
MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA KONCEPCJI

„PROGRAMU REWITALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA

DOLINY RZEKI BYSTRZYCY”

CZĘŚĆ OPISOWA



UWARUNKOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 
DO UWZGLĘDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU KONCEPCJI DLA PROGRAMU 

PT „REWITALIZACJA DOLINY RZEKI BYSTRZYCY”

1. Program  ”Rewitalizacja  doliny  rzeki  Bystrzycy”  składa  się  z  ponad  20  pojedynczych
projektów.

2. Dla  każdego  projektu  załącza  się  tzw.  kartę  projektu,  która  określa  miejsce  lokalizacji
według opisu geodezyjnego, krótką charakterystykę i ewentualne oczekiwania.

3. Należy  przyjąć,  że  w  stosunku  do  każdego  projektu  należy  wykorzystać  i  zastosować
charakterystyczne elementy, a mianowicie:

a) drogi dojazdowe,
b) dojścia piesze,
c) parkingi,
d) oświetlenie,
e) sanitariaty,
f) wysokiej klasy mała architektura m.in. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjno-

edukacyjno-ostrzegawczo-nakazowe,
g) udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
h) monitoring,
i) punkty bezpłatnego dostępu do Internetu (Hotspot WiFi),
j) gastronomia i punkty o podobnym charakterze wzdłuż doliny rzeki Bystrzycy,
k) szacunkowy koszt,
l) potencjalne źródło finansowania.

4. Zachować w maksymalnym wymiarze tzw. „tożsamość miejsca”.
5. Zachować  naturalną  przestrzeń  całej  doliny  ograniczając  jej  zabudowę  do  niezbędnych

elementów towarzyszących całemu projektowi.
6. Wprowadzanie  sztucznych  barier  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum  (np.  barierki,

różnego rodzaju ogrodzenia) wprowadzając w ich miejsce materiały naturalne (roślinność,
drewno).
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PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH 
ZAGOSPODAROWANIA DOLINY RZEKI BYSTRZYCY

1. Kanalizacja sanitarna – miejscowość Zemborzyce – rzeka Bystrzyca (Ryc. 1)

Lp. Ulica Długość Łącznie

1. Lipska, Ziołowa, Tęczowa, Janowska Ф 400 - 460 m
Ф 600 - 600 m

ok. 1060 m

2. Zagajnikowa, Krężnicka - cała Ф 600 - 500 m ok. 500 m

3. Krężnicka rej. Cienistej (bez Pszczelej i Tęczowej) Ф 600 - 500 m ok. 500 m

ok. 2060 m

• Inwestor - MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie
Celem projektu będzie stworzenie warunków do odbioru ścieków sanitarnych poprzez nowy
kolektor  sanitarny,  zaprzestanie  kierowania  ścieków  nieoczyszczonych  bezpośrednio  do
ziemi  lub  w  kierunku  Zalewu  Zemborzyckiego,  likwidacja  szamb.  Wpłynie  to  na
uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie i poprawę jakości wody w Zalewie
Zemborzyckim.

2. Kanalizacja deszczowa (Ryc. 1)

Lp. Ulica Długość Łącznie

1. Lipska, Ziołowa, Tęczowa, Janowska Ф 400 - 460 m
Ф 600 - 700 m
Ф 800 - 300 m
Ф 1200 - 610 m

ok. 2100 m

2. Zagajnikowa, Krężnicka - cała Ф 400 - 150 m
Ф 600 - 870 m
Ф 900 - 1100 m
Ф 1000 - 450 m

ok. 2570 m

3. Krężnicka rej. Cienistej (bez Pszczelej i Tęczowej) Ф 600 - 1200 m
Ф 800 - 500 m
Ф 1500 - 450 m

ok. 2150 m

ok. 6820 m

• Inwestor - Gmina Lublin
Wybudowanie kanalizacji deszczowej pozwoli na odciążenie Zalewu Zemborzyckiego od
wielopunktowego  wprowadzania  wód  opadowych.  Zorganizowany  sposób  ich  zbierania
i odprowadzania przyczyni się do podniesienia jakości wody w Zalewie Zemborzyckim.

3. Uporządkowanie wylotów wód opadowych po obu stronach rzeki Bystrzycy (Ryc. 2-6)
• Zgodnie z „Koncepcją ogólnej kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin” opracowaną przez

firmę LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. w 2012 r. wzdłuż biegu Bystrzycy zlokalizowanych
jest 48 wylotów wód opadowych (28 na jej prawym brzegu a 20 na lewym) oraz 3 wyloty
projektowane na lewym brzegu Zalewu Zemborzyckiego (L1, L2) i rzeki (L3).
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• Proponuje  się  nadać  im  numery  oddzielnie  dla  prawego  brzegu  np.  P1,  P2  itd.  oraz
oddzielnie dla lewego brzegu np. L1, L2 itd. 

• Inwestor - Gmina Lublin
Uporządkowanie wylotów będzie polegało na odnowie ich stanu technicznego i wyglądu
estetycznego tak by wszystkie wyloty były jednakowo rozpoznawalne.

4. Budowa podczyszczalni wód opadowych dla wód kierowanych do rzeki Bystrzycy (Ryc. 2, 5
i 6)

• Zgodnie z „Koncepcją ogólnej kanalizacji deszczowej dla miasta Lublin” opracowaną przez
firmę  LEMTECH  Konsulting  Sp.  z  o.o.  w  2012  r.  po  obu  brzegach  rzeki  Bystrzycy
zlokalizowane są 3 podczyszczalnie wód opadowych, z czego 1 po prawej stronie Bystrzycy
a 2 po lewej.

• Proponuje się ich oznaczenie poprzez  stosowną numerację, oddzielnie dla podczyszczalni
zlokalizowanych  po  prawej  stronie  rzeki  Bystrzycy  np:  P1PWO,  P2PWO  itd.  oraz
oddzielnie  dla  podczyszczalni  zlokalizowanych  po  lewej  stronie  rzeki  Bystrzycy
np. L1PWO, L2PWO itd. (PWO – podczyszczalnia wód opadowych)

• Inwestor - Gmina Lublin

5. Budowa polderu powyżej Zalewu Zemborzyckiego po prawej stronie biegu rzeki Bystrzycy
o powierzchni ok. 30 ha i głębokości ok. 1,0 m (Ryc. 7)

• Lokalizacja  polderu  –  tereny powyżej  Zalewu Zemborzyckiego po prawej  stronie  biegu
rzeki Bystrzycy

• Powierzchnia – ok. 30 ha
• Średnia głębokość – ok. 1,0 m
• Inwestor- Gmina Lublin

Zakłada  się,  że  polder  będzie  buforem dla  przyjęcia  nadmiaru  wód,  które  nie  będą  się
mieściły w korycie rzeki Bystrzycy przy wysokich jej poziomach. W okresach innych teren
ten  będzie  miał  rolę  spacerowo-edukacyjną  (ścieżka  edukacyjna,  możliwość  kontaktu
z różnymi  formami  fauny i  flory,  które  to  elementy przyrody ukształtowały  się  na  tym
terenie przede wszystkim w sposób naturalny) oraz będzie pełnił funkcję redukcji biogenów
(biofiltr).

6.  Wykonanie  badań dotyczących ilości  i  jakości  namułu w rzece  Bystrzycy,  usunięcie  go
i stosowne zagospodarowanie (Ryc. 8)

• Określenie ilości namułu w poszczególnych odcinkach rzeki
• Określenie składu namułu
• Ustalenie wpływu usuniętego namułu na zapewnienie prawidłowego spadku koryta rzeki

zarówno powyżej Lublina, jak też na odcinku Wólka-Spiczyn (ujście do rzeki Wieprz)
• Inwestor - RZGW w Warszawie Zarząd Zlewni w Puławach

Rzeka Bystrzyca nie  była czyszczona przez co najmniej  40-50 lat.  Orientacyjnie  można
ocenić, że ilość nagromadzonego namułu osiąga wartość 60-150 cm. Szczególnie odcinek
Bystrzycy  od  rejonu  osiedla  Kalinowszczyzna  może  być  narażony  na  znaczne  pokłady
namułu  ze  względu  na  fakt,  że  w  tym  rejonie  był  wylot  do  rzeki  Bystrzycy  ze  starej
mechanicznej oczyszczalni ścieków „Kalina”. 
Badania ilości namułu i symulacja profilu dna rzeki Bystrzycy po jego usunięciu pozwolą
określić,  czy  odmulenie  będzie  dotyczyło  tylko  rejonu  rzeki  Bystrzycy  w  granicach
administracyjnych miasta Lublin, czy też będą musiały te prace być wykonane dla rzeki
Bystrzycy powyżej i poniżej miasta.
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Wyniki  badań  analitycznych  określą  jakość  namułu,  jego  przydatność  do  stosownego
gospodarczego  wykorzystania  lub  tylko  deponowania.  Natomiast  badania  ilościowe
oszacują ile namułu się nagromadziło.

7. Budowa plaż wzdłuż rzeki Bystrzycy (Ryc. 9-16)
Planuje się budowę i organizację plaż, które będą zlokalizowane nad rzeką Bystrzycą po obu
jej brzegach.

• Wstępnie ustalono następujące miejsca:
- rejon ul. Rąblowskiej 
- rejon ul. Nałkowskich 
- rejon ul. Nałkowskich 
- rejon ul. Nałkowskich 
- rejon ul. Działkowej 
- rejon ul. Andersa 

• Inwestor - Gmina Lublin
Plaże  miejskie  mają  oferować  mieszkańcom  miasta  alternatywną  formę  wypoczynku.
Mieszkańcy  ceniący  sobie  odpoczynek  na  leżakach,  nie  będą  musieli  wyjeżdżać  poza
obszary  miejskie.  W otoczeniu  plaż  powstaną  miejsca  wydzielone  do  wypoczynku  na
leżakach  czy  hamakach,  powstaną  kawiarenki  w  których  można  zjeść  posiłek  a  także
miejsca do zabawy dla najmłodszych mieszkańców miasta. 
W rejonie plaż mogą być wybudowane obiekty np:
- boiska do siatkówki i piłki nożnej plażowej
- kino letnie
- wypożyczalnia rowerów 
- samoobsługowy punkt naprawy rowerów
- przystanki kajakowe
- drogi dojazdowe do plaż
Na plażach miejskich powinny być organizowane różnego rodzaju imprezy plenerowe, które
swoją atrakcyjnością  będą przyciągały mieszkańców miasta  Lublin.  Zostaną podniesione
standardy  bezpieczeństwa  w  miejscach,  w  których  powstaną  plaże  poprzez  budowę
nowoczesnego oświetlenia, a także sieć monitoringu całodobowego.
Odpoczynek w pobliżu rzeki to idealny pomysł na relaks w mieście.

8. Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych (Ryc. 17-29)
• Po dokonanej  analizie  funkcjonowania dotychczas eksploatowanych ścieżek rowerowych

oraz w oparciu o potencjalne potrzeby w tym zakresie, wyznaczono rejony gdzie istnieje
potrzeba dokonania zmian, bądź zainwestowania w nowe trasy rowerowe. Przedstawione
poniżej  propozycje zostały uzgodnione w oparciu o doświadczenie pracowników Gminy
Lublin i Zarządu Dróg Miejskich w Lublinie.

• Inwestor - Gmina Lublin
• Propozycje tras rowerowych według poniższego zestawienia:

Lp. Odcinek Strona północno-zachodnia 
(lewy brzeg)

Strona południowo-wschodnia
(prawy brzeg)

1. granica miasta -
ul. Kalinowszczyzna

Przebudowa oraz przedłużenie 
istniejącego ciągu pieszo-
rowerowego od ul. 
Zawilcowej. Z uwagi na 
zakładany spadek natężenia 

Z uwagi na bardziej stromy 
brzeg i istniejące obiekty 
gospodarcze (zrzut ścieków, 
oczyszczalnia) ten odcinek 
wymaga szczegółowej analizy 
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ruchu pieszego, trasa może być
wykonana jako wspólna 
pieszo-rowerowa o szer. min. 
4,0 m

odnośnie możliwości 
poprowadzenia trasy na całym
odcinku.

2. ul. Kalinowszczyzna -
Al. Witosa 

Z uwagi na istniejącą koronę 
stadionu piłkarskiego i wysoki 
nasyp wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego szer. 2,5 m wraz z
przejazdem pod Al. Witosa.

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
poszerzeniem do 2,5 m oraz 
wykonaniem łącznika pod 
estakadą w kierunku ul. 
Łęczyńskiej/Kresowej

3. Al. Witosa - 
ul. Kąpielowa

Wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego o szer. 2,5 m wraz
z mostem nad rzeką 
Czechówką

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego na dwa 
niezależne ciągi, rowerowy o 
szerokości min. 4,0 m oraz 
pieszy min. 3,0 m, z 
możliwością zwężeń w 
miejscach zlokalizowania 
obiektów sportowych.

4. ul. Kąpielowa -
Al. Unii Lubelskiej

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
możliwym poszerzeniem o 
około 1,0 m

Budowa nowej trasy wraz z 
mostem na rzece 
Czerniejówce oraz łącznikiem 
do CH Gala i przejazdem pod 
Al. Unii Lubelskiej i ul. 
Zamojską do Al. 
Zygmuntowskich

5. Al. Unii Lubelskiej -
Al. Zygmuntowskie

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
możliwym poszerzeniem o 
około 1,0 m i wykonaniem 
łączników do ul. Rusałka. W 
miarę możliwości zalecane jest
rozdzielenie obu ciągów.

Z uwagi na korony dwóch 
stadionów ruch rowerowy i 
pieszy należy poprowadzić 
wzdłuż Al. Zygmuntowskich 
po wyremontowaniu tej ulicy.

6. Al. Zygmuntowskie -
ul. Muzyczna

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
możliwym poszerzeniem o 
około 1,0 m. W miarę 
możliwości zalecane jest 
rozdzielenie obu ciągów.

Wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego o szer. min. 2,5 m
wzdłuż Parku Ludowego.

7. ul. Muzyczna - 
teren LKJ

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
możliwym poszerzeniem o 
około 1,0 m. W miarę 
możliwości zalecane jest 
rozdzielenie obu ciągów.

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego o szer. min. 3,0 m
z poszerzeniem w miarę 
możliwości terenowych.

8. teren LKJ - 
ul. Krochmalna

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
możliwym poszerzeniem o 

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
możliwym poszerzeniem o 
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około 1,0 m. W miarę 
możliwości zalecane jest 
rozdzielenie obu ciągów. 
Budowa drogi rowerowej od 
stacji paliw wzdłuż ul. 
Nadbystrzyckiej do ul. 
Krochmalnej wraz z 
przejazdami rowerowymi 
przez nią. 

około 1,0 m. W miarę 
możliwości zalecane jest 
rozdzielenie obu ciągów.

9. ul. Krochmalna -
most kolejowy

Budowa drogi rowerowej 
(kontynuacja istniejącej) od 
skrzyżowania ul. Jana Pawła 
II/Nadbystrzuckiej do 
początku trasy rekreacyjnej za 
mostem kolejowym, zgodnie z 
koncepcją wykonania nowego 
odcinka ul. Nadbystrzyckiej do
ul. Janowskiej (wyprostowanie
jej).

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
poszerzeniem o około 2,0 m i 
rozdzieleniem obu ciągów.

10. most kolejowy -
ul. Żeglarska 

Budowa nowych 
wydzielonych ciągów:
- rowerowego o szerokości 5,0 
m
- pieszego o szerokości 5,0 m 
lub
- pieszego o szerokości 3,5 m 
oraz 3,0 m trasy oznakowanej 
jako trasa dla rolkarzy
wraz z włączeniem do ul. 
Żeglarskiej od strony 
północnej

Budowa odcinka ciągu pieszo-
rowerowego od mostu 
kolejowego wzdłuż ul. 
Medalionów do pierwszej 
kładki przy ul. Romera.
Na dalszym odcinku aż do ul. 
Żeglarskiej, z uwagi na 
naturalny charakter Bystrzycy 
oraz szerokie ciągi po drugiej 
stronie rzeki, zalecane jest nie 
wykonywanie ciągów o 
nawierzchni bitumicznej. 
Opcjonalnie do ruchu mogą 
być wykorzystane istniejące 
ciągi obsługujące zabudowę 
jednorodzinną.

11. ul. Żeglarska -
Al. Bryńskiego

Przebudowa istniejącego ciągu
pieszo-rowerowego wraz z 
poszerzeniem o min. 2,0m i 
rozdzieleniem ciągów.

Budowa ciągów pieszych i 
rowerowych od „starej” ul. 
Nałkowskich przez ul. 
Żeglarską do Zalewu, w osi 
„nowej” ul. Nałkowskich

12. Zalew Zemborzycki -
ul. Cienista

Na odcinku Bryńskiego – 
początek zwartej zabudowy 
przy Zalewie, poszerzenie oraz
rozdzielenie ciągów pieszych.
Usunięcie barierek w 
miejscach gdzie wysokość linii
brzegowej na to pozwala, w 
pozostałych zastąpienie 

Domknięcie pętli rowerowej 
wokół Zalewu polegające na 
budowie dróg rowerowych 
wzdłuż ul. Żeglarskiej do 
Zemborzyckiej (planowane 
2015), Osmolickiej (od 
Zemborzyckiej do pętli MPK 
– brak terminów realizacji; od 
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istniejących bardziej 
naturalnymi (drewno).

W oddaleniu od Zalewu 
budowa drogi rowerowej 
wzdłuż ul. Krężnickiej jako 
alternatywa dla dłuższej trasy 
wzdłuż Zalewu.

pętli MPK do początku 
istniejącej drogi rowerowej – 
2015, zgodnie z zapisem w 
budżecie miasta).
Budowa ziemnych, 
utwardzonych tras 
rowerowych w lesie. Przebieg 
tras wymaga szczegółowego 
opracowania wraz z 
przygotowaniem 
oznakowania. Zasadne jest 
opracowanie tras 
spacerowych, rowerowych 
oraz konnych biegnących 
niezależnie od siebie.

13. ul. Cienista -
granica miasta

Z uwagi na przewidywany 
niski udział ruchu pieszego 
należy zakładać wykonanie 
ciągu pieszo-rowerowego o 
szerokości 3,0 m wraz z 
połączeniem do istniejących 
dróg lokalnych.

Ciąg pieszo-rowerowy o 
szerokości 3,0 m wraz z 
połączeniem do istniejących 
dróg lokalnych.

Zadanie  będzie  miało  na  celu  rozbudowę  infrastruktury  rowerowej  miasta  Lublin  oraz
ewentualnie  gmin  ościennych a  także  budowę całkiem nowych ścieżek biegowych  oraz
pieszych. Zapewnienie jak najlepszych warunków do poruszania się rowerem a także pieszo
wszystkim  użytkownikom  w  tym  osobom  niepełnosprawnym  oraz  seniorom  poprzez
rozmieszczenie  oświetlenia  na  całej  długości  ścieżek,  a  także  ustawienie  punktów
sanitarnych. Budowa monitoringu ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa dla
osób poruszających się na rowerach oraz pieszo. 
Mała architektura wzdłuż rzeki (m in. ławki, kosze na śmieci, sanitariaty), plansze z mapami
dróg rowerowych oraz budowa samoobsługowych stacji napraw rowerów wraz ze stacją do
pompowania kół ma usprawnić przemieszczanie się mieszkańców miasta oraz zachęcić ich
do aktywnego trybu życia. 

9. Budowa i modernizacja kładek pieszo-rowerowych na Bystrzycy (Ryc. 30-40)
Dokonana analiza funkcjonowania kładek pieszo-rowerowych na rzece Bystrzycy pozwoliła
ocenić  ich  stan  techniczny  i  funkcjonalny.  Ponadto  prowadzona  dyskusja  pokazała  jak
zainteresowani  widzą  ten  problem  w  perspektywie  najbliższych  lat  pozwoliła  na
sformułowanie działań, które przedstawia się poniżej:
- rejon ul. Nałkowskich
- rejon ul. Nałkowskich
- rejon ul. Rąblowskiej
- rejon ul. Romera 
- rejon ul. Nałkowskich
- rejon ul. Nałkowskich 
- rejon ul. Muzycznej
- rejon ul. Cukrowniczej
- rejon ul. Rusałka
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- rejon ul. Azaliowej
• Inwestor - Gmina Lublin -

Jest propozycja aby kładki pieszo-rowerowe były szerokości ok. 5,0 m przez co wypełnią
funkcję zarówno dla potrzeb pieszych jak i rowerzystów. Proponowana szerokość kładki
zapewni prawidłowe przekraczanie rzeki w obie strony.

10. Zagospodarowanie terenu zwanego umownie – Lubelski Klub Jeździecki (LKJ) (Ryc. 41)
Zakłada  się  dla  tego  terenu  utrzymanie  jego  dotychczasowej  funkcji  tj.  ośrodka
jeździeckiego.
W skład ośrodka mogą wchodzić m.in.:
- stajnie:

1. stajnia szkółkowa
2. stajnia sportowa
3. stajnia boczna "angielska"
4. stajnia dla hipoterapii i hodowlana

- hale:
1. duża namiotowa:

a)  do  organizacji  zawodów  jeździeckich,  zajęć  szkółkowych,  sportowych
prowadzonych całorocznie – warunek przychodów w okresie zimowym
b) do prowadzenia pokazów jeździeckich i hodowlanych
c)  do  organizowania  imprez  takich  jak  wystawy psów,  kotów i  innych  zwierząt
w przyjaznym otoczeniu zieleni

2. mała namiotowa do zajęć z hipoterapii z uwagi na ogromne zainteresowanie takimi
zajęciami  i  konieczność  zapewnienia  odpowiednich  warunków  pracy  (spokój,
bezpieczeństwo na możliwie najwyższym poziomie, dostępność).

- ujeżdżalnie:
1.  hipodrom  –  do  rozgrywania  zawodów  w  skokach  przez  przeszkody  i  pokazów
w okresie letnim
2. czworobok - do rozgrywania zawodów w konkurencji ujeżdżenia
3. ujeżdżalnia szkółkowa główna 
4. ujeżdżalnia "na piachach" przy rzece 
5. ujeżdżalnie

- biuro/szatnie/sklep jeździecki
- obiekty pomocnicze
- baza gastronomiczno-noclegowa
- wybiegi
- tor przeszkód crossowych w otoczeniu miniparku
Do tych powyższych propozycji należy również włączyć:
a) potencjalną obecność toru wyścigowego konnego na wzór „Służewca” w Warszawie
b) zagospodarowanie obszaru sąsiadującego z rzeką Bystrzycą i ulicą Nadbystrzycką
c) propozycje uporządkowania terenu wokół tego miejsca

• Inwestor – m. in. Partnerstwo Publiczno-Prywatne

11. Budowa przystani kajakowych na rzece Bystrzycy (Ryc. 42-48)
Inwestycja  ma  na  celu  wybudowanie  kilku  przystani  kajakowych  na  rzece  Bystrzycy
z całym  zapleczem  technicznym  m.  in  oświetleniem,  całodobowym  monitoringiem,
sanitariatami oraz małą architekturą w okolicach inwestycji. Obok nowych przystani mogą
powstać  m.  in.  place  zabaw  czy  boiska  wielofunkcyjne  a  także  specjalne  wiaty  do
grillowania.  W  celu  usprawnienia  komunikacyjnego  w  rejonie  wszystkich  przystani
powstaną drogi dojazdowe, parkingi oraz „przystanki rowerowe”. 
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Przewiduje się lokalizację przystani kajakowych w sposób następujący:
1) Rejon dzielnicy Wrotków - poniżej Zalewu Zemborzyckiego
2) Rejon osiedla Nałkowskich
3) Rejon ul. Romera 
4) Rejon dzielnicy Dziesiąta Stara
5) Rejon Al. Piłsudskiego i Al. Zygmuntowskich obok stadionu Startu
6) Rejon dzielnicy Bronowice

• Inwestor - Gmina Lublin

12. Odtworzenie Parku Rusałka (Ryc. 49)
Zostanie  zagospodarowany  teren  pomiędzy  ulicami  Rusałka  i  Bernardyńska  stanowiący
obecnie  nieużytki  i  tymczasowe  boisko.  Utworzone  zostanie  miejsce  rekreacji  dla
mieszkańców sąsiednich terenów jak też dla pozostałych mieszkańców miasta. Park będzie
miejscem czynnego wypoczynku dla całych rodzin oraz miejscem edukacji ekologicznej dla
najmłodszych. 

• Inwestor - Gmina Lublin

13. Utworzenie Parku Zawilcowa (Ryc. 50)
Planowany  Park  Zawilcowa  będzie  obejmował  łącznie  obszar  ok.  18,5  ha  i  będzie
zlokalizowany  w  północno-wschodniej  części  Lublina,  w  sąsiedztwie  dzielnic
mieszkaniowych i Rodzinnego Ogródka Działkowego „Kalina”. Realizacja Parku to ostatni
etap rewitalizacji  terenu po dawnym składowisku odpadów komunalnych i  oczyszczalni
ścieków. Przewiduje się wykorzystanie terenu dla potrzeb poszczególnych grup wiekowych
oraz dużej ilości piętrowej roślinności charakterystycznej dla regionu. Zakłada się również
sieć alejek i ciągów pieszo-rowerowych.

• Inwestor - Gmina Lublin

14. Utworzenie Parku nadrzecznego po lewej stronie biegu rzeki Bystrzycy pomiędzy ulicami
E. Romera i Janowską (Ryc. 51)

Inwestycja ma na celu utworzenie lasu miejskiego w rejonie ulic Romera oraz Janowskiej.
Las miejski ma pełnić funkcję wypoczynkowa, rekreacyjną oraz estetyczną (jako naturalny
element  miasta).  Inwestycja  przyczyni  się  do  poprawy jakości  życia  w mieście  a  także
utrzymania  bioróżnorodności  –  las  miejski  będzie  siedliskiem  wielu  gatunków  roślin
i zwierząt.  Będzie  również  wybudowana  ścieżka  dydaktyczna  dla  potrzeb  dzieci
i młodzieży. Bliskość rzeki Bystrzycy idealnie nada naturalny akcent zieleni miejskiej. 

• Inwestor - Gmina Lublin

15. Budowa Ogrodu Jordanowskiego „Przyjaźni” nad Bystrzycą (Ryc. 52)
Budowa  Ogrodu  Jordanowskiego  nad  rzeką  Bystrzycą  powinna  poprawić  walory
przyrodnicze  miasta  oraz  udostępnić  mieszkańcom  miasta  Lublin  ciekawe  miejsce  do
spędzania wolnego czasu. Na całość zadania powinny się składać następujące elementy:
- miejsca z zadaszeniem do grillowania
- lodowiska (sezonowe) uformowane z band śniegowych
- górka saneczkowa
- boiska do siatkówki i tenisa 
- schodki łączące Ogród z ZSO nr 2
- plac zabaw dla małych dzieci
- zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych
- inne urządzenia sportowe np: stoły do ping-ponga, stoliki do szachów 
- dojazd drogą rowerową (stojaki na rowery)
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- dojazd dla pojazdów mechanicznych z parkingiem
- oświetlenie: oświetlić drogi dojazdowe, miejsca do grillowania, ścieżki dla pieszych
- zapewnić całodobowy monitoring Ogrodu 
- plaża 

• Inwestor - Gmina Lublin

16. Budowa Lubelskiego Centrum Żeglarstwa (Ryc. 53)
Lubelskie Centrum Żeglarstwa będzie miejscem oferującym mieszkańcom miasta Lublin
zajęcia  dla  osób w każdym wieku z zakresu turystyki  żeglarskiej,  regatowej  oraz sekcji
kajakowej.  LCŻ będzie  oferowało  organizację  szkoleń,  obozów czy półkolonie  a  także
spływy  kajakowe  i  windsurfing.  Dodatkowymi  atrakcjami  mogą  być  organizowane
wycieczki  piesze  (nordic  walking)  wzdłuż  rzeki  Bystrzycy  a  także  dookoła  Zbiornika
Zemborzyckiego. 
Lubelskie Centrum Żeglarstwa dzięki swojej lokalizacji stanie się idealną bazą turystyczną
dla  osób lubiących długie spacery,  wycieczki  rowerowe a także  spływy kajakowe.  Cała
infrastruktura opisanego zadania stanie się wizytówką turystyczno – wypoczynkową miasta
Lublin. 
Dla tego obszaru należałoby rozpatrzyć możliwość realizacji dodatkowo dwóch projektów,
a mianowicie:
1) Budowa ośrodka edukacyjno-muzealnego związanego z doliną Bystrzycy
Budowa  ośrodka  edukacyjnego  (Centrum Edukacji  Ekologicznej)  będzie  miało  na  celu
wyedukowanie  dzieci  i  dorosłych  w  szeroko  pojętej  kwestii  ekologii.  Utworzenie
nowoczesnej pracowni dydaktycznej a co za tym idzie prowadzenie szkoleń, warsztatów,
konferencji  i  seminariów  dotyczących  edukacji  ekologicznej.  Dla  najmłodszych  będzie
można organizować zajęcia  terenowe czy nawet  obozy zimowe i  kolonie.  Dla starszych
słuchaczy  (studentów)  jest  przewidziana  współpraca  międzyuczelniana,  mająca  na  celu
poszerzanie wiedzy w tematyce edukacji ekologicznej. 

2) Budowa zaplecza dla Lubelskiego Klubu Morsów
Lubelski Klub Morsów jest grupą pasjonatów, która działa w Lublinie już od ponad 10 lat.
Celem  projektu  jest  stworzenie  warunków  do  funkcjonowania  tej  grupy  zapaleńców
w podstawowym wymiarze komfortu, m.in. dostęp do Zalewu, przebieralnia.

• Inwestor – Partnerstwo Publiczno-Prywatne

17. Szlak młynów wodnych na rzece Bystrzycy (Ryc. 54-59)
Projekt  powinien  mieć  na  celu  odtworzenie  wzdłuż  rzeki  Bystrzycy kilku  miejsc  gdzie
kiedyś znajdowały się młyny wodne. Miejsca te będą miejscami historycznymi, które za
sprawą  kawiarni  i  punktów  widokowych  będą  pełniły  funkcję  rekreacyjną  oraz
wypoczynkową. 
Proponujemy wstępnie 5 miejsc, które udało się zlokalizować.
Koncepcja  powinna  pokazać  jak  te  miejsca  upamiętnić,  nadać  im  historyczne  wartości
i połączyć historię z rzeczywistością, tak by dla współczesnych były atrakcyjne i stosownie
wykorzystane.
Oto ustalone lokalizacje:
1) Rejon dzielnicy Wrotków – poniżej Zalewu Zemborzyckiego
2) Rejon ul. Cukrowniczej
3)  Rejon  na  wysokości  Parku  Ludowego,  powyżej  mostu  na  Bystrzycy  przy
Al. Piłsudskiego
4) Rejon na wysokości osiedla Tatary - powyżej ul. Działkowej
5) Rejon dzielnicy Hajdów - poniżej oczyszczalni Hajdów na granicy z gminą Wólka
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• Inwestor – Gmina Lublin

18. Punkty widokowo-obserwacyjne i ścieżki dydaktyczne (Ryc. 60 i 61)
Punkty widokowe (np. wieże widokowe) utworzone powinny zostać w kilku lokalizacjach
na terenie miasta Lublin w celu obserwacji przyrody i miejsc cennych kulturowo. Wieże
widokowe należałoby wybudować w pobliżu  Zbiornika  Zemborzyckiego oraz  północnej
części  miasta  nad rzeką Bystrzycą.  W rejonie wież  obserwacyjnych powstałyby miejsca
wypoczynku  dla  mieszkańców  miasta  m.  in.  punkty  gastronomiczne,  elementy  małej
architektury i wypożyczalnie rowerów.
Proponuje się dwie lokalizacje dla tego rodzaju projektów:
1) Rejon południowy miasta, powyżej Zalewu Zemborzyckiego
2) Rejon północny miasta, poniżej oczyszczalni Hajdów

• Inwestor – Gmina Lublin

19. Most kultury w rejonie nieczynnego mostu drogowego inż. Mariana Lutosławskiego na
rzece Bystrzycy w rejonie ul. Andersa (Ryc. 62)

Inicjatywa  polegająca  na  zagospodarowaniu  mostu  i  jego  otoczenia  na  cele  kulturalno-
rekreacyjno-turystyczne  (most  na  wzór  mostu  na  Bystrzycy  przy  ul.  Zamojskiej
z możliwością uporządkowania otoczenia – drzewa, zieleń, plaża, przystań kajakowa i inne)

• Inwestor - Gmina Lublin

20. Punkt obsługi rowerzystów, spacerowiczów i kajakarzy przy ul. Krężnickiej 130 "Dwie
topole" (Ryc. 63)

Projekt zakłada lokalizację obiektu składającego się z:
- bezpiecznego zjazdu, wjazdu ze ścieżki rowerowej,
- zadaszonych stołów i ław,
- toalet,
- stojaków dla rowerów,
- punktu drobnych napraw, narzędzi,
- sklepiku (lody,napoje) w altanie drewnianej, oszklonej, bez fundamentów do 25m2,
- pomostu widokowego na Bystrzycę wpływającą do zalewu, zainstalowanego na 2 grubych
topolach z  pomocą arborystów (punkt  widokowy daje też możliwość obserwacji  ptaków
wodnych i edukację ekologiczną).

• Inwestor prywatny
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