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I. WSTĘP. 

 

I.1.  Podstawa cel i zakres dokumentacji. 

 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Lublin a Zakładem Zieleni 

LSM sc z Lublina. 

 

Celem  dokumentacji  jest  opracowanie metod łagodzenia negatywnego oddziaływania 

przestrzenno-widokowego budowanej drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica”  

obwodnicy miasta Lublin, w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, będącej przedłużeniem Alei 

Solidarności (dalej „Inwestycji”), na obszar skansenu - Muzeum Wsi Lubelskiej (dalej MWL). 

Dokumentacja ma charakter koncepcyjny. 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
 

1.  Analizę materiałów wejściowych do opracowania,  w tym : 

a. tez dotyczących omawianej problematyki,  zawartych w  oficjalnych  wystąpieniach  instytucji i 

stowarzyszeń, które zainicjowały potrzebę uzupełniającego rozpoznania oddziaływania przestrzenno-

widokowego budowanej drogi na obszar MWL. 

b.  najważniejszych dla przedmiotu opracowania decyzji i opinii urzędów administracji państwowej i 

samorządowej. 

c.  istniejącej dokumentacji projektowej  dotyczącej budowanej drogi, w aspekcie  rozpatrywanego 

problemu.  

2.  Określenie możliwych do realizacji obszarów i kierunków działań ochronnych dla obszaru MWL. 

3.  Opracowanie zasad i metod łagodzenia negatywnego wpływu budowanej drogi na jej powiązania 

przestrzenno-widokowe z obszarem MWL  z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 

administracyjno-prawnych.  

4.  Sporządzenie wytycznych dla dokumentacji wykonawczej, mającej stanowić  niezbędną 

kontynuację dla realizacji ustaleń koncepcji. 

 

I.2.  Materiały wejściowe.  

 

I.2.1. Materiały opiniodawcze (chronologicznie). 
 

I.2.1.a . Artykuł w tygodniku „Nowy Tydzień w Lublinie” 10-16 września 2007 r,. z wypowiedzią  

m.in. Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej dr Mieczysława Kseniaka, dotycząc ą przebiegu planowanej 

drogi. 
 

I.2.1.b . Pisma Rada Kultury Przestrzeni  przy Prezydencie Miasta Lublin – dalej RKP do Prezydenta 

Miasta Lublina z dnia 08 maja, 30 maja oraz 04 lipca 2012 r. w sprawie podjęcia działań w celu 

przeanalizowania wpływu budowanej drogi na walory krajobrazowe MWL  oraz podjęcie działań 

zaradczych. 
 

I.2.1.c.  Protokół Zespołu Opiniodawczo-Konsultacyjnego ds.  Przyrody (dalej ZOKdP) przy Prezydencie  

Miasta Lublina z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zapobieżenia usunięcia drzewostanu rosnącego 

przy ul. Warszawskiej w Lublinie w obszarze granicy MWL. 
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I.2.1.d. Pismo Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej – do Prezydenta Miasta Lublina z dnia 11 lipca 2012 

r. (znak A/25/2012) również w sprawie zachowania tegoż drzewostanu. 

 

I.2.2. Materiały  o charakterze administracyjno-prawnym, najważniejsze dla analizowanej 

problematyki (chronologicznie). 
 

I.2.2.a. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z dnia 24 czerwca 2008 r. znak 

IN/41/366/2543/2008, skierowane do  firmy projektowej „MOSTY”  KATOWICE  w sprawie lokalizacji 

obiektów zabytkowych i warunków ich ochrony  w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do 

węzła drogowego „Dąbrowica”  obwodnicy miasta Lublin, w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 
 

I.2.2.b. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z dnia 03 lipca 2009 r. znak 

IN/41/323/2548/09, skierowane do  Urzędu Miasta Lublin – Departamentu Pierwszego Zastępcy 

Prezydenta Wydziału Inwestycji (dalej WI UM Lublin) opiniującego wpływ „Inwestycji” na obszar 

zespołu krajobrazowo-architektonicznego skansenu Muzeum Wsi Lubelskiej wpisanego  

do rej. Zab. Woj. Lub. Pod nr A/813. 
 

I.2.2.c. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  (dalej RDOŚ) w Lublinie z dnia 

06 sierpnia 2010r. znak RDOŚ-06-WOOŚ.4652/10-44-2/10/kpa, w sprawie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy drogi dojazdowej do 

węzła drogowego „Dąbrowica”  obwodnicy miasta Lublin, w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 i 

opracowania raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 

I.2.2.d. Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 sierpnia 2010 r. znak OŚ.OŚ.III.7624-85/10  

o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko planowanej Inwestycji 

oraz zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
  

I.2.2.e.  Postanowienie  RDOŚ z dnia 02 lutego 2011 r. znak RDOŚ-06-WOOŚ.6651/10-10/10/kpa 

uzgadniające realizację przedsięwzięcia z  określeniem jego warunków. 
 

I.2.2.f.  Decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia 03 lutego 2011 r. znak OŚ.OŚ.III.7624-85/10 

orzekająca określenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia oraz 

nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

 

I.2.3. Materiały planistyczno-projektowe. 
 

I.2.3.a.  Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy „Budowa drogi dojazdowej do węzła 

drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin, w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 

(odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta” opracowana przez 

firmę  „MOSTY” KATOWICE. (listopad 2009 r.) 
 

I.2.3.b.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez firmę  „MOSTY” 

KATOWICE. (listopad 2010 r.)  
 

I.2.3.c.  Mapa z perspektywicznym planem zagospodarowania obszaru MWL  opracowana przez Biuro 

Projektowo-Badawcze „Miastoprojekt-Lublin)  (kwiecień 1983 r.) 
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II. OGÓLNA ANALIZA MATERIAŁÓW WEJŚCIOWYCH. 

 

Ogólna analiza materiałów wejściowych nakreśla, w formie streszczenia lub wypunktowania , 

zasadnicze i najważniejsze dla przedmiotu opracowania , zapisy  poszczególnych dokumentów. 

 

II.1. Materiały opiniodawcze. 

 

Ad.I.2.1.a . – Wypowiedź  Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej  sugerująca obudowanie drogi tunelem, 

w okolicach skansenu, dla ochrony krajobrazu oraz ochrony akustycznej.   

 

Ad.I.2.1.b . – W pismach do Prezydenta Miasta Lublin, RKP, przeprowadzając analizę krajobrazową ,  

zwraca uwagę na kolizje widokowo-przestrzenne planowanej inwestycji z obszarem MWL , postulując 

przeprowadzenie w tej sprawie konsultacji  oraz opracowanie dokumentacji  i zapewnienie środków 

na realizację jej ustaleń w celu zniwelowania negatywnych  skutki budowy drogi. 
 

Ad.I.2.1.c. - ZOKdP postuluje zachowanie, przeznaczonego w ustaleniach dokumentacji wykonawczej 

Inwestycji,  „…cennego przyrodniczo i wartościowo drzewostanu”  rosnącego przy ul. Warszawskiej w 

Lublinie w obszarze granicy MWL (numery inwentaryzacyjne drzew 545-569, 585-594, spodziewając 

się  korekty projektu. 
 

Ad.I.2.1.d. - Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej postuluje podjęcie „odpowiednich kroków” w sprawie  

„…drzew znajdujących się wzdłuż granicy skansenu z AL. Warszawską od cerkwi do tzw Białej Bramy 

(drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 545-583)”,  ocenianych jako niekolizyjnych względem 

planowanej Inwestycji, stanowiących „…naturalną, zieloną granicę skansenu… tworzącą 

niepowtarzalny klimat lubelskiej wsi” 

 

II.2. Materiały  o charakterze administracyjno-prawnym. 

 

Ad.I.2.2.a. – WUOZ informuje firmę „MOSTY” KATOWICE,  że „…planowana inwestycja odcinkowo jest 

kolizyjna z Muzeum Wsi Lubelskiej…”  uważając  za niedopuszczalne „… jakiekolwiek ingerencje budowlane i 

zmiany ukształtowania terenu w strefie objętej ochroną” dodając, że „ Na etapie uzgadniania … miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacja przedmiotowego odcinka Al. Solidarności bezpośrednio 

przy granicy południowej Muzeum Wsi Lubelskiej, została negatywnie zaopiniowana przez WUOZ w Lublinie” 

postulując dalej „… aby dokumentacja projektowa uwzględniała rozwiązania (techniczne, przyrodnicze, 

architektoniczne), które zminimalizują negatywny wpływ inwestycji na bezpośrednie otoczenie i teren 

zabytkowego Muzeum” 
 

Ad.I.2.2.b. – WUOZ informuje Wydział Inwestycji UM Lublin (w odpowiedzi na jego prośbę o opinię 

dot. projektu Inwestycji) i wyraża pozytywną opinię w tej sprawie, stwierdzając, że projekt  „…winien 

zawierać rozwiązania techniczne gwarantujące ochronę … walorów przestrzenno-krajobrazowych zabytku 

(MWL aut.) (np. poprzez realizację pasa zieleni izolacyjnej).” 
 

Ad.I.2.2.c. W odpowiedzi  na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Lublin (dalej 

WOŚ UM Lublin)   w sprawie opinii dotyczącej potrzeby  przeprowadzenia   oceny oddziaływania na 

środowisko planowanej Inwestycji (dalej WOŚ UM Lublin) oraz  WI UM Lublin o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i karty informacyjnej przedsięwzięcia,  RDOŚ  informuje o 
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konieczności  opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien 

uwzględnić  m.in.: 

 

„…w zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze: 

… 

19. Analizę oddziaływań inwestycji na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem okolic Ogrodu Botanicznego 

UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz doliny rzeki Czechówki…” 

uzasadniając potrzebę opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

m.in. tym, że zgodnie z zapisami MPZP  „… planowany odcinek drogi… objęty jest strefą ochrony krajobrazu 

otwartego z daleką ekspozycją zewnętrzną /EZ/, strefą o charakterze parku kulturowego, ochrony i 

kształtowania krajobrazu kulturowego założenia dworskiego na Sławinie,  łącznie z terenem Muzeum Wsi 

Lubelskiej/B4/ …”  
 

Ad.I.2.2.d. – W odpowiedzi na wniosek WI UM Lublin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach Inwestycji, Prezydent Miasta Lublina, po zapoznaniu się z w/w postanowieniem 

RDOŚ, postanawia  nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

planowanej Inwestycji i ustala zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie 

zapisami w w/w postanowieniu RDOŚ. 
 

Ad.I.2.2.e. – postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z określeniem 

warunków, wśród  których dla przedmiotu niniejszego opracowania najważniejsze są: 

„… 

I. … 

24. Drzewa nie przeznaczone do wycięcia, które mogą być narażone na zniszczenie w wyniku prowadzonych 

prac należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem…” dalej opis sposobu zabezpieczeń  

„…Należy unikać  prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew. Ewentualne prace prowadzone w strefie 

korzeniowej (od pnia drzewa do 2m od obrysu korony) należy wykonywać ręcznie, poza okresem wegetacyjnym 

(tj. w miesiącach wrzesień-marzec . W przypadkach prowadzenia takich prac w okresie wegetacyjnym wykopy 

muszą być zabezpieczone matami słomianymi oraz należy je podlewać wodą.” 

… 

27.  Aby zrekompensować wycinkę drzew i krzewów oraz poprawić estetykę krajobrazu zaleca się wykonanie 

dodatkowych nasadzeń.” 

… 

31. Aby ograniczyć ilość zderzeń ptaków z pojazdami … należy planować nasadzenia zieleni jak najdalej 

umiejscawiane od drogi, ponadto należy je tworzyć z rodzimych gatunków krzewów i drzew. 

… 

II.  

12. Lokalizacja nasadzeń powinna być opracowana na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i 

powinna uwzględniać szczegółowe rozwiązania drogowe… nie należy wprowadzać gatunków mogących 

stanowić zagrożenie dla rodzimej flory (gatunki pochodzenia obcego…)… należy zrezygnować z nasadzeń 

gatunków, które posiadają owoce, będące pokarmem dla ptaków 

… 

VIII. Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej … 

- w zakresie dotyczącym oddziaływania na klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem…” 

 

Ad.I.2.2.f. – W decyzji Prezydenta Miasta Lublin działając w jego imieniu Dyrektor WOŚ UM Lublin 

wydał zgodę na realizację inwestycji , uwzględniając  warunki zapisane w w/w postanowieni RDOŚ. 

W uzasadnieniu do decyzji  należy zwrócić uwagę na następujące zapisy: 
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Str.16  

„…  Gospodarka istniejącym drzewostanem zmierza  do usunięcia z terenu opracowania jedynie drzew i 

krzewów kolidujących z robotami budowlanymi.”  

… W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, … znajduje się Muzeum Wsi Lubelskiej… W celu ochrony walorów 

przestrzenno krajobrazowych zabytku zalecono wykonanie przezroczystych ekranów akustycznych… 

… Po zakończeniu prac budowlanych teren powinien zostać uporządkowany, a walory krajobrazowe zmienione 

w czasie rozbudowy, powinny zostać odtworzone na miarę nowych warunków technicznych. … Dotychczasowy 

krajobraz zostanie zmieniony, jednak wystąpi możliwość  ekspozycji atrakcyjnego krajobrazu dla podróżujących 

projektowaną drogą. …” 

 

II.3. Materiały planistyczno-projektowe. 

 

Ad.I.2.3.a.  W ramach opracowania  skorzystano z elementów dokumentacji projektowej 

zamieszczonej w  ogłoszeniu UM Lublin o przetargu na przeprowadzeni realizacji Inwestycji. Dla 

realizacji  celu niniejszego opracowania dokonano niezbędnego wyboru i scalenia następujących 

planistycznych elementów projektowanej drogi : 

- przebiegu jezdni  głównych i łącznic oraz ciągów pieszo-rowerowych  

- lokalizacji obiektów inżynieryjnych w tym mostów, wiaduktów, estakad, konstrukcji oporowych oraz    

  stref gruntu zbrojonego i ekranów akustycznych 

- układu terenów zieleni w tym skarp projektowanych i adaptowanych 

- układu oświetlenia ulicznego  

- przebiegu istotnych dla szaty roślinnej sieci uzbrojenia technicznego terenu 

- projektowanych lokalnych korekt tras rzeki Czechówki  

- inwentaryzacji szaty roślinnej 

- kilometrażu tras 

 

Scalenie wybranych elementów planistycznych posłużyło do opracowania mapy ukierunkowanej na 

potrzeby  niniejszej koncepcji . 
 

Dla potrzeb oceny  oddziaływania  krajobrazowego budowanej drogi na obszar MWL  w celu 

określenia wzajemnych relacji wysokościowych,  przeprowadzono analizę profili  podłużnych oraz 

przekrojów w/w projektowanych elementów zagospodarowania, wykorzystaną następnie dla potrzeb 

analizy przestrzenno-widokowej w formie przekrojów  z wybranych najważniejszych  punktów 

widokowo-obserwacyjnych na terenie MWL. 

Przeanalizowane  elementy projektu wykonawczego zostały wykorzystane w części graficznej 

niniejszego opracowania. 

Ad.I.2.3.b.  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w rozdziale „8. Uzasadnienie 

proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko…” 

W podrozdziale „8.4. Zabytki i krajobraz kulturowy …” stwierdza, że „… W bezpośrednim sąsiedztwie 

przedmiotowej drogi … zlokalizowane jest Muzeum Wsi Lubelskiej, objęte ochroną konserwatorską… 

Mając na uwadze ochronę walorów krajobrazowych lubelskiego Skansenu konieczne jest zastosowanie 

(technicznych, przyrodniczych, architektonicznych) rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na 

bezpośrednie otoczenie i teren zabytkowego Muzeum…” w dalszej treści  podrozdziału zapisy na temat 

stanowisk archeologicznych. 
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W rozdziale „11 Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie ograniczanie… negatywnych 

oddziaływań na środowisko …” w podrozdziale „11.2.4. Postępowanie w zakresie przekształcania gruntu i 

krajobrazu. 

W celu minimalizacji niekorzystnego odbioru w krajobrazie ekranów akustycznych ekrany powinny być 

wkomponowane w istniejące zagospodarowanie terenu i uwzględniać jego wymagania (pochłaniające np. typu 

„Zielona Ściana”, przezroczyste na obiektach i w miejscach, gdzie zlokalizowane są zabytki lub kombinowane w 

miejscach ograniczonej widoczności). 

W celu złagodzenia ostrych kształtów zaproponowanych ekranów proponuje się obsadzenia z Winobluszczu 

pięciolistkowego,  Winobluszczu trójklapowaego, Bluszczu pospolitego, w zależności od orientacji ekranów” 

W rozdziale „12. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków … w sąsiedztwie lub bezpośrednim 

zasięgu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia” w podrozdziale 12.2. (pełna treść podrozdziału) 

 „12.2. Określenie założeń do programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym 

oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego. 

Z wykonanych w niniejszym raporcie analiz dotyczących oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

wynika, że skansen znajdzie się w zasięgu oddziaływania zanieczyszczeń oraz hałasu. W celu ekspozycji 

widokowej skansenu oraz ogrodu botanicznego – zlokalizowanych przy budowanej drodze, konieczna jest 

budowa ekranów przezroczystych, które zatrzymają w pasie drogowym zanieczyszczenia powietrza”  (pełna 

treść podrozdziału) 

 

Ad.I.2.3.c.  Dla potrzeb niniejszego opracowania niezbędne było zapoznanie się z perspektywicznymi 

planami  zagospodarowania terenu MWL.  Analizowany plan opracowany w 1983 jest jedynym 

obowiązującym dokumentem tego typu, zatem należy go uznawać za obowiązujący, mimo 

stwierdzenia na etapie wstępnego rozpoznania ewidentnej kolizji budowanej drogi z jego 

fragmentem (Sektor Nadbuże i częściowo Podlasie i Polesie Lubelskie). 

 

II.4. Konkluzje wynikające z analizy materiałów wejściowych. 

 

Obawy dotyczące  niekorzystnego oddziaływania przestrzenno-widokowego projektowanej drogi na 

obszar Muzeum Wsi Lubelskiej istniały w świadomości zainteresowanych podmiotów już na etapie 

zapisów w MPZP Lublina (WUOZ) jak również w fazie wstępnych konsultacji społecznych dotyczących 

przebiegu projektowanej drogi (Dyrektor MWL). Potencjalne zagrożenia dla zabytkowego krajobrazu 

MWL  były również podnoszone podczas drugiej fazy procesu inwestycyjnego tj. w procesie oceny 

oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko podczas ustalania warunków jej realizacji (RDOŚ, 

WOŚ UM Lublin) jak również w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej 

Raport).  Rezultatem płynącym z powszechnej, jak wykazano, świadomości potencjalnych kolizji 

przestrzenno-widokowych planowanej inwestycji z krajobrazem MWL były ustalenia projektowe i 

zapisy w decyzjach administracyjnych zezwalających na budowę drogi, które sprowadziły się do 

następujących działań zapobiegających negatywnemu procesowi: 

- dla „ochrony” krajobrazu MWL należy doprowadzić do otwarcia widokowego!!!   (postanowienie 

RDOŚ, warunki WOŚ UM Lublin, Raport)z planowanej drogi w kierunku skansenu poprzez 

wprowadzenie transparentnych ekranów akustycznych (jak powszechnie wiadomo każdy rodzaj 

otwarcia jak również przesłonięcia  widoku działa w dwu przeciwnych kierunkach)  

- dla złagodzenia „ostrych kształtów ekranów” (Raport) proponuje się wprowadzenie w ich obszar 

pnączy (zalecenie to dotyczy chyba ekranów typu „zielona ściana” -  ten rodzaj ekranów nie jest 

zaprojektowany  w obszarze MWL, ponieważ ekrany z plexiglasu straciłyby z upływem lat swoją 

przezroczystość wskutek przesłonięcia ścianą z pnączy) 
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- dla zrekompensowania usunięcia drzew  oraz poprawy estetyki krajobrazu (postanowienie RDOŚ, 

decyzja WOŚ UM Lublin) należy wykonać dodatkowe nasadzenia (termin „dodatkowe” dotyczy chyba 

proponowanych w Raporcie nasadzeń pnączy ponieważ dokumentacja wykonawcza inwestycji w 

ogóle nie zawiera  projektu szaty roślinnej granic miasta a tym samym w obszarze MWL). 

- zapewnieniu, że Gospodarka istniejącym drzewostanem zmierza  do usunięcia z terenu opracowania jedynie 

drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi, co w dalszej treści opracowania okaże się zapisem 

nieprecyzyjnym 

- uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych i odtworzenia walorów  zmienionego 

krajobrazu na miarę nowych warunków technicznych - działanie bez znaczenia w odniesieniu do 

obszaru MWL w świetle następującego  po tym  stwierdzeniu, że” Dotychczasowy krajobraz zostanie 

zmieniony, jednak wystąpi możliwość  ekspozycji atrakcyjnego krajobrazu dla podróżujących projektowaną 

drogą” – nieuzasadnione i przewrotne usankcjonowanie prymatu  ulotnego wrażenia widokowego 

podróżnych nad trwałym  odbiorem wizualnym otoczenia skansenu przez zwiedzających, którym tym 

samym również proponuje się możliwość  ekspozycji atrakcyjnego krajobrazu – czyli drogi 

ekspresowej poprzez  przezroczyste ekrany lub w sposób bezpośredni (w miejscach gdzie nie 

przewidziano lokalizacji ekranów akustycznych) 
 

Lokalizacja przezroczystych ekranów akustycznych na styku z południowymi obrzeżami terenu  MWL 

dla jak to nazwano „ekspozycji atrakcyjnego krajobrazu”  wnętrza skansenu jest częściowo 

nieuzasadniona, gdyż blisko połowa jego granicy (na dystansie ok. 450m) będzie niewidoczna z 

powodu przesłonięcia drzewami rosnącymi w jego pasie granicznym. (korony tych drzew będą 

zlokalizowane w niektórych fragmentach w odległości  kilku metrów od powierzchni ekranów)  

W związku z tym,  w odniesieniu do zapisanej, w dokumentach administracyjnych i Raporcie, dbałości 

o bezpieczeństwo ptaków(elementy odstraszające naklejane na powierzchnie ekranów ), warto 

rozpoznać przy udziale specjalistów czy zakładana przezroczystość  ekranów nie zostanie w ten 

sposób zakłócona, co mogłoby stwarzać dla przelatujących ptaków niebezpieczeństwo zderzenia ze 

ścianą ekranów. Jest to problem ważny również dla niniejszego opracowania gdyż postulowane w 

Raporcie oraz materiałach RKP wprowadzanie pnączy oraz ich rozwój, przy ekranach akustycznych, 

pomijając fakt utracenia funkcji  „możliwości  ekspozycji atrakcyjnego krajobrazu dla podróżujących”, może 

zagrażać  awifaunie.  
 

Po upływie okresu niezbędnych uzgodnień oraz zakończeniu administracyjnego procesu 

przygotowania inwestycji do realizacji 24 kwietnia 2012 r. Zarząd Dróg i Mostów UM Lublin (dalej 

ZDiM UM Lublin) ogłosił przetarg na budowę przedmiotowego odcinka drogi. Na tym etapie jak 

również już po wyborze 04 lipca 2012 r. wykonawcy robót budowlanych (Budimex SA),  problem 

kolizji budowanej drogi z obszarem MWL powrócił w formie, skierowanych do Prezydenta Miasta 

Lublin interpelacji, wniesionych przez  RKP, Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej oraz ZOKdP w sprawie 

przeanalizowania problemu podjęciu działań zaradczych oraz ochronie części drzewostanu 

przeznaczonego do usunięcia w związku z planowanymi robotami drogowymi.  

Te działania były impulsem dla władz Lublina do podjęcia starań o zahamowanie lub 

zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania budowanej drogi na krajobraz i charakter wnętrz 

Muzeum Wsi Lubelskiej poprzez podjęcie decyzji o opracowaniu niniejszej dokumentacji. 
 

Niestety,  niedostateczna bądź powierzchowna lub wyłącznie deklaratywna, dbałość o ochronę 

krajobrazu MWL na etapach uzgadniania inwestycji i wydawania zgody na jej realizację oraz 

spóźniona w świetle istniejących przesądzeń administracyjno-prawnych (m.in. podpisanie umowy na 
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budowę odcinka obwodnicy Lublina) interwencja społecznych i instytucjonalnych czynników 

opiniodawczych, w dużym stopniu utrudniły bądź uniemożliwiły  zastosowanie części rozwiązań 

służących wprowadzaniu przesłon dla niepożądanych przestrzennie i widokowo elementów 

zagospodarowania terenu otoczenia MWL.  
 

Przeprowadzona powyżej ogólna analiza materiałów wejściowych do niniejszego  opracowania była 

niezbędna  dla dalszego postępowania  projektowego, którego komplementarnym i merytorycznie  

uzasadnionym celem  jest stworzenie zbioru zaleceń  dla zapobieżenia  powstawaniu tak 

niekorzystnych okoliczności.  

 

 

III. ANALIZA PRZESTRZENNO-WIDOKOWA ODDZIAŁYWANIA REALIZOWANEJ INWESTYCJI 

NA KRAJOBRAZ MUZEUM WSI LUBELSKIEJ. 

 

III.1.  Analiza elementów projektu wykonawczego budowy drogi w odniesieniu do celu 

opracowania. 
 

Analizie poddano 1,5 km odcinek budowanej drogi na styku z południowo wschodnią granicą MWL 

pomiędzy km 142+300 a 143+800 w odniesieniu do AL. Solidarności. 
 

 
Rys.1. Przebieg analizowanego odcinka budowanej drogi na planie miasta. 

 

Zasadniczym elementem drogi są fragmenty ulic Al. Solidarności i AL. Warszawskiej wraz z drogami 

dojazdowymi (Łącznice Ł 1-Ł6 w tym Ł2 i Ł3 jako estakady). W obszarze drogi zlokalizowano mosty 

drogowe (MD3 i MD7)- nad rzeką Czechówką  oraz wiadukty WD5, WD6 i WD8). Rzeka Czechówka 

będzie miała regulowane koryto w miejscach przebiegu trasy drogi. Północnymi obrzeżami Al. 

Solidarności na granicy z MWL, poprowadzono ciąg pieszo-rowerowy (CPR2). 
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Granica inwestycji przebiega częściowo stycznie do granic MWL przekraczając je wyraźnie w części 

północno-wschodniej (Łącznice Ł5 i Ł6).    

W związku z przedbiegiem drogi mniej więcej równolegle  do południowego zbocza pradoliny  

rz. Czechówki , północne fragmenty elementów drogi zostaną częściowo wyniesione ponad teren dna 

doliny znajdujący się w obszarze MWL.  Takie trasowanie drogi ponad istniejącym terenem, 

wymagało zaprojektowania  nasypów, miejscami  stabilizowanych m.in. skarpami i murami 

oporowymi  lokalnie wyniesionymi ponad teren przyległy do  ich północnej strony na wysokość 8 m. 

Takie wyniesienie masywu drogi ponad teren przyległy do granic MWL spotęgowane dodatkowo 

ścianą ekranów akustycznych o wysokościach od 5 do 7m, montowanych na koronach murów, 

powoduje powstanie monumentalnej (łącznie do 15m wysokości) dominanty terenowej, w miejscu 

pokrytego naturalną szatą roślinną zbocza doliny rz. Czechówki, stanowiącego dotychczasowe 

zamknięcie krajobrazowo-widokowe południowej granicy skansenu. (patrz Część graficzna - Plansza 

Nr 1 –Dokumentacja fotograficzna). Znaczne przewyższenie ścian utworzonych z nasypów i  ekranów 

akustycznych będzie optycznie spotęgowane szeregiem słupów oświetleniowych widocznych ponad 

górnymi krawędziami ekranów na wysokość  od 5 do 7m. (patrz Część graficzna – Plansza Nr 2 –

Przekroje) 
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Rys.2. Przykładowy przekrój przez fragment drogi (km 142+800) w pobliżu zachodniej granicy MWL. Skala  1:200. 

 

Przebieg nasypów drogi, zabezpieczonych skarpami i murami oporowymi, przebiega w odległości od 

10 do 30m od granic MWL. Znacznie bliżej tych granic poprowadzono trasę ciągu pieszo-rowerowego 

CPR2 .  

Pomimo negatywnego oddziaływania przestrzenno-widokowego ekranów akustycznych, należy 

dostrzec ich pozytywną rolę w oddziaływaniu na klimat akustyczny wnętrza skansenu, co jest łatwe 

do zweryfikowania podczas przebywania we wschodniej części muzeum (Nadbuże) w sytuacji 

obecnej - przed budową drogi (uciążliwy hałas samochodów od strony AL. Warszawskiej). Trudno 

zatem zrozumieć dlaczego w projekcie wykonawczym, pomimo uwarunkowań zawartych w decyzjach 

administracyjnych nakazujących ochronę akustyczną wnętrza muzeum, zaprojektowano długą na 
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112m przerwę pomiędzy ciągami ekranów nr 19 i 20 (EK19 i EK20). Przerwa ta zaczyna się od 

zachodniej granicy MWL  i przebiega w kierunku zachodnim. Zrozumiałe jest uzasadnienie , że 

zgodnie z obowiązującymi normami ochrony przed hałasem, nie zakłada się specjalnych form 

ochrony dla terenów o przeznaczeniu przemysłowym (siedziba MPWIK) i łąkowym , lecz trudne do 

pojęcia jest założenie, że fale dźwiękowe są odbijane lub pochłaniane przez granice działek 

ewidencyjnych.  

 

 
   Rys.3. Przerwa w ciągach ochrony akustycznej w pobliżu zachodniej granicy MWL i przewidywane skutki rozchodzenia się    

               fal dźwiękowych (km od 142+662 do 142+774 – AL. Solidarności).  

 

W ramach gospodarki istniejącym drzewostanem dokumentacja wykonawcza przewiduje  usunięcie 

wszystkich drzew kolizyjnych względem projektowanych elementów zagospodarowania i przyjętego 

sposobu ich wykonania. Jak wykazały działania podjęte w trakcie powstawania niniejszego 

opracowania kwalifikacja drzew przeznaczonych do usunięcia była mało precyzyjna a metodę 

typowania drzew do likwidacji należy określić mianem totalnej. 
 

W związku z tym, że granice inwestycji są zbieżne z  granicami Muzeum Wsi Lubelskiej, a najmocniej 

oddziałujące na krajobraz -  jezdnie wraz z obiektami inżynieryjnymi (mosty, wiadukty, mury oporowe 

i ekrany akustyczne) przebiegają w odległości od 10 do 20m od terenu MWL, należy stwierdzić, że 

lokalizacja budowanej drogi  i jej  układ przestrzenny będą negatywnie oddziaływać na wnętrza 

skansenu. 

 

III.2.  Analiza powiązań przestrzenno-widokowych obszaru skansenu i budowanej drogi. 

 

Jak wynika ze wstępnej analizy dokumentacji projektowej wzajemne oddziaływanie przestrzenno-

widokowe obszaru skansenu i budowanej drogi , w przyjętej do realizacji  formie, sprowadzi się do 

korzystnego dla użytkowników drogi  tzw. krajobrazu zapożyczonego (atutu zapisanego w decyzjach 
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administracyjnych)  w postaci otwarcia widokowego na wnętrza muzeum oraz poważnego 

przekształcenia wręcz zdemolowania krajobrazu otoczenia MWL w odbiorze zwiedzających. 
 

 W związku z powyższym  powiązania przestrzenno widokowe obszaru skansenu z budowaną drogą 

zostaną przeanalizowane jednokierunkowo mianowicie w zakresie oddziaływania budowanej drogi 

na obszar wnętrz architektoniczno-krajobrazowych muzeum. 

 

Dla określenia wpływu budowanej drogi na krajobraz wnętrz skansenu przeprowadzono analizę 

uwzględniającą: 
 

1. Wskazania zagrożeń powiązań przestrzenno-widokowych zawarte w analizie RKP. 

2. Własną ocenę powiązań widokowych wnętrz muzeum z przestrzenią budowanej  drogi 

uwzględniających: 

- zróżnicowane pod względem lokalizacji istniejące otwarcia widokowe i naturalne oraz 

zaaranżowane najpopularniejsze punkty widokowo-obserwacyjne  

- istniejące zamknięcia widokowe scenerii wnętrz skansenu, podlegające  przekształceniom z powodu 

budowy drogi 

- istniejące zagospodarowanie wnętrz skansenu z uwzględnieniem architektury i układu szaty 

roślinnej  jako elementów kształtujących ściany wnętrz, kulisy i przesłony krajobrazowe 

3. Perspektywiczne zmiany układu architektoniczno-krajobrazowego nieurządzonych obszarów MWL, 

w oparciu o istniejący zagospodarowania oraz rozpoczęte inwestycje. 

4. Dynamikę rozwoju istniejących form roślinnych w obszarze skansenu i na jego obrzeżach. 

 

Narzędziami umożliwiającymi przeprowadzanie powyższej analizy były opracowane  dla potrzeb 

niniejszej dokumentacji - mapy oraz przekroje widokowe  wybranych fragmentów terenu, do których 

wykorzystano: 
 

1. Wybrane, istotne dla potrzeb opracowania elementy projektu wykonawczego. 

2.  Zdjęcia satelitarne terenu skansenu, w oparciu o które określono lokalizację drzewostanu (z 

powodu braku aktualnej inwentaryzacji szaty roślinnej) 

3. Ocenę parametrów istniejącego drzewostanu (wysokości drzew, stan zachowania) 

4. Dokumentację fotograficzną wykonaną we wrześniu 2012r. 

5. Plan zagospodarowania terenu MWL. 

6. Wizję lokalną przy udziale pracowników MWL  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono: 
 

1.  Istotną skalę przekształceń przestrzeni otoczenia skansenu na styku z przebiegiem budowanej 

drogi z uwzględnieniem w szczególności zmian istniejącego, rustykalnego  w charakterze tła doliny  

rz. Czechówki na wkraczające w jej obszar widokowy konstrukcje budowlane infrastruktury drogi. 

2. Dodatkowe niepożądane elementy zagospodarowania terenu otoczenia muzeum w istniejących 

otwarciach panoramicznych z obszaru skansenu w kierunku południowym (współczesna zabudowa 

mieszkaniowa ul. Sławin) 

3. Rozmiar przekształceń terenu granicznego skansenu i oddziaływania elementów drogi w układzie 

wertykalnym i horyzontalnym. 

4. Obszary muzeum zagrożone negatywnym oddziaływaniem budowanej drogi. 
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5. Zróżnicowanie skali negatywnych powiązań widokowych w zależności od lokalizacji wysokościowej 

stanowisk  obserwacyjnych (np. na północnym zboczu i na dnie doliny)  z przełożeniem na rodzaj  

i charakter ewentualnych przesłon widokowych. 

6. Parametry (położenie, skalę) potencjalnych przesłon terenowych hamujących negatywne  

oddziaływania przestrzenno-widokowe zarówno w obszarze skansenu jak również poza jego 

granicami. 

7. Obszary muzeum niezagrożone powiązaniami widokowymi z budowaną drogą. 

8. Negatywne powiązania widokowe przebiegu drogi z wnętrzem muzeum z dalekiej perspektywy w 

odległości co najmniej 500m od jego granic. 

 

Elementy analizy widokowo- przestrzennej oraz jej wyniki zostały opracowane graficznie (Część 

graficzna- Plansze Nr 1-4).  

 

Najpoważniejsze  dysonanse  widokowe pomiędzy budowaną drogą a obszarem skansenu będą 

odbierane z punktów  widokowych zlokalizowanych na północnym zboczu doliny rz. Czechówki 

głównie z wysokości budowanego aktualnie Miasteczka,  spod Stajni ułańskiej oraz w kierunku 

południowo-zachodnim  z placu z Kościołem z Matczyna  i południowo-wschodnim z budynku 

Dyrekcji Muzeum.  W widoku z tych miejsc, poza budowaną drogą jest widoczna również 

współczesna zabudowa ul. Sławin. Z terenu Zespołu Zabudowy Dworskiej Z Dworem z Żyrzyna (przy 

założeniu adaptacji istniejącego drzewostanu) obszar drogi nie powinien być widoczny.  

Dużą rolę jako przesłona terenowa dla budowanej drogi,  będzie pełnić masyw drzewostanu 

granicznego rozciągający się na długości ok. 500m wzdłuż południowej granicy muzeum. 

Kolizje widokowe budowanej drogi z wnętrzem muzeum w panoramach widokowych z miejsc 

zlokalizowanych na zboczu dolin będą wymagały zastosowania najwyższych przesłon terenowych, 

często przekraczających wysokość 20m. Przesłony te powinny być lokalizowane w strefach 

granicznych skansenu i poza nimi. Istnieje możliwość wprowadzenia przesłon mniejszej skali w 

obszarze muzeum (skrócenie perspektywy) lecz będą to przesłony tworzące ściany ażurowe (wnętrza 

typu obiektywnego rzadziej subiektywnego1) z powodu konieczności adaptacji istniejących i 

pożądanych otwarć widokowych, zatem ich oddziaływanie będzie pełnić funkcję o charakterze  

częściowo osłabiającym niekorzystne powiązania widokowe. 

 

Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku  punktów widokowych zlokalizowanych na dnie 

doliny. W związku z inną perspektywą w porównaniu do widoków z miejsc wyżej położonych, oraz 

częściowym istniejącym zagospodarowaniem terenu (budynki, szata roślinna) większość obszaru jest 

widokowo  chroniona przed negatywnym oddziaływaniem drogi. (wnętrza konkretne i  obiektywne). 

Analiza powiązań widokowych z obszaru doliny wykazała jednak istnienie  trzech obszarów o pełnym 

otwarciu  widokowym na  budowaną drogę. Są to obszary niemal całego Sektora Nadbuże oraz  

fragmenty graniczne skansenu na wysokości Remizy z Bedlna i Zagrody z Brzezin (widok z mostku 

przy stawie). 

O ile dwa pierwsze obszary  są  terenami jeszcze niezagospodarowanymi (mniej uczęszczanymi przez 

zwiedzających) o tyle w przypadku wschodniego brzegu stawu i Zagrody z Brzezin mamy do czynienia 

z miejscem o bardzo dużej popularności  wśród odwiedzających skansen. Niekorzystne oddziaływanie 

                                                           
1
 Wnętrze konkretne –wnętrze o ścianach zwartych, w  których ilość otwarć nie przekracza 30%;  wnętrze obiektywne – 

ilość otwarć w ścianach mieści się w przedziale od 30 do 60%; wnętrze subiektywne z wyraźnie ażurowymi ścianami o ilości 
otwarć powyżej 60%. 
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widokowe budowanej drogi w tym miejscu będzie spotęgowane, z powodu powiązania widokowego 

obserwatorów ,na krótkiej  ok. 20 metrowej  perspektywie z zamykającym widok masywem drogi  o 

wysokości porównywalnej z cztero- lub po uwzględnieniu latarni drogowych, pięciokondygnacyjnym 

współczesnym budynkiem mieszkalnym. Jest to miejsce z najtrudniejszym do przesłonięcia widokiem 

na drogę.  

 

Wyniki przeprowadzonej powyżej analizy są podstawą do opracowania zasad i metod łagodzenia 

negatywnego oddziaływania przestrzenno-widokowego budowanej drogi na obszar Muzeum Wsi 

Lubelskiej. 

 

 

IV. ZASADY I METODY ŁAGODZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA PRZESTRZENNO-

WIDOKOWEGO BUDOWANEJ DROGI NA OBSZAR MUZEUM WSI LUBELSKIEJ. 

 

W trakcie rozpoczęcia prac nad opracowaniem środków zaradczych dla perspektywicznego konfliktu 

przestrzennego  pomiędzy budowaną drogą a obszarem Muzeum Wsi Lubelskiej, brano pod uwagę 

szereg  metod.   

We wstępnym doborze zasad i metod łagodzących niekorzystne oddziaływanie inwestycji drogowej 

na teren skansenu, jako najdalej idące, brano pod uwagę m.in. : 
 

1. Lokalne zmiany sposobu zagospodarowania terenu otoczenia drogi.(np. przebieg fragmentów 

ciągu pieszo-rowerowego, zmiany materiałów i elementów latarń) 

2. Zmiany niektórych metod realizacji robót wykończeniowych w tym przy ukształtowaniu terenu i 

robotach ogrodniczych. 

3. Zmiany w rodzaju ekranów akustycznych. 

4. Wykonanie nasadzeń osłonowych z drzewostanu zlokalizowanego w pasach drogowych 

5. Zmiany w tzw. planie wyrębu w kierunku częściowej adaptacji drzewostanu cennego 

krajobrazowo,  przyrodniczo i kulturowo. 

 

W celu zweryfikowania  możliwości wprowadzenia takich działań zorganizowano 13 września 2012 r. 

w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów UM Lublin spotkanie sondażowe, przy udziale zainteresowanych 

podmiotów biorących udział w procesie inwestycyjnym (przedstawiciele:  Inwestora – UM Lublin, 

Generalnego Wykonawcy robót –Budimex S.A.,  Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji -Nadzoru 

Inwestorskiego, WOŚ UM Lublin) oraz instytucji zainteresowanych problematyką Dyrektora Muzeum 

Wsi Lubelskiej, przedstawicieli  RKP oraz autorów opracowania. 

W trakcie omawiania problemu doszło do zdecydowanego wykluczenia możliwości zastosowania  

pierwszych czterech w/w działań. Wpływ na taką ocenę propozycji autorskich miały przesądzenia 

formalnoprawne wynikające z fazy zaawansowania inwestycji (zdobycie właściwych pozwoleń 

administracyjnych oraz rozstrzygnięcie przetargu i ewentualne trudności w rozliczeniu inwestycji z 

współfinansującymi budowę funduszami UE). 

W przypadku ostatniej propozycji, wynikającej również z protestu WML i RKP, uczestnicy spotkania 

postanowili zorganizować odrębne spotkanie 17 września 2012 r. W trakcie tego spotkania ,w 

obecności przedstawicieli Budimex S.A., ZDiM i WOŚ UM Lublin oraz jednego z autorów tego 

opracowania, wstępnie ustalono możliwość  pozostawienia jako niekolizyjnych  względem 

planowanych robót a wytypowanych do usunięcia 18 szt drzew cennych przyrodniczo i krajobrazowo. 
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Szkic protokółu  z przebiegu tego spotkania wraz z mapką sytuacyjną, wobec braku inicjatywy ze 

strony  pozostałych uczestników,  został opracowany przez jednego z autorów tego opracowania i 

przesłany do przedstawiciela nadzoru inwestorskiego oraz WOŚ Lublin. Należy mniemać, że 

wytypowany do adaptacji drzewostan zostanie ocalony a wnioskiem płynącym z tego ustalenia jest 

stwierdzenie, że typowanie drzew do usunięcia w związku z tą inwestycją było nierzetelnie 

przeanalizowane.  

 

Problematyka ta dotyka jednak bardzo istotnej kwestii mającej wpływ na przedmiot niniejszego 

opracowania,  mianowicie ochronę istniejącego drzewostanu, rosnącego poza granicami inwestycji 

lecz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, nie tylko w obszarze MWL lecz również poza nim. Bowiem 

zabezpieczenie istniejących drzew jest pierwszą i najważniejszą z metod przesłaniania  widoku 

budowanej drogi, gdyż jest metodą bez kosztową i już funkcjonującą w przeciwieństwie do 

pozostałych sposobów wymagających nakładów finansowych, na których działanie trzeba będzie 

czekać wiele lat. 

 

IV.1. Zasady łagodzenia negatywnego oddziaływania przestrzenno-widokowego 

budowanej drogi na obszar Muzeum Wsi Lubelskiej. 

 

W związku z eliminacją wielu potencjalnie dostępnych metod łagodzenia niekorzystnego 

oddziaływania budowanej drogi na obszar skansenu, wynikających z istniejących przesądzeń 

formalnoprawnych, autorzy opracowania zostali zmuszeni do ograniczenia  koncepcji do 

wprowadzenia przesłon widokowych.   

 

Obszary i zasady  stosowania przesłon widokowych: 
 

IV.1.1.  Lokalizacja przesłon w kilku obszarach w zależności od funkcji, jakie mają pełnić: 

1. Obszar MWL 

a.  tereny graniczne skansenu – przeznaczone do lokalizacji przesłon wielkoskalowych (Rys.4.) 

blokujących dalekie panoramiczne widoki 

b.  pozostałe tereny muzeum – przeznaczone dla wprowadzania blokad o zróżnicowanej skali, będące 

elementami wyposażenia wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, tworzących ich ściany, 

komplementarne w ochronie wybranych kierunków widokowych 

2. Obszar ciągu pieszo-rowerowego CPR2 

a.  tereny pomiędzy ciągiem pieszym a  granicami skansenu przeznaczone na lokalizację blokad o 

małej skali przeznaczone do niwelacji powiązania widokowego pomiędzy traktem pieszo-rowerowym 

a południowymi obrzeżami  muzeum 

b. tereny (skarpy i mury oporowe z ekranami) przeznaczone na lokalizację blokad o małej  i średniej 

skali  dla osłabienia oddziaływania widokowego infrastruktury drogowej jak również dla 

zróżnicowania faktury ich powierzchni. 

3. Obszar wzdłuż wyregulowanego odcinka rz. Czechówki w kierunku zachodnim od granic MWL dla 

wprowadzenia przesłon wielkoskalowych działających wzdłuż dalekiego panoramicznego powiązania 

widokowego z obszaru MWL w kierunku południowo-zachodnim.  

4. Obszar ul. Sławin  dla wprowadzenia przesłon wielkoskalowych w celu osłabienia oddziaływania 

współczesnej zabudowy ulicy na obszar MWL jednocześnie  dla  poprawy krajobrazu samej ulicy 

(pasmo izolacyjne pomiędzy drogą a zabudową mieszkaniową).  
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Rys.4.  Schematyczny i uproszczony model wprowadzania przesłon roślinnych w zależności od ich skali  (przekrój terenowy 

w pobliżu Zagrody z Brzezin). A -obiekty wielkoskalowe o wysokościach 7-25m; B- obiekty średniej skali 3-7m; C – obiekty o 

małej skali 1-3m; D – obiekty przeznaczone do zmiękczania faktury nawierzchni trawiastych; E – pnącza.  

 

Wysokości przesłon terenowych wynikają z analizy przekrojów widokowych terenu MWL i budowanej 

drogi. Przykładowe przekroje zaprezentowano w Części graficznej- Plansza Nr 2. 

Strefy w zależności od położenia dzielą się na: 

- Strefa 0 – w obszarze MWL 

- Strefa A – w obszarze granicznym MWL 

- Strefa B – w obszarze CPR2 

- Strefa C – w obszarze ul. Sławin 

 

IV.2. Rodzaje przesłon terenowych. 

 

W związku z brakiem możliwości zastosowania działań hamujących negatywne powiązania 

widokowe,  właściwych   dla etapu koncepcji i projektu, z powodu stanu zaawansowania inwestycji, 

zbiór dostępnych rodzajów przesłon terenowych jest ograniczony do: 
 

1. Istniejących obiektów kubaturowych oraz szaty roślinnej. 

Ten rodzaj przesłon należało  uwzględnić ze względu na  stan istniejący oraz przewidywane zmiany 

tego stanu (np. planowane usunięcie grupy drzew w pobliżu Stajni ułańskiej w związku z inwestycją 

budowy Miasteczka, zły stan zdrowotny niektórych drzew, dynamika wzrostu drzew) dla określenia 

potrzeb wprowadzania dodatkowych blokad widokowych w obszarze MWL i jego granicach. 
 

2. Przesłon roślinnych. 

Ten rodzaj przesłon, najbardziej organiczny w odbiorze, jest obarczony zasadniczym mankamentem 

w postaci okresu oczekiwania na osiągnięcie parametrów decydujących o skuteczności działania. 

Szacowany czas potrzebny do osiągnięcia zdolności wypełniania funkcji przesłonowych wynosi: 

- dla roślin wielkoskalowych 30 lat 

Obszar MWL CPR2 Obszar CPR2 m
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- dla roślin średniej skali  5-10 lat 

- dla roślin małej skali 3-5 lat 

- dla roślin „fakturowych” 1-3 lata 

-dla pnączy 5-15 lat (w przypadku pnączy silnie rosnących 1-3lat np. rdest Auberta, chmiel lub fasola 

wielokwiatowa dla spotęgowania oddziaływania można je sadzić na lokalnych wyniesieniach – 

obwałowaniach ziemnych) 

 

3. Obiektów kubaturowych przewidzianych do budowy w planie zagospodarowania terenu MWL. 

 

Obiekty zabytkowej architektury wiejskiej, przewidziane w p.z.t. MWL pełniłyby rolę blokad 

widokowych z punktu widzenia człowieka stojącego na dnie doliny rz. Czechówki.  Ten rodzaj 

przesłon, przy założeniu możliwości ich zrealizowania, byłby typem blokady najszybciej działającej. 

W niniejszym opracowaniu, pomimo nieznanych możliwości realizacji takich obiektów, rozważano je 

w powiązaniu z przesłonami roślinnymi, ponieważ oba rodzaje blokad widokowych powinny działać 

komplementarnie i jednocześnie niekolizyjnie względem siebie ( przewidywana lokalizacja budynków, 

określa niekolizyjne miejsca  przeznaczone do wprowadzenia grup roślin, w sposób wyprzedzający. 

 

IV.3. Metody wprowadzania przesłon terenowych. 

 

IV.3.1.  Obszar MWL . 

 

W obszarze granicznym MWL należy wprowadzać  elementy roślinne wielkoskalowe i średnie. W 

miejscach pełnej ekspozycji drogi należy wprowadzać przede wszystkim drzewa szybko rosnące z 

uzupełnieniem dolnego piętra krzewami (skala średnia). W miejscach, w których droga jest częściowo 

lub zupełnie przesłonięta (centralna część południowej granicy MWL) należ wprowadzić nasadzenia 

uzupełniające dolne piętro roślinności (z powodu „podnoszenia” się koron istniejących drzew wraz  

upływem czasu). Uzupełnianie istniejących grup drzew w tych miejscach, powinno być poprzedzone 

rzetelną analizą ich stanu zdrowotnego dla wykluczenia egzemplarzy chorych lub zamierających, nie 

rokujących dużych szans na prawidłowy rozwój i przetrwanie. W przypadku stwierdzenia takich 

drzew należy je wcześniej usunąć. Przy wprowadzaniu nowych roślin (głównie krzewów) należy brać 

pod uwagę gatunki cienioznośne. W związku z przygraniczną lokalizacją omawianego obszaru należy 

rozważyć zastosowania gatunków „obronnych” . Istotnym elementem mającym wpływ na sposób i 

czas wykonania nasadzeń w trefie granicznej będzie konieczność budowy nowego ogrodzenia MWL, 

którą należy uwzględnić w opracowywaniu harmonogramu nasadzeń.  
 

Nadrzędnym działaniem zapewniającym skuteczność funkcji przesłaniającej granicznego pasma 

drzew jest ich bezwzględna ochrona w czasie budowy drogi . 

Istniejące mechanizmy ochrony drzew (warunki zapisane w decyzjach administracyjnych, nadzór 

inwestorski) z uwagi na wagę problemu uważamy za niewystarczające. 

Naszym zdaniem koniecznością jest opracowanie programu stałej i dodatkowej kontroli stanu 

zachowania tych drzew w trakcie robót budowlanych,  przy współdziałaniu pracowników MWL, WOŚ 

UM Lublin i inspektora nadzoru ogrodniczego (dendrologa). 

 

W obszarze dna doliny przewiduje się wprowadzenie dużych i średnich drzew oraz dużych krzewów.  

 Mniejsze formy roślinne nie są brane pod uwagę, ponieważ ich rola przesłonowa jest niewielka. 
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Grupy drzew oraz solitery należy lokalizować niekolizyjnie względem planu zagospodarowania terenu 

MWL (uwzględniając przy tym rezerwę terenową niezbędną przy wznoszeniu budynków).  Zasadą 

powinno być projektowanie drzewostanu typu łęgowego w zakolach rz. Czechówki  (po zewnętrznej 

stronie zakola zwarte piętro wyższe zaś wewnątrz swobodny układ krzewów z pojedynczymi 

egzemplarzami drzew średniej wielkości). Należy również wziąć pod uwagę subtelne akcentowanie 

istniejących mostków. Nasadzenia na dnie doliny obejmą dwa sektory Podlasie i  Polesie Lubelskie  

oraz Nadbuże. 

W obszarze północnego zbocza doliny (Stajnia ułańska, wzgórze kościelne) należy lokalizować 

niewielkie grupy drzew przesłaniające w sposób ażurowy, widokowo  niepożądane fragmenty terenu, 

z zachowaniem kierunków otwarć widokowych (np. na staw). 

Dobór gatunkowy roślin stosowanych w obszarze skansenu powinien wynikać z założonego programu 

muzeum i być skonsultowany z jego pracownikami. 

 

IV.3.2. Obszar rz. Czechówki.  
 

W obszarze rz. Czechówki proponuje się nasadzenia wielkoskalowe dla ochrony osi widokowych z 

północnego zbocza doliny (w obszarze MWL) w kierunku południowo zachodnim. Obszar ten 

obejmuje  teren przyległy do obu brzegów zmienionego w projekcie wykonawczym koryta rzeki.  

Podstawowym problemem formalnoprawnym dla wprowadzenia w ten obszar roślinności jest 

skomplikowany układ własnościowy działek. O ile, w obszarze działki  ewidencyjnej nr 3/2, 

przylegającej do zachodniej granicy muzeum, będącej własnością Gminy Lublin, nie powinno być 

problemów z możliwością wprowadzenia pasm drzewostanu o tyle w obszarze pozostałych działek, 

przyległych do północnego brzegu rzeki, a będących własnością prywatną, mogą pojawić się 

problemy. Naszym zdaniem,  dla powodzenia realizacji nasadzeń drzew wzdłuż rz. Czechówki , 

należałoby wystąpić z inicjatywą wobec właścicieli działek i zaproponować im jako atut urządzenie 

pasa zieleni izolującego od uciążliwości zaprojektowanej drogi (zanieczyszczenie łąk, mało atrakcyjny 

widok, koszt nasadzeń nie obciąża właścicieli działek itp. ) 

W tym obszarze przewiduje się nasadzenia drzew typu łęgowego. 

 

IV.3.3. Obszar ciągu pieszo-rowerowego CPR2. 

 

W skład tego obszaru wchodzą tereny położone pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym a jezdniami i 

murami oporowymi oraz strefy ekranów akustycznych. 

Jest to obszar skomplikowany pod kątem możliwości wprowadzenia przesłon roślinnych. W związku z 

rozległymi strefami specjalnych wzmocnień gruntu oraz zapisami w  decyzjach administracyjnych, 

zrezygnowano z wprowadzania w ten obszar drzew.  Role przesłaniającą, przypisaną na wstępnym 

etapie koncepcji drzewom przejmą duże krzewy. Korony dużych krzewów, sadzonych w górnych 

partiach skarp w sąsiedztwie ekranów akustycznych będą miały na celu osłabienie ich widokowego 

oddziaływania . Proponowany układ szaty roślinnej w pasach pomiędzy CPR2 a ekranami 

akustycznymi, będzie miał strukturę trzypiętrową(Rys.4). Rośliny najwyższe będą sadzone w tle, 

najniższe zaś u podnóża skarp i w ich dolnych i centralnych partiach. Przy kształtowaniu tych 

zespołów roślinnych, poza stopniowaniem ich wysokości należy wystrzegać  się szpalerowego układu 

poszczególnych elementów roślinnych. Najniższe piętro roślinności (okrywowe, fakturowe) będzie 

pełnić funkcję  przełamującą gładki, charakter zaprojektowanych nawierzchni trawiastych. 

Wykonanie tych partii roślinnych można zrealizować na etapie urządzania  nawierzchni trawiastych 
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poprzez domieszki bylin do materiału siewnego lub poczekać na naturalną sukcesję (roślin z 

okolicznych terenów - np. nawłoć, wrotycz i inne). 

Przy projektowaniu piętrowego układu szaty roślinnej w obszarze CPR2 należy wziąć pod uwagę 

mniej więcej równoleżnikowy przebieg tej strefy. Przy założeniu lokalizacji najwyższego piętra 

roślinności po stronie południowej, w obszarach terenu płaskiego należy niższe piętra powinny być 

tworzone z udziałem gatunków cienioznośnych. 

Naczelną zasadą obowiązującą przy opracowywaniu doboru gatunkowego dla tego obszaru powinien 

być warunek kształtowania spokojnego w odbiorze układu szaty roślinnej pozbawionego roślin o 

charakterze akcentowym, przyciągającym wzrok jednocześnie wypełniającej funkcje przesłon.  

Człowiek obserwujący roślinność tej strefy nie powinien mieć powodu do zatrzymania na niej wzroku. 

W związku z tym, że niniejsze opracowanie ma na celu ochronę widokową obszaru MWL, nie 

uwzględnia ono aranżacji roślinnych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na odcinkach przesłoniętych 

przez istniejący drzewostan, rosnący  na terenie skansenu. Naszym zdaniem na etapie 

opracowywania projektu wykonawczego urządzenia szaty roślinnej, należałoby te strefy uwzględnić 

ponieważ zdumiewającym jest fakt, że projekcie wykonawczym nie przewidziano żadnych aranżacji 

roślinnych urozmaicających zlokalizowaną w tym miejscu ścieżkę rowerową i ciąg pieszy (warunki 

nakazujące wykonanie projektu zieleni w dokumentach administracyjnych zezwalających na 

rozpoczęcie inwestycji). 

 

Strefy murów oporowych są jednym z najbardziej kolizyjnych widokowo obszarów budowanej drogi 

ponieważ będą stanowić rodzaj monumentalnej, „ciężkiej” dominanty terenowej. W związku ze 

specyfiką technologiczną wzmocnień gruntu i  fundamentów, zastosowanych w tym obszarze oraz z 

wielkością murów oporowych, jedynym sposobem osłabienia ich oddziaływania jest pokrycie ich 

pnączami.  Przebieg murów determinuje do zastosowania pnączy cienioznośnych. 

 

Strefy ekranów akustycznych stanowią największy problem w aspekcie stworzenia barier 

widokowych dla infrastruktury budowanej drogi. Trudny do rozstrzygnięcia dylemat: czy przesłaniać 

roślinnością przezroczyste w założeniach ekrany, tracąc tym samym ich transparentność i 

prawdopodobnie narażając się na nieuchronne pytania o sens takich działań, czy nie przesłaniać,  

akceptując tym samym ich negatywne oddziaływanie przestrzenno-widokowe, będzie musiał być 

rozstrzygnięty przez Inwestora. Nie byłoby takiego dylematu gdyby ekrany (zdecydowanie pożądane 

dla ochrony klimatu akustycznego skansenu) zastosowane wzdłuż granic skansenu były ekranami 

typu „zielona ściana”. W ramach niniejszego opracowania stwierdzamy, że istnieje możliwość 

zupełnego przesłonięcia ekranów z plexiglasu przy użyciu pnączy (przeprowadzono rozmowę z 

projektantem ekranów na temat wytrzymałości zastosowanych podpór i uzyskano odpowiedź 

pozytywną). Jako bardzo kompromisowe, a tym samym naszym zdaniem niedostateczne, rozwiązanie 

proponujemy zastosowanie samoczepnych pnączy wolno rosnących (np. bluszcz pospolity) 

wprowadzonych na słupy konstrukcyjne. 

 

IV.3.4. Obszar ul. Sławin. 

 

W tym obszarze, niejako dodatkowo ujętym w ramach opracowania z powodu kolizji przestrzenno-

widokowych  mających źródło nie w substancji budowanej drogi a w istniejącej zabudowie 

mieszkaniowej ul. Sławin, wskazujemy jako możliwe do wprowadzenia przesłon roślinnych obszary 

mieszczące się w granicach inwestycji. Na etapie projektu wykonawczego urządzenia szaty roślinnej 
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należy rozpoznać możliwości wprowadzenia typowych dla wnętrz długich alei czy szpalerów drzew  z 

zastrzeżeniem, że należy unikać wprowadzania wyłącznie jednogatunkowego rzędu drzew, ponieważ 

w dalekiej perspektywie z obszaru MWL  byłby on odbierany jako niechciane podkreślenie liniowego 

przebiegu budowanej drogi. Szpalery te należałoby urozmaicić  lokalizowanymi na drugim planie 

innymi gatunkami drzew lecz z zastrzeżeniem ich neutralności wizerunkowej. Wprowadzenie 

przesłon roślinnych w tym obszarze pozytywnie oddziaływałoby również na krajobraz samej  

ul. Sławin, dodatkowo izolując ją od bezpośredniego powiązania widokowego z budowaną drogą. 

 

Sugerowany dobór gatunkowy do wykorzystania w projekcie wykonawczym urządzenia szaty 

roślinnej jest zamieszczony na stronie następnej 

 

IV.3.5. Uwagi realizacyjne. 

 

1.  W związku z koncepcyjnym charakterem niniejszego opracowania należy jako narzędzie 

realizacyjne opracować projekt wykonawczy urządzenia szaty roślinnej. 

2. Realizacja nasadzeń osłonowych może nastąpić po opracowaniu projektu wykonawczego 

urządzenia szaty roślinnej lub z jego pominięciem, ale tylko w obszarze Muzeum – pod nadzorem i 

zgodnie z zaleceniami jego pracowników. W pozostałych obszarach nasadzenia po opracowaniu 

projektu.   

3. Możliwość i decyzje o realizacji planu zagospodarowania terenu skansenu (lokalizacja budynków 

architektury wiejskiej) są bardzo pożądane dla hamowania powiązania widokowego z budowana 

drogą, lecz leżą  w gestii wyłącznie Dyrekcji Muzeum. 

4. Wszelkie nasadzenia materiału roślinnego w obszarze muzeum, powinny być uzgodnione i 

odebrane przez pracowników skansenu. 

5. Istnieją możliwości częściowo bez kosztowego zrealizowania nasadzeń materiału roślinnego przez 

firmy zajmujące się realizacją tzw. nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Lublina, mających często 

duże kłopoty z lokalizacją owych nasadzeń. 

6. W przypadku szybko rosnących nasadzeń drzew łęgowych (wierzba, topola) należy rozważyć albo 

na etapie projektu wykonawczego lub realizacyjnym ich dwukrotne przegęszczenie. Drzewa te są z 

reguły tańsze w zakupie ponieważ rzadko są produkowane w tzw. kontenerach i w związku z tym 

czasami duża ilość zamiera po posadzeniu. W przypadku zakupu drzew kontenerowych należy je 

sadzić w typowych rozstawach.  

7. W przypadku pozostałych drzew, w związku z istotną funkcją czasu, należy sadzić materiał roślinny 

z obwodami pni w granicach min. 10-12cm. 

8. Należy szybko rozważyć ewentualne zmiany w układzie (rodzaju ekranów akustycznych) oraz ich 

uzupełnieniu (przerwa w ciągu ekranów za zachodnią granica skansenu). 

9. Szacunkowy koszt wykonania nasadzeń uwzględnionych w tabeli dobór gatunkowy wg c en 

rynkowych z terenu Lublina wyniesie ok. 80.000,00 zł. 

 

Poza oczywistymi wnioskami dotyczącymi mankamentów przeprowadzonego procesu 

inwestycyjnego,  należy stwierdzić, że dla właściwie przeprowadzonych konsultacji społecznych w 

przypadku kolejnych dużych i małych inwestycji, należy sporządzać wizualizacje zamierzeń 

projektowych uwzględniających ich krajobrazowe oddziaływanie. Wizualizacje pozwolą stronom 

zainteresowanym inwestycją i nie mającym odpowiednich umiejętności do pełnego odczytania 

projektu, na pełniejszą ocenę jego oddziaływania na obszar otoczenia.   
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Tab.1. Dobór gatunkowy materiału roślinnego. 

 

LP GATUNEK PW PD NB CPR CZCH KO SŁ ILOŚĆ 

    ilość  ilość  ilość  ilość  ilość  ilość  ilość  RAZEM 
1 brzoza brodawkowata 15 15 5 0 0 0 0 35 

2 dąb szypułkowy 0 5 5 0 0 0 0 10 

3 drzewa owocowe 5 5 5 0 0 0 0 15 

4 grab pospolity 4 10 0 0 0 0 15 29 

5 grusza polna 0 3 1 0 0 0 0 4 

6 jarząb pospolity 0 0 5 0 0 0 0 5 

7 jesion pensylwański 1 0 3 0 0 0 0 4 

8 jesion wyniosły 3 0 5 0 0 0 0 8 

9 jodła pospolita 0 3 0 0 0 0 0 3 

10 klon jawor 3 3 0 0 0 0 0 6 

11 klon pospolity 0 3 0 0 0 0 0 3 

12 lipa drobnolistna 11 3 5 0 0 0 40 59 

13 olcha czarna 20 20 15 0 100 0 0 155 

14 robinia akacjowa 3 0 0 0 0 0 0 3 

15 sosna pospolita 0 3 0 0 0 0 0 3 

16 świerk pospolity  0 3 15 0 0 0 0 18 

17 topola biała 7 0 0 0 35 0 0 42 

18 topola czarna 1 0 0 0 0 0 0 1 

19 wierzba biała 3 4 3 0 35 0 0 45 

20 wierzba krucha 3 0 2 0 35 0 0 40 

21 wierzba płacząca 1 0 1 0 10 0 0 12 

DRZEWA RAZEM 80 80 70 0 215 0 55 500 
22 bez czarny 55 15 5 0 0 0 0 75 

23 bez lilak 20 10 15 30 0 0 0 75 

24 czeremcha pospolita 25 10 15 0 0 0 0 50 

25 dereń świdwa 5   5 0 0 0 0 10 

26 jaśminowiec  15 15 15 15 0 0 0 60 

27 kalina hordowina  20 10 10 15 0 0 0 55 

28 kalina koralowa 15 10 10 0 0 0 0 35 

29 kruszyna pospolita 15 15 10 0 0 0 0 40 

30 leszczyna pospolita 20 15 15 50 0 0 0 100 

31 porzeczka alpejska  55 15 0 55 0 0 0 125 

32 róża dzika 4 15 0 0 0 0 0 19 

33 róża gęstokolczasta 3   0 0 0 0 0 3 

34 róża wielokwiatowa 3   0 0 0 0 0 3 

35 szakłak pospolity 15 10 10 0 0 0 0 35 

36 trzmielina pospolita 15 10 10 0 0 0 0 35 

37 wierzba purpurowa 15   15 10 0 0 0 40 

38 wierzba wiciowa  15   15 10 0 0 0 40 

KRZEWY RAZEM 315 150 150 185 0 0 0 800 
39 bluszcz pospolity 0 0 0 0 0 50 0 50 

40 chmiel ozdobny (lub uprawny) 22 0 0 0 0 0 0 22 

41 rdest auberta 22 0 0 0 0 0 0 22 

42 winobluszcz pięciolistkowy 0 0 0 0 0 56 0 56 

PNĄCZA RAZEM 44 0 0 0 0 106 0 150 
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V. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 

 

V.1. Plansza Nr 1 – Dokumentacja fotograficzna z lokalizacją stanowisk na zdjęciu 

satelitarnym w skali 1:2000 

 

V.2. Plansza Nr 2 – Analiza przestrzenno-widokowa 
 

V.2.1.  Analiza powiązań i kolizji przestrzenno-widokowych budowanej drogi z obszarem Muzeum Wsi 

Lubelskiej skala  1:2000. 
 

V.2.2.  Profil podłużny A-B na odcinku km 142+300 - km 143+800.  skala x - 1:2000; y 1:500.   
 

V.2.3-5.  Przekroje poprzeczne A-A`; B-B` i C-C` terenu w obszarach najpoważniejszych kolizji 

przestrzenno-widokowych  skala 1:500 miniatura 1:200. 
 

V.2.6. Orientacja na mapie topograficznej 1:5000. 

 

V.3. Plansza Nr 3 – Koncepcja łagodzenia negatywnego oddziaływania przestrzenno-

widokowego budowanej drogi na obszar skansenu - Muzeum Wsi Lubelskiej. 

 

V.3.1.  Analiza lokalizacji stref przeznaczonych do wprowadzenia przesłon dla osłabienia 

niekorzystnych relacji  przestrzenno-widokowych budowanej drogi z obszarem Muzeum Wsi 

Lubelskiej skala  1:2000. 
 

V.3.2. Mapa własnościowa skala ok.  1:13000 (za Geoportal Miejskiego Systemu Informacji 

Przestrzennej w Lublinie). 
 

V.3.3. 1.Projekt koncepcyjny wprowadzenia przesłon architektonicznych i roślinnych  dla osłabienia 

niekorzystnych relacji  przestrzenno-widokowych budowanej drogi z obszarem Muzeum Wsi 

Lubelskiej skala  1:1000. 

 

V.4. Uproszczone wizualizacje koncepcji. 

 

V.4.1. Wizualizacja Nr 1. 
 

V.4.2. Wizualizacja Nr 2. 
 

V.4.3. Wizualizacja Nr 3. 
 

V.4.4. Wizualizacja Nr 4. 

 


