementów historycznych, estetycznych i funkcjonalnych miejsca w zgodzie z potrzebami i
oczekiwaniami mieszkańców i użytkowników.
Kategoria: Inne
Numer projektu: Z19.72
Tytuł projektu: Program Estetyka 2019
Opis realizacji projektu: Celem projektu jest uwrażliwienie mieszkańców na otaczającą
ich przestrzeń, jej estetykę i funkcję. Projekt stanowi zmodyfikowaną kontynuację działań
minionej edycji Zielonego Budżetu. W ramach Programu Estetyka zorganizowany będzie
cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców miasta Lublin, w zakresie wiedzy związanej z
problematyką terenów zieleni. Odbędą się prelekcje, warsztaty oraz spacery
ukierunkowane na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji
mieszkańców Lublina w zakresie wiedzy związanej z terenami zieleni.
Kategoria: Inne
Numer projektu: Z19.81
Tytuł projektu: Wąwóz Pokolenia
Opis realizacji projektu: Projekt ma na celu stworzenie koncepcji zagospodarowania
terenu wąwozu pomiędzy ul. Zana, ul. Nowomiejską a ul. Nadbystrzycką. Określone
oczekiwania dotyczące wskazanego terenu tworzą potrzebę przeprowadzenia rozmów z
mieszkańcami przy tworzeniu koncepcji.

