
Ścianka
wspinaczkowa
obiekt do wspinania się
ściany o różnej trudności

Siłownia
dla dorosłych
urządzenia do ćwiczeń
na świeżym powietrzu

Plac zabaw
przestrzeń do zabaw
i urządzenia zabawowe

Drogowskazy
na Rusałkę
umieszczone na
deptaku i Pl. Wolności

Panorama miasta
wznosząca się nad Rusałką
zabytkowa sylweta miasta;
najważniejszy widok z terenu

Parkingi
górny - 35
dolny - 70
miejsc parkingowych 

Zbiornik wodny
niecka retencyjna napełniająca
się wodą w sposób naturalny 

Ścieżka rowerowa
główna ścieżka rowerowa
łącząca deptak z bulwarem
nad Bystrzycą

Żaba
rzeźba żaby nawiązująca
do legendy o Rusałce 

Skate - park
przestrzeń do jazdy
na deskorolkach i rolkach

Zadaszenie
parkowe
zadaszenie z ławkami
i stojakami dla rowerów

Boisko trawiaste
otwarte boisko do gry
w piłkę nożną
z możliwością podziału
na mniejsze boiska

Boisko
do koszykówki
utwardzone boisko
do gry w koszykówkę

Boisko
do siatkówki
utwardzone boisko
do gry w siatkówkę

Parking
45 miejsc parkingowe
w tym 6 dla osób
niepełnosprawnych 

Pawilon parkowy
obsługa boisk, szatnia,
wypożyczalnia sprzętu,
prysznice, gastronomia,
wypożyczalnia rowerów

Parking
dla rowerów

przy pawilonie parkowym

Drogowskazy
na Rusałkę
umieszczone na
deptaku i Pl. Wolności

Podjazd dla
rowerów
i wózków

podjazd ułatwiający
pokonanie stromej skarpy

Baszta Wodna
odrestaurowana baszta

wodna jako element
panoramy

Punkt
widokowy
punkt widokowy

na tarasie
przy Baszcie Wodnej

Rzeźba Rusałki
na głównym

placu

Wybieg
dla psów

ogrodzony niskim
ogrodzeniem

Wielka Łąka
do różnorodnej rekreacji:

odpoczynek -
aktywność -

opalanie się -
bieganie -

grill -
sport -

ćwiczenia -
spotkania -

zabawa -
pikniki -
nauka -

lekcje w plenerze -
zorbing -
zawody -
pokazy -

kiermasze -
siedziska przestawiane -

Arena
przestrzeń do organizacji
imprez plenerowych, np:

koncerty, cyrk,
uroczystości

Pawilon
parkowy

przy głównym wejściu do parku,
parterowy, połączony z górką

saneczkową, z punktem
widokowym na dachu

parking 16 miejsc, w tym
3 dla osób niepełnosprawnych

w pawilonie:
siłownia, solarium,

restauracja/kawiarnia, handel,
wypożyczalnia rowerów,

Dysze wodne
fontanna

w nawierzchni

Parking
dla rowerów

przy pawilonie
parkowym

Murek
do siedzenia

długie murki
w okolicach wejść

do parku

Przystanek
autobusowy

zapewniający
dojazd do parku

Miejsca
zacienione

niskie drzewa
dające cień

Punkt
widokowy

główny punkt widokowy,
model panoramy wraz

z opisem, informacja
także pismem Braile'a

Drogowskazy
na Rusałkę

umieszczone na
bulwarze nad Bystrzycą

alejka parkowa / droga rowerowa / plac

mostek / murki do siedzenia / schody

drzewa / krzewy

trawniki koszone wyżej / koszone niżej

pawilon / zadaszenie parkowe /pawilon przy górce Społeczny projekt koncepcyjny

zagospodarowania PARKU RUSAŁKA

w Lublinie

Projekt wykonany na podstawie konsultacji społecznych

przeprowadzonych w okresie od kwietnia do lipca 2011 r.

- spotkania otwartego (6.04.2011),

- trzech spotkań warsztatowych (1,8 i 15.06.2011),

- rozmów przy makiecie (28.05.2011),

- konsultacji internetowych,

- wystawy i dyskusji publicznej (7.07.2011).

opracowanie:

Jan Kamiński, Przemysław Sarnecki / Lublin, wrzesień 2011

Zmienna
wysokość

koszenia
strefy trawy wysokiej i niskiej

rzeźba Rusałki / rzeźba Żaby / ścianka wspinaczkowa

punkt widokowy / drogowskaz na Rusałkę

parking / parking dla rowerów

przystanek MPK / miejsce do wyprowadzania psów

fontanna (dysze wodne) / woda

Organizator: Partnerzy:

Instytut
Architektury Krajobrazu

Wsparcie finansowe:

Wydział Gospodarki
Komunalnej
UM Lublin

Wydział Planowania
UM Lublin

Rada Dzielnicy
Śródmieście

Skala 1:850 arkusz nr 4

Projekt koncepcyjny

- rzut z góry

Kładka
nad Bystrzycą
na istniejących filarach,
połączenie ze stadionami
i Parkiem Ludowym

ul. Rusałka

ul. Rusałka
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Projekt niniejszy powstał

na podstawie dwóch poprzedzających go

opracowań wykonanych przez

studentów studiów magisterskich

architektury krajobrazu KUL,

zaprezentowanych w dniu 7 lipca 2011 r.,

których autorami są:

Jagoda Bochniarz, Paulina Borówka,

Michalina Brzuszkiewicz, Katarzyna Burzec,

Lucyna Cichoń, Patrycja Czekajska,

Katarzyna Godzwa, Aleksandra Michalska,

Sylwia Nowosz, Ewa Pawelec-Sołowow,

Agata Stolarska, Magdalena Świątek,

Magdalena Zalewska, Jan Burtan,

Kamil Zwolski, Karolina Pindor,

Przemysław Sarnecki, Aleksandra Śliwińska,

Martyna Kuzimińska, Małgorzata Wójciga,

Paulina Sowa, Dorota Słomka, Łukasz Woźniak,

Katarzyna Sidorowska,Tomasz Smutek, Anna Wasil.

/plansza zaktualizowana dn.13 czercwa 2013/
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