
Formularz zgłoszenia
projektu do Zielonego Budżetu na 2020 rok

 
1. Numer identyfikacyjny projektu:
(wypełnia Urząd Miasta Lublin) Z20.10

2. Tytuł projektu:

Zielone przystanki autobusowe

3. Kategoria projektu:
Ochrona zieleni istniejącej

4. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany:
Konstantynów

5. Lokalizacja projektu

W wersji elektronicznej lokalizacje zaznaczone na mapie.

6. Szczegółowy opis projektu:
ZIELONE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

LOKALIZACJA: 
- Przystanek autobusowy przy szpitalu na alejach Kraśnickich
- Przystanek autobusowy na rogu alei Kraśnickiej i ulicy Wojciechowskiej przy sklepie ogrodniczym
- przystanek autobusowy na rogu ulicy Zana i alei Krasnickiej (przed ulicą Namysłowskiego)
- przystanek na rogu ulicy Wojciechowskiej i alei Kraśnickiej

Lokalizacja obejmuje kilka przystanków autobusowych bądź jeden wybrany, jako pokazowy projekt dla
obiektów zlokalizowanych w innych częściach miasta - miejsca oblegane, bez zacienienia, narażone na
bezpośrednie promienie słoneczne, punkty przesiadkowe, przy ruchliwych ulicach

OPIS: Zielone przystanki autobusowe pozwolą wprowadzić więcej zieleni do miasta, w miejsca, gdzie
brak jest możliwości nowych nasadzeń - ze względu na rozbudowaną sieć podziemną, tam gdzie inne
przeszkody architektoniczne uniemożliwiają to. Pozwoli to wprowadzić zieleń do miejsc, gdzie jest ona
najbardziej potrzebna - przy ruchliwych ulichach, gdzie ludzie są najbardziej narażeni na oddziaływanie
hałasu i spalin, w oczekiwaniu na środek transportu, w pasach drogowych. Pomysł polega na
metamorfozie istniejących już wiat aurobusowych przez obsadzenie ich szybko rosnącymi, odpornymi na
niekorzystne warunki atmosferyczne, mało ekspansywnymi gatunkami roślin pnących, które
umieszczone by były w skrzynkach znajdujących się wzdłuż wiat aurobusowych, dzięki czemu nie
naruszałoby to aktualnej konstrukcji przystanków. Do metalowych części przystanku zamocowane były
by aluminiowe drabinki podpierające z zachowaniem dystansu, w celu umożliwienia pracy osobom
sprzątającym. Bądź, jeśli istnieje taka możliwość, odkopanie części kostki brukowej i posadzenia roślin
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bezpośrednio w glebie. Chcemy by taki "pokazowy" przystanek był przykładem tego, że można takie
oazy zieleni robić nawet w tak niesprzyjających, wydawałoby się, warunkach przestrzeni miejskiej, a
szczególnie w miejscach, gdzie najbardziej narażeni jesteśmy na wysoki poziom zanieczyszczeń, spalin,
smogu i upału w lecie.

UZASADNIENIE: Stworzenie takich "Zielonych przystani w mieście pozwoli choć w niewielkim stopniu
łagodzić skutki klimatu, przez obniżanie temperatury i zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawiać
mikroklimat. Daje to nie tylko ciesząca oko zieloną przestrzeń, ale ma też wpływ na nasze zdrowie i
samopoczucie - będąc dodatkową oazą zieleni w betonowym mieście. Na świecie takie rozwiązania
stosuje się m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Eindhoven, w Polsce natomiast takie zastosowania są w:
Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Białymstoku, Radomiu.

KOSZT: według cennika Zielonego Budżetu

Zakup i posadzenie pnączy (długość pędów minimum 20-100 cm w zależności od gatunku) -15 - 35 zł/
m2

Wykonanie rabaty bylinowej / kompozycji traw ozdobnych / krzewinek - 200 zł/m2

Zakup i ustawienie donicy miejskiej z obsada roślinną - 3000 – 10 000 zł / szt.

Według mojego planu pnącza były by umieszczone na tylnej ścianie wiat przystankowych, po bokach
zaś mogłyby zostać umieszczone donice wraz z trawami ozdobnymi. 

Przykładowe wykonania przedstawiono w załącznikach.

7. Szacunkowe koszty projektu:

 Składowe części projektu Koszt

4 "zielone przystanki" 100 000,00 zł

SUMA: 100 000,00 zł

8. Dane osób/instytucji składających projekt:

 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt: Ewa Kapica

Nazwa instytucji/organizacji: Rada Dzielnicy Konstantynów

Kontakt: 604940374, ewa@interserw.pl

Projekt nie zawiera zaznaczonych działek.
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