


Łączna wartość projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich

1 379 867 529 zł

Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich na projekty inwestycyjne

989 533 318 zł

Okres programowania 2014-2020
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Pozyskane dofinansowanie ze środków europejskich
w podziale na dziedziny



Pozyskane dofinansowanie ze środków europejskich w podziale
na źródła finansowania

• Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  - 685 557 082 zł

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 298 752 182 zł

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 5 224 054 zł



Mapa inwestycji 

w ramach perspektywy finansowej 

na lata 2014-2020



Infrastruktura drogowa i transportowa

Drogi budowa/przebudowa 25,5 km z czego 4,5 km zostało oddane do użytku

Mosty/wiadukty budowa 10 sztuk z czego 4 zostały oddane do użytku

Ścieżki rowerowe budowa/przebudowa 38 km z czego 8 km zostało oddane do użytku

Trakcja trolejbusowa budowa/przebudowa 14,8 km z czego 4 km zostało już oddane do użytku



Infrastruktura drogowa i transportowa

Skrzyżowania przebudowa 57 z czego 8 zostało oddane do użytku

Zatoki autobusowe budowa/przebudowa 104 z czego 25 zostało oddane do użytku

Węzły komunikacji miejskiej budowa 9 węzłów komunikacji miejskiej

Rozbudowa systemu zarządzania ruchem o 73 skrzyżowań z czego 7 zostało włączone do systemu



Infrastruktura drogowa i transportowa

Trolejbusy z dodatkowym napędem 40 sztuk z czego 15 jeździ po naszym mieście

Autobusy elektryczne 32 sztuk

Autobusy spełniające normę emisji spalin Euro 6  23 sztuk z czego 23 jeździ po naszym mieście

Punkty ładowania autobusów elektrycznych – 7 lokalizacji

Budowa systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej



Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF

 budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego, w tym  m.in. inteligentny budynek wraz z parkingiem 

podziemnym, plac peronów dla autobusów/busów oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ZCK, 

 zajezdnia dla komunikacji pozamiejskiej,

 Przebudowa/budowa 3,8 km dróg: ul. 1-go Maja, Krochmalna, Pocztowa, Gazowa, Młyńska, Dworcowa wraz z 

Placem Dworcowym i przedłużenie ul. Dworcowej oraz ul. Lubelskiego Lipca ’80.



Rewitalizacja

Do 2022 roku zostanie zrewitalizowane ok. 43 ha przestrzeni publicznej

Do 2018 roku zrewitalizowano ok. 18,5 ha w tym:

• utworzono nowy Park Zawilcowa – 14 ha,
• zmodernizowano Pl. Litewski wraz z deptakiem – 4,5 ha.

Kolejne planowane działania:

• 22 ha w ramach rewitalizacji Parku Ludowego,
• 2,5 ha w ramach rewitalizacji Parku Bronowickiego. 



Infrastruktura szkolna

Poprawa warunków kształcenia – 15 obiektów

1. Termomodernizacje

- zostanie poddanych termomodernizacji 13 obiektów w tym 2 przedszkola, 9 szkół, 2 bursy

2. Przebudowa budynku ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych

3. Budowa samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych 
w Lublinie



Infrastruktura społeczna

W 2018 roku oddano do użytku żłobek dla 210 maluchów

Wybudowano dwukondygnacyjny obiekt wraz z wyposażeniem. 
Posiada m.in.  

8 tematycznych sal zajęć,

- wielofunkcyjną salę edukacyjno-wychowawczą

2 sale gimnastyczne,    



Infrastruktura społeczna

Do 2019 roku powstanie łącznie 146 miejsc pobytu w domach pomocy społecznej

zlokalizowanych w trzech obiektach na terenie Lublina:

Środowiskowym Domu Samopomocy „Kalina” 

– 60 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz 

ze specjalistyczną rehabilitacją z gabinetami poradnictwa

Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 

- Centrum Rozwoju i Integracji Osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi - 50 miejsc

Dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna - 36 miejsc

W ramach tych miejsc planuje się utworzenie:
70 miejsc całodobowego pobytu
76 miejsc dziennego pobytu



1. Wdrożenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych 

jednostek oświatowych oraz udostępnienie szerokiego zakresu 

e-usług publicznych dla ucznia, rodzica i nauczyciela poprzez stworzenie 
nowych, jednolitych narzędzi informatycznych.

2. rozbudowa e-usług umożliwiających obsługę spraw bez wychodzenia 

z domu za pomocą elektronicznej platformy poprzez m.in. budowę 
systemu Contact Center usprawniająca kontakt z Urzędem przy 
wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji oraz integrację baz danych 
wewnątrz Urzędu.

Cyfryzacja administracji publicznej



Podsumowanie – najważniejsze zrealizowane projekty

• Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha)
w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)

• Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino
z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)

• Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego

(m.in. budowa ul. Muzycznej i budowa odcinków trakcji trolejbusowych w ul. Jana Pawła II)





Podsumowanie – najważniejsze obecnie realizowane projekty

• Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania

ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej 

wraz z budową skrzyżowania z DW 830 - realizacja do 2019 roku

• Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy 
przemysłowej w Lublinie - realizacja do 2020 roku

(m.in. przebudowa ronda Lubelskiego Lipca'80, Przebudowa i rozbudowa ul. Grygowej)

• Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego 
komunikacji aglomeracyjnej - realizacja do 2021 roku

(m.in. Przebudowę i rozbudowę ul. Szeligowskiego i Choiny, budowa trakcji trolejbusowej w ciągu  Chodźki, 

Smorawińskiego, Szeligowskiego, Choiny do granic miasta)



Podsumowanie – najważniejsze projekty przygotowywane do realizacji

• Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja 2019-2022

• Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami 
transportu dla potrzeb LOF – realizacja 2019-2021

• Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego 
Centrum Komunikacyjnego dla LOF – realizacja 2019-2020

• Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF -
realizacja 2019-2022

(m.in. Przebudowa Al. Racławickich, ul. Sowińskiego, ul. Lipowej, ul. Głębokiej, ul. Poniatowskiego)
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