
Formularz zgłoszenia
projektu do Zielonego Budżetu na 2020 rok

 
1. Numer identyfikacyjny projektu:
(wypełnia Urząd Miasta Lublin)

2. Tytuł projektu:

Bankomaty nasion miododajnych

3. Kategoria projektu:
Rabaty

4. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany:
Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby
Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie,
Kalinowszczyzna, Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare
Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin Północny,
Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

5. Lokalizacja projektu

W wersji elektronicznej lokalizacje zaznaczone na mapie.

6. Szczegółowy opis projektu:
Bankomaty nasion miododajnych

W związku z panującym już w naszym mieście trendem rzadszego koszenia oraz urozmaicania
przestrzeni trawiastej łąkami kwietnymi, proponujemy dać mieszkańcom możliwość i ułatwić wysiew
roślin miododajnych. 
Jak powszechnie wiadomo, łąki kwiatowe swoją obecnością korzystnie wpływają na środowisko,
redukując poziom gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń i smogu. Są nie tylko istotnym walorem
wizualnym, ale dają schronienie ptakom oraz pokarm owadom.
Chcielibyśmy aby każdy z mieszkańców miał realny wpływ na wygląd swojego otoczenia i umożliwić mu
wybór miejsca, gdzie taka łąka powstanie. 
Idąc śladami stolicy proponujemy ustawienie "Bankomatów z nasionami roślin miododajnych" w
Bibliotekach miejskich bądź Biurach Obsługi Mieszkańców, tak by każdy zainteresowany mógł przyjść i
wziąć dla "siebie" nasiona, decydując o miejscu ich wysiewu, pielęgnując i dbając o kiełkowanie roślin.
Dodatkowo chcielibyśmy aby w ramach recyklingu, w idei działania bankomatu działało hasło "Plastik za
nasiona". Mieszkańcy przynosili by zużyte plastikowe zakrętki, a w zamian dostawali nasiona. Sprzedaż
nakrętek pozwoliłaby na to, aby w przyszłości dalej inwestować w nasiona. Nasza inicjatywa ma na celu
nie tylko upiększenie terenów w mieście ale również spowodować podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców przez czynny udział i zaangażowanie we wspólną przestrzeń.
Jako Rada Dzielnicy wygraliśmy w tym roku konkurs "Z Kujawskim pomagamy pszczołom", obsadzając
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teren przy ulicy Pustowójtówny 566 bylinami miododajnymi. Projekt spotkał się z dużą aprobatą wśród
mieszkańców naszej dzielnicy. Obserwujemy, że w tym miejscu mieszkańcy sami dosadzaja rośliny,
takie jak na przykład amarantus, włączając się tym samym aktywnie w nasze akcje.

Przykladowy koszt nasion według www.lakikwietne.pl waha się od 100-150zl za 100g, taka ilość pozwala
na obsianie 25-40m2

Koszt: 20 000 zl

7. Szacunkowe koszty projektu:

 Składowe części projektu Koszt

Cały projekt 20 000,00 zł

SUMA: 20 000,00 zł

8. Dane osób/instytucji składających projekt:

 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt: Paulina Niczyporuk

Nazwa instytucji/organizacji: Rada Dzielnicy Konstantynów

Kontakt: 500110165

Projekt nie zawiera zaznaczonych działek.
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