
 
 
 
 
 

 
 

Społeczny projekt koncepcyjny 

zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie, 
 
wykonany jako efekt 
procesu konsultacji społecznych, 
które odbyły się w Lublinie, 
w okresie od kwietnia do lipca 2011. 
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SPOŁECZNY PROJEKT KONCEPCYJNY SPOŁECZNY PROJEKT KONCEPCYJNY SPOŁECZNY PROJEKT KONCEPCYJNY SPOŁECZNY PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA ZAGOSPODAROWANIA ZAGOSPODAROWANIA ZAGOSPODAROWANIA PARKPARKPARKPARKU RUSAŁKA W LUBLINIEU RUSAŁKA W LUBLINIEU RUSAŁKA W LUBLINIEU RUSAŁKA W LUBLINIE    

 

Niniejszy projekt koncepcyjny zagospodarowania Parku Rusałka w Lublinie powstał jako 

efekt procesu konsultacji społecznych, które odbyły się w okresie kwiecień – lipiec 2011 w 

Lublinie. W konsultacjach wzięło udział ok. 120 osób, w większości mieszkańców Lublina. Wśród 

uczestników znaleźli się mieszkańcy najbliŜszej okolicy, mieszkańcy innych części miasta, 

pracownicy urzędów, eksperci akademiccy, osoby działające w organizacjach pozarządowych, 

studenci w tym studenci studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL, przedstawiciele 

mediów a takŜe osoby z innych miast w charakterze obserwatorów lub ekspertów. Wszystkie 

osoby uczestniczące w konsultacjach wymienione zostały w załącznikach. 

Organizatorem procesu konsultacji jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Wsparcia 

finansowego udzieliła Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerami w procesie są następujące 

instytucje: Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Forum Kultury Przestrzeni w 

Lublinie, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki 

Lubelskiej, Wydział Planowania i Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin, Rada 

Dzielnicy Śródmieście, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Stowarzyszenie 

Handlowców i Przedsiębiorców „Ul. Rusałka”. 

NajwaŜniejszymi elementami niniejszego opracowania są, wypracowane w procesie konsultacji: 

---- W W W WNIOSKINIOSKINIOSKINIOSKI DO  DO  DO  DO DOKUMENTÓWDOKUMENTÓWDOKUMENTÓWDOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH PLANISTYCZNYCH PLANISTYCZNYCH PLANISTYCZNYCH I STRATEGICZNYCH I STRATEGICZNYCH I STRATEGICZNYCH I STRATEGICZNYCH    

---- PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA    

----    PROPOZYCJE PROPOZYCJE PROPOZYCJE PROPOZYCJE MAŁYCH DZIAŁAŃ NA TERENIEMAŁYCH DZIAŁAŃ NA TERENIEMAŁYCH DZIAŁAŃ NA TERENIEMAŁYCH DZIAŁAŃ NA TERENIE RUSA RUSA RUSA RUSAŁKIŁKIŁKIŁKI    

 

Projekt jest społeczną propozycją gospodarowania terenem Rusałki dla: 

- władz miasta i urzędników miejskich, 

- dzierŜawców i gospodarzy terenu, 

- słuŜb konserwatorskich, 

- prywatnych właścicieli terenu, 

- projektantów i planistów, 

- wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość przestrzeni w Lublinie. 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które uczestniczyły 

w realizacji tego procesu, aktywnie angaŜowały się w konsultacje i przyczyniły się do powstania 

niniejszego opracowania. 

 
Organizator konsultacji: 
 

 Partnerzy: 

    
 

Wsparcie finansowe: 
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1.1.1.1. LokalizacjaLokalizacjaLokalizacjaLokalizacja i informacje ogólne i informacje ogólne i informacje ogólne i informacje ogólne    

 

Teren objęty opracowaniem, zwany powszechnie Rusałką, znajduje się w centrum miasta 

Lublina, pomiędzy ulicami: Dolną Panny Marii, Rusałka, Wesołą i Zamojską. Obejmuje on 

niezabudowany obszar pozostający we władaniu róŜnych właścicieli, z przewagą własności 

publicznej. Powierzchnia opracowywanego terenu wynosi ok. 10 ha. Obecnie teren ten jest 

znacznie zaniedbany. Częściowo zagospodarowany jest jako boiska do gry w piłkę noŜną, ze 

zdewastowanym wyposaŜeniem. Większą część zajmują zarastające samoczynnie roślinami 

zielnymi otwarte przestrzenie, ze zniszczonymi pozostałościami dawnego Parku Rusałka, 

pochodzącymi z lat 70-tych XX w. Teren stanowi waŜny klin zieleni dochodzący od strony 

południowej do ścisłego centrum miasta. Poza walorami napowietrzającymi i ekologicznymi 

posiada więc takŜe moŜliwości organizacji rekreacji dla mieszkańców Lublina. Ponadto stanowi 

miejsce ekspozycji jednej z najcenniejszych panoram miasta od strony południowej, 

z widocznymi licznymi obiektami zabytkowymi. Istniejące walory terenu i potrzeba ich ochrony, 

są dostrzegane przez mieszkańców, co znalazło odzwierciedlenie w procesie konsultacji. 

Teren ten jest takŜe objęty ochroną konserwatorską jako część zabytkowego układu 

urbanistycznego Lublina (nr A/153 z 27.01.1967 i z 28.08.1985). Ponadto bezpośrednio 

graniczy z obszarem Pomnika Historii, ustanowionego w dniu 25 kwietnia 2007, obejmującego 

najstarszy fragment miasta. Trwają prace nad wpisaniem tego obszaru na Listę Dóbr Kultury 

Współczesnej. 

W celu rozpoznania uwarunkowań terenowych podczas przygotowywania projektu korzystano 

m.in. z pracy magisterskiej pani Jadwigi Wojciechowskiej – Bartnik „Rewitalizacja obszaru ulicy 

Rusałka w Lublinie”, informacji zamieszczonych przez uczestników konsultacji, oraz z 

archiwalnych projektów konkursowych i projektu wykonawczego z roku 1974, które znajdują się 

w archiwum Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin. Ponadto analizy warunków terenowych 

wykonane zostały przez studentów architektury krajobrazu KUL jako element procesu 

konsultacji, a efekty tej pracy zostały zaprezentowane na wystawie. Studenci wykonali takŜe 

wstępne projekty terenu, które poddano pod dyskusję publiczną, które stały się podstawą dla 

końcowego opracowania.    



Społeczny projekt koncepcyjny zagospodarowania PARKU RUSAŁKA w Lublinie  

 4 

 

 
Ryc. 1. Lokalizacja Parku Rusałka w Lublinie 
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Ryc. 2. Własność terenów w okolicach Rusałki (źródło: Urząd Miasta Lublin) 
 

 
Ryc. 3. Widok terenu Rusałki, fot. P.Sarnecki 
 

 
Ryc. 4. Stan istniejący terenu Rusałki, oprac: Anna Wasil, Katarzyna Burzec 

           (architektura krajobrazu KUL) 
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2.2.2.2. Przebieg konsultacjiPrzebieg konsultacjiPrzebieg konsultacjiPrzebieg konsultacji    

 

Proces konsultacji społecznych odnowy Parku Rusałka przebiegał w następujących etapach: 

- Pierwsze Pierwsze Pierwsze Pierwsze spotkanie otwartespotkanie otwartespotkanie otwartespotkanie otwarte (6.04.2011) w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, na którym 

zawiązała się grupa interesariuszy i zebrano pierwsze wnioski. 

- Piknik „Wiosenne Porządki” i rozmowy Piknik „Wiosenne Porządki” i rozmowy Piknik „Wiosenne Porządki” i rozmowy Piknik „Wiosenne Porządki” i rozmowy przy makiecprzy makiecprzy makiecprzy makiecieieieie (28.05.2011) na terenie Rusałki, podczas 

których sprzątano teren i jednocześnie zbierano uwagi dotyczące Rusałki. 

- TTTTrzy spotkaniarzy spotkaniarzy spotkaniarzy spotkania warsztatowe warsztatowe warsztatowe warsztatowe (1,8 i 15.06.2011) w budynku Politechniki Lubelskiej przy ul. 

Bernardyńskiej, podczas których wypracowano szereg pomysłów a następnie zebrano je w 

całość w postaci dwóch koncepcji Parku Rusałka – ekstensywnej i intensywnej. 

- Wystawa i dyskusja publicznaWystawa i dyskusja publicznaWystawa i dyskusja publicznaWystawa i dyskusja publiczna (7.07.2011) w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, podczas której 

zaprezentowano dwie wersje projektu społecznego, wykonane na podstawie wniosków z 

warsztatów przez studentów architektury krajobrazu KUL. Wersje poddano dyskusji, a w jej 

efekcie wyklarowała się wspólna, kompromisowa, wizja parku. 

- Trwające przez cały czas procesu konsultacje internetowekonsultacje internetowekonsultacje internetowekonsultacje internetowe. Funkcjonujące w postaci strony 

internetowej www.parki.lublin.plwww.parki.lublin.plwww.parki.lublin.plwww.parki.lublin.pl,,,, umoŜliwiały składanie uwag, wniosków i pomysłów a takŜe 

czytanie i oglądanie powstających w trakcie projektów. 

 

Podczas procesu konsultacyjnego uczestnicy sformułowali liczne wnioski, wytyczne i pomysły. 

Część z nich pojawiała się w wypowiedziach uczestników wielokrotnie. PoniŜej zamieszczona 

została tabela przedstawiająca pomysły sformułowane podczas procesu konsultacyjnego wraz z 

informacją o częstotliwości pojawiania się i wskazaniem, czy dane zagadnienie zostało włączone 

do opracowania końcowego. 

Elementem procesu były takŜe opracowania graficzne wykonane przez uczestników podczas 

warsztatów. Ponadto na materiały bazowe składają się opracowania analityczne: analizy stanu 

istniejącego, analizy materiałów historycznych, kompozycji urbanistycznej, układu 

ekologicznego, zieleni, czasy dojścia i dojazdu (izochrony), analizy panoram i propozycje 

korekty, analizy powiązań widokowych, analizy funkcji, i inne, oraz dwa projekty, wykonane 

przez studentów architektury krajobrazu KUL, które były prezentowane i poddane dyskusji 

podczas wystawy w dn. 7 lipca 2011 r. oraz w Internecie, a które stały się podstawą do 

wykonania opracowania końcowego. Znajdują się one, w załącznikach. 
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Tabela pomysłówTabela pomysłówTabela pomysłówTabela pomysłów    
 

Pomysły na zagospodarowanie Parku RusałkaPomysły na zagospodarowanie Parku RusałkaPomysły na zagospodarowanie Parku RusałkaPomysły na zagospodarowanie Parku Rusałka    

WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY –––– SPOTKANIE OGÓLNE  SPOTKANIE OGÓLNE  SPOTKANIE OGÓLNE  SPOTKANIE OGÓLNE –––– ROZMOWY  ROZMOWY  ROZMOWY  ROZMOWY ---- WWW WWW WWW WWW    

(pomysły ogólne)(pomysły ogólne)(pomysły ogólne)(pomysły ogólne)    
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Przyjęty /Nie przyjętyPrzyjęty /Nie przyjętyPrzyjęty /Nie przyjętyPrzyjęty /Nie przyjęty    

Rewitalizacja przyległych ulic: 

Dolna Panny Marii, Wesoła, Rusałka, Miła, Szerwentke, itd. 

poprawa stanu infrastruktury, wodociąg, kanalizacja, naprawa 

ulic. 

Realizacja załoŜeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

>5 

Istotny wniosek będący warunkiem udanej 

odnowy Parku Rusałka, podniesienia 

atrakcyjności obszarów otaczających. 

Włączony do wniosków planistycznych. 

 

Wielka łąka/wielki trawnik 

wielofunkcyjna, moŜliwa do uŜytkowania według upodobań 

(sport, gry, zabawy na świeŜym powietrzu, opalanie się, 

wylegiwanie się, spotkania, latawce, organizacja imprez,  

siedziska do swobodnego przetaczania – aranŜowania, zajęcia 

dla szkół, lekcje w plenerze, ćwiczenia fizyczne,  

zorbing, nauka, moŜliwość organizacji imprez masowych i 

kameralnych, cyrk, wesołe miasteczko, agility –  

ćwiczenia z psami, pikniki, grill etc.) 

>5 Przyjęty  

Poprawa dostępności, budowa chodników na dojściach do Parku >5 Przyjęty 

Poprawa stanu wejść na teren, atrakcyjne wejścia, nowe wejścia 

na teren 
>5 Przyjęty 

Budowa przejścia dla pieszych i rowerów przez ul. Rusałka >5 Przyjęty 

Teren dostępny dla niepełnosprawnych, punkty widokowe 

dostępne dla niepełnosprawnych 
>5 Przyjęty 

Przyłącza podziemne do organizacji imprez 2-3 Przyjęty 

Uzupełnienia pierzei ulic nową zabudową 2-3 Przyjęty 

Odtworzenie ulicy biegnącej przez browar, za zgodą właścicieli 1-2 Do decyzji właściciela terenu 

Teren niezabudowany >5 Przyjęty 

Miejsce na wystawy, festiwale, galerie, imprezy masowe, 

wydarzenia kulturalne  
>5 Przyjęty 

Uwzględnić plac zabaw dla dzieci >5 Przyjęty  

Coś, co przyciągnie uwagę >5 Przyjęty  

Powiększenie terenu opracowania o ogródki działkowe i/lub 

klasztor i/lub browar 
>5 

W projekcie uwzględniono teren browaru i 

teren kościelny, nie zaprojektowano 

szczegółowo tych obszarów, natomiast nie 

przewidziano likwidacji ogródków 

działkowych 

Zostawić ogródki działkowe >5 Przyjęty  

Główna funkcja Rusałki - rekreacyjna >5 Przyjęty  

Ochrona panoramy >5 Przyjęty 

Niestandardowy plac zabaw dla dzieci 3 - 5 Przyjęty 

O
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e
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Uwzględnić scenę 3 - 5 
Przyjęty - zaprojektowano utwardzony plac z 

moŜliwością rozstawienia sceny 
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Usługi Gastronomiczne 3 - 5 Przyjęty 

Niska roślinność, drzewa dające cień 3 - 5 Przyjęty 

Pozostawienie boisk w postaci ogólnodostępnej i wielofunkcyjnej >5 

Likwidacja boisk 3 - 5 

Zlikwidowano boiska w obecnej formie, 

jednakŜe zostawiono płaski obszar trawiasty 

do aranŜowania na jedno duŜe lub kilka 

małych boisk, dodatkowo zaproponowano 

nowe boiska do koszykówki i siatkówki. 

Likwidacja ogrodzeń i słupów oświetleniowych 3 - 5 Przyjęty 

ŚcieŜki rowerowe i piesze 1 - 2 Przyjęty 

Rusałka jako wizytówka miasta 1 - 2 Przyjęty 

Niewielkie obiekty obsługujące teren 1-2 Przyjęty 

Nie usuwać istniejących drzew 1 - 2 

Wycięcie Topól 1 - 2 

Zachowanie Topól 1 - 2 

Zaprojektowano usunięcie niektórych drzew, 

w tym topól, jednakŜe tylko tych, które 

przesłaniają panoramę 

„Zielony deptak”, trasa spacerowa w otoczeniu przyrody 1 - 2 Przyjęty 

Powiązanie Krakowskiego Przedmieścia z bulwarem nad 

Bystrzycą przez Rusałkę 
1 - 2 Przyjęty 

Wprowadzić rzeźby, figury 1 - 2 Przyjęty 

Etapować wykonanie 1 - 2 Przyjęty 

Imprezy masowe nie na Rusałce, lecz w Parku Ludowym 1 - 2 

Nie przyjęty – 

zaprojektowano na Rusałce strefę do imprez 

masowych (cyrk, koncerty, etc.) – tzw. arenę, 

jeśli imprez byłoby zbyt wiele, moŜna 

wówczas przenosić je w inne rejony miasta, 

np. do Parku Ludowego. 

Rewitalizacja i renaturalizacja doliny rzeki Bystrzycy, „miasto 

zwrócone twarzą do rzeki” 
3 - 5 

Istotny wniosek, znacznie wykracza on poza 

zakres niniejszego opracowania 

Kręte ścieŜki, wkomponowane krajobrazowo 1 - 2 Przyjęty 

Proste zagospodarowanie 1 - 2 Przyjęty 

Utworzyć miejsca pracy (usługi) 1 - 2 Przyjęty 

Zaprojektować dwa place 1 - 2 Przyjęty 

Wykorzystać okoliczne gatunki roślin 1 - 2 Przyjęty 

Hot - spot 1 - 2 Przyjęty 

Usługi oŜywiające teren 1 - 2 Przyjęty 

Zmniejszyć granice opracowania terenu 1 - 2 

Nie przyjęty – projekt koncepcyjny obejmuje 

jak największy teren, by wypracować wizję w 

powiązaniu z całym miastem 

Zmiana rzeźby terenu 1-2 

Przyjęty – m.in. likwidacja ziemnych trybun, 

przekształcenie fragmentu trybun na kopiec 

widokowy. 

Drugi Nałęczów 3-5 
Rusałka ma być równie atrakcyjna jak 

Nałęczów 
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Pomysły na zagospodarowanie Parku RusałkaPomysły na zagospodarowanie Parku RusałkaPomysły na zagospodarowanie Parku RusałkaPomysły na zagospodarowanie Parku Rusałka    

WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY WARSZTATY –––– SPOTKANIE OGÓLNE  SPOTKANIE OGÓLNE  SPOTKANIE OGÓLNE  SPOTKANIE OGÓLNE –––– ROZMOWY  ROZMOWY  ROZMOWY  ROZMOWY ---- WWW WWW WWW WWW    

(pomysły szczegółowe)(pomysły szczegółowe)(pomysły szczegółowe)(pomysły szczegółowe)    
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Przyjęty /Nie przyjętyPrzyjęty /Nie przyjętyPrzyjęty /Nie przyjętyPrzyjęty /Nie przyjęty 

Uwzględnić punkty widokowe i zaaranŜować je >5 Przyjęty 

Kawiarnia/Restauracja >5 Przyjęty 

ŚcieŜki dydaktyczne  >5 

Nie przyjęty na obecnym etapie 

projektowania, moŜe zostać uwzględniony w 

przyszłości 

ŚcieŜki rowerowe na Rusałce >5 Przyjęty 

Połączyć Rusałkę ze ścieŜką rowerową nad Bystrzycą  >5 Przyjęty 

Niewielkie parkingi na terenie Rusałki  >5 

Przyjęty, istniejące parkingi kościelne 

mieszczą ok. 105 samochodów, 

zaprojektowano dwa parkingi dla 16 i 45 

samochodów; łącznie daje to liczbę 166 

miejsc 

Strefa do wyprowadzania psów  >5 Przyjęty 

Strefa dla psów nie na Rusałce, lecz w Parku Ludowym 1-2 Nie przyjęty 

Pijalnia wód  >5 
MoŜe ona funkcjonować w ramach 

proponowanej gastronomii 

Przejście przez ogródki działkowe  >5 Przyjęty 

Oprzeć projekt na głównej alei >5 Przyjęty 

DuŜy zbiornik wodny  >5 
Nie przyjęty – ze względu na koszty 

rozwiązania i znaczną ingerencję w teren 

Mały zbiornik wodny  >5 
Przyjęty, jako zbiornik wody naturalnie 

występującej lub niecka retencyjna 

Bardzo duŜy zbiornik wodny  3 - 5 
Nie przyjęty – ze względu na koszty 

rozwiązania i znaczną ingerencję w teren 

Połączenie z Parkiem Ludowym 3 - 5 

Połączenie poprzez ogródki działkowe i 

bulwar nad Bystrzycą, w przyszłości takŜe 

poprzez budowę kładki w miejscu 

istniejących przyczółków 

Uprawa ozdobna chmielu przy browarze 3 - 5 
Rozwiązanie do decyzji właścicieli terenów 

przy browarze 

WypoŜyczalnia rowerów  3 - 5 Przyjęty 

Rosarium  3 - 5 

Nie przyjęty – ze względu na koszty 

rozwiązania i konieczność kosztownej 

pielęgnacji 

Skate park  3 - 5 Przyjęty 

Połączenie browaru i Pałacu Sobieskich z Rusałką 1 - 2 Przyjęty 

Ogród zimowy/szklarnia 1 - 2 Przyjęty 

Plac Lecha Kaczyńskiego 1 - 2 
W opracowaniu nie podano propozycji 

nowych nazw na terenie.  

Miejsce do nauki dla dzieci 1 - 2 Przyjęty 

Linia tramwajowa przebiegająca przez Rusałkę 1 - 2 

Rozwiązanie wykracza poza zakres 

opracowania, wskazuje jednak na potrzebę 

poprawy dostępności komunikacyjnej Rusałki 

ŚcieŜka narciarska nad Zalew  1 - 2 Przyjęty 

Kompleks fontann 1 - 2 
Nie przyjęty - kosztowne rozwiązanie na 

obecnym etapie 

Park fantasy 1 - 2 
Nie przyjęty – jednakŜe pomysł moŜe zostać 

zastosowany w innym miejscu 
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Obiekty/pawilony obsługujące teren 1-2 Przyjęty 
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AranŜacja wejść do Parku 1-2 Przyjęty 

Miejsce do grillowania z ogrodem piwnym 1 - 2 Przyjęty 

Nawiązać do Teatru Letniego na Rusałce 1 - 2 Przyjęty 

Gospodarstwo wiejskie  1 - 2 
Nie przyjęty – jednakŜe pomysł moŜe zostać 

zastosowany w innym miejscu 

Strefowanie tematyczne parku 1 - 2 

Przyjęty – podział parku na strefę otwartej 

łąki (od zachodu) oraz strefę z urządzeniami 

rekreacyjnymi (od wschodu) 

Zielone tarasy na dachach nowych obiektów 1 - 2 Przyjęty 

Ciągi komunikacyjne o zmiennej szerokości 1 - 2 Przyjęty 

Kort tenisowy 1 - 2 
Nie przyjęty - wymaga ogrodzenia, które 

mogłoby zakłócić funkcjonowanie parku. 

Kapliczka 1 - 2 

Proponuje się umieszczenie na terenie 

kościelnym, aranŜacja miejsc do modlitwy na 

wolnym powietrzu. 

Parking dla rowerów 1 - 2 Przyjęty 

Ogródek piwny 1 - 2 Przyjęty 

Park miniatur 1 - 2 
Nie przyjęty – jednakŜe pomysł moŜe zostać 

zastosowany w innym miejscu 

Lodowisko w zimie na miejscu boiska 1 - 2 Przyjęty 

WypoŜyczalnia sprzętu sportowego i wypoczynkowego 1 - 2 Przyjęty 

Sygnalizacja obecności Parku Rusałka (drogowskazy) 1-2 Przyjęty 

Plac zabaw dla dorosłych 1 - 2 Przyjęty 

Przykryć rów melioracyjny 1 - 2 
Nie przyjęty – pozostawiono rów jako 

element ozdobny 

Zbiornik wodny w kształcie areny cyrkowej 1 - 2 Nie przyjęty 

Nasadzenia z roślin cebulowych  1 - 2 Przyjęty 

Grobla spacerowa przecinająca teren Rusałki od Al. Piłsudskiego 

do ul. Wesołej wraz z wielkim zbiornikiem wodnym; prace 

zmieniające poziom wody w Bystrzycy. 

1 - 2 

Pomysł znacznie wykraczający poza aktualne 

moŜliwości i wymagający wysokich nakładów 

– nie przyjęty. 

Upamiętnienie obozy pracy przymusowej przy ul. Wesołej 1-2 
Przyjęty, proponowane upamiętnienie w 

okolicach posesji ul. Wesoła nr 21/23 

Nowe wyposaŜenie terenu: ławki, kosze, oświetlenie, stojaki na 

rowery etc. 
2-3 Przyjęte 

Fontanna 2-3 Przyjęta 

 
Centralny otwarty plac trawiasty Przyjęty 

Lokalizacja urządzeń rekreacyjnych w jednej części (wschodniej) Przyjęty 

Zadrzewienia na obrzeŜach parku  Przyjęty 

Częściowa wymiana drzewostanu Przyjęty 

RóŜna wysokość koszenia trawnika Przyjęty 

Zmiana przebiegu koryta rowu melioracyjnego Nie przyjęty 

Budynek wkomponowany w górkę saneczkową Przyjęty 

Tablice informacyjne (historia Rusałki, widocznych zabytków i obozu 

pracy) 
Przyjęty 

Mostki nad rowem melioracyjnym Przyjęty 

Siłownia na wolnym powietrzu Przyjęty 

Ścianka wspinaczkowa Przyjęty 

Przystanki autobusowe i linia komunikacji miejskiej na Rusałce Przyjęty 

Pawilony przy wejściach do parku Przyjęty 

ŚcieŜka przez teren kościelny umoŜliwiająca wjazd niepełnosprawnym 

pod stromą skarpę. 
Przyjęty 

Zadaszenia do przebywania w parku w czasie deszczu Przyjęty 
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Renowacja Baszty Wodnej, punkt widokowy przy Baszcie Przyjęty 
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Wnioski z WYSTAWY I DYSKUSJI nad społecznymi koncepcjamiWnioski z WYSTAWY I DYSKUSJI nad społecznymi koncepcjamiWnioski z WYSTAWY I DYSKUSJI nad społecznymi koncepcjamiWnioski z WYSTAWY I DYSKUSJI nad społecznymi koncepcjami    

07 lipca 2007 lipca 2007 lipca 2007 lipca 2011111111    
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Wizja ekstensywna / wizja intensywna 

 

Większą akceptację zyskała wizja 

ekstensywna, mniej agresywne 

zagospodarowanie Parku, pozostawienie 

większej, otwartej przestrzeni trawiastej, 

przesunięcia wymagał teren dla psów, 

konieczne było takŜe rozdzielenie boisk od 

placu zabaw; ostatecznie zdecydowano się na 

połączenie obu wizji, z optymalnym wyborem 

zastosowanych rozwiązań w dwóch 

projektach, głównym celem było uzyskanie 

maksymalnej wielkości otwartego obszaru 

łąki i ekspozycji panoramy.  

Nowe nasadzenia drzew, dostosowane do warunków terenowych >5 Przyjęty 

Przeniesienie niektórych projektowanych funkcji do innych 

parków Lublina 1 - 2 Przyjęty 

NaleŜy zaproponować takŜe program zimowy 1 - 2 Przyjęty 

Potrzebny jest program parku 1 - 2 Przyjęty 

Zachować trawiastą pustą przestrzeń bez drzew >5 Przyjęty 

Rozdzielenie placu zabaw, skate parku i boisk 3 - 5 Przyjęty 

Większy parking 

3 - 5 

Po dyskusjach oprócz istniejącego parkingu 

kościelnego na 105 miejsc dodano dwa 

parkingi: 

parking przy górce saneczkowej – 16 miejsc 

parking w części wschodniej – 45 miejsc 

Większy zbiornik wodny 3 - 5 Nie przyjęty ze względu na koszty 

Więcej cienia na trawniku, niskie drzewa 3 - 5 Przyjęty 

Zagospodarowanie skarp naleŜących do kościoła 1 - 2 Decyzja naleŜy do właściciela terenu 

RóŜna aktywność sportowa - koszykówka, siatkówka 1 - 2 Przyjęty 

Kilka małych boisk, które moŜna połączyć zamiast jednego 

duŜego 1 - 2 Przyjęty 

Przeszklone pawilony to zły pomysł 1 - 2 Nie przyjęty 

Jak najmniej parkingów 

1 - 2 

Po dyskusjach za optymalną ilość uznano 

kilka parkingów, łącznie z obecnie 

istniejącymi, będzie 166  miejsc dla 

samochodów 

istniejący parking kościelny - 105 

parking przy górce saneczkowej - 16 

parking w części wschodniej - 45 

Zrezygnować z topoli 
1 - 2 

W projekcie pozostawiono topole, z czasem 

trzeba będzie je wymienić 

Bariery przeciw wjeŜdŜaniu samochodów 1 - 2 Przyjęty 

Rozdzielenie ciągów pieszych od rowerowych 1 - 2 Przyjęty 

Szalety publiczne 1 - 2 Przyjęty 

Brakuje trejaŜy, parkanów itp. 
1 - 2 

Zaprojektowano je w niewielkiej ilości, m.in. 

ogrodzono wybieg dla psów 

Pawilony i mała architektura dostosowane do idei Rusałki 1 - 2 Przyjęty 

Podkreślić punkty widokowe 1 - 2 Przyjęty 

Ścianka wspinaczkowa w innym miejscu, zmniejszona 1 - 2 Przyjęty 

Miejsca do grillowania 1 - 2 Przyjęty 

    

Wykorzystać motyw Rusałki jako element promocji 1-2 Przyjęty 
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Ryc. 5. Rozmowy przy makiecie podczas 

pikniku „Wiosenne Porządki”, 28 maja 2011. 

 

Ryc. 6. Piknik „Wiosenne porządki w Parku 

Rusałka”, 28 maja 2011. 

  
Ryc. 7.  Dyskusja podczas warsztatów 

projektowych z mieszkańcami, w budynku 

Politechniki Lubelskiej przy ul. Bernardyńskiej, 

1 czerwca 2011. 

 

Ryc. 8. Praca podczas warsztatów 

projektowych z mieszkańcami, w budynku 

Politechniki Lubelskiej przy ul. Bernardyńskiej, 

8 czerwca 2011. 

 

  

Ryc. 8. Praca podczas warsztatów 

projektowych z mieszkańcami, w budynku 

Politechniki Lubelskiej przy ul. Bernardyńskiej, 

8 czerwca 2011. 

 

Ryc. 10. Wystawa dwóch projektów 

społecznych i dyskusja publiczna w 

Wojewódzkim Ośrodku Kultury, w dniu 7 lipca 

2011. 

 

    



Społeczny projekt koncepcyjny zagospodarowania PARKU RUSAŁKA w Lublinie  

 13 

    

3.3.3.3. WNIOSKI DO WNIOSKI DO WNIOSKI DO WNIOSKI DO DOKUMENTÓW DOKUMENTÓW DOKUMENTÓW DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCHPLANISTYCZNYCHPLANISTYCZNYCHPLANISTYCZNYCH I STRATEGICZNYCH I STRATEGICZNYCH I STRATEGICZNYCH I STRATEGICZNYCH    

 

Na podstawie zebranych informacji (wymienionych powyŜej) opracowano ogólną wizję społeczną 

Parku Rusałka i na jej podstawie sformułowano wnioski do dokumentów planistycznych 

w postaci tekstowej i graficznej. 

Wnioski te mogą zostać wprowadzone w ramach działań planistycznych obejmujących teren 

Rusałki, planach dotyczących dzielnicy - miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, a takŜe w dokumentach odnoszących się do całego miasta, przede wszystkim 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju 

oraz innych dokumentach, np. wytycznych do konkursów, projektów realizacyjnych itp. 

 

Arkusz nr 1Arkusz nr 1Arkusz nr 1Arkusz nr 1 przedstawia proponowaną wizję ogólną Parku Rusałka i jego powiązania na tle 

miasta. Wnioski do dokumentów planistycznych i strategicznych zostały przedstawione w formie 

rysunkowej na arkuszu nr 2arkuszu nr 2arkuszu nr 2arkuszu nr 2. 

 

Lista wniosków: 

 

Wniosek 1 – Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Wniosek 2 - Rewitalizacja dzielnicy i podniesienie jakości Ŝycia, poprawa stanu 

zabudowy otaczającej, rewitalizacja doliny Bystrzycy 

Wniosek 3 - Wyznaczenie obszarów wolnych od zabudowy 

Wniosek 4 – Wskazanie obszarów wolnych od zieleni wysokiej 

Wniosek 5 – Zwiększenie dostępności pieszej i rowerowej terenu 

Wniosek 6 – Niskie pawilony obsługi – lokalizacja 

Wniosek 7 – Parkingi - lokalizacja 

Wniosek 8 – Kładka przez Bystrzycę - lokalizacja 

 

Szczegółowy opis wniosków: 

 

Wniosek 1 Wniosek 1 Wniosek 1 Wniosek 1 ––––    OpracoOpracoOpracoOpracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    

    

Wnioskujemy o objęcie terenu Rusałki miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 

z uwagi na jego niezwykle istotną rolę funkcjonalną w układzie przestrzennym śródmieścia 

Lublina. PoniewaŜ teren objęty niniejszym opracowaniem jest stosunkowo niewielki, korzystnym 

wydaje się być włączenie go w zakres większego opracowania planistycznego. Dogodną okazją 

będzie podjęcie pracy nad planem obszaru objętego ochroną jako Pomnik Historii, będącego 

jednocześnie elementem starań o wpisanie Lublina na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Plan ten powinien zostać rozszerzony co najmniej o teren Rusałki. Ten waŜny element struktury 

miasta historycznego, jest objęty ochroną wraz z całym historycznym centrum poprzez wpis do 

rejestru zabytków. Jest takŜe naturalnym przedpolem Pomnika Historii. Obszar opracowania 

planu powinien pokrywać się lub być większy od granicy wpisu do rejestru: [A/153 – zabytkowy 

układ urbanistyczny Starego Miasta i Śródmieścia Lublina]. 

Granice obszaru objętego ochroną konserwatorską, granice Pomnika Historii oraz minimalną 

proponowaną granicę terenu objętego planem zaznaczono na arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2. 
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Wniosek 2Wniosek 2Wniosek 2Wniosek 2    ---- Rewitalizacja dzielnicy i podniesienie jakości Ŝycia Rewitalizacja dzielnicy i podniesienie jakości Ŝycia Rewitalizacja dzielnicy i podniesienie jakości Ŝycia Rewitalizacja dzielnicy i podniesienie jakości Ŝycia, poprawa stanu zabudowy , poprawa stanu zabudowy , poprawa stanu zabudowy , poprawa stanu zabudowy 

otaczająotaczająotaczająotaczającejcejcejcej, rewitalizacja doliny Bystrzycy, rewitalizacja doliny Bystrzycy, rewitalizacja doliny Bystrzycy, rewitalizacja doliny Bystrzycy    
 

Wnioskujemy o podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców najbliŜszej okolicy Parku Rusałka, tj. 

w okolicach ulic: Dolna Panny Marii, Wesoła, Zamojska, Rusałka, Szerwentke, poprzez wdroŜenie 

w Ŝycie zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Lublina. Rewitalizacja tego rejonu miasta, 

remont infrastruktury, instalacja wodociągów i kanalizacji, poprawa bezpieczeństwa są 

elementami niezbędnymi do przeprowadzenia odnowy samego Parku. Park i otaczająca 

zabudowa stanowią wzajemnie zaleŜne elementy, a zły stan jednego wpływa na funkcjonowanie 

sąsiedniego obszaru. Wnioskujemy o objęcie terenu kompleksową rewitalizacją z 

wykorzystaniem najlepszych praktyk partycypacji społecznej. Wnioskujemy takŜe o rewitalizację 

całej doliny Bystrzycy (której częścią jest Rusałka), co wymaga sporządzenia osobnego 

opracowania. Granice obszaru proponowanego do objęcia rewitalizacją zaznaczono na arkuszu arkuszu arkuszu arkuszu 

nr 2.nr 2.nr 2.nr 2. 

 

Wniosek 3Wniosek 3Wniosek 3Wniosek 3    ----    Wyznaczenie Wyznaczenie Wyznaczenie Wyznaczenie obszarówobszarówobszarówobszarów wolnych od zabudowy wolnych od zabudowy wolnych od zabudowy wolnych od zabudowy    
 

Wnioskujemy o wyznaczenie obszarów wolnych od zabudowy w celu zachowania terenu zieleni, 

klina napowietrzającego miasto i jednocześnie ekspozycji panoramy miasta od południa. 

Zachowanie terenu wolnego od zabudowy jest elementem niezbędnym do powstania Parku 

Rusałka. Pozostawienie tego terenu jako otwartego znacząco podnosi jakość Ŝycia w centrum 

miasta, przeciwdziała wyludnianiu się centrum i moŜe się przyczyniać do wzrostu wartości 

okolicznych posesji. Wnioskujemy o wskazanie terenów wolnych od zabudowy w dokumentach 

planistycznych: Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Funkcje terenów wolnych od zabudowy proponujemy określić jako tereny zieleni rekreacyjnej, z 

moŜliwością lokalizacji urządzeń rekreacyjnych i małej architektury, bez moŜliwości ogradzania 

terenu. Jako teren wolny od zabudowy wskazuje się takŜe skarpę poniŜej Baszty Wodnej, w celu 

zachowania połoŜonego tam punktu widokowego. 

Wnioskujemy takŜe by obszar ten był objęty zakazem lokalizacji reklamy wielkoformatowej. 

Powierzchnia wnioskowanego obszaru obejmuje niemalŜe cały obszar opracowania wynosi ok. 

10 ha. Granice obszaru proponowanego do objęcia zakazem zabudowy zaznaczono na 

arkuszuarkuszuarkuszuarkuszu    nr 2.nr 2.nr 2.nr 2.    Nową zabudowę proponuje się lokalizować jako uzupełnienie istniejących pierzei 

ulicznych, z dostosowaniem skali i formy architektonicznej do istniejącej substancji. 

 

Wniosek 4Wniosek 4Wniosek 4Wniosek 4    –––– Wskazanie  Wskazanie  Wskazanie  Wskazanie obszarówobszarówobszarówobszarów wolnych od zieleni wysokiej wolnych od zieleni wysokiej wolnych od zieleni wysokiej wolnych od zieleni wysokiej    
 

W obrębie, wskazanych we wniosku 2, obszarów wolnych od zabudowy proponuje się 

wyznaczenie obszarów wolnych od zieleni wysokiej (wysokich drzew, powyŜej 10 m), by nie 

przesłaniała ona historycznej panoramy miasta od strony ul. Rusałka oraz Al. Piłsudskiego. 

Większość wskazanych terenów proponuje się do zagospodarowania w postaci otwartych 

trawników i łąk z nasadzeniami grup krzewów. 

Proponuje się moŜliwość pozostawienia lub lokalizacji nowych, pojedynczych drzew w 

charakterze tzw. syngieltonów (samotnych drzew dekoracyjnych), czego przykładem moŜe być 

istniejąca topola czarna w centrum terenu.  

Granice obszaru proponowanego do objęcia zakazem lokalizacji zieleni wysokiej zaznaczono na 

arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2. 
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Wniosek 5Wniosek 5Wniosek 5Wniosek 5    ––––    Zwiększenie dostępności pieszej i rowerowej terenuZwiększenie dostępności pieszej i rowerowej terenuZwiększenie dostępności pieszej i rowerowej terenuZwiększenie dostępności pieszej i rowerowej terenu    

 

Wnioskujemy o zwiększenie dostępności terenu poprzez zakaz lokalizacji ogrodzeń terenów 

rekreacyjnych a takŜe poprzez poprawę okolicznej infrastruktury: 

- chodnik przy ul. Dolnej Panny Marii, 

- ścieŜka rowerowa wzdłuŜ ul. Dolnej Panny Marii (do przeanalizowania pod kątem moŜliwości 

technicznych realizacji); alternatywą moŜe być ruch rowerowy po ul. Dolnej Panny Marii na 

zasadach ogólnych, 

- budowa ścieŜki rowerowej i pieszego chodnika, które połączą ul. Dolną Panny Marii (i dalej z 

deptakiem) z bulwarem nad Bystrzycą, wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Rusałka, 

- lokalizacja przystanków autobusowych przy ul. Rusałka, 

- wyznaczenie moŜliwości pieszego przejścia przez teren ogródków działkowych „Nasza 

Zdobycz” w celu połączenia Parku Rusałka w bulwarem nad Bystrzycą. 

Elementy wnioskowane w celu zwiększenia dostępności pieszej i rowerowej zaznaczono na 

arkuszu nr 2 arkuszu nr 2 arkuszu nr 2 arkuszu nr 2 oraz na arkuszu nr 1.arkuszu nr 1.arkuszu nr 1.arkuszu nr 1.    

 

Wniosek 6Wniosek 6Wniosek 6Wniosek 6    ––––    Niskie pawilony obsługiNiskie pawilony obsługiNiskie pawilony obsługiNiskie pawilony obsługi    ---- lokalizacja lokalizacja lokalizacja lokalizacja    

 

W celu oŜywienia i zapewnienia obsługi Parku Rusałka proponuje się wyznaczenie dwóch miejsc 

lokalizacji niskich, jednokondygnacyjnych pawilonów. Miejsca te wskazano w części zachodniej 

w pobliŜu wejścia na teren od ul. Mościckiego i w części wschodniej, w pobliŜu miejsca gdzie 

dziś znajdują się baraki obsługujące boiska. Proponowane funkcje do umieszczenia w 

pawilonach: gastronomia, siłownia, szatnia, prysznic, solarium, wypoŜyczalnia rowerów, drobny 

handel. 

Obszary dopuszczonej lokalizacji niskich, jednokondygnacyjnych pawilonów zaznaczono na 

arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.    

 

Wniosek 7Wniosek 7Wniosek 7Wniosek 7    –––– Parkingi Parkingi Parkingi Parkingi    ---- lokalizacja lokalizacja lokalizacja lokalizacja    

 

Wskazano rejony lokalizacji parkingów. Wnioskuje się o pozostawienie na obecnym etapie 

istniejących parkingów kościelnych (ok. 105 miejsc parkingowych) i lokalizację nowych 

parkingów: przy górce saneczkowej (ok. 16 miejsc) i przy wschodniej granicy terenu (ok. 45 

miejsc). Parkingi posiadają wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pozostały teren 

naleŜy pozostawić wyłączony z moŜliwości parkowania. 

Proponujemy takŜe by teren Rusałki znalazł się w projektowanej strefie płatnego parkowania, 

w celu wyeliminowania presji parkujących na ten teren. Z uwagi na połoŜenie blisko centrum 

miasta moŜe on stać się dogodnym, dzikim parkingiem. 

Obszary proponowanej lokalizacji parkingów zaznaczono na arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.    

 

Wniosek 8Wniosek 8Wniosek 8Wniosek 8    –––– Kładka przez Bystrzycę Kładka przez Bystrzycę Kładka przez Bystrzycę Kładka przez Bystrzycę    ---- lokalizacja lokalizacja lokalizacja lokalizacja    

 

Wnioskujemy o odbudowę kładki dla pieszych i rowerów na istniejących filarach wraz z 

jednoczesnym umoŜliwieniem dostępności terenów stadionów i powiązania tą drogą z terenami 

Parku Ludowego. 

Lokalizację kładki zaznaczono na arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.arkuszu nr 2.    
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4.4.4.4. PROJEKT KONCEPCYJNYPROJEKT KONCEPCYJNYPROJEKT KONCEPCYJNYPROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIA TERENU    

 

Na podstawie zebranych uwag, w powiązaniu z wnioskami do dokumentów planistycznych, 

opracowano społeczny projekt koncepcyjny zagospodarowania Parku Rusałka. Projekt ten 

zawiera w sobie rozwiązania dotyczące: 

wizji ogólnej zagospodarowania, funkcji terenu (stref funkcjonalnych), proponowanych 

elementów liniowych, obiektów i urządzeń rekreacyjnych, scenariuszy uŜytkowania. 

Graficznie projekt został przedstawiony w postaci rzutów na arkuszach nr 3, 4, 5arkuszach nr 3, 4, 5arkuszach nr 3, 4, 5arkuszach nr 3, 4, 5    oraz w postaci 

wizualizacji na arkuszach nr 6, 7, 8.arkuszach nr 6, 7, 8.arkuszach nr 6, 7, 8.arkuszach nr 6, 7, 8.    

Rozwiązania przedstawione w projekcie są w większości ogólne i wymagają dopracowania przy 

wykonywaniu szczegółowego projektu terenu. Niniejsze opracowanie jest podstawą i zbiorem 

głosów społecznych dla przyszłych opracowań projektowych. 

 

Projekt niniejszy powstał na podstawie dwóch poprzedzających go opracowań wykonanych 

przez studentów studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL, na zajęciach z przedmiotu 

„Kształtowanie krajobrazu miast” prowadzonych przez Jana Kamińskiego. Projekty te poddane 

zostały publicznej dyskusji w dn. 7 lipca 2011, znajdują się równieŜ w załącznikach do 

niniejszego opracowania. 

 

Studenci pracowali w dwóch zespołach w składzie: 

 

Zespół 1: 

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; 

 

Zespół 2: 

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. 

 

Niniejszy projekt łączy w sobie i kontynuuje załoŜenia ideowe obu projektów, znalazły się w nim 

takŜe wybrane elementy zaprojektowane w projektach studenckich. W szczególności głównym 

elementem, kształtującym strukturę parku, stał się układ dróg, który został zaprojektowany na 

podstawie pracy zespołu drugiego. 
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Wizja ogólnaWizja ogólnaWizja ogólnaWizja ogólna    
 

Podstawowym załoŜeniem projektowanego Parku Rusałka jest stworzenie atrakcyjnej, otwartej, 

dostępnej dla wszystkich, przestrzeni zielonej, słuŜącej róŜnorodnej rekreacji mieszkańców 

Śródmieścia i innych części Lublina. Większość projektowanego terenu zajmują otwarte 

przestrzenie trawiaste o charakterze „łąki miejskiej”. Zieleń wysoka, elementy obsługujące teren 

oraz urządzenia rekreacyjne zostały rozmieszczone tak, by nie zakłócać tej wiodącej funkcji 

przestrzeni. Zaplanowano natomiast niską roślinność: krzewy i niskie drzewa dające cień. 

Elementem kluczowym dla charakteru Parku Rusałka jest rozciągająca się ponad nim panorama 

Śródmieścia, którą zaproponowane rozwiązania uczytelniają i odsłaniają – poprzez korektę 

istniejącej roślinności, likwidację przesłon i elementów dysharmonijnych oraz zaaranŜowanie 

punktów widokowych. 

WaŜnym zagadnieniem jest zwiększenie dostępności Parku Rusałka, która obecnie jest 

niewystarczająca. Stąd szczególny nacisk w projekcie postawiono na atrakcyjne strefy wejściowe 

do Parku. Proponuje się takŜe powiązanie terenu Parku Rusałka z przyległymi terenami 

kościelnymi (Parafia p.w. Nawrócenia św. Pawła) i terenem browaru (Perła Browary 

Lubelskie S.A.). 

Park Rusałka to takŜe główny łącznik ruchu pieszego i rekreacji pomiędzy centrum Lublina 

(deptakiem) a bulwarem nad Bystrzycą, który moŜna określić jako „zielony deptak”. 

Projekt parku został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Strefy funkcjonalneStrefy funkcjonalneStrefy funkcjonalneStrefy funkcjonalne    
 

Funkcjonalnie Park dzieli się na następujące strefy, które zostały przedstawione w postaci 

graficznej na arkuszu nr arkuszu nr arkuszu nr arkuszu nr 3333: 

Otwarta łąka 

Strefa aktywnej rekreacji 

Strefa podmokła 

Strefa boiskowa 

Strefa dla psów 

Strefy pawilonów obsługowych 

Strefy parkingów 

Wejścia na teren Parku Rusałka 

Szczegółowy opis stref: 

    

Otwarta łąkaOtwarta łąkaOtwarta łąkaOtwarta łąka – zajmująca największy obszar parku, słuŜąca róŜnorodnej rekreacji: 

sport, gry, zabawy na świeŜym powietrzu, opalanie się, wylegiwanie się, spotkania, organizacja 

imprez, siedziska do swobodnego przetaczania – aranŜowania, zajęcia dla szkół, lekcje 

w plenerze, ćwiczenia fizyczne, zorbing, latawce, nauka, moŜliwość organizacji imprez 

masowych i kameralnych, cyrk, wesołe miasteczko, pikniki, grill. 

Zaproponowano zróŜnicowanie wysokości koszenia w celu wyznaczenia stref dla róŜnych 

aktywności. Centralne miejsce zajmuje nisko koszony okrąg – arena – który mógłby być 

wykorzystywany jako miejsce dla cyrków, imprez masowych etc. 

Na obrzeŜu tej strefy znajduje się takŜe główny punkt widokowy terenu. 
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Strefa aktywnej rekreacjiStrefa aktywnej rekreacjiStrefa aktywnej rekreacjiStrefa aktywnej rekreacji – połoŜona we wschodniej części została zaprojektowana jako zbiór 

róŜnorodnych obszarów rekreacyjnych, znajdują się tam: strefa zabaw dla dzieci z placem 

zabaw (moŜe to być miejsce do zabaw, rozwijające kreatywność, niekoniecznie jako typowe w 

postaci typowych urządzeń zabawowych), siłownia na świeŜym powietrzu dla dorosłych, skate – 

park, ścianka wspinaczkowa. Zaplanowano takŜe zadaszenia parkowe, dające schronienie przed 

deszczem lub słońcem, dla osób korzystających ze strefy. W rejonie tym pozostawiono pas 

wysokich topól wzdłuŜ rowu melioracyjnego, jako wizualną granicę parku. 

 

Strefa podmokłaStrefa podmokłaStrefa podmokłaStrefa podmokła – połoŜony w północnej części parku teren w miejscu naturalnej podmokłości, 

połączony z rowem odwadniającym. Zagospodarowany w postaci niecki retencyjnej, która przy 

wysokim poziomie wód gruntowych napełniałaby się naturalnie wodą. Na dalszych etapach prac, 

moŜna planować stałe zasilanie wodą i utworzenie całorocznego zbiornika. 

 

Strefa boiskowaStrefa boiskowaStrefa boiskowaStrefa boiskowa – połoŜona we wschodniej części obejmuje rozległy trawnik, który moŜe być 

uŜytkowany jako jedno lub kilka boisk do piłki noŜnej, a takŜe wydzielone boisko do siatkówki i 

koszykówki. Obok boisk zaplanowano pawilon obsługujący, w miejscu dzisiaj istniejących 

baraków. Boiska zostały zaprojektowane jako nieogrodzone i ogólnodostępne. Zaprojektowano 

otwarcie tej strefy poprzez likwidację ogrodzeń, likwidację ziemnych trybun oraz demontaŜ 

zdewastowanej infrastruktury, m.in. wieŜ oświetleniowych. 

    

Strefa dla psów Strefa dla psów Strefa dla psów Strefa dla psów ––––    została zaprojektowana w zachodniej części w postaci wydłuŜonego płatu 

terenu, ogrodzonego niskim płotkiem, z połoŜonymi wewnątrz niskimi drzewami i krzewami. 

UmoŜliwia wyprowadzenie psów, swobodny wybieg. Sprawy związane z oczyszczaniem terenu z 

psich odchodów moŜna rozwiązać na róŜne sposoby: mogą to robić właściciele psów lub 

odpowiednie słuŜby. Powierzchnia wybiegu wynosi ok. 2700 m2. 

 

Strefy pawilonów obsługowychStrefy pawilonów obsługowychStrefy pawilonów obsługowychStrefy pawilonów obsługowych – zaprojektowano dwie niewielkie strefy pawilonów obsługowych 

dla terenu. Większy pawilon zaprojektowano w okolicach wejścia do parku od ul. Mościckiego i 

górki saneczkowej, drugi mniejszy w okolicach boisk. Uznano za właściwe wprowadzenie funkcji 

komercyjnych w celu oŜywienia terenu. 

 

Strefy parkingówStrefy parkingówStrefy parkingówStrefy parkingów – zaplanowano dwa nowe parkingi, jeden od strony górki saneczkowej (16 

miejsc, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), który będzie parkingiem dla obsługi niskiego 

pawilonu. Drugi zaprojektowano od strony wschodniej terenu (45 miejsc, w tym 6 dla osób 

niepełnosprawnych). Główną funkcję parkingową pełnią parkingi przy kościele p.w. Nawrócenia 

św. Pawła, które mogą pomieścić ok. 105 samochodów. Ogółem, więc liczba samochodów, które 

mogą parkować w okolicy na wydzielonych parkingach, wynosi 166. 

 

Wejścia na teren Parku Wejścia na teren Parku Wejścia na teren Parku Wejścia na teren Parku RusałkaRusałkaRusałkaRusałka    ––––    jednym z najwaŜniejszych elementów projektu są strefy 

wejściowe do Parku Rusałka. 

Wejście od ul. Dolnej Panny Marii obecnie prowadzi przez zaniedbane posesje prywatne. 

Zaprojektowano uproszczenie kształtu wejścia, aranŜację nowego mostka nad rowem i 

reprezentacyjnego placu z pomnikiem Rusałki. 

Wejście od strony ul. Mościckiego zaplanowano jako plac wejściowy otwierający się szeroko na 

ulicę. Strefę wejściową otaczają tu pawilon obsługowy, będący obiektem całorocznie 
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oŜywiającym park, fontanna w postaci dysz wodnych na placu wejściowym oraz murki do 

siedzenia, częściowo zacienione. 

PołoŜone w pobliŜu wejście od strony ogródków „Nasza Zdobycz” umoŜliwia przejście z Parku 

Rusałka w kierunku bulwaru nad Bystrzycą. 

Wejście od strony wschodniej przy ul. Rusałka jest głównym łącznikiem pieszym i rowerowym 

pomiędzy Parkiem a bulwarem nad Bystrzycą. 

Wejście od strony ulicy Wesołej, obecnie przegrodzone ogrodzeniami boiska zostało rozwiązane 

w postaci placu z pomnikiem śaby, który podkreśla oś widokową ulicy Wesołej na park. Tam 

takŜe moŜliwe jest zwiększenie dostępności ul. Wesołej poprzez odtworzenie drogi 

przebiegającej przez browar (za zgodą właścicieli). 

Zaproponowano takŜe utworzenie nowego wejścia na teren od strony Domu KsięŜy Emerytów 

przy ul. Bernardyńskiej. 

Wszystkie wejścia powinny zostać stosownie oznaczone i oświetlone. Dodatkowo zaplanowano 

elementy o charakterze drogowskazów, umieszczone w mieście (np. deptak, Pl. Balickiego, 

schody przy ul. Wesołej), które wskazywać będą kierunek dojścia do Parku Rusałka. 

 

Elementy linioweElementy linioweElementy linioweElementy liniowe    

 

Ciągi piesze i roweroweCiągi piesze i roweroweCiągi piesze i roweroweCiągi piesze i rowerowe    ----    całość stref połączona jest ciągami pieszymi i rowerowymi, które 

jednocześnie łączą Rusałkę z terenami połoŜonymi wokoło. 

AlejkiAlejkiAlejkiAlejki zostały zaprojektowane w postaci obwodnicy, otaczającej park i kilku alejek 

przecinających teren, w celu sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi wejściami. 

Zastosowano zmienną szerokość nawierzchni w zaleŜności od natęŜenia ruchu. 

W miejscach kluczowych zaprojektowano place parkoweplace parkoweplace parkoweplace parkowe: w północnej części - plac z rzeźbą 

Rusałki), w części wschodniej przy wejściu od ulicy Wesołej – placyk z rzeźbą śaby, w części 

wejściowej od ulicy Mościckiego plac z fontanną w nawierzchni. Przy placach zlokalizowane są 

murki do siedzenia. 

Przez teren przebiega główna ścieŜka rowerowagłówna ścieŜka rowerowagłówna ścieŜka rowerowagłówna ścieŜka rowerowa łącząca deptak z bulwarem nad rzeką. 

Przeprowadzono ją w pobliŜu rowu melioracyjnego. UmoŜliwia szybki przejazd przez teren 

parku Rusałka, lub teŜ dojazd do niego z innych części miasta. 

Pozostałe alejki nie posiadają wydzielonych dróg rowerowych, jednakŜe umoŜliwiają one 

spokojną jazdę na rowerze po całym terenie parku. 

W celu pokonania róŜnicy wysokości stromej skarpy zaproponowano lokalizację podjazdupodjazdupodjazdupodjazdu dla 

wózków, osób o mniejszej sprawności i rowerów przez teren kościelny. SchodySchodySchodySchody zastosowano w 

niewielkiej ilości, ze względu na dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Pojawiają się one jako łącznik pomiędzy ul. Dolną Panny Marii i Basztą Wodną (gdzie 

zaplanowano punkt widokowy) oraz jako dodatkowe wejścia na punkty widokowe na dachu 

pawilonu i na kopcu widokowym. W celu pokonania rowu melioracyjnego na ciągach 

komunikacyjnych zaprojektowano mostkimostkimostkimostki. Elementem liniowym jest równieŜ rów melioracyjnyrów melioracyjnyrów melioracyjnyrów melioracyjny, 

który zachowano jako element otwarty, dekoracyjny, z odpowiednimi nasadzeniami roślinności. 
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Obiekty iObiekty iObiekty iObiekty i urządzenia urządzenia urządzenia urządzenia    

    

Na projektowanym obszarze zaplanowano szereg obiektów i urządzeń, które opisane zostały 

poniŜej, a graficznie zostały oznaczone odpowiednimi symbolami na arkuszu nr arkuszu nr arkuszu nr arkuszu nr 4444: 

 

 

wielka łąkawielka łąkawielka łąkawielka łąka    

opisana w dziale o strefach terenu, najwaŜniejszy element projektu, 

zajmująca ok. 3,5 ha terenu otwarta trawiasta przestrzeń dla róŜnorodnych 

aktywności. 

Wewnętrzne zróŜnicowanie łąki wynika z róŜnej wysokości koszenia, które 

moŜna modyfikować kaŜdego roku. 

 

 

punkty widokowe:punkty widokowe:punkty widokowe:punkty widokowe:    

miejsca najciekawszych ekspozycji i widoków: 

---- kopiec widokowy kopiec widokowy kopiec widokowy kopiec widokowy 

w miejscu trybun, wyniesiony, dostępny dla osób niepełnosprawnych, 

zaopatrzony w tablicę z konturem panoramy i opisami po polsku i w 

językach obcych a takŜe pismem Braile’a, 

umoŜliwia najlepszą obserwację całej panoramy.  

---- dach p dach p dach p dach pawilonu przy górce saneczkowejawilonu przy górce saneczkowejawilonu przy górce saneczkowejawilonu przy górce saneczkowej    

dostępny za pomocą pochylni i schodów, otoczony barierką umoŜliwia 

obserwację panoramy i Parku Rusałka. 

---- taras widokowy przy Baszcie Wodnej taras widokowy przy Baszcie Wodnej taras widokowy przy Baszcie Wodnej taras widokowy przy Baszcie Wodnej    

wyniesiony ponad Park Rusałka, zaprojektowany w postaci półokrągłego 

tarasu umoŜliwia obserwację części panoramy oraz części parku. Jest takŜe 

elementem uatrakcyjniającym ulicę Szerwentke. W celu poprawy 

dostępności po skarpie od wejścia do parku do Baszty Wodnej 

poprowadzono schody. 

 

murki do siedzeniamurki do siedzeniamurki do siedzeniamurki do siedzenia    

zlokalizowane przy placach parkowych miejsca do odpoczynku, w 

miejscach zacienionych i nasłonecznionych. 

 

plac wejściowy od ul. Mościckiegoplac wejściowy od ul. Mościckiegoplac wejściowy od ul. Mościckiegoplac wejściowy od ul. Mościckiego    

ukształtowany tak, by zapraszał przechodniów do wejścia do parku, 

ograniczony niskim pawilonem i grupą drzew dającą cień. Na placu 

zlokalizowana jest fontanna fontanna fontanna fontanna fontanna zaprojektowana w postaci dysz dysz dysz dysz 

wodnychwodnychwodnychwodnych na placu wejściowym od ul. Mościckiego. 

 

plac Rusałkiplac Rusałkiplac Rusałkiplac Rusałki    

zlokalizowany w północnej części parku, w pobliŜu niecki 

retencyjnej/stawu, częściowo zacieniony stanowi punkt wprowadzający na 

teren wielkiej łąki, na placu znajduje się rzeźba Rusałki. 
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plac Ŝplac Ŝplac Ŝplac Ŝabyabyabyaby    

zlokalizowany przy wejściu do parku od ul. Wesołej jest punktem 

wprowadzającym na wielką łąkę od tej strony. Oś widokowa ulicy Wesołej 

jest zamknięta wielka płaszczyzną łąki a podkreślona niewielkim 

pomnikiem śaby. 

 

grupy niskich drzewgrupy niskich drzewgrupy niskich drzewgrupy niskich drzew    

zlokalizowane poza główną płaszczyzną łąki grupy niskich drzew dających 

cień, umoŜliwiających odpoczynek. 

 

plac zabawplac zabawplac zabawplac zabaw    

zlokalizowany jest we wschodniej części parku, niniejsze opracowanie nie 

zawiera konkretnych rozwiązań urządzeń rekreacyjnych, jednakŜe wnioski 

społeczne wskazują na potrzebę , by był on atrakcyjny w skali miasta a 

jednocześnie nie musi to być typowy plac lecz przestrzeń pozwalająca na 

znaczną kreatywność. 

 

skate skate skate skate ––––    parkparkparkpark    

połoŜony we wschodniej części terenu oddzielony zielenią izolacyjną, 

podobnie jak plac zabaw do szczegółowego zaprojektowania w momencie 

powstawania projektu parku. 

 

siłownia na świeŜym powietrzusiłownia na świeŜym powietrzusiłownia na świeŜym powietrzusiłownia na świeŜym powietrzu    

przestrzeń do ćwiczeń fizycznych dla dorosłych, na świeŜym powietrzu, 

wymaga szczegółowego zaprojektowania. 

 

boisko do piłki noŜnejboisko do piłki noŜnejboisko do piłki noŜnejboisko do piłki noŜnej    

otwarta przestrzeń trawiasta do zaaranŜowania w postaci jednego, duŜego 

boiska lub kilku mniejszych. 

 

boisko do koszykówkiboisko do koszykówkiboisko do koszykówkiboisko do koszykówki    

utwardzone, nieogrodzone boisko 

 

boisko do siatkówkiboisko do siatkówkiboisko do siatkówkiboisko do siatkówki    

nieogrodzone, utwardzone boisko 
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ścianka wspinaczkowaścianka wspinaczkowaścianka wspinaczkowaścianka wspinaczkowa    

niska ścianka wspinaczkowa w formie samotnie stojącej sztucznej skałki, o 

róŜnych stopniach trudności. 

 

zadaszenia zadaszenia zadaszenia zadaszenia –––– altany altany altany altany    

zadaszenia dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego, dające 

schronienie przed deszczem i słońcem, w nocy oświetlone, rozciąga się z 

nich dogodny widok na boiska, strefy zabaw i gier, wyposaŜone w ławki i 

stojaki dla rowerów. 

 

przystanki autobusoweprzystanki autobusoweprzystanki autobusoweprzystanki autobusowe    

przystanki oraz linia autobusowa na ul. Rusałka, są elementem 

niezbędnym w celu zapewnienia dostępności parku i umoŜliwiania dojazdu 

nie tylko samochodem lub rowerem.  

 

podziemne przyłączapodziemne przyłączapodziemne przyłączapodziemne przyłącza    

elementy niewidoczne w terenie, zamaskowane w postaci studzienek, 

umoŜliwiające podłączenie aparatury podczas imprez plenerowych. 

 

obszar dla psówobszar dla psówobszar dla psówobszar dla psów    

wydzielony obszar dla psów, otoczony niskim ogrodzeniem, z kilkoma 

furtkami. Sprawy związane z oczyszczaniem terenu z psich odchodów 

moŜna rozwiązać na róŜne sposoby: mogą to robić właściciele psów lub 

odpowiednie słuŜby. Poza obszarem dla psów właściciele zobowiązani są 

do usuwania nieczystości po swoich zwierzętach. Powierzchnia wybiegu 

wynosi 3500 m2. 

 

parkingi dla rowerówparkingi dla rowerówparkingi dla rowerówparkingi dla rowerów    

zlokalizowane przy pawilonach parkowych i przy urządzeniach 

rekreacyjnych. Pozostawione do szczegółowego zaprojektowania. 

 

Pawilon Pawilon Pawilon Pawilon parkowy przy góparkowy przy góparkowy przy góparkowy przy górce saneczkowejrce saneczkowejrce saneczkowejrce saneczkowej    

Parterowy pawilon o powierzchni ok. 1000 m2, połączony z górką 

saneczkową, przeszklony w formie oranŜerii (wyłapującej światło 

zwłaszcza zimą), przeszklenia umoŜliwiają obserwację parku. 

W pawilonie mogą znajdować się takie funkcje jak: kawiarnia/restauracja, 

siłownia, fitness, solarium, wypoŜyczalnia sprzętu sportowego, rowerów, 

leŜaków i siedzisk, toalety, prysznice, szatnie, drobny handel. 

Dach pawilonu jest dostępny i stanowi doskonały punkt widokowy. 

 

Pawilon przy boiskachPawilon przy boiskachPawilon przy boiskachPawilon przy boiskach    

pawilon parterowy o powierzchni ok. 120 m2, obsługujący strefę 

rekreacyjną i boiskową, 

moŜe zawierać w sobie takie elementy jak: 

toalety, szatnia, prysznic, wypoŜyczalnia sprzętu, mała gastronomia. 
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drogowskazy na Rusałkędrogowskazy na Rusałkędrogowskazy na Rusałkędrogowskazy na Rusałkę    

elementy zlokalizowane na terenie miasta: 

deptak, Pl. Balickiego, ul. Zamojska, Al. Piłsudskiego, bulwar nad Bystrzycą 

i inne, wskazujące kierunek do Parku Rusałka i zachęcające do jego 

odwiedzenia. 

 

kładka przez Bystrzycękładka przez Bystrzycękładka przez Bystrzycękładka przez Bystrzycę    

na bazie istniejących filarów moŜna wykonać kładkę pieszo-rowerową 

łączącą teren Rusałki z terenami stadionów i dalej z Parkiem Ludowym. 

 

Baszta WodnaBaszta WodnaBaszta WodnaBaszta Wodna    

proponowana do rekonstrukcji Baszta stanie się istotnym elementem 

panoramy, podniesie jakość widoku z Rusałki a takŜe będzie stanowić 

unikalny w skali kraju obiekt wart zobaczenia. 

 

wyposaŜenie terenuwyposaŜenie terenuwyposaŜenie terenuwyposaŜenie terenu    

ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, stoliki, kosze na 

psie odchody; 

przewidziane do zaprojektowania przy powstawaniu szczegółowego 

projektu. OświetlenieOświetlenieOświetlenieOświetlenie    ----    przeznaczone do szczegółowego zaprojektowania, 

koncepcja oświetlenia przedstawiona została na arkuszu nr 6.arkuszu nr 6.arkuszu nr 6.arkuszu nr 6.    

hot spothot spothot spothot spot    

objęcie Parku Rusałka otwartym dostępem do Internetu znacząco podniesie 

jego atrakcyjność.    
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5.5.5.5. PROPOZYCJEPROPOZYCJEPROPOZYCJEPROPOZYCJE MAŁYCH DZIAŁAŃ MAŁYCH DZIAŁAŃ MAŁYCH DZIAŁAŃ MAŁYCH DZIAŁAŃ    NA TERENIENA TERENIENA TERENIENA TERENIE    

 

W ramach realizacji projektu społecznego podjąć moŜna szereg małych, niskobudŜetowych lub 

bardziej kosztownych działań, które słuŜyć będą stopniowej realizacji koncepcji. UmoŜliwią one 

takŜe stopniowe oŜywianie Parku Rusałka i zwiększanie jego atrakcyjności. Wskazane w 

rozdziale działania zostały zaznaczone w postaci graficznej na arkuszu nr 9.arkuszu nr 9.arkuszu nr 9.arkuszu nr 9. 

 

Działanie 1Działanie 1Działanie 1Działanie 1 – LLLLikwidacja ogrodzeń i zniszczonych elementów infrastrukturyikwidacja ogrodzeń i zniszczonych elementów infrastrukturyikwidacja ogrodzeń i zniszczonych elementów infrastrukturyikwidacja ogrodzeń i zniszczonych elementów infrastruktury boisk, wieŜ 

oświetleniowych (13 wieŜ), trybun. Działanie to moŜe wpłynąć szybko na poprawę estetyki 

terenu i podniesienie jego wizualnej atrakcyjności. Na miejscu zlikwidowanych trybun proponuje 

się pozostawienie niewielkiego fragmentu w celu wykonania kopca z punktem widokowym. 

Działanie 2Działanie 2Działanie 2Działanie 2 – LLLLikwidacja zdewastowanych barakówikwidacja zdewastowanych barakówikwidacja zdewastowanych barakówikwidacja zdewastowanych baraków obsługujących boiska – budowa nowego 

obiektu, parterowego, w atrakcyjnej formie architektonicznej, o nowych funkcjach: toalety 

(obecnie toalety tymczasowe), prysznice, szatnia, magazynek sprzętu, mała gastronomia. 

Działanie 3Działanie 3Działanie 3Działanie 3 – Budowa chodnika przy ul. Dolnej Panny Marii.Budowa chodnika przy ul. Dolnej Panny Marii.Budowa chodnika przy ul. Dolnej Panny Marii.Budowa chodnika przy ul. Dolnej Panny Marii.    

Jest to warunek niezbędny do prawidłowego powiązania ulicy z miastem. Obecnie mieszkańcy 

zmuszeni są poruszać się jezdnią, co stwarza niebezpieczeństwo wypadku. Wybudowanie 

chodnika przybliŜy funkcjonalnie teren do miasta i zapewni bezpieczeństwo pieszych. NaleŜy 

takŜe przeanalizować moŜliwość wykonania ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulicy Dolnej Panny Marii, 

wydzielenie pasa rowerowego lub inne rozwiązania ruchu rowerów po ulicy, ułatwiające dojazd 

do Parku Rusałka. 

Działanie Działanie Działanie Działanie 4444 - Remont wejścia do Parku Rusałka od strony ul. Dolnej Panny MariiRemont wejścia do Parku Rusałka od strony ul. Dolnej Panny MariiRemont wejścia do Parku Rusałka od strony ul. Dolnej Panny MariiRemont wejścia do Parku Rusałka od strony ul. Dolnej Panny Marii (uzgodnienie z 

właścicielem). Działanie to poprawi estetykę wejścia na teren Rusałki od strony ścisłego 

centrum. Obecnie teren ten nie zachęca do wejścia z uwagi na jakość nawierzchni, brak 

oświetlenia i zaniedbanie okolicy. 

Działanie 5Działanie 5Działanie 5Działanie 5    ---- Budowa ścieŜki rowerowej i chodnika przez ter Budowa ścieŜki rowerowej i chodnika przez ter Budowa ścieŜki rowerowej i chodnika przez ter Budowa ścieŜki rowerowej i chodnika przez teren parku Rusałka en parku Rusałka en parku Rusałka en parku Rusałka ---- od ul. Dolnej  od ul. Dolnej  od ul. Dolnej  od ul. Dolnej 

Panny Marii do ul. RusałkaPanny Marii do ul. RusałkaPanny Marii do ul. RusałkaPanny Marii do ul. Rusałka, wzdłuŜ rowu melioracyjnego, co połączy deptak z bulwarem nad 

Bystrzycą. Proponowany łącznik przyczyni się do oŜywienia parku a jednocześnie rozwiąŜe 

problem dotarcia nad rzekę z centrum miasta, co jest obecnie, dla pieszych i rowerzystów, 

utrudnione. 

Działanie Działanie Działanie Działanie 6666 - Budowa przejścia dla pieszych i rowerów przez ulicę RusałkaBudowa przejścia dla pieszych i rowerów przez ulicę RusałkaBudowa przejścia dla pieszych i rowerów przez ulicę RusałkaBudowa przejścia dla pieszych i rowerów przez ulicę Rusałka, oraz łącznika ze 

ścieŜką rowerową nad Bystrzycą. To niewielkie działanie powiąŜe ruch rowerowy z bulwaru z 

ulicą Rusałka a w dalszej perspektywie z Parkiem Rusałka. Zapewni takŜe bezpieczne przejście i 

przejazd w miejscu, w którym obecnie odbywa się to spontanicznie i grozi wypadkami. 

Działanie Działanie Działanie Działanie 7777 - Budowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. RusałkaBudowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. RusałkaBudowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. RusałkaBudowa dwóch przystanków autobusowych przy ul. Rusałka, poprowadzenie linii 

autobusowej przez ul. Rusałka. Pozwoli na dotarcie do parku nie tylko komunikacją 

samochodową i rowerową. Komunikacja miejska przywraca takŜe ten teren w świadomości, 

zachęca do korzystania z niego i jednocześnie wpływa na poziom bezpieczeństwa na terenie. 

DziaDziaDziaDziałanie łanie łanie łanie 8888    ----    Budowa łącznikaBudowa łącznikaBudowa łącznikaBudowa łącznika    –––– pochylni pochylni pochylni pochylni - umoŜliwiającego wjazd osobom mniejszej 

sprawności. Z uwagi na duŜą róŜnicę wysokości i spadek ul. Dolnej Panny Marii proponuje się 

budowę łącznika w formie pochylni, który pozwoli pokonać róŜnicę wysokości osobom o 

mniejszej sprawności i osobom z wózkami. (uzgodnienie z właścicielem). 
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Działanie 9Działanie 9Działanie 9Działanie 9    ---- zastosowanie rozwiązań uniemoŜliwiających wjazd pojazdów zastosowanie rozwiązań uniemoŜliwiających wjazd pojazdów zastosowanie rozwiązań uniemoŜliwiających wjazd pojazdów zastosowanie rozwiązań uniemoŜliwiających wjazd pojazdów i dzikie parkowanie 

na terenie zieleni i wysypywanie śmieci. Proponuje się zastosowanie doraźnego rozwiązania (np. 

słupków) w celu ograniczenia wjazdu samochodów, co jest główną przyczyną niszczenia 

roślinności terenu i wysypywania śmieci. 

Działanie 10Działanie 10Działanie 10Działanie 10    –––– strefa płatnego parkowania strefa płatnego parkowania strefa płatnego parkowania strefa płatnego parkowania    

Objęcie Parku Rusałka strefą płatnego parkowania zapobiegnie dzikiemu parkowaniu, 

wykorzystywaniu parkingów jako miejsca całodziennego postoju samochodów, a promować 

będzie przyjazd samochodem do Parku na krótki czas (np: kilka godzin). 

Działanie 1Działanie 1Działanie 1Działanie 11111    ---- remont Baszty W remont Baszty W remont Baszty W remont Baszty Wodnejodnejodnejodnej, budowa punktu widokowego przy baszcie. , budowa punktu widokowego przy baszcie. , budowa punktu widokowego przy baszcie. , budowa punktu widokowego przy baszcie. Działanie to 

podniesie jakość panoramy miasta, odtworzy atrakcyjny i unikatowy obiekt a takŜe przyczyni się 

do oŜywienia ulicy Szerwentke. Elementem wspomagającym remont jest aranŜacja tarasu 

widokowego lekko wychodzącego poza skarpę, przycięcie roślinności tak by nie przesłaniała 

panoramy oraz budowa schodów od wejścia do Parku Rusałka do tarasu widokowego. 

Działanie 12Działanie 12Działanie 12Działanie 12    ---- działania promocyjne,  działania promocyjne,  działania promocyjne,  działania promocyjne, zwiększające popularność terenu. Organizacja imprez 

plenerowych, zawodów, spotkań, konkursów, etc.    

 

6.6.6.6. Spis arkuszySpis arkuszySpis arkuszySpis arkuszy    

    

1. Rusałka na tle miasta 

2. Wnioski do dokumentów planistycznych i strategicznych 

3. Projekt koncepcyjny, schemat funkcjonalno - przestrzenny 

4. Projekt koncepcyjny, rzut z góry 

5. Projekt koncepcyjny, rzut - aspekt nocny 

6. Projekt koncepcyjny, wizualizacje 

7. Projekt koncepcyjny, wizualizacje 

8. Projekt koncepcyjny, wizualizacje 

9. Propozycje małych działań 

 

7.7.7.7. ZałącznikiZałącznikiZałącznikiZałączniki    

 

• Lista osób uczestniczących w konsultacjach społecznych. 
 

• Sprawozdania z kolejnych działań konsultacyjnych: 

- spotkania otwartego (6.04.2011), 

- rozmów przy makiecie (28.05.2011), 

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

- konsultacji internetowych, 

- wystawy i dyskusji publicznej (7.07.2011). 
 

• Wnioski i uwagi złoŜone za pośrednictwem Internetu. 
 

• Informacje przesłane przez uczestników konsultacji. 
 

• Arkusze analityczne i projektowe, wykonane przez studentów studiów magisterskich 

kierunku architektura krajobrazu KUL. 

 



Społeczny projekt koncepcyjny zagospodarowania PARKU RUSAŁKA w Lublinie  

 26 

Zespół prowadzący konsultacje:Zespół prowadzący konsultacje:Zespół prowadzący konsultacje:Zespół prowadzący konsultacje:    
    

Organizator konsultacji: 

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, ul. Szlak 65/103, 31Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, ul. Szlak 65/103, 31Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, ul. Szlak 65/103, 31Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, ul. Szlak 65/103, 31----153 Kraków153 Kraków153 Kraków153 Kraków 

+48 (12) 661 82 10, +48 696 157 000, www.sak.org.pl  

Kontakt w sprawie konsultacji: park.rusalka@gmail.com, parki.lublin@gmail.com  
 

Koordynator projektu w Lublinie: Jan Kamiński, +48 698 869 440 

Prowadzenie warsztatów metodą Charette: Bogusław Hajda 

Wsparcie merytorczne: Ewa Kipta 

Moderator dyskusji publicznej nad projektami Parku Rusałka: dr Tomasz Jeleński 

Autorzy projektów koncepcyjnych, na podstawie których zostało wykonane opracowanie 

(studenci studiów magisterskich architektury krajobrazu KUL): 

Zespół 1 - 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; 

Zespół 2 - 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 

Makieta: Mariusz Kosiński, +48 889 472 922, skimbleshanks09@wp.pl 

Projekt strony internetowej www.parki.lublin.pl: Kamil Wojcieszuk, Piotr Koryciński 

Administrowanie stroną internetową: Kamil Zwolski 

Fotografie: 

Karolina Pindor, Jacek Warda, Małgorzata Majewska, Wojciech Januszczyk, Paulina Sowa. 

Opracowanie końcowego projektu społecznego: Jan Kamiński, Przemysław Sarnecki 

 
Organizator konsultacji: 
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Wsparcie finansowe:  

  
 

Partnerzy: 
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