
Formularz zgłoszenia
projektu do Zielonego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

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

2. Tytuł projektu:

"Wiszące ogrody - Pod Akacją"

3. Kategoria projektu:
Inne

4. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany:
Stare Miasto

5. Lokalizacja projektu

W wersji elektronicznej lokalizacje zaznaczone na mapie.

6. Szczegółowy opis projektu:
„Wiszące ogrody – Pod Akacją”
Realizacja projektu zagospodarowania dwóch przestrzeni znajdujących się w obrębie Młodzieżowego
Domu Kultury „Pod Akacją” przy ul. Grodzkiej 11: działka obr. 34 ark 2 nr działki 74 własność Gminy
Lublin zarząd trwały MDK „Pod Akacją”. 
Zamiarem pomysłodawców jest zagospodarowanie i udostępnienie zewnętrznej części niedużego
zielonego terenu – ok. 94,60 m2 przylegającego do Placu po Farze i Zaułku Panasa (przy schodach
prowadzących do ul. Podwale) oraz przestrzeni wirydarza. Obecnie są to miejsca, które wymagają
odnowienia i poprawy ich estetyki poprzez wykonanie nasadzeń 
z roślin i krzewów oraz wprowadzenia elementów małej architektury.
Pierwsza część zadania to obszar zewnętrzny (obr. 34 ark 2.74), z którego rozciąga się przepiękny
widok na Zamek Lubelski i panoramę miasta. Miejsce zielone znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu po Farze i ścieżki komunikacyjnej Stare Miasto – błonia pod
Zamkiem. Jest to bardzo uczęszczane miejsce, wybierane przez mieszkańców Lublina 
i turystów do robienia pamiątkowych zdjęć, dlatego chcielibyśmy aby ten punkt pięknie 
i godnie reprezentował Lublin, był również lepiej wykorzystywany i funkcjonalny 
nie tylko dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w MDK „Pod Akacją”, ale również dla całej
społeczności naszego miasta. Plac ten chcielibyśmy urządzić w taki sposób aby część rabat z roślinami
umieszczona została poniżej tarasu/platformy widokowej natomiast kolorowe krzewy/drzewa okalałyby
cały teren tworząc spójną całość. 
Nad częścią rabat, na niewielkiej wysokości (ok. 15 – 20cm od podłoża) znalazłaby się stalowa
kratownica, stanowiąca podest. Umieszczone wokoło podestu składane ławki nie zajmowałyby miejsca
podczas warsztatów czy innych działań artystycznych lecz stwarzałyby komfortowe miejsca odpoczynku
i oczekiwania na młodych artystów w zacienionym masztem miejscu. Dodatkowym atutem tego
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rozwiązania byłoby to, że przestrzeń uzyskałaby wymiar wielofunkcyjny. To rozwiązanie stwarza
przestrzeń użytkową bez utraty powierzchni wodoprzepuszczalnej i czynnej biologicznie. Z jednej strony
piękny ogród i platforma widokowa, z drugiej zewnętrzna przestrzeń do prowadzenia warsztatów i
plenerów malarskich, fotograficznych, pokazów filmowych - nie tylko dla uczestników zajęć w MDK „Pod
Akacją” ale również (jak to dotychczas miało miejsce) dla najmłodszej części społeczności Lublina
podczas miejskich imprez otwartych. Ponadto luneta widokowa byłaby nową atrakcją dla mieszkańców i
gości naszego miasta, a pieniądze byłyby przeznaczone 
na pielęgnację terenu zielonego.
Do zapewnienia bezpieczeństwa wieczorem niezbędne byłoby doświetlenie tego terenu, gdyż znajdująca
się w pobliżu latarnia miejska nie zapewnia dobrego i bezpiecznego oświetlenia. Teren ten byłby
dostępny przez 24 godziny na dobę. Utrzymanie i pielęgnacja należałaby do MDK „Pod Akacją” i
stanowiłaby wkład Placówki w projekt.
Druga część to wirydarz znajdujący się w MDK „Pod Akacją” otwarty dla wszystkich zainteresowanych w
godz. od 8.00 do 20.30 Jest to miejsce nieznane ale piękne i warte poznania. W projekcie przewidziane
jest jego zagospodarowanie „ogrodem wiszącym” wykonanym z umieszczonych na ścianach budynku
donic, zamocowanych na konstrukcjach metalowych. W wirydarzu chcemy umieścić ławki ogrodowe,
które będą służyć 
do wypoczynku i jako miejsca oczekiwania przez rodziców, opiekunów i gości. Ściany są powierzchnią
czynną biologicznie i estetyzującą przestrzeń. Paprocie, winobluszcz trójlistkowy i inne rośliny odporne
na zacienienie mają utworzyć atrakcyjną kompozycję 
na ścianach. Przewidujemy montaż około 40 donic wraz z pełnym zasilaniem ich w wodę 
za pomocą systemu automatycznego nawadniania. Cały pomysł nie wyklucza korzystania 
z  przestrzeni wirydarza w taki sposób jak dotychczas, czyli jako sceny do prowadzenia zajęć
muzycznych, występów teatralnych, recytacji i koncertów.
MDK „Pod Akacją” przeprowadził konsultacje, rozmowy z rodzicami i pracownikami,  została
zamieszczona informacja na stronie internetowej, w wyniku czego utworzyła się już duża grupa złożona
z rodziców, pracowników, członków Rady Dzielnicy i gości naszej placówki wspierająca projekt „Wiszące
ogrody - Pod Akacją”.

7. Szacunkowe koszty projektu:

Składowe części projektu Koszt
1. Projekt + uzgodnienia z konserwatorem 5 000,00 zł
2. Oczyszczenie terenu (od Zaułku Panasa) 5 000,00 zł
3. Prace ziemne (od Zaułku Panasa) 2 000,00 zł
4. Instalacja elektryczna + oświetlenie zewnętrzne 8 000,00 zł
5.Taras-platforma zakup i montaż 30 000,00 zł
6. Ławki składane zakup i montaż 12 000,00 zł
7. Meble miejskie 6 000,00 zł
8. Zadaszenie/ markiza/słup 4 000,00 zł
9. Lorneta widokowa zakup i montaż 12 000,00 zł
10. Rabata z roślinami i krzewy/ drzewa 10 000,00 zł
11. Pielęgnacja 1 rok 10 000,00 zł
12. Instalacja nawadniająca 5 000,00 zł
13. Donice zwisajce 40 szt wirydaż 8 000,00 zł
14. Konstrukcja i montaż wirydaż 8 000,00 zł
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15. Roślinność i ziemia wirydaż 7 000,00 zł
16. Pielęgnacja 1 rok wirydaż 8 000,00 zł
17. Ławki wirydaż 8 000,00 zł

SUMA: 148 000,00 zł

8. Dane osób/instytucji składających projekt: 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt:
Marzena Nastaj

Nazwa instytucji/organizacji:
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"

Kontakt:
administracja@mdk.lublin.pl 81/532 27 40 ; 532 104 235
Projekt nie zawiera zaznaczonych działek.
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