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1. Numer identyfikacyjny projektu:
(wypełnia Urząd Miasta Lublin) Z 46

2. Tytuł projektu:

Perłowy  zakątek  -  zagospodarowanie  skweru  w  pasie  drogowym  ul.  Kunickiego  przy
skrzyżowaniu z ul. Próżną

3. Kategoria projektu:
Skwery

4. Dzielnica, w której projekt będzie realizowany:
Dziesiąta

5. Lokalizacja projektu

W wersji elektronicznej lokalizacje zaznaczone na mapie.

6. Szczegółowy opis projektu:
Projekt zakłada zagospodarowanie skweru zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kunickiego przy
skrzyżowaniu z ul. Próżną (działki nr 129/2, 170/1) o powierzchni około 290 mkw. Projekt
zagospodarowania skweru nawiązuje do istniejącego po sąsiedzku browaru i obejmuje następujące
elementy:
- wykonanie i montaż konstrukcji nośnej charakterystycznej dla plantacji chmielu (zdjęcie poglądowe w
załączeniu) - około 65 mb.,
- przygotowanie podłoża, nawożenie, odchwaszczenie,
- nasadzenie sadzonek chmielu,
- utwardzenie niewielkiego placu (preferowane utwardzenie tłuczniem - materiałem przepuszczającym do
gleby wody opadowe), na którym zostaną zamontowane elementy małej architektury np. stolik i ławki,
tablica informacyjna z informacjami o chmielu i jego uprawie, historii lubelskiego browaru i procesie
produkcji piwa, pergola, zdrój uliczny, kosz na śmieci itp.),
- wykonanie ewentualnie nasadzeń innych roślin (np. kwiatów lub krzewów), o ile pozostanie wolne
miejsce, obsadzenie pergoli chmielem.

Projektowane zagospodarowanie skweru nawiązuje do zlokalizowanego przy ul. Kunickiego
(sąsiadującego ze skwerem) browaru, obecnie należącego do przedsiębiorstwa &quot;Perła - Browary
Lubelskie&quot; S.A. Początki browaru przy ul. Kunickiego 106 sięgają 1912 roku, kiedy to żydowski
przemysłowiec Hersz Jojne Zylber założył &quot;Browar Parowy Jeleń&quot;. Na przestrzeni ponad 100
lat funkcjonowania, browar przechodził różne koleje losu (był zamykany podczas wojen, nacjonalizacja,
prywatyzacja, zmiany nazwy, przeniesienie produkcji z browaru przy ul. Bernardyńskiej). Browar obecnie
jest jedynym czynnym zakładem warzącym piwo na terenie Lublinie, który na stałe wpisał się w krajobraz
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dzielnicy Dziesiąta. 
Zagospodarowanie skweru nawiązuje do istniejącego browaru, a planowane tablice informacyjne
przybliżą mieszkańcom miasta i dzielnicy zarówno historię zakładu, proces produkcji piwa, jak również
informację o uprawie chmielu i jego znaczeniu dla produkcji piwa. Należy również zaznaczyć, że
projektowane zagospodarowanie skweru w formie konstrukcji obsadzonej chmielem, przesłoni mało
atrakcyjne wizualnie instalacje przemysłowe (widoczne na zdjęciu przedstawiającym stan obecny
skweru, a także nada nowy, estetyczny i atrakcyjny wygląd wskazanej w projekcie lokalizacji.
Odbiorcami zagospodarowania skweru zgodnie z koncepcją przedstawioną w niniejszym projekcie będą
mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta oraz Lublina. Ideą projektu jest zagospodarowanie nieurządzonej
przestrzeni miejskiej, podniesienie atrakcyjności zdegradowanego obszaru, stworzenie przestrzeni
przyjaznej mieszkańcom, w której będą mogli zatrzymać się i odpocząć oraz zapoznać się z historią i
obecnym funkcjonowaniem browaru, informacjami o sposobie uprawy chmielu będącego niezbędnym
dodatkiem do piwa, a ponadto ze sposobem warzenia piwa.

7. Szacunkowe koszty projektu:

Składowe części projektu Koszt
- wykonanie i montaż konstrukcji nośnej charakterystycznej dla plantacji chmielu - około
65 mb., - przygotowanie podłoża, nawożenie, odchwaszczenie, - nasadzenie sadzonek
chmielu, - utwardzenie placu (preferowana nawierzchnia z tłucznia), na którym zostaną
zamontowane elementy małej architektury np. stolik i ławki, tablica informacyjna z
informacjami o chmielu, historii lubelskiego browaru i procesie produkcji piwa, pergola,
zdrój uliczny, kosz na śmieci itp.), - wykonanie ewentualnie nasadzeń innych roślin (np.
kwiatów lub krzewów), o ile pozostanie wolne miejsce, obsadzenie pegoli chmielem.

150 000,00 zł

SUMA: 150 000,00 zł

8. Dane osób/instytucji składających projekt: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt:
Marcin Krupiński
Nazwa instytucji/organizacji:
Rada Dzielnicy Dziesiąta
Kontakt:
506-162-567, marcin2060@interia.pl

Ilość działek: 2

1.
nr działki:
identyfikator:
właściciel:
władający:

129/2
066301_1.0010.AR_4.129/2
MIASTO LUBLIN - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE

2.
nr działki:
identyfikator:
właściciel:
władający:

170/1
066301_1.0010.AR_4.170/1
MIASTO LUBLIN - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE
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ul. Próżna 

ul. Kunickiego 

Zakres projektowanego skweru 

Konstrukcja nośna wraz                          
z nasadzeniami chmielu 

Nasadzenia kwiatów 
lub krzewów 

Mała architektura (ławki, stolik, 
tablice informacyjne, pergola, 
zdrój uliczny, kosz na śmieci itp.) 








