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Pan

Marcin Jakóbczyk

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.169.2019

W  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  Rady  Miasta  Lublin,  Marcina
Jakóbczyka  z  dnia  12.06.2019  roku  w  sprawie  realizacji  zadania  w  ramach  
tzw. Zielonego Budżetu – instalacja 2 parkletów, uprzejmie informuję.

Parklety  zlokalizowane  w  pasach  drogowych  ul.  Świętoduskiej    
i ul. Lubartowskiej, które są w trakcie realizacji zostały wybrane przez grupę ekspertów
Zielonego Budżetu w I edycji w 2017 roku. Jednym z wymagań postawionych przez
ekspertów było to, że projekt ma być indywidualny, trwały i wyróżniający się spośród
innych.  Lokalizacje  parkletów  zostały  wybrane  podczas  rozmów pomiędzy  Biurem
Miejskiego Architekta Zieleni, Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków i ekspertami.

Do złożenia  oferty  na  sporządzenie  dokumentacji  projektowej  zaproszono  6
firm. W efekcie wpłynęły 3 oferty, z których wybrana została najkorzystniejsza cenowo
– oferta  firmy RPS Architekci  z  Warszawy.  Podczas opracowywania dokumentacji,
projekt parkletów był wielokrotnie konsultowany. 

W założeniu parklet to przestrzeń do wypoczynku: siedziska i zieleń - zajmująca
przestrzeń  jednego  miejsca  parkingowego,  zazwyczaj  zlokalizowany  właśnie  
na  miejscu  parkingowym.  Ponieważ  w  Lublinie  nie  było  to  możliwe,  wskazano  
3 lokalizacje, dla których sporządzono projekty. Całość jest kontynuacją tzw. „ogrodów
kieszonkowych”, realizowanych w poprzednich latach w różnych lokalizacjach Lublina
np. na ul. Krótkiej, ul. Zesłańców Sybiru,  ul. Lipowej.

Przygotowany przez architektów projekt zakładał wykonanie podstawy z betonu
architektonicznego, do którego przymocowane są siedziska z drewna egzotycznego,
odpornego na warunki  atmosferyczne oraz bardziej  wytrzymałego niż  inne rodzaje
drewna.  Zaproponowane  zostały  materiały  dobrej  jakości,  aby  przedłużyć  okres
trwałości  parkletów  i  nie  przeznaczać  ich  jedynie  na  użytkowanie  w  określonym
czasie.  Siadając  na  parklecie  nie  będziemy  mieć  bezpośredniej  styczności  
z  elementami  betonu,  lecz  z  elementami  drewnianymi,  które  nie  nagrzewają  się  
w  sposób  uniemożliwiający  korzystanie.  Ponadto  beton  zabezpieczony  jest
odpowiednią  powłoką,  która  chroni  go  przed  wsiąkaniem wody  oraz  nadmiernym,
szybkim nagrzewaniem. Dodatkowym elementem parkletów są nasadzenia roślinne,
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kosze na śmieci oraz w przypadku parkletu zlokalizowanego przy ul. Świętoduskiej –
również drewniany podest. 

Na wykonanie parkletu został  ogłoszony przetarg nieograniczony, do którego
stanęła tylko jedna firma, a zaproponowana przez nią cena nie przekraczała kwoty
przeznaczonej na ten cel w budżecie miasta. Wyłonionym w procedurze przetargowej
Wykonawcą została firma Garden Concept  z Lublina.

Całkowity  koszt  wykonania  parkletów  to  201  900,00  złotych  brutto.
Jednocześnie zaznaczam, iż od dnia 29.09.2018 roku zgodnie z umową każdego dnia
naliczane są kary za nie wykonanie zamówienia w terminie.
Dla porównania koszt parkletu sezonowego, ustawionego w okresie letnim w Łodzi,
wykonanego jedynie z drewna, opiewał na kwotę 40 000,00 złotych brutto. 

Projektując i wykonując parklet chodziło o wprowadzenie czegoś oryginalnego,
trwałego, niestandardowego, czego w naszym mieście jeszcze nie było. 

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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