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KRAJOBRAZ

Krajobraz to

obszar, 

postrzegany 

przez ludzi, 

którego 

charakter jest 

wynikiem 

działania i 

interakcji 

czynników 

przyrodniczych 

i/lub ludzkich

(EKK, 2000)



Poprzez procesy 

percepcji człowiek 

poznaje i wartościuje 

krajobraz 

(Wojciechowski, 

1994). 

Krajobraz określa 

ludzkie postrzeganie, 

dlatego krajobraz jest 

rzeczywistością 

geograficzno-

psychologiczną 

(Bartkowski, 1985). 

Od percepcji wiedzie 

droga do 

kształtowania 

krajobrazu 

(Bogdanowski, 1994).
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Źródło: Myga-Piątek U., 2012: Krajobrazy kulturowe. 
Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Uniwersytet Śląski, 

Katowice

treść, dawność, 
historyczność, 
autentyczność

unikatowość, 
reprezentatywność
odrębność

wzniosłość, 
piękno, 

harmonia

naturalność, 
różnorodność

tradycjaswojskość, tożsamość

symbolika, sacrum genius loci

Ile jestem gotów(-a) 
zapłacić za 

krajobraz? 



Źródło: http://pulsdzielnicy.info/abc-sasiedzkich-dzialan/ 
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Kluczowe zasady BO: 

1. wiążący wynik procedury, 

2. przejrzystość i jawność procedury,

3. otwartość i inkluzywność procesu,

4. zapewnienie przestrzeni do debaty z udziałem mieszkańców, 

5. wspieranie aktywności mieszkańców, 

6. myślenie długofalowe



Kluczowe zasady BO: 

1. wiążący wynik procedury, 

2. przejrzystość i jawność procedury,

3. otwartość i inkluzywność procesu,

4. zapewnienie przestrzeni do debaty z udziałem mieszkańców, 

5. wspieranie aktywności mieszkańców, 

6. myślenie długofalowe



Celem badań, których efekty zostaną przedstawione w referacie jest 
wykazanie, że BO jest cennym narzędziem poznania preferencji 
społecznych w zakresie kształtowania krajobrazu. 

1. analiza BO w Polsce 

2. na przykładzie projektów wybranych w kolejnych edycjach BO 

Lublina rozpoznanie jakie są potrzeby mieszkańców wobec 
kształtowania krajobrazu ich miasta. W szczególności zwrócono na 
ich stosunek do poprawy estetyki miasta i roli obszarów zielonych 

w mieście; dodatkowo przeanalizowano zasady obowiązujące w 
kolejnych edycjach BO Lublina. 



http://urbnews.pl/budzety-obywatelskie-2018/
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NA JAKIE PROJEKTY MIESZKAŃCY GŁOSUJĄ 
NAJCHĘTNIEJ?

- remonty dróg i ciągów pieszych, np. utwardzenie 

drogi, remont chodnika, budowa oświetlenia 

- infrastruktura sportowo-rekreacyjna np. boiska, 

ścieżki rowerowe, place zabaw, siłownie 

zewnętrzne, m. widokowe

piękne i czyste miasto



JAKIE PROJEKTY MOŻNA ZGŁASZAĆ ?

Do BO można zgłaszać projekty, które mieszczą się w 
zadaniach własnych gminy lub powiatu. 

Należy pamiętać, że teren na którym będą zlokalizowane 
musi stanowić własność Gminy lub Skarbu Państwa, a 
realizacja wniosku musi się zamknąć w jednym roku 
budżetowym. 

Dodatkowo musi spełniać kryterium ogólnodostępności 
dla mieszkańców.









REGULAMIN  V EDYCJI BO LUBLINA

Wartość projektów:

• Projekt mały: 25 000 – 300 000 zł

• Projekt duży: 300 001 – 1 200 000 zł

Podział kwoty przeznaczonej na BO:

• Projekty małe: 9 000 000 zł

• Projekty duże: 6 000 000 zł

Zagwarantowanie kwoty 175 000 zł dla każdej z dzielnic, 1 

jednej dzielnicy może zostać zrealizowane max 2 projekty małe 

i 1 duży

Projekty duże mogły być tylko i wyłącznie projektami 

infrastrukturalnymi

Głosować może każdy mieszkaniec maksymalnie na jeden 

duży i dwa małe projekty





ANALIZA WEDŁUG EDYCJI BO LUBLIN

Edycja BO Liczba złożonych 
projektów

Liczba projektów 
dopuszczonych do 

głosowania

Liczba wybranych 
projektów

I edycja BO 2015 333 233 (70% złożonych 

projektów)

M: 29, D: 3 (32)

II edycja BO 2016 210 155 (74% złożonych 

projektów)

M: 19, D: 6 (25)

III edycja BO 2017 171 149 (87% złożonych 

projektów)

M: 17, D: 6 (23)

IV edycja BO 2018 157 118 (75% złożonych 

projektów)

M: 39, D: 5 (44)

V edycja BO 2019 223 165 (74% złożonych 

projektów)

?



Edycja BO Liczba głosujących 
w  formie papierowej

Liczba 
głosujących 

w  formie 
internetowej 

Suma głosujących 
w formie papierowej 

i internetowej 

I edycja BO 2015 19 843 (42% ogółu 

głosujących)

27 272 (58% ogółu 

głosujących)

47 115

II edycja BO 2016 43 621 (64% ogółu 

głosujących)

24 405 (36% ogółu 

głosujących)

68 026

III edycja BO 2017 55 721 (76% ogółu 

głosujących)

17 748 (24% ogółu 

głosujących)

73 469

IV edycja BO 2018 1286 (3% ogółu 

głosujących)

37 386 (97% ogółu 

głosujących)

38 672

V edycja BO 2019 ? ? ?



Edycja BO Sport Drogi Przestrzeń 
publiczna

Projekty 
społeczne i 

inne

I edycja BO 2015 4 14 7 7

II edycja BO 2016 6 9 5 5

III edycja BO 2017 6 6 4 7

IV edycja BO 2018 12 17 6 9

V edycja BO 2019 ? ? ? ?



BO 2018 LUBLIN

158 projektów, 107 małych, 51 dużych

M-28 Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z 
interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym 
(Wieniawa)

M-40 Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą 
(Śródmieście)

M-95 Parklety w centrum (Śródmieście)

D-1 „Czuby, LSM łączy nas wąwóz” – miejsce aktywnego wypoczynku i 
rekreacji

D-38 Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac 
zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie















Czego potrzebuje Lublin? 

„Czego potrzebuje Lublin” jest jednym ze zwycięskich projektów Budżetu 

Obywatelskiego 2018. W ramach szeroko zakrojonych konsultacji społecznych 

ankieterzy zapukają do drzwi większości spośród 2 200 losowo wybranych 

mieszkańców. Do każdego z mieszkańców wysłano już listy z zaproszeniem do 

udziału w projekcie.

Celem projektu jest poznanie opinii mieszkańców Lublina o jakości życia 

w naszym Mieście oraz określenie ich potrzeb i oczekiwań w zakresie modernizacji 

i rozwoju poszczególnych dzielnic. Mieszkańcy będą pytani również o postrzeganie 

projektów, które już zostały zrealizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego. 

Projekt „Czego potrzebuje Lublin?” zakłada tym samym szerokie konsultacje 

społeczne, uwzględniające opinie mieszkańców Lublina w różnym wieku, 

pochodzących z różnych grup społecznych i pełniących rozmaite role społeczne.

Na projekt składa się szereg działań badawczych, które wzajemnie się 

uzupełniają i wykorzystują różne techniki badawcze. Największym 

przedsięwzięciem jest reprezentatywne badanie mieszkańców Lublina, które 

rozpocznie się 25 maja. Ankieterzy Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. z 

Wrocławia zaczną odwiedzać wyłonionych w losowaniu mieszkańców w ich 

domach. Mają za zadanie przeprowadzenie co najmniej 1 100 wywiadów, które 

powinny trwać nie dłużej niż pół godziny.

Raport z badań zostanie przedstawiony pod koniec bieżącego roku. 

Projekt realizowany jest przez Referat ds. Strategii i analiz społeczno-

gospodarczych w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin we 

współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej.



EWALUACJA BO LUBLINA

Diagnoza potrzeb

• Budżet Obywatelski to odpowiedź na bieżące potrzeby i 
problemy na poziomie miasta, dzielnicy czy osiedla. 

• Potrzeby rzadko są wprost artykułowane w składanych 
wnioskach.

• Potrzeby skupiają się wokół:

– braków w infrastrukturze drogowej (chodniki, ulice, parkingi, 
oświetlenie),

– infrastruktury rekreacyjno-sportowej (ścieżki rowerowe, 
boiska, place zabaw, ławki)

– sfery społecznej i kulturalnej.

Źródło: Duda-Jastrzębska A. i in., Fundacja Teren Otwarty 2017 
https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacj
a/konsultacje_spoleczne/konsultacje_bo/ewaluacja_budzetu_oby
watelskiego.pdf



Jakie projekty Pana/Panią najbardziej interesują?, w %, N=287
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Struktura wieku, w %, N = 37430
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Proszę ocenić znajomość Budżetu Obywatelskiego w Lublinie?, 
w %, N=286 
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PROCEDURA ZIELONEGO BO

1. Nabór wniosków i ocena formalna, w ramach której sprawdzono m. 

in. własność gruntów, zapisy w planie miejscowym, uzbrojenie terenu 

itp.,

2. Wybór projektów przez zespół ekspertów: architektów krajobrazu, 

architektów, animatorów kultury, społeczników (7 osób)

3. Uzgadnianie niezbędnych poprawek z wnioskodawcami i 

zainteresowanymi mieszkańcami. 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

• udział zieleni rozumiany jako powstanie zupełnie nowych terenów zieleni. 

Tu ważna będzie także renowacja zdegradowanych terenów zieleni, stopień 

zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni 

istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków 

rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne;

• kontekst otoczenia rozumiany jako odległość od najbliższego terenu zieleni, 

nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego 

otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność 
pomysłu z lokalizacją, a w przypadku zieleni przydrożnej stworzenie nowych 

powierzchni biologicznie czynnych, poprawa wizerunku miejsca;

• innowacyjność i pomysłowość rozumianą jako sposób postrzegania 

zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób 

wykorzystania do wypoczynku i rekreacji, bądź dekoracji ulic (zieleń 

przydrożna), walory kompozycyjne;

• funkcjonalność rozumianą jako zdolność zaspakajania potrzeb określonej 

grupy lub grup mieszkańców, wpływ na integrację społeczną potencjalnych 

użytkowników, propagowanie aktywności w wybranych dziedzinach;

• liczba projektów zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy miasta 

Lublin.



ANALIZA WEDŁUG EDYCJI ZBO LUBLIN

Edycja ZBO Liczba 
zgłoszonych 

projektów

Liczba wybranych projektów

I edycja ZBO 

2017

107 24 (9 w pełni, 15 wybr. lokalizacje)

w tym 11 nasadzenia przyuliczne, 4 skwery,

po 2 meble miejskie/donice, parklet, 

dokumentacja projektowa 

i po 1 pozostałe

II edycja ZBO 

2018

74 16 + (3)

w tym po 4 nasadzenia przyuliczne, doliny 

rzeczne, 3 dokumentacja projektowa, 2 

skwery i po 1 pozostałe

III edycja ZBO 

2019

? ?



Kategoria Lokalizacja Nazwa projektu

Skwery
Sławin

Park osiedlowy Sławin – rewitalizacja lasku przy 
ul. Zbożowej

Czuby Północne Skwer pokoleń

Dokumentacja projektowa

Czuby Południowe Lasek na Porębie – Zielone serce osiedla

Kalinowszczyzna
Przygotowanie koncepcji zagospodarowania 
wąwozu między ul. Lwowską i ul. Kiwerskiego

Głusk
Zagospodarowanie części parku przy ulicy 
Głuskiej (Między Głuską, a Nektarową)

Ochrona zieleni istniejącej Śródmieście
Przywracamy normalność na znanej ulicy czyli 
Radziszewskiego bez błota

Nasadzenia przyuliczne

Czechów Południowy Zielona Aleja Smorawińskiego

Czechów Południowy
Nasadzanie 61 drzew liściastych na skarpach i 
trawnikach przy Al. Smorawińskiego

Sławinek Zielona Jaśminowa

Ogólnomiejski Zieleń zamiast barierek

Meble miejskie Dziesiąta
Miniskwery - Reymonta, Matejki, Bagatela, 
Śniadeckiego

Doliny rzeczne

Szerokie Zagospodarowanie doliny Czechówki - etap I

Rury, Za Cukrownią Punkt czerpania wody

Wieniawa
Rewitalizacja terenów zielonych w dolinie rzeki 
Czechówki na Wieniawie

Czechów Południowy, Sławin, 
Sławinek, Wieniawa

Zielony blok kultury

Inne Ogólnomiejski Punkt Estetyka – działania edukacyjne













PODSUMOWANIE

1. Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom wyrazić swoje potrzeby
poprzez realizację wskazanych przez nich projektów,

2. Inicjatywa budżetu obywatelskiego skutecznie angażuje

mieszkańców w proces zarządzania przestrzenią jako dobrem
wspólnym,

3. BO powinien ewoluować (być mechanizmem „uczącym
się”/udoskonalanym). Dobrym przykładem jest BO Lublina (choć ma
wady)

4. Wśród projektów zdobywających największe poparcie dominują
zadania infrastrukturalne (drogi, sport), ale coraz większe

zainteresowanie zyskują projekty związane z estetyką, zielenią.
Konieczna jest edukacja krajobrazowa.

5. BO jest ważnym narzędziem poznania preferencji społecznych
m.in. w zakresie kształtowania krajobrazu. Analiza projektów BO z
kilku lat pozwala rozpoznać jak zmieniają się potrzeby mieszkańców.



Dziękuję za uwagę

e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl


