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Lp. Nazwa projektu Dzielnica Opis projektu Szacowany koszt ocena uwagi

M-1 Free WiFi in Lublin – Bezpłatny Miejski Internet w Twojej szkole ogólnomiejski pozytywna

M-2 "Saski weekend" czyli weekend  atrakcji w Parku Saskim ogólnomiejski pozytywna Zwiększenie wartości projektu do 500 000 zł.

M-3 Lublin: Nightlife – odkryj Lublin nocą! ogólnomiejski pozytywna

M-4 Budowa zatok parkingowych przy ul. Dziewanny na działce gminnej nr 2/99 Czuby Północne Utwardzenie gruntu i budowa 24 miejsc parkingowych na ul. Dziewanny. pozytywna

M-5 Rury Trwa obecnie opracowywanie dokumentacji na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino.

M-6 Rury pozytywna

M-7 Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon Szerokie pozytywna

M-8 Bronowice Położenie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na odcinku 270 metrów i wykonanie oświetlenia przy pomocy latarni ulicznych na odcinku 220 metrów od ul. Majdan Tatarski do ul. Plagego i Laśkiewicza. pozytywna Projekt do realizacji w zmienionym zakresie - ok. 160 m chodnika z jednej strony.

M-9 Kamera monitoringowa przy placu zabaw ul. Mireckiego 4. Dziesiąta pozytywna

M-10 Lublin czyta małym dzieciom ogólnomiejski Projekt powiela prowadzone działania. 

M-11 Wieniawa

M-12 Czechów Południowy Projekt obejmuje nieruchomość osoby fizycznej i Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów.

M-13 Ułożenie chodnika dla ul. Herbowej Czuby Północne 0,00 Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Wniosek niekompletny.

M-14 Przejście dla pieszych przez Al. Mieczysława Smorawińskiego Czechów Południowy, Śródmieście pozytywna

M-15 Czysty Lublin – 150 tys. zł na likwidację dzikich wysypisk śmieci ogólnomiejski pozytywna

M-16 Czuby Północne pozytywna

M-17 Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul.Junoszy 47 Wieniawa Projekt połączony z projektem M-42.

M-18 Lubelski Szlak Filmowy Stare Miasto pozytywna

M-19 Monumentalne Mauzoleum Ofiar Komunizmu Śródmieście

M-20 Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina ogólnomiejski pozytywna

M-21 Czuby Północne pozytywna

M-22 Tatary Zadanie obejmuje wymianę starych, zniszczonych, popekanych płyt chodnikowych na kostkę brukową na odcinku od wjazdu z ul. Łęczyńskiej – postój TAXI do bocznej uliczki przy budynku Przyjaźni 8 i Przyjaźni 1 w Lublinie. pozytywna Wartość projektu zwiększona do 105 000 zł.

M-23 Utwardzenie nawierzchni ul. Grabowskiego Głusk pozytywna

M-24 Tatary pozytywna

Celem projektu jest utworzenie bezpłatnej sieci bezprzewodowych hot-spotów z połączniem do Internetu w wybranych szkołach ponadpodstawowych Miasta Lublin. W ramach projektu zakłada się instalację nawet 150 urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu.
Elementy projektu:
1) Wybór konkretnych lokalizacji po wcześniejszych konsultacjach z uczniami, rodzicami oraz dyrekcją szkół. 
2) Zakup urządzeń emitujących sygnał WiFi.
3) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej nt. wykorzystywania Internetu.
Pomóż nam stworzyć bezpłatną sieć Internetu Wi-Fi w Twojej szkole. Celem projektu jest uruchomienie nawet 150 urządzeń z sygnałem bezpłatnego Internetu. 
Darmowy internet w Twojej szkole to możliwe! Kontakt: www.facebook.com/LublinWifi;  filiptrubalski@lublinwifi.pl

470 000,00

Celem projektu jest umożliwienie spędzenia weekendu pełnego atrakcji na świeżym powietrzu w Parku Saskim. Mieszkańcy Lublina po ciężkim tygodniu pracy i nauki powinni mieć możliwość spędzenia wolnego czasu ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi bez 
konieczności wyjazdu za miasto. "Saski weekend" zakłada organizacje 10 weekendów  pełnych różnych urozmaiceń jak: możliwość piknikowania na świeżym powietrzu, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, wystawa fotografii, gry terenowe, turniej gier 
planszowych, pokaz tańca, znakowanie rowerów czy możliwość zjedzenia posiłków z grila. Projekt zakłada również możliwość bezpłatnego skorzystania z Roweru Miejskiego w celu dojechania do centum miasta. 

390 000,00

Celem projektu jest zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów podczas nocnego poruszania się po Lublinie poprzez montaż 3 kamer monitoringu oraz zwiększenie częstotliwości przejazdów autobusów o wybranej godzinie (dodatkowy 
przejazd o pełnej godzinie). Realizacja projektu będzie połączona z akcją informacyjną.  Kontakt: www.facebook.com/LublinNightlife 474 997,75 W zakresie montażu kamer opinia pozytywna. Konsultacje zaś dotyczyć będą wybrania lokalizacji 

zaproponowanych przez Urząd Miasta Lublin.

90 000,00 Zwiększenie wartości projektu do 280 000 zł.

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na ul. Boh. Monte Cassino i 
obejmująca skrzyżowanie z ul. Pana Wołodyjowskiego

Ul. Bohaterów Monte Cassino to ważna arteria komunikacyjna łącząca wiele osiedli Lublina. Biegnie przez 2 osiedla tj. Krasińskiego, położone od północnej strony w/w ulicy i os. Sienkiewicza, położone od strony południowej ulicy Bohaterów Monte Cassino. Ul. 
Bohaterów Monte Cassino to nieustający w obydwie strony ciągły ruch samochodów osobowych, komunikacji miejskiej MPK, dostawczych, TIRów. Ul. P. Wołodyjowskiego biegnąca przez osiedle Sienkiewicza, też nie mniejszy ruch kołowy. Skrzyżowanie tych ulic 
wymaga sensownego rozwiązania w zakresie sygnalizacji świetlnej. Stan ludności: 50-60% to osoby w podeszłym wieku. 

280 000,00

Modernizacja dojazdu do Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. B. 
Chrobrego 18 w Lublinie oraz budowa dodatkowego parkingu

Projekt obejmuje wymianę nawierzchni na sięgaczu obsługującym Młodzieżowy Dom Kkultury przy ul. B. Chrobrego 18 oraz budynki Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. K. Wielkiego 9 i B. Chrobrego 20, wymianę nawierzchni na przylegającym do niego 
parkingu, wykonanie równoległej do sięgacza alejki dla pieszych, wymianę istniejącego szlabanu ręcznego na automatyczny oraz budowę dodatkowych miejsc postojowych na zapleczu garaży LSM i MDK. 232 200,00

Chcemy stworzyć miejsce spotkań, zabaw i wspólnych inicjatyw dla osób mieszkających w dzielnicy Szerokie. "Szerokie miejsce" ma pomieścić w sobie każdą kategorię wiekową i każdy przyniesiony z domu pomysł na wspólne spędzanie czasu oraz na wywołanie 
w dzielnicy ducha wspólnoty. Ma być miejscem zabaw: z placem dla najmłodszych i starszych dzieci, z polem do gry w bule dla całych rodzin. Położone na skraju ul. Wygon "Szerokie miejsce" ma być bezpieczne dla naszych dzieci (z dala od ruchliwych ulic) i 
zielone (wokół łąka wyścielająca mały wąwóz). Ma być miejscem, w którym będzie można organizaować zajęcia dla dzieci na świeżym powietrzu. Ma pomóc nam się poznać. Będzie miejscem, o które będziemy razem dbali i które będziemy razem zmieniali. 

130 484,00

Przystosowanie odcinka ul. Wrońskiej w Lublinie do bezpiecznego ruchu 
pieszych 135 000,00

Kamera monitoringowa przy placu zabaw ul. Mireckiego 4. Kamera swoim zasięgiem obejmowałaby teren placu zabaw, część parkingu i prześwitu systematycznie dewastowanego przez okoliczną młodzież. Monitoring obejmowałby również wijazd na parking od ul. 
Reymonta. Nagminnie zdaża się, że kierowcy przejezdzają przez cały parking z ogromną prędkością, co może stanowić zagrożenie dla dzieci, często wybiegających na teren paringu. 60 000,00

Jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dziecka jest czytanie mu książek. Nigdy nie jest za wcześnie, żeby zapisać dziecko do biblioteki. Miasto może pomóc rodzicom w wyrobieniu w dzieciach nawyku czytania i zdobywania wiedzy organizując w miejskich 
bibliotekach zajęcia polegające na wspólnym czytaniu na głos książek dla najmłodszych dzieci. Zajęcia byłyby prowadzone raz w tygodniu przez wykwalifikowanego animatora/pedagoga i polegałyby na czytaniu przez niego prostych książek dla najmłodszych dzieci 
(dzieci w wieku od niemowlęcia do 3 lat, czyli wieku przedszkolnego). Oprócz czytania i pokazywania książek dodatkowo na zajęciach dzieci uczyłyby się prostych piosenek i wyliczanek, które ułatwiałyby opiekunom zabawy z dzieckiem w domu. Zajęcia odbywałyby 
się w wydzielonej części biblioteki, na podłodze, najlepiej w okolicy regałów z dziecięcą literaturą.

55 000,00

Wykonanie chodnika oraz schodów na ulicy Aleje Racławickie przy posesji nr 
34

Wykonanie modernizacji chodnika przy Alejach Racławickich 34 oraz trzech zejść z posesji nr 34 na chodnik przy głównej ulicy Aleje Racławickie. Budynek nr 34 budowany był w latach 50 ubiegłego wieku, mieszkają w nim głównie osoby starsze. Zarówno chodnik, 
jak i schody są w tragicznym stanie. Poruszanie się w tym miejscu grozi wypadkiem. Wnioskowany remont dotyczy działki nr 3/12, należącej do Skarbu Państwa. Problem dotyczy wygody mieszkańców, ale także estetyki jednej z głównych ulic miasta. Wspomniany 
odcinek, szczególnie częściowo rozebrane schody, są widoczne dla wszytskich wjeżdżających do naszego miasta od strony Warszawy. Remont chodnika przy posesji Aleje Racławickie 34 nie jest przewidziany w planie przebudowy Alei Racławickich.

90 000,00 Projekt obejmuje nieruchomość Skarbu Państwa. 

Biblioteka dla wszystkich – budowa windy panoramicznej i adaptacja 
pomieszczeń filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kiepury 5

Biblioteki publiczne na mocy ustawy dostepne są nieodpłatne dla wszytskich. W rzeczywistości ciągle istnieją bariery, w tym architektoniczne, wykluczające znaczną część potencjalnych użytkowników. Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej jest jedną z 
największych placówek MBP w Lublinie. Obsługuje ok 2600 osób, średnia dzienna odwiedzin to ponad 100 czytelników. Ze względu na dobre warunki lokalowe i duży księgozbiór biblioteka ma spory potencjał rozwojowy. W ostatanich latach obserwujemy zmiany w 
strukturze wiekowej osiedla – coraz wieksza jest grupa osób starszych. W najbliższej okolicy funkcjonują też dwa ośrodki dla niepełnosprawnych, z którymi współpracujemy. Celem projektu jest stworzenie dostępu do Filii nr 29 MBP w Lublinie dla osób z 
ograniczoną zdolnością poruszania się: niepełnosprawnych, starszych, z małymi dziećmi. Przedmiotem projektu jest zainstalowanie panoramicznej windy zewnętrznej od strony północnej budynku i połączenie jej z drzwiami prowadzącymi do wypożyczalni. Jego 
częścią jest wizualizacja.

300 000,00

Ułożenie chodnika na ul. Herbowej od strony ulicy Armii Krajowej. Ulica Herbowa jest ulicą o ruchu dwukierunkowym. Odcinek tej ulicy od Armii Krajowej do zakrętu w prawo nie ma chodnika dla pieszych. Ludzie chodzą po jezdni, a obok jadą samochody. Jest to 
bardzo niebezpieczne. Ułożenie chodnika chociaż z jednej strony rozwiąże problem niebezpiecznego przejścia.
Proponowany projekt składa sie z dwóch etapów: 
1. przedłużenie ciągu pieszego ulicy Hirszfelda do schodów na skarpie przy Al. Smorawińskiego
2. Wykonanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Bursaki i Al. Smorawińskiego
3. wraz z przejazdem dla rowerów i sygnalizacją świetlną.

305 000,00

W ramach inicjatywy Czysty Lublin ze środków Budżetu Obywatelskiego 2015 zrealizowano projekt “300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina”, w formie ustawienia 400 dodatkowych koszy na śmieci, w miejscach wskazanych przez mieszkañców. Kosze 
te oznaczone są naklejką z informacją o budżecie obywatelskim. 
W tym roku chcięlibyśmy zająć się kolejnym rzucającym się w oczy problemem z zakresu czystości w naszym mieście - nielegalnymi, “dzikimi” wysypiskami śmieci. 
Jako sposób na ograniczenie, a nawet może likwidację tego zjawiska proponujemy do sfinansowania z Budżetu Obywatelskiego w roku 2016:
- do testowania systemu i odstraszania sprawców - przenośny zestaw foto i wideo pułapek,
- dla odstraszania i oznaczania - system tablic, tabliczek i naklejek informacyjno-ostrzegawczych,
- akcje informacyjne (ulotki, plakaty) oraz edukacyjne w np. szkołach i na imprezach miejskich,
- wspieranie zgłaszania przez mieszkañców zaśmieconych terenów, 
- dodatkowe środki na sprzątanie zaśmieconych miejsc, także wskazanych przez mieszkańców, wraz ze wsparciem ewentualnych, oddolnych, integracyjnych inicjatyw sprzątania terenu przez mieszkańców.

150 000,00

Remont ul. Romantycznej – sięgacz w kierunku szkoły Podstawowej nr 28 Wykonanie remontu łącznie z budową miejsc postojowych w sięgaczu ulicy Romantycznej w osiedlu Skarpa w dzielnicy Czuby. Jezdnia i chodnik przedmiotowej ulicy, które mają ponad 30 lat wymagają wykonania pilnego remontu ze względu na liczne ubytki i 
nierówności nawierzchni asfaltowej. 500 000,00

W związku ze zbliżającą się rocznicą 700-lecia Lublina planujemy stworzenie szlaku filmowego, który będzie polegał na ustawieniu w kilku punktach Starego Miasta kamer – kinematografów (kształtem przypominających atrapę kamery), w które będzie wbudowany 
mały ekran projekcyjny odtwarzający fragmenty filmów kręconych w tych miejscach. Turyści oraz mieszkańcy Lublina będą mogli zobaczyć miasto poprzez wizje przedstawione oczami reżyserów, producentów, aktorów, statystów i porównać je z rzeczywistością.  
Ideą tego projektu jest wykorzystanie 700. rocznicy powstanaia Lublina do pokazania go mieszkańcom i turystom, jako miejsca w którym od ponad 50-ciu lat  realizowano wiele wybitnych dzieł sztuki filmowej, dzięki którym Lublin stał się ważnym elementem na 
mapie polskiej kinematografii.  

271 000,00

Mauzoleum monumentalne to budowa o dużych rozmiarach – imponująca i wspaniała, wznoszona w  celu uczczenia pamięci zmarłych lub na pamiątkę ważnego wydarzenia historycznego. Wystawiana w formie wolnostojącej, olbrzymiego i masywnego obelisku. 
Proponowane mauzoleum składa się z czterobocznego obelisku z nierdzewnej blachy osadzonym na ośmiobocznym betonowym fundamencie. Wewnątrz niego w przyziemiu przewidziano niewielkie niszowe krypty, w których sukcesywnie będą umieszczane urny z 
ziemią z miejsc gdzie dokonano zbrodni, zarówno w Związku Sowieckim jak i w Polsce Ludowej, np z Katynia, Charkowa, Miednoje, Bykowni, Kuropat oraz z Syberii i Kazachstanu, a także z Warszawy: Rakowiecka, Powązkowska Łączka, Służewiec, Rawicz, 
Sztum, Wronki, Fordon, Zamek Lubelski. Moskwa: Batyrki, Łubianka, Taganka, Lwów – Brygidki; Wilno – Łukiszki, Antokol. 

425 000,00

Zaproponowany teren stanowi tylko w niewielkiej części własność Gminy Lublin. W pozostałej 
części jest to własność Skarbu Państwa oraz osób prywatnych. Co do jednej z działek toczy się 
postępowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia o nacjonalizacji. Teren Błoni pod Zamkiem 
stanowi przedmiot ogłoszonego Konkursu urbanistyczno – architektonicznego p.n. Koncepcja parku 
na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych. Ponadto 
tego typu obiekty podlegają uchwale nr 775/XXXI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 23 maja 2013 r. w 
sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 
2013.2925 z dnia 2013.06.07). 

Projekt dotyczy ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt poprzez sfinansowanie zabiegów sterylizacji dużej ilości suk i kocic (tylko samice), zarówno bezdomnych jak i posiadających właścicieli a także zachęcenie mieszkańców do udziału w projekcie poprzez 
zorganizowaną akcję informacyjno – edukacyjną. Pozwoli to na radykalne zahamowanie niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt, zmniejszenie ilości psów i kotów a tym samym zrównoważenie popytu i podaży (obecnie podaż kilkunastokrotnie przewyższa 
popyt czego efektem są przeładowane schroniska i domy tymczasowe działające przy organizacjach pozarządowych). W efekcie poprawi to dobrostan zwierząt oraz pozwoli na oszczędności w budżecie miasta. 

472 283,00

Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 
do wawozu w osiedlu Ruta w Lublinie

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie jest priorytetową inwestycją dla mieszkańców korzystających z terenów rekreacyjnych w wąwozie pomiędzy Czubami i LSM. Ciąg pieszo-rowerowy 
zaplanowano w miejscu istniejącego wydeptu, który wskazuje miejsce wykonania inwestycji. Obecne zejście do wąwozu to niebezpieczna i nierówna gruntowa ścieżka, z której w czasie złych warunków atmosferycznych nie można korzystać. Planując te inwestycję 
pomysłodawcy pomysleli zarówno o pieszych, matkach z wózkami, rowerzystach, a także o osobach niepełnosprawnych. Dlatego też zaplanowano osobną ścieżkę rowerową a na ścieżce pieszej z myślą o osobach niepełnosprawnych zaplanowano zainstalowanie 
balustrad. Uzupełnieniem ścieżki pieszo-rowerowej będzie ustawienie małej architektury obejmującej ławkę parkową, kosz na śmieci i stojak dla rowerów. Dodatkową korzyścią budowy ścieżki pieszo-rowerowej będzie uporządkowanie terenu przylegającego do 
ścieżki.

444 000,00

Wymiana startych popękanych płyt chodnikowych na kostkę brukową przy ul. 
Przyjaźni na odcinku od wjazdu z ul. Łęczyńskiej po lewej stronie od postoju 
TAXI do budynku Przyjaźni 8

85 000,00

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni ulicy Grabowskiego destruktem asfaltowym. Różnica poziomów ponad 15 mb między początkiem i końcem ulicy wykonanej z kruszywa łamanego powoduje konieczność naprawy nawierzchni po każdym większym deszczu. 
Spływająca z dużą prędkością woda deszczowa wypłukuje kruszywo i nanosi je na ul. Zorza utrudniając komunikację po tej ulicy. 55 400,00

Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez 
wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą 

Przejście dla pieszych z Osiedla "Przyjaźń" na Osiedle "Tatary" przez wiadukt łączący ul. Łęczyńką z ul. Hutniczą z sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla pieszych w pasie chodnikowym od strony Al. 1000-lecia oraz z chodnikami łączącymi przejście 
od strony przystanku MPK Przyjaźni 02 i od strony ul. Hutniczej (od budynku ul. Hutnicza 2B). 491 000,00

http://www.facebook.com/LublinNightlife
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M-25 Skwer sportów miejskich – aktywna przestrzeń miasta Czechów Północny pozytywna

M-26 Kalinowszczyzna Projekt połączony z M-63.

M-27 Szpilkostrada-zmiana nawierzchni na Starym Mieście Stare Miasto Trwają przygotowania do wymiany nawierzchni na Starym Mieście.

M-28 Kalinowszczyzna Projekt połączony z M-61.

M-29 Kalinowszczyzna Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez oraz budowa siłowni plenerowej. pozytywna

M-30 ogólnomiejski pozytywna

M-31 "Słowiki Lubelskie" od 30 lat dla Lublinian Śródmieście W ramach jubileuszu 30 - lecia działalności Chóru Chłopięcego "Słowiki Lubelskie", zostaną zorganizowane koncerty z dostępem bezpłatnym dla mieszkańców Lublina oraz będą przygotowane nowe stroje dla chórzystów. pozytywna

M-32 Bronowice pozytywna Wartość projektu zwiększona do 500 000 zł.

M-33 Czuby Północne pozytywna

M-34 Czuby Północne

M-35 ogólnomiejski

M-36 Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie Sławin Projekt obejmuje budowę 1 dużej siłowni na wolnym powietrzu i 3 małych (do 4 urządzeń na każdym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci) na terenie Dzielnicy Sławin. pozytywna

M-37 Punkt widokowy na Wzgórzu Czwartek – pejzażem wielokulturowego Lublina Śródmieście pozytywna

M-38 Oświetlenie na ulicy Bławatkowej w Lublinie Hajdów-Zadębie Niewystarczająca ilość terenu, na którym można postawić oświetlenie. 

M-39 Projekt zagospodarowania Placu Izaaka Singera w Lublinie Kalinowszczyzna

M-40 Za Cukrownią; Bronowice pozytywna

M-41 Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę Głusk pozytywna

M-42 Wieniawa pozytywna

M-43 Budowa przejścia dla pieszych przez Aleję Warszawską Sławin Projekt dotyczy wykonania  dodatkowych przejść dla pieszych przez Aleję Warszawską od ulicy Zbożowej do granic miasta Lublin w celu zwiększenia bezpieczeństwa życia mieszkańców, a w szczególności dzieci szkolnych (w okolicy ulicy Mgielnej i Skowronkowej). pozytywna

M-44 Czuby Północne pozytywna Wartość projektu zwiększona do 150 000 zł.

M-45 100 lat Kośminka – inwestycje w infrastrukturę dzielnicy cz. I Kośminek pozytywna

M-46 Prawoskręt z ul. Żywnego w ul. Elsnera Czechów  Północny Wykonanie prawoskrętu z ul.Żywnego w ul. Elsnera zwiększy przepustowość i płynność ruchu pojazdów -  tj. Wyjazdu z ul. Żywnego i osiedla Projekt obejmuje tereny nie będące własnością Gminy Lublin. 

M-47 Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem w osiedlu "Ruta" Czuby Północne Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem, łączącej główny ciąg pieszy osiedla "Ruta" ze ścieżką rowerową zlokalizowaną w wąwozie pomiędzy os. "Ruta", a os. "M. Konopnickiej". pozytywna

Aktualnie w Lublinie nie ma boiska o dobrej jakościowo twardej nawierzchni asfaltowej lub betonowej ani boiska otoczonego bandami – te warunki są niezbędne do uprawiania niektórych sportów. Chcemy stworzyć te warunki dla mieszkańców Lublina. W Lublinie 
brakuje miejsca dla aktywności rolkarzy, chcemy stworzyć także takie miejsce. 499 999,00

Zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych na przejściu ul. Lwowskiej 
(pomiędzy Gimnazjum nr 2 a Biedronką) poprzez zainstalowanie sygnalizacji 
świetlnej

Wszystkie Lublinianianki wiedzą, jak wiele problemów sprawia przejście Starym Miastem, dlatego wspólnie dostosujmy je do potrzeb osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi i kobiet noszących szpilki – Szpilkostrada na Starym Mieście. Obecna nawierzchnia 
Starego Miasta w ciągu komunikacyjnym od Placu Łokietka przez Bramę Krakowską, ulicę Bramową, Rynek, Grodzką aż do ulicy Zamkowej z możliwością skrętu do Trybunału Koronnego – 17 m stanowi utrudnienie w poruszaniu sie kobietom w wysokich obcasach, 
ale przede wszystkim matkom z dziećmi w tzw. Spacerówkach, osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach czy o kulach. Celem projektu jest wymiana nawierzchni przy opisanym ciągu komunikacyjnym - 400 m na szerokości 150 cm na kostkę/płytkę 
granitową płomieniowaną ciętą, Która bezpośrednio przylega do siebie co zmniejszy ilość nierównosci oraz w znaczącym stopniu ułatwi przemieszczanie się kobiet w szpilkach, matek z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Proponowana koncepcja nie wpływa na 
zmianę walorów historycznych Lubelskiej Starówki. Podobne projekty zostały wykonane we Wrocławiu i Warszawie. 
Nowa nowierzchnia będzie wykonana z materiału charakteryzującego się: 
- regularnym kształtem,
- równą powierzchnią, 
- waskimi spoinami uszczelnionymi za pomocą zaprawy cementowej.                                                                                                                                      

233 765,00

Budowa schodów w skarpie przy murze cmentarnym od ul. Kleeberga do ul. 
Kustronia i ul. Kiwerskiego

Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego 
do zasilania imprez oraz budowa siłowni plenerowej 180 000,00

Lublin XVII – gra komputerowa
Projekt zakłada wykonanie i bezpłatne udostępnienie, w celu promocji miasta, przygodowej gry komputerowej, której akcja toczyć się będzie w  XVII – wiecznym renesansowym Lublinie. Gra będzie wykonana na nowoczesnym silniku graficznym takim jak Unity lub 
Unreal Engine, z dbałością zarówno o zgodność z realiami historycznymi jak i  estetykę wykonania modeli 3D. Warstwa fabularna powinna opierać się przede wszystkim na prawdziwych wydarzeniach historycznych jak i legendach lubelskich. Gra powinna być 
dostępna dla komputerów PC i na urządzenia mobilne.

410 000,00

50 000,00

Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 i 
22, ul. Lotniczej 8 i ul. Puchacza 3, 5, 9

Projekt zakłada budowę około 55 miejsc parkingowych wewnątrz osiedla, przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Lotniczej 8, ul. Droga Męczenników Majdanka 20 i 22 oraz ul. Puchacza 3,5,9, w  miejscach gdzie obecnie parkowane są  
samochody mieszkańców  osiedla. Projekt przewiduje zachowanie rosnących drzew  pomiędzy poszczególnymi miejscami parkingowymi. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na komfort życia mieszkańców ułatwiając im możliwość bezpiecznego i zgodnego z 
przepisami parkowania pojazdów. Jednocześnie wybudowane miejsca parkingowe w znaczącym stopniu ograniczą dewastację terenów zielonych, znajdujących w obrębie w/w budynków  mieszkalnych.

216 565,00

Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w 
obrębie os. Błonie w Lublinie.

Projekt dotyczy wykonania chodników o łącznej powierzchni ok. 1440 m² wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową, przy ul. Hetmańskiej, ul. Dragonów i ul. Kawaleryjskiej. Dodatkowo przewiduje się budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych od budynku 
ul. Rycerska 2 do przystanku autobusowego oraz budowę zatok parkingowych, o nawierzchni z kostki brukowej, na których znajdowałoby się łącznie ok. 37 miejsc dla samochodów osobowych, wzdłuż ulicy Kawaleryjskiej i wzdłuż ul. Rycerskiej wraz z niezbędnymi 
opracowaniami geodezyjno- projektowymi. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla "Błonie" zarówno w zakresie poruszania się po ciągach pieszych, stworzenia bezpiecznego i dogodnego dla osób 
niepełnosprawnych podjazdu, jak i również prawidłowego parkowania pojazdów.

498 200,00 Podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową zostanie wykonany pod warunkiem 
doprowadzenia chodnika do granicy działki Gminy Lublin (obecnie są to tereny prywatne).

Projekt budowy miejsc parkingowych dla urzytkowników Orlika i Skate Parku 
oraz mieszkańców budynków przy ul. Dragonów w Lublinie

Projekt budowy miejsc parkingowych dla użytkowników Orlika i Skate Parku przy ul. Herbowej oraz mieszkańców  budynków przy ul. Dragonów dotyczy budowy 30 miejsc postojowych przy ogrodzeniu istniejącego zespołu obiektów sportowych Orlik, w pobliżu 
budynków przy ul. Dragonów 8 i 14. Przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Planowane jest także wykonanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej.                              
                                                       
Celem realizacji niniejszego projektu jest zaspokojenie potrzeb zarówno mieszkańców  okolicznych budynków przy ul. Dragonów, jak i użytkowników  boiska Orlik i Skate Parku przy ul. Herbowej, wynikajacych z ograniczonej ilości miejsca do parkowania oraz 
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla "Błonie" w zakresie poruszania się po ciągach pieszych i prawidłowego parkowania pojazdów.                                                          

495 000,00
W planie zagospodarowania przestrzennego wskazany teren przeznaczony jest pod zieleń 
publiczną. W stosunku do części działki toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości 
wywłaszczonej na rzecz poprzedniego właściciela.

 Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego i literatów związanych z 
Lubelszczyzną  

Warto w Lublinie zorganizować przestrzeń, w której kultywowana będzie twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego, ale również innych wybitnych pisarzy związanych z Lubelszczyzną, jak Jan Kochanowski, Biernat z Lublina, Sebastian Fabian Klonowic czy 
Szymon Szymonowic. Najistotniejsze elementy projektu to utworzenie lub zaadaptowanie miejsca do działalności muzeum, zebranie eksponatów bądź ich wypożyczenie, a następnie administrowanie placówką angażujące lublinian w przygotowywanie wystaw, 
koncertów, prelekcji. Chcemy stworzyć przestrzeń na mapie Lublina, w której nie tylko będzie można obejrzeć eksponaty, rękopisy, pierwsze wydania powieści (Kraszewski napisał kilkaset historycznych), prace plastyczne (Kraszewski wykonał kilka tysięcy 
rysunków, namalował kilkadziesiąt obrazów olejnych), ale również obejrzeć filmowe adaptacje powieści i wysłuchać koncertów. Kraszewski zajmował się także krytyką muzyczną, był człowiekiem obdarzonym talentem muzycznym, w młodości komponował.

315 000,00 Funkcjonowanie muzeum jest przedsięwzięciem wieloletnim i jako takie nie jest możliwe do 
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

231 000,00

W ramach projektu zostanie przygotowany punkt widokowy na Wzgórzu Czwartek, skąd rozpościera się piękny widok na całe lubelskie Stare Miasto, który bardzo ładnie wygląda zwłaszcza wieczorami, przy zachodzącym słońcu, które subtelnie oświetla 
różnokolorowe wiekowe kamienice. Najważniejszym obiektem na punkcie widokowym będzie półokrągła, pozioma panorama z widokiem przedwojennego Lublina. Dzięki temu mieszkańcy i turyści, będą  mogli nie tylko poznać piękno obecnego widoku Lublina, ale 
również wielokulturową tradycję i historię miasta. W związku z planowaną rewitalizacją okolic Alei Tysiąclecia, ten punkt będzie wspaniałą atrakcją turystyczną, gdzie będzie można spędzić romantyczne chwile, ale również poznać wielokulturowe dziedzictwo 
naszego miasta. Chcielibyśmy również, żeby przestrzeń w punkcie była na tyle duża, żeby dało się tutaj organizować inicjatywy kulturalne, koncerty, zabawy dla dzieci, pikniki rodzinne, które w tej części naszego miasta są bardzo potrzebne.                         

210 000,00

Ulica Bławatkowa jest jedną z niewielu ulic w Lublinie przy której mieszka tyle osób, a nie posiada ona żadnego oświetlenia. Jako, iż położona jest ona z dala od dużych oświetlonych arterii miejskich panują tam dosłownie "egipskie ciemności", co znacznie wpływa 
na obniżenie jakości życia, stanowi dość duże zagrożenie wystąpienia zdarzeń drogowych, ale i zdarzeń przestępczych dla mieszkających tam osób. Odcinek nie oświetlony ma długość około 900 metrów. 150 000,00

Projekt obejmuje rewitalizację placu I. Singera znajdującego się w dzielnicy Kalinowszczyzna w Lublinie. Koncepcja zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku i poprawienie jego estetyki. W zakres projektu wchodzą m.in. budowa pieszych szlaków  
komunikacyjnych, uzupełnienie i zrewitalizowanie istniejącej zieleni, wprowadzenie elementów wodnych, a także zastosowanie iluminacji świetlnych, które uczynią plac atrakcyjnym również nocą. 429 600,00

Zaproponowany teren stanowi tylko w niewielkiej części własność Gminy Lublin. W pozostałej 
części jest to własność Skarbu Państwa oraz osób prywatnych. Co do jednej z działek toczy się 
postępowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia o nacjonalizacji.

"Punkt Kultury" -  tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby 
mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice 

Projekt zakłada powstanie dwóch "Punktów Kultury" jako placówek kulturalno- edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców dzielnic Za Cukrownią oraz Stare  Bronowice przez okres  12 miesięcy. Jest to kontynuacja realizowanego z powodzeniem w  marcu i 
kwietniu 2015 roku pilotażowego działania przy ulicy 1 Maja. Przeznaczeniem placówki jest szeroko pojęta edukacja kulturalna i profilaktyka społeczna. Prowadzone przez nas zajęcia przygotowujemy na podstawie wcześniejszych rozmów z mieszkańcami, tak by 
odpowiadały ich potrzebom i gustom. Są to działania warsztatowo - edukacyjne, nastawione na określony rezultat, jak np. przygotowanie niebanalnego pikniku, wystawy, programu artystycznego opartego na energii mieszkańców. Miejsce ma stać się epicentrum 
społecznej aktywności. Istotnym elementem projektu jest wydobycie potencjału kulturowego wskazanych dzielnic. "Punkt Kultury" wypełnia niszę nieobecnych na tych obszarach domów  kultury. Projekt jest oparty na założeniach, iż kultura może w  rzeczywisty 
sposób przeciwdziałać problemom społecznym. Pomysł wspiera procesy rewitalizacyjne oraz poprawę estetyki obiektów poprzez trwałe działania  artystyczne. Planowane jest również wydawanie lokalnej gazety dedykowanej sprawom związanym z dzielnicą i jej 
mieszkańcom.

462 560,00

Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m, z płytą do gry 26x56 m. Ogrodzone po obwozie siatką o wysokości 2 m z piłkochwytami za bramką o wysokości 4 m. Nawierzchnia przepuszczalna z trawy syntetycznej. Założeniem jest udostępnienie dzieciom i młodzieży 
nowoczesnej infrastruktury sportowej, popularyzacja aktywnego stylu życia, urządzanie rodzinnych zawodów sportowych  i tym podobnych. 486 820,46

Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów 
oraz remont chodnika przy ul.Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa

Utworzenie dwóch parkingów dla mieszkańców (razem 48 miejsc postojowych) przy:         
1. ul. Szarych Szeregów 6 (działka nr 36) na bazie starego, dawno nieużywanego asfaltowego boiska, które aktualnie zajmują już samochody oraz wykonanie dojazdu z parkingu do ul. Puławskiej. Problemy z parkowaniem są w okolicach ul. Puławskiej i Szarych 
Szeregów. Jest to stara dzielnica gdzie infrastruktura drogowa powstała w  latach 50-60 – tych;                
2. ul. Junoszy (działka nr 28/5) przy granicy z Domem Pomocy (ze względu na problemy z parkowaniem i sąsiedztwem Przychodni Zdrowia). Dojazd od stronu ul. Popiełuszki. Przy tej ulicy istnieje problem poruszania się po chodnikach: osób niepełnosprawnych, na 
wózkach inwalidzkich oraz matek z dziećmi w wózkach.                         

210 000,00

Wartość projektu zwięksozna do 218 000 zł. 
Z uwagi na wymogi techniczne nie jest możliwa lokalizacja parkingu przy  ul. Junoszy. 
Projekt obejmuje swoim zakresem projekt M-17 (Naszym celem jest ułatwienie życia mieszkańcom 
ul. Junoszy, a zwłaszcza mieszkańcom budynku Junoszy 47 i Junoszy 47A zamieszkiwanych w 
dużej części przez osoby niewidome oraz osobom spacerującym tą ulicą bądź chodzącym do 
pobliskich sklepów, przedszkoli, zakładów usługowych. Mamy na uwadze szczególnie 
bezpieczeństwo osób niewidomych, starszych, niepełnosprawnych ruchowo, bowiem chodnik na 
długości budynku Junoszy 47 jest nierówny, zniszczony, dziurawy. Bierzemy pod uwagę interesy 
wszystkich mieszkańców osiedla i dlatego projekt uwzględnia usunięcie barier architektonicznych 
przez obniżenie krawężników, położenie nowej nawierzchni chodnika. Zadbajmy o bezpieczeństwo 
pieszych!).

150 000,00

Równa droga dojazdowa, dwukierunkowa dla mieszkańców bloków przy ul. 
Władysława Orkana 17,19,21,23 w Lublinie 

Projekt obejmuje fragment drogi miejskiej, położonej w sąsiedztwie ul. Orkana. Konkretnie chodzi o część drogi prowadzącej od ul. Kaczeńcowej w Lublinie do bloku mieszkalnego przy przy ul. Orkana 17. Odcinek drogi od wjazdu do bloku Orkana 23 do wjazdu 
wspólnego do bloków Orkana 19 i 21. Ta część drogi została wykonana przez miasto kilka lat temu z destruktu asfaltowego, który bardzo często ulega uszkodzeniom. Apelujemy o przystosowanie tego fragmentu drogi do standardów miejskich, budowy jej od nowa 
przynajmniej z kostki betonowej, podobnie jak wykonane zostały, przez firmy budujące bloki mieszkalne, drogi dojazdowe do bloków Orkana 17-23. Niestety drogi te nigdy nie zostały ze sobą połączone, w związku z czym dojazd jest możliwy lecz poważnie 
utrudniony. Proponuję wykonanie warstwy ścieralnej drogi z kostki betonowej brukowej, szarej, grubości 8 cm (w miarę możliwości takiej samej jak istniejace obok części drogi), oddzielonej od trawnika krawężnikiem betonowym.

120 000,00

100 - lecie Kośminka przypada w 2016 roku, rocznica którą mieszkańcy naszej dzielnicy powinni zapamiętać jako wspaniałe inwestycje. Projekt ten dotyczy miejsc rekreacji: siłownie na powietrzu, place zabaw, boiska funkcyjne ogólnodostępne, zadaszenie nad 
sceną, oświetlenie, estetyczne otoczenie. Głosując na ten projekt wspierasz inicjatywę, która posłuży na kilkadziesiąt lat i zapisze się w historii naszego miasta. Proponujemy zagłosować na zwyczajne potrzeby ludzkie. Wiele osób pamięta te czasy jak wspólne 
podwórko łączyło ludzi, pamiętamy również, jak brakowało nam huśtawek i boisk. Dzisiaj to my decydujemy, gdzie nasza młodzież będzie spędzała czas. Każdy uprawniony do głosowania może przyczynić się do rewitalizacji naszych placów  rekreacyjnych. My też 
możemy mieć wspaniałe place zabaw. Możesz zrobić coś dla siebie i najbliższych. Nie odkładaj tego planu na kolejne lata. Proponujemy zagospodarowanie terenów, na których inwestycje już zostały zapoczątkowane przez Radę Dzielnicy Kośminek.

499 500,00

150 000,00

495 450,00 W ramach projektu zostanie wykonana ścieżka rowerowa. Wnioskowany chodnik obejmuje grunty 
prywatne.
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M-48 Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach Czuby Południowe pozytywna

M-49 Tatary Projekt połączony z M-50.

M-50 Tatary pozytywna

M-51 Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie Kalinowszczyzna pozytywna

M-52 Kompleks rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Felin Felin   Projekt włączony do projektu D-70.

M-53 Felin Zakup i montaż przy przystanku Felin 02 wyświetlacza dynamicznej informacji pasażerskiej.

M-54 Sławinek pozytywna

M-55 Bronowice Polepszenie stanu nawierzchni ulicy przed budynkiem szkoły przez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego oraz utworzenie miejsc parkingowych z wyznaczeniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. pozytywna

M-56 Boisko dla każdego Sławin pozytywna Wartość projektu  zwiększona do 400 000 zł.

M-57 Czuby Południowe pozytywna Wartość projektu zwiększona do 500 000 zł.

M-58 Czechów Południowy 261 500 zł pozytywnie

M-59 Czuby Południowe pozytywna

M-60 Czuby Południowe

M-61 Kalinowszczyzna pozytywna

M-62 Rury pozytywna

M-63 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w Dzielnicy Kalinowszczyzna Kalinowszczyzna pozytywna

M-64 Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki w SP nr 3 w Lublinie Rury pozytywna
M-65 Montaż progów zwalniajacych na ul. Fulmana Wrotków Projekt połączony z projektem M – 123 "Rower Miejski na osiedlu Słoneczny Dom".

M-66 Konstantynów pozytywna

M-67 Wi-Fi na stacjach Lubelskiego Roweru Miejskiego ogólnomiejski Połączenie projektów M-67, M-69, M-70, M-72. Nowy tytuł projektu to "Pakiet rowerowy" – M-146. 

M-68 Sławinek

M-69 Ławki do odpoczynku przy stacjach Lubelskiego Roweru Miejskiego ogólnomiejski

Połączenie projektów M-67, M-69, M-70, M-72. Nowy tytuł projektu to "Pakiet rowerowy" – M-146. 

M-70 Stacja samoładowania urządzeń elektrycznych w Ogrodzie Saskim Śródmieście

M-71 ogólnomiejski pozytywna

M-72 20 samoobsługowych stacji naprawy rowerów ogólnomiejski Połączenie projektów M-67, M-69, M-70, M-72. Nowy tytuł projektu to "Pakiet rowerowy" – M-146. 

M-73 Filary na Filaretów – Lubelskie Wiszące Ogrody Czuby Południowe pozytywna

M-74 Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" Dziesiąta pozytywna

M-75 Wrotków – dzielnica bezpiecznej rekreacji Wrotków pozytywna

M-76 Budowa ścieżki spacerowej od ul. Młodej Polski 20 do ul. Północnej Czechów Południowy pozytywna

Projekt zakłada budowę nowych miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i odchodzących od niej drogach wewnętrznych, przy wykorzystaniu dostępnego terenu z zachowaniem jego obecnego charakteru. Projekt przewiduje zachowanie rosnących drzew w 
miejscu, gdzie planowane są parkingi. Obecnie samochody parkują na poboczach ulic, trawnikach, często pod oknami mieszkań, na placykach, na których dotychczas dzieci grały w piłkę, przy ogrodzeniu przedszkola i na chodnikach tarasując często dostęp do 
ławek. 
Po zrealizowaniu projektu przybyłoby 84 miejsca w osiedlu, co znacznie udrożniłoby ruch pojazdów, poprawiło bezpieczeństwo pieszych i estetykę otoczenia. Wyprowadzilibyśmy również auta z podwórek, a terenom zielonym przywrócilibyśmy właściwy wygląd.         
  

499 800,00

Wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Mełgiewskiej 7-9 blok 2 w celu 
poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki nieruchomości
Wykonanie drogi wewnętrznej przy ul. Mełgiewskiej 7-9 blok 1 i 2 w celu 
poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki nieruchomości

Wykonanie drogi wewnętrznej poprzez wymianę trelinki na kostkę brukową. Realizacja tego projektu jest kluczowa dla mieszkańców ponieważ jest to ostatni remont nawierzchni do wykonania na terenie nieruchomości. Obecnie osiedle przy ulicy Mełgiewskiej i jego 
okolice zmieniają się w bardzo pozytywny sposób i wykonanie tego przedsięwzięcia byłoby dopełnieniem tych zmian. 105 000,00 Zakres projektu obejmuje także projekt M-49 (Wykonanie drogi wewnętrznej poprzez położenie 

dywanika asfaltowego – ulica Mełgiwewska 7-9 blok 2).

Atrakcyjne ukształtowanie terenu oraz piękna przyroda sprawiają, iż wąwóz w Dzielnicy Kalinowszczyzna może być dogodnym miejscem dla rekreacji i spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Niestety wieloletnie zapóźnienia inwestycyjne sprawiają, 
że ogromny potencjał tego miejsca nie może być wykorzystany z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury. Zaniedbany teren wąwozu przynosi ujmę nie tylko dzielnicy, ale również negatywnie wpływa na wizerunek całego miasta.                                             
Głównym celem projektu jest poprawa warunków rekreacyjnych wąwozu na Kalinie. W projekcie zaplanowano m.in. budowę otwartej siłowni i nowego placu zabaw dla dzieci, ułożenie nowych alejek z kostki brukowej, wydzielenie nowych stref rekreacyjnych, 
nasadzenia kwiatów i krzewów  oraz poprawę oświetlenia. Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców i środowiska lokalnego. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.                                                                      

499 000,00

Wyświetlacz dynamicznej informacji pasażerskiej przy przystanku Felin 02 
pętla autobusowa 70 000,00

Nie ma możliwości podłączenia zasilania do wyświetlacza. Nie ma mozliwości przeprowadzenia 
okablowania i wykonania przyłącza na gruntach prywatnych.
Energia elektryczna uzyskana z zasilania słonecznego jest niewystarczająca. Może mieć jedynie 
charakter wspomagający.  

Budowa wybiegu dla psów przy przedłużeniu ul. Kolorowej do ul. 
Nałęczowskiej (dotyczy terenu za boiskami)

Celem projektu jest budowa wybiegu dla psów na terenach zielonych znajdujących się na przedłużeniu ul. Kolorowej  do ul. Nałęczowskiej za terenem przeznaczonym pod boisko sportowe. Na osiedlu Sławinek jak również w jego okolicach nie ma terenu 
wyznaczonego dla zwierząt. Właściciele są zmuszani do wyprowadzania zwierząt na terenach do tego nie przeznaczonych. Zagospodarowanie przestrzeni dla psów wpłynie na bezpieczeństwo dzieci w dzielnicy (zmniejszy się liczba psów biegających bez smyczy) 
oraz na estetykę chodników i trawników na osiedlu. W ramach projektu zostanie wydzielony i ogrodzony teren dla zwierząt, powstaną alejki, ławki oraz kosze na śmieci, teren zostanie również oświetlony. Teren, na którym ma powstać wybieg dla psów należy do 
Gminy Lublin, w chwili obecnej są to nieużytki porośnięte krzakami. Budowa wybiegu dla psów jest spójna z projektem budowy boiska wielofunkcyjnego  złożonego w innym wniosku. Podobne miejsca przeznaczone dla psów  istnieją w  Szczecinie, 
Gdańsku,Warszawie jak również w większości miast europejskich.

238 730,00

Modernizacja części ulicy Bronowickiej (polepszenie stanu nawierzchni, 
wyrównanie nawierzchni) oraz budowa miejsc parkingowych 140 400,00

Teren rekreacyjno-sportowy, umożliwiajacy aktywne spędzanie czasu mieszkańcom dzielnicy Sławin. Na działce o powierzchni 600 m² mają być zlokalizowane wielofunkcyjne boiska umożliwiające rekreacyjne uprawianie takich gier zespołowych jak: koszykówka, 
streetball, mini piłka ręczna, siatkówka, badminton, ringo. Na pozostałej powierzchni rozmieszczone urządzenia do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu, dwa trwałe stoły do ping-ponga oraz trzy stoliki szachowo-brydżowe. Całość, z powodów praktycznych, 
ogrodzona wysoką siatką i poszczególne boiska oddzielone od siebie miękkimi siatkami zatrzymującymi piłkę. Całość odkryta, bez zadaszeń, wyposażona jedynie w zainstalowane na stałe plastikowe krzesełka umożliwiające zmianę obuwia, grę przy stolikach lub 
obserwację gry przez pojedyńcze osoby. Teren z założenia nie zamykany, dostępny dla każdego, chcącego rekreacyjnie uprawiać amatorski sport.

200 900,00

Kolorowe miejsce zabaw na Porębie (pomiędzy ul. Ametystową, a ul. 
Brylantową)

Projekt dotyczy budowy bezpiecznego skweru rekreacyjnego w dzielnicy Czuby na osiedlu Poręba. W skład miejsca zabaw  ma wchodzić ogrodzony plac zabaw dla dzieci, ogrodzona siłownia na świeżym powietrzu, a także niepełnowymiarowe wielofunkcyjne 
boisko, na którym będą się znajdowały bramki do gry w piłkę nożną i kosze do gry w  koszykówkę. W obrębie tego miejsca ma się też znajdować punkt HOT SPOT. 338 000,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych na odcinku od 
skrzyżowania ulicy Paganiniego z ulicą Radzyńską do skrzyżowania ulicy 
Paganiniego z ulicą Lipińskiego oraz ruchu samochodowego przy ulicy 
Kiepury

W rejonie w/w skrzyżowań panuje duży ruch pieszy i kołowy szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Ruch pojazdów i pieszych utrudniają zaparkowane pojazdy wzdłuż ulicy Paganiniego oraz na chodnikach. Aktualnie odczuwany jest brak 
około 60 miejsc parkingowych dla mieszkańców okolicznych bloków oraz okresowo dla rodziców dowożących dzieci do przedszkola nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 45, które są zlokalizowane przy ul. Radzyńskiej. Obecny stan powoduje duże zagrożenie dla 
uczestników ruchu drogowego i pieszego, ze względu na zwężenie jezdni oraz utrudnienie widoczności przez parkujące pojazdy wzdłuż ulicy Paganiniego. Problemy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych zdecydowanie poprawi budowa 60 miejsc parkingowych 
zlokalizowanych od ul. Paganiniego 12 do skrzyżowania z ulicą Lipińskiego oraz od tego skrzyżowania do wysokości ulicy Lipińskiego 25, a także budowa dwóch progów zwalniających w obrębie skrzyżowania ulicy Paganiniego z ulicą Radzyńską. Odpowiedzią na 
problemy parkingowe przy ulicy Kiepury będzie utworzenie dodatkowych miejsc na rozjeżdżonych klepiskach przy zatokach parkingowych. Poprawiłoby to estetykę, a mieszkańcy zyskaliby około 6 dodatkowych miejsc parkingowych. Ustawienie lustra drogowego 
przy wyjeździe z parkingu stanowiłoby znaczącą poprawę bezpieczeństwa.

Remonty i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach 
Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz remontu fragmentu ulicy 
Bursztynowa w osiedlu "Poręba"

Wniosek dotyczy remontów: 
1. Asfaltowego ciągu pieszego i chodnika przy ul. Bursztynowej.
2. Fragmentu asfaltowej ulicy Bursztynowej.
3. Chodnika przy ul. Perłowej.
4. Chodnika przy ul. Szafirowej.
5. Dobudowy chodnika od ul. Agatowej do ciągu pieszego przy ul. Bursztynowej.     

497 000,00

Budowa miejsc parkingowych z wygrodzeniem, oświetleniem. Obręb 27 dz. 
29/2 i 30/6 (50-70 miejsc)             

Projekt rozwiąże problemy parkowania pojazdów osobowych w  osiedlu Górki. Dotychczasowy brak miejsc powoduje parkowanie w obrębie chodników, zastawianie ul. Wyżynnej co powoduje zagrożenie dla ruchu pieszego i samochodowego. Wygrodzenie i 
oświetlenie ze względu na położenie miejsc parkingowych. 500 000,00 Niezgodność zaproponowanej inwestycji z obowiązujacym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin. Część terenu objęta jest postepowaniem o zwrot nieruchomości. 

Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie 
przy murze cmentarza

Osiedle "30-lecia" należy do największych skupisk mieszkaniowych na Kalinowszczyźnie. Specyficzne ukształtowanie terenu charakteryzuje się licznymi pagórkami, które w znacznym stopniu utrudniają sprawną komunikację pieszą. Szczególne miejsce stanowi 
zespół budynków mieszkalnych przy ul. Kustronia. Ten fragment osiedla położony jest na dużym wzniesieniu terenu (tzw. " Gubałówka"). Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowane są relatywnie daleko. Z tego powodu mieszkańcy muszą pokonywać 
znaczne odległości, co w przypadku osób starszych stwarza duże trudności. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej osiedla poprzez budowę nowych schodów terenowych na skarpie przy murze cmentarza. Mieszkańcy często skracają 
sobie drogę idąc skarpą do ul. Kleberga, jednak brakuje tam odpowiedniej infrastruktury do bezpiecznego poruszania się pieszych - szczególnie w okresie zimy. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

400 000,00 Projekt powiększony o zakres projektu M-28 (Budowa schodów w skarpie przy murze cmentarnym 
od ul. Kleeberga do ul. Kustronia i ul. Kiwierskiego).

Kompleksowa wymiana posadzek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lublinie 
przy ul. Balladyny 22

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego mieści się przy ul. Balladyny nr 22 w Lublinie na terenie LSM. Budynki szkoły zostały oddane do użytku w latach 70-tych ubiegłego wieku. Ze względu na niską jakość wykonania i ponad czterdziestoletni okres 
eksploatacji konieczna jest wymiana posadzek, które obecnie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Płytki PCV pokrywające hole są popękane i nierówne, dochodzi do licznych urazów wśród dzieci i dorosłych. Spod płytek wydobywa się 
pył i kurz stanowiący bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia.

230 000,00

Kalinowszczyzna jest jedną z największych dzielnic miasta Lublina. Ul. Lwowska i Al. Gen. Andersa stanowią główne ciągi komunikacji samochodowej i autobusowej. Szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego natężenie pojazdów oraz potoki pasażerów są 
bardzo duże. W konsekwencji przechodzenie przez jezdnię staje się trudne i niebezpieczne. Dochodzi do licznych zdarzeń drogowych z udziałem zarówno pieszych, jak i pojazdów. 
Projekt przewiduje wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Lwowskiej (przy przystanku autobusowym obok bloku Lwowska 13 i w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum nr 2) oraz na przejściu dla pieszych na Al. Andersa (na wysokości BOM 
Urzędu Miasta przy ul. Kleeberga 12A).         
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w newralgicznych miejscach na terenie dzielnicy. W szczególności chodzi o osoby starsze, niedowidzące, dzieci i młodzież szkolną. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

400 000,00
Projekt zwiększony o zakres projektu M-26 (Zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych na przejściu 
ul. Lwowskiej (pomiędzy Gimnazjum nr 2 a Biedronką) poprzez zainstalowanie sygnalizacji 
świetlnej).

Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki o wymiarach 41m x 19 m = 779 m², polegającej na demontażu istniejacej nawierzchni z płyt poliuretanowych SEMAG- nie nadającej się do użytkowania i ułożenie nawierzchni natryskowej. 150 000,00

Budowa chodników i ogólnodostępnych miejsc parkingowych po lewej stronie 
ul. M. Romanowskiego na odcinku od skrzyżowania ulic: M. Romanowskiego 
i M. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino.

Proponujemy wybudowanie chodnika po lewej stronie ulicy M. Romanowskiego na długości 135 m na odcinku od skrzyżowania ulic M. Romanowskiego i M. Borelowskiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino. Jednocześnie z budową chodnika proponujemy 
wybudowanie 45 ogólnodostępnych miejsc parkingowych po lewej stronie ulicy M. Romanowskiego, idąc od strony ulicy M. Borelowskiego w kierunku ulicy Bohaterów Monte Cassino. 135 000,00

Przebudowa "górnego" odcinka ul. Jaśminowej wraz z chodnikiem, 
oświetleniem i odwodnieniem

Wartość projektu zwiększona do 700 000 zł.
Projekt przeniesiony do projektów dużych numer D – 66.

Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych – darmowe treningi z 
instruktorami

Projekt zakłada zorganizowanie w centrum Lublina zajęć sportowych dla mieszkańców. W każdym miesiącu od lutego do listopada odbywać się będą treningi, prowadzone przez instruktorów na lubelskich obiektach sportowych. Będą mogli w  nich uczestniczyć 
osoby w  każdym wieku (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Zajęcia zostaną podzielone na różne dyscypliny (sporty zespołowe i indywidualne), które będą zróżnicowane pod względem grup wiekowych. Celem projektu jest stworzenie możliwości aktywnego 
spędzania czasu dla mieszkańców całego Lublina, bez konieczności ponoszenia kosztów. Realizacja projektu korzystnie wpłynie na samopoczucie, sprawność fizyczną i stan zdrowia wszystkich mieszkańców.         

397 500,00

Zagospodarowanie konstrukcji wsporczych niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ulicy Filaretów, między rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a pętlą osiedla Widok. Przekształcenie miejsca grozy budowlanej i libacji alkoholowych w wizytówkę dzielnicy i całego 
miasta. Projekt zakłada powstanie "zielonej bramy" Parku im. Jana Pawła II na wzór wiszących ogrodów – konstrukcje wsporcze pokryłyby się roślinami pnącymi, a na ich szczycie znalazłyby się iluminowany napis "Lublin" – po jednej literze na każdej z sześciu 
budowli. Ponadto na dwóch przeciwległych skrajach wąwozu zbudowane zostałyby dwa tarasy widokowo -  wypoczynkowe z ławkami, oświetleniem i doprowadzonymi do nich chodnikami oraz posadzonymi drzewami.

377 000,00

W Lublinie  wciąż brakuje nam miejsc, gdzie możemy bezpiecznie i za darmo pograć w  koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną. Osiedlowe uliczki stały się ruchliwe, a dzieci nie mają miejsca, by bezpiecznie uczyć się samodzielnej jazdy na rowerze czy rolkach. 
Projekt zakłada renowację zaniedbanego boiska przy ulicy Siemiradzkiego w  dzielnicy Dziesiąta, która obejmie zmianę nawierzchni, odnowienie ogrodzenia, instalację latarni, słupków do montażu siatki, koszy do koszykówki, stołów do tenisa stołowego i 
piłkarzyków. Alejki otaczające boisko zostaną odnowione i staną przy nich ławki, a bezpieczeństwo zapewni monitoring. Po drugiej stronie ulicy, dzięki Waszym głosom w Budżecie Obywatelskim 2015, powstaje Zielony Zakątek, który wraz z boiskiem ma szansę 
stworzyć rozbudowany kompleks rekreacyjny dla wszystkich mieszkańców  miasta. Wydobądźmy potencjał z tego miejsca! Nie pozwólmy, żeby niszczało tak jak dotychczas!

493 500,00

Przedmiotem projektu jest stworzenie bazy dla rozwoju bezpiecznej rekreacji w dzielnicy Wrotków przez budowę nowych obiektów rekreacyjnych na świeżym powietrzu oraz poprawienie dostępności i bezpieczeństwa ścieżki rowerowej i ścieżki dla pieszych przez 
instalację oświetlenia. 500 000,00

Projekt przewiduje budowę chodnika o długości 1875 m² i szerokości 1,5 metra wraz z ławkami wzdłuż chodnika, pojemnikami na śmieci oraz na psie odchody. Ścieżka spacerowa zaczynałaby się od ulicy Młodej Polski, a kończyła na ulicy Północnej. Projekt 
uatrakcyjni ofertę rekreacyjną, miejsce do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców osiedli Karłowicza, Rudnik oraz Lipińskiego. 448 350,00
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M-77 Bronowice Dokonanie nasadzeń krzewami iglastymi w celu utworzenia żywopłotu przed posesją szkoły. Uporządkowanie zieleni na terenie przed szkołą, dokonanie nowych nasadzeń drzewkami i krzewami iglastymi. Ustawienie stojaków na rowery.

M-78 "Zacisze rekreacyjno- edukacyjne" w osiedlu Lipniak Węglin Północny pozytywna

M-79 Lublin MTB Maraton ogólnomiejski pozytywna Zmiana wartości projektu na 164 000 zł.

M-80 Rury pozytywna

M-81 Zemborzyce Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy na odcinku od ul. Janowskiej (wiadukt kolejowy) w  kierunku Zalewu Zemborzyckiego oraz dokończenie oświetlenia ul. Koło.

M-82 Triathlon Lublin ogólnomiejski pozytywna

M-83 Rury pozytywna

M-84 Wieniawa pozytywna

M-85 Dziesiąta pozytywna

M-86 "Psi Park" – wybieg dla psów Felin pozytywna

M-87 Akademia Łyżwiarstwa Figurowego ogólnomiejski pozytywna

M-88 Lublin przyjazny dla pieszych ogólnomiejski pozytywna

M-89 Stare Miasto pozytywna

M-90 Rowery w Zemborzycach Zemborzyce Projekt obejmuje rozbudowę systemu "Lubelski Rower Miejski" o budowę stacji rowerowej w dzielnicy Zemborzyce wyposażonej w 10 rowerów  miejskich oraz dodatkowe 10 stojaków na rowery prywatne. pozytywna

M-91 Śródmieście

M-92 ogólnomiejski

M-93 Rury pozytywna

M-94 Ścieżka "Karolina" Konstantynów, Rury Wartość projektu zwiększona do 700 000 zł.Projekt przeniesiony do projektów dużych. Numer D – 68.

M-95 Chodnik przy ulicy Pliszczyńskiej Ponikwoda pozytywna

M-96 Rozszerzenie miejsc postojowo – parkingowych Dzielnica Stara Tatary Tatary pozytywna

M-97 Akademia Koszykówki Marcina Gortata ogólnomiejski pozytywna

M-98 Pokochaj bieganie! Zwiedzaj, trenuj i startuj w Lublinie ogólnomiejski pozytywna

"Odczarować szkołę" - zmiana wizerunku ZSZ nr 4 w  Lublinie – rewitalizacja 
otoczenia wokół szkoły 8 000,00 Kwota za niska. Jednak w ramach planowanych nasadzeń w mieście zostaną uwzględnione 

proponowane lokalizacje. Lokalizacja stojaków zostanie przekazana Oficerowi Rowerowemu.

"Zacisze rekreacyjno-edukacyjne" w osiedlu Lipniak na Węglinie Północnym jest funkcjonalnie i przestrzennie połączone z traktem pieszo-rowerowym (projekt M-95 wybrany do realizacji przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2015).         
Projekt obejmuje: 
- wykonanie oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Klepackiego i ul. Skubiszewskiego – nr działek 688/3, 687/1, 686/1, 697/56;
- zagospodarowanie działki nr 697/75.
Na nieruchomości będącej własnością Gminy Lublin, przeznaczonej na cele edukacyjne, proponujemy stworzenie oazy odpoczynku dla mieszkańców osiedla i dla wszystkich lubiących wycieczki piesze i rowerowe, szukajacych wytchnienia na łonie natury. 
Skwer – "przystanek rekreacyjno- edukacyjny" będzie posiadał 5 stref:
1. Ochronno – edukacyjna – wiata + wyposażenie. 
2. Zabawowa – plac zabaw.
3. Rekreacyjna - siłownia.
4. Wypoczynku – trawnik.
5. Estetyczna - łąka kwietna. 
Skwer będzie oświetlony trzema lampami, wejście od ul. Skubiszewskiego. Wokół skweru rosną piękne drzewa i szpaler dzikiej śliwy. Zacisze edukacyjno-rekreacyjne to świetny "przystanek" dla osób aktywnych – biegaczy, rowerzystów i lubiących wycieczki piesze. 
Z tablicy informacyjnej z mapą dowiemy się, gdzie są obecne i projektowane trasy rowerowe, a kierunkowskazy poinformują, w którą stronę trzeba się udać, żeby np. dotrzeć do Konopnicy, Nałęczowa. Na tablicy edukacyjnej będą zamieszczane informacje o 
patronach ulic Lipniaka (życiorysy prezydentów i lekarzy lubelskich), o otaczających osiedle wąwozach i suchych dolinach i inne ciekawe opracowania. Zapraszamy!        

455 000,00

Projekt Lublin MTB Maraton to dwie edycje maratonów  na rowerach górskich. W projekcie zawarte będą dwa wydarzenia sportowe. Na wiosnę i na jesieni. Można powiedzieć, że będzie to rozpoczęcie i zakończenie sezonu rowerowego w  Mieście. Głównymi 
założeniami projektu są: promocja miasta, rozwój wydarzeń  sportowych oraz promocja zdrowego trybu życia. Podczas wydarzeń będą do wyboru dwie trasy. Na dystansie MINI (20-40 km) mogą wziąć udział osoby, które dopiero zaczynają. Dystans Profi będzie 
przeznaczony dla osób, które trenują i są doświadczone w kolarstwie.

285 000,00

Remont ulicy Pana Tadeusza w Lublinie – ciągów  pieszych i zatok 
postojowych

Remont chodników i schodów położonych przy ulicy Pana Tadeusza w Lublinie oraz remont chodnika pomiędzy ulicą Pana Tadeusza, a skrzyżowaniem ulic Filaretów i Głębokiej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Budowa 20 dodatkowych miejsc 
parkingowych w zatokach postojowych sąsiadujących z jezdnią, przy  ulicy Pana Tadeusza w Lublinie, w celu poprawy płynności ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców. 395 325,00

Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy oraz dokończenie 
oświetlenia ul. Koło 490 000,00

Z uwagi na trwające ustalenia dotyczące przebiegu tras rowerowych wzdłuż rzeki Bystrzycy, nie ma 
możliwości w chwili obecnej wykonania oświetlenia w proponowanej lokalizacji. Niewystarczająca 
ilość terenu na ul. Koło uniemożliwia ustawienie oświetlenia. 

Projekt TRIATHLON Lublin przewiduje stworzenie dwudniowego wydarzenia sportowego nad Zalewem Zemborzyckim na dwóch dystansach. Będzie to triathlon na dystansie: sprinterskim i olimpijskim (indywidualnie oraz w sztafecie). Dystanse: 
SPRINT:
Pływanie: 0,75 km
Rower: 20 km
Bieg: 5 km 
OLIMPIJSKI : 
Pływanie: 1,5 km 
Rower: 40 km 
Bieg: 10 km                                                                                               
Przewidywany kalendarz: sobota dystans sprinterski (indywidualnie i sztafeta), niedziela dystans olimpijski (indywidualnie i sztafeta).                       

192 085,00

Budowa otwartej siłowni i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie 
– ul. Wajdeloty 1

Otwarta siłownia wzbogaci ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych na kompleksie sportowym Orlik. Jest ona głównie skierowana do mieszkańców  osiedli LSM w kategorii wiekowej 50+. Natomiast  parking pozwoliłby na skorzystanie z niego przez rodziców uczniów  
Szkoły Podstawowej nr 29, mieszkańców  okolicznych bloków oraz osoby korzystające popołudniami z kompleksu sportowego Orlik. W okolicach szkoły istnieje znaczny deficyt miejsc do parkowania. 110 000,00

Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 
11 w Lublinie

Wybudowanie dźwigu osobowego w  budynku Przychodni przy ul. Weteranów 11 w Lublinie umożliwi osobom starszym, pacjentom niepełnosprawnym i innym osobom mającym trudności w  poruszaniu się dostęp do poradni specjalistycznych, zlokalizowanych na I 
piętrze tego budynku. 490 000,00

Modernizacja chodników oraz podjazdów na posesje na ul. Leśnej oraz 
rewitalizacja istniejacej zieleni

Projekt zawiera obustronną wymianę na ul. Leśnej płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej oraz wymianę podjazdów do posesji wykonanych z płyt chodnikowych lub asfaltu na podjazdy z kostki brukowej oraz rewitalizację istniejacych trawników - 
posianie trawy i dosadzenie drzew, które uzupełniają istniejący drzewostan, a także położenie progów zwalniających. 441 468,00

"Psi Park" to miejsce, gdzie będą się spotykać miłośnicy swoich czworonogów, gdzie zwierzaki będą mogły się wybiegać. Celem projektu jest zmiejszenie zanieczyszczenia terenów zielonych psimi odchodami oraz stworzenie miejsca, gdzie psy będą mogły bawić 
się w sposób bezpieczny, dzięki specjalistycznym urządzeniom, a także podzieleniu terenu na strefy dla małych i dużych pupili. 500 000,00

Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren, na który został złożony projekt D-70. W przypadku 
wygranej obu projektów zostanie wzięta pod uwagę ilość głosów zdobyta przez poszczególne 
projekty.

Podstawowym celem projektu jest popularyzacja łyżwiarstwa figurowego wśród dzieci oraz promocja sportu i zdrowego stylu życia. Założono, że projekt przeznaczony jest dla 200 dzieci z lubelskich szkół i zerówek, jednakże nie możemy przewidzieć rzeczywistej 
ilości chętnych, z uwagi na ogromną popularność ślizgawek w Lublinie (25 000 użytkowników, 120 000 wejść w sezonie). Program obejmuje zajęcia 3x w tygodniu w całym okresie dostępności lodowiska. Zajęcia będą prowadzone na lodowisku Icemania w Lublinie. 
Podczas zajęć dzieci będą uczyły się prawidłowej, bezpiecznej jazdy na łyżwach, poznają elementy jazdy figurowej na łyżwach (w zależności od możliwości i stopnia zaawansowania uczestnika). Zawodnicy klubu zaprezentują swoje umiejętności w  ramach promocji 
dyscypliny. Wierzymy, że realizacja programu pozwoli nam pozyskać nowych zdolnych zawodników  i rozwinąć działalność, a wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach polubią sport i aktywne spędzanie wolnego czasu.

72 000,00

Lublin przyjazny dla pieszych to projekt edukacyjno - promocyjny propagujący chodzenie pieszo po Lublinie i zmierzający do budowania wzajemnych relacji między różnymi grupami uczestników  ruchu w  mieście. Stanowi kontynuację wcześniej prowadzonych 
działań w imieniu i na rzecz pieszych mieszkańców Lublina, dobre praktyki z innych miast oraz wyniki badań ruchu pieszego prowadzonych w Lublinie. Nadzór merytoryczny ze strony Urzędu Miasta Lublin nad realizacją projektu sprawuje Oficer Pieszy - 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Mobilności Pieszej. Trwałym efektem projektu będą 4 interwencje w przestrzeni miasta, wybrane wspólnie z mieszkańcami. Projekt obejmuje akcje edukacyjne i promocyjne skierowane do różnych adresatów, którzy będą się uczyć 
poprzez włączanie w konkretne działania, w tym między innymi: mieszkańcy w różnym wieku i o różnych potrzebach oraz młodzież szkolna, studenci, którzy w przyszłości będą projektować przestrzeń wspólną w Lublinie. Ńaturalnymi partnerami w projekcie będą 
Straż Miejska i Policja.            

98 000,00

Wykonanie podziemnego punktu zbiórki odpadów z podziałem na mokre, 
suche i szkło w centralnym miejscu Starego Miasta w Lublinie

1. Projekt PSZOK.                                                                                        
2. Roboty budowlano- montażowe w  tym: 
- betonowy silos;
- urządzenie podnoszace;
- maskownice; 
- kosze wrzutowe. 

76 000,00

218 500,00

Wymiana alejek asfaltowych na kostkę brukową typu cegiełka - kolor 
piaskowy na skwerze róg Głębokiej – Wiercieńskiego + architektura 
rowerowa

Skwer znajduje się w kwadracie ulic Głębokiej i Wiercieńskiego przy budynkach Głęboka 17 i 19. Jest tutaj wymagana wymiana zniszczonych i nieestetycznych alejek asfaltowych na kostkę brukową typu cegiełka (gładką podobnie jak na ulicy Weteranów  między ul. 
Sowińskiego a Akademicką) – kolor piaskowy z krawężnikami (obrzeżem) koloru ciemnego grafitu na skwerze róg Głębokiej – Wiercieńskiego. Projekt również przewiduje nasadzenie drzew oraz zamontowanie kilku elementów  infrastruktury rowerowej. 243 650,00 Wnioskowany teren objęty postępowaniem o zwrot nieruchomości wywłaszczonej na rzecz 

poprzednich właścicieli.

Zostań bohaterem w swoim mieście! Aplikacja na smartfony oraz kompletny 
system umożliwiajacy dokonywanie zgłoszeń do służb miejskich o 
zauważonych zdarzeniach.

Projekt "Zostań bohaterem w swoim mieście!" stworzony został z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców Lublina. Korzystając z aplikacji na smarfony, użytkownik przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w swoim mieście. Dzięki możliwości zgłaszania 
usterek i niebezpiecznych sytuacji, jakie mają  miejsce w najbliższej okolicy, powiadamia odpowiednie służby miejskie. Dzięki temu użytkownik ma wpływ  na polepszenie warunków życia mieszkańców  Lublina, zapewnienie im spokoju i bezpieczeństwa. Aplikacja i 
jej funkcje umożliwiają szybkie zgłoszenie awarii miejskich i nielegalnych zachowań oraz natychmiastową reakcję odpowiednich organów. 
Aplikacja umożliwia monitorowanie efektywności danych służb oraz ocenianie efektów interwencji przez użytkowników. Osoby zarejestrowane i aktywne mają szansę zostać bohaterem w swoim mieście. Za każde zgłoszenie przyznawane są punkty. Tworzone są 
też rankingi. Dla miasta jest to doskonałe narzędzie badające efekty pracy podległych jednostek.

293 600,00
Wnioskowane rozwiązanie jest realizowane poprzez Skrzynkę Dialogu oraz system naprawmyto.pl 
obejmujący również aplikację na Smartfony.

Dzieci niepełnosprawne są wśród nas – zadbajmy o ich rozwój. Wyposażenie 
placu zabaw  przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością

Ważnym aspektem w rozwoju każdego dziecka, w  tym także niepełnosprawnego, jest rozwijanie kontaktów społecznych z rówieśnikami oraz stwarzanie odpowiednich warunków do wspólnej zabawy i działania.  
Jednym ze sposobów wspierania dzieci w  tych działaniach jest odpowiednie przygotowanie i zagospodarowanie placu zabaw tak, aby każde dziecko niepełnosprawne (czy to na wózku inwalidzkim czy to mające problemy w przemieszczaniu się) i zdrowe mile 
spędzało czas na świeżym powietrzu.       
Przedszkole Integracyjne Nr 39 od 10 lat prowadzi edukację i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując swoje pomieszczenia oraz wyposażenie do potrzeb przedszkolaków.               
Najpilniejszą obecnie potrzebą jest zakup sprzętu oraz przygotowanie podjazdu na placu zieleni.                                                                            
Projekt przewiduje zakup oraz montaż specjalnie dostosowanych 29 urządzeń zabawowych wraz z wyłożeniem podłoża pod urządzeniami specjalną nawierzchnią syntetyczną, zmiejszającą ryzyko urazów oraz budowę ścieżki z kostki brukowej z poręczami, 
prowadzącej na górkę. Dzieci niepełnosprawne są wśród nas, a obowiązkiem i troską dorosłych jest zapewnienie im najlepszego startu w dorosłość.                                                                                    

421 500,51

Projekt obejmuje budowę chodnika wzdłuż odcinka ulicy Pliszczyńskiej. Jest to ulica na obrzeżach miasta, zapomniana, dodatkowo zniszczona podczas budowy obwodnicy Lublina. Umiejscowiona jest w  urokliwej okolicy. Ruch samochodowy jest coraz większy. 
Przy ulicy nie ma chodnika, ani nawet pobocza. Piesi, w  tym dzieci w wieku szkolnym, chodzą po obrzeżu jezdni, która jest wąska i kręta. Stwarza to zagrożenie. Najbardziej niebezpieczny odcinek to zakręt przy zamku. Rośnie tam wiele starych, dużych drzew  
ograniczających widoczność, nie ma tam żadnego oświetlenia. Chodnik przy Pliszczyńskiej znacznie poprawiłby jakość życia mieszkańców  Lublina tam osiedlonych.

490 000,00

Konieczny proces rozszerzenia miejsc postojowo - parkingowych z przywróceniem normalnego ruchu pojazdów i pieszych na osiedlowych uliczkach – chodnikach przy miejscach mieszkaniowych – noclegowych – zabawowych placach dziecinnych. Konieczność 
natychmiastowa, z braku innego możliwego usytuowania przestrzennego oraz dalszego normalnego, bezpiecznego funkcjonowania mieszkańców  naszej dzielnicy i przebywajacych gości. 427 500,00

Akademia Koszykówki Marcina Gortata to nowoczesny program szkolenia sportowego dla dzieci ze szkół podstawowych, który będzie realizowany pod osobistym patronatem Marcina Gortata – jedynego Polaka grajacego w NBA. Głównym założeniem projektu jest 
stworzenie 10 centrów sportowych zrzeszających okoliczne szkoły podstawowe z terenu Gminy Lublin. W ramach centrów  realizowane będą zajęcia sportowe - regularne treningi koszykówki prowadzone przez doświadczonych trenerów, dostosowane do wieku 
uczestników, a także cykliczne turnieje koszykówki dla dzieci. Zwieńczeniem całości projektu będzie Marcin Gortat Camp – spotkanie i trening pod okiem gwiazdy NBA dla wszystkich dzieci uczestniczących w  projekcie. W ramach projektu zostanie zakupiony 
nowoczesny sprzęt sportowy, pozwalający poszczególnym centrom koszykarskim na prowadzenie atrakcyjnych treningów. Dodatkowo każdy uczestnik programu zostanie wyposażony w strój sportowy. Dzięki realizacji projektu szeroka grupa dzieci nauczy się gry w  
koszykówkę, pozna i rozwinie nowe umiejętności. Osobisty udział Marcina Gortata w projekcie znacząco wpłynie na popularyzację lubelskiej koszykówki.

499 900,00

Pokochaj bieganie! Zwiedzaj, trenuj i startuj w  Lublinie jest doskonałą propozycją aktywnego spędzania wolnego czasu. Otwarta formuła, spójne ale niezależne od siebie elementy projektu powodują, że może z niego skorzystać każdy mieszkaniec Lublina. 
Pierwszym elementem projektu jest stworzenie w  Lublinie specjalnie oznaczonych szlaków  biegowych, dostosowanych do różnego poziomu zaawansowania biegaczy. Trasy będą prowadziły przez najatrakcyjniejsze turystycznie miejsca. Dodatkowo przygotowane 
zostaną: biegowy przewodnik po Lublinie, strona internetowa oraz interaktywna aplikacja mobilna dla biegaczy.   
Część druga to prowadzenie otwartych, cotygodniowych treningów biegowych, które pomogą podnieść sprawność nawet najmniej rozbieganych mieszkańców Lublina.                                     
Trzecia część zakłada organizację cyklu 7 biegów masowych (trzech na 5 km oraz czterech na 10 km) prowadzących ulicami i terenami rekreacyjnymi Lublina. Aby zachęcić mieszkańców do udziału w zawodach każdy z uczestników otrzyma atrakcyjny pakiet 
startowy, składający się m.in. z gadżetu biegowego, pamiątkowego medalu czy posiłku regeneracyjnego. Dzięki realizacji projektu Lublin stanie się najbardziej rozbieganym miastem na mapie Polski.

499 850,00
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M-99 Mediateka na Czechowie – multimedialna biblioteka Czechów Południowy

M-100 "daj LUB weź – Lubelski Regał Wolnej Książki" ogólnomiejski pozytywna

M-101 Remont nawierzchni asfaltowej ul. Rucianej wraz z chodnikiem. Czuby Północne pozytywna Wartość projektu zwiększona do 500 000 zł.

M-102 Remont ul. Leszka Czarnego Rury Wykonanie nowego dywanika asfaltowego z wymianą krawężników i remontem chodników  na całej długości ul. Leszka Czarnego pozytywna

M-103 Rury pozytywna

M-104 Remont chodnika wzdłuż ul. Głębokiej Konstantynów, Rury Remont (wymiana nawierzchni) zdewastowanego chodnika wzdłuż ul. Głębokiej biegnącego od ul. Wileńskiej w kierunku Al. Kraśnickiej pozytywna

M-105 Modernizacja ulicy Magdaleny Brzeskiej Rury Wartośc projektu zwiększona do 730 000 zł. Projekt przeniesiony do projektów dużych. Numer D – 69.

M-106 Modernizacja pieszych ścieżek w mieście Dziesiąta pozytywnie

M-107 Odnowa Cmentarza Obrońców Lublina – Zapomniani Bohaterowie Śródmieście

M- 108 Parking w miejscu wysypiska śmieci Węglin Południowy Likwidacja dzikiego wysypiska smieci między Parkiem Węglińskich a parkanem kościoła. W tym miejscu proponujemy wykonanie parkingu na 35 samochodów osobowych.

M- 109 Opieka nad bezdomnymi kotami Śródmieście pozytywna

M – 110 Czuby Południe pozytywnie Wartość projektu zwiększona do 200 000 zł.

M – 111 Hajdów – Zadębie
Projekty połaczone. Nowy numer projektu – M – 147.

M – 112 Hajdów – Zadębie

M – 113 Za Cukrownią pozytywna

M – 114 Sławin Realizacja drogi Rowerowej w  kierunku szkoły podstawowej przy ul. Lisa, na odcinku od ul. Araszkiewicza do ul. Modrzejewskiej pozytywna Propozycja przedłużenia do ul. Zbożowej.

M – 115 Budowa oświetlenia ulic na osiedlu Rogatka Warszawska Sławinek pozytywna

M – 116 Kośminek – Plac Radosnych Minek Kośminek pozytywna

M – 117 Lubelski Rock Chór – rozśpiewany Lublin ogólnomiejski pozytywna

M 118 Rockowe Przedszkolaki – 1,2,3 teraz muzykujesz Ty ogólnomiejski pozytywna

M – 119 Park Fitness Czechów  Południowy Siłownia plenerowa fitness to aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu dla osób dorosłych. Projekt będzie realizowany w  oś. im. K. Lipinskiego. pozytywna

M – 120 Muzyczna winda Czechów Północny Budynek jest własnością osób fizycznych i Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów.

M – 121 Wieniawa pozytywna

Mediateka na Czechowie to nowoczesna biblioteka, pełna multimediów: filmów, muzyki, audiobooków, wartościowych gier komputerowych i planszowych. To miejsce edukacji i rozrywki. Miejsce na spędzanie wolnego czasu dla małych i dużych. Miejsce spotkań z 
książką i przyjaciółmi. Mediateka powstanie w Filii nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kiepury. Naszymi głosami możemy pomóc w  jej rozwoju. 325 000,00

Budynek jest własnością osoby fizycznej i Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów, w związku z tym nie 
ma możliwości wykonania windy ze środków Gminy Lublin. Proponowana rozbudowa zbiorów 
multimedialnych jest w tej konkretnej Filii niezasadna z uwagi na plan uruchomienia medioteki w Filii 
nr 27, która zostanie przeniesiona do lokalu przy Al. Racławickich (po Karczmie Słupskiej), który 
będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przypadku zbiorów 
multimedialnych jest to w szczególności istotne. Konieczne do realizacji projektu modyfikacje 
zmieniają jego sens, dlatego też należy uznać projekt jako niemożliwy do realizacji.

Projekt "daj LUB weź – Lubelski Regał Wolnej Książki" ma na celu promocję czytelnictwa oraz integrację miłośników  książki w Lublinie. Umożliwia swobodną i płynną wymianę książek bez zbędnych formalności. Przewiduje budowę regałów  miejskich i ulokowanie 
ich w  różnych miejscach naszego miasta, dzięki czemu wzrośnie "dostępność książki" wśród mieszkańców. Współcześnie ceny książek są wysokie, projekt  "daj LUB weź – Lubelski Regał Wolnej Książki" umożliwi wymianę przeczytanych już książek, na nieznane 
nam lektury. Jednocześnie da możliwość stworzenia spotkań dyskusyjnych, interakcji społeczności lokalnych oraz nawiązywanie relacji pośród zainteresowanych projektem. Projekt ma także uświadomić mieszkańcom, że przestrzeń publiczna jest naszym wspólnym 
dobrem, o które należy dbać.          

64 000,00 Realizacja projektu w uzgodnieniu z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Wykonanie nowego dywanika asfaltowego wraz z wymianą krawężników na całej długości ul. Rucianej 300 m² oraz chodnika przy ul. Rucianej ok. 230 m² i ustawienie dwóch progów zwalniających. 140 100,00

490 000,00

130 nowych, bezpłatnych miejsc parkingowych dla LSM-ów, akademików 
politechniki i UMCS-u oraz w okolicy ulic Głębokiej i Glinianej

Po sukcesie projektu "130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny" przechodzimy do drugiego etapu tworzenia nowych miejsc parkingowych na terenie Lublina. Niniejszy projekt dotyczy dzilnicy Rury, osiedli LSM, okolic Akademików Politechniki 
Lubelskiej i UMCS-u, a także okolic ulic Głębokiej i Glinianej. Celem tej inicjatywy jest stworzenie około130 nowych miejsc parkingowych w miejscach o największym na nie zapotrzebowaniu. W przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji planowane są kolejne 
parkingi w innych częściach miasta.

494 000,00

441 600,00

Celem projektu jest wymiana zdewastowanych ścieżek pieszych na terenie miasta Lublin. W ramach projektu wymienione zostanie ok. 2000 m² chodników na ul. Świętochowskiego oraz ul. Oczki. Powstaną również miejsca parkingowe. Ńowy chodnik zmieni 
korzystnie estetykę otoczenia, poprawi wizerunek okolicy (szczególnie przy znanej w  całej Polsce restauracji włoskiej), przyczyni się do wzrostu komfortu mieszkańców, osób uprawiających jogging, nordic walking, także osób niepełnosprawnych i starszych, które 
mają trudności w pokonywaniu nierównych chodników. Będzie to początek inicjatywy majacej na celu generalny remont głównych ciągów  pieszych oraz popularnych miejsc w dzielnicy Dziesiąta.

499 884,00

Renowacja zniszczonego cmentarza wojskowego Obrońców Lublina przy ul. Białej (Cmentarz " Lipowa") w Lublinie poprzez przywrócenie go do jego pierwotnej formy. W obecnej chwili cmentarz znajduje się w bardzo złym stanie i wymaga natychmiastowej odnowy. 
Projekt zakłada wymianę krzyży, uporządkowanie mogił, wymianę chodnika, uporządkowanie i oznakowanie terenu oraz rozmieszczenie tablic informacyjno- edukacyjnych. 240 757,00

Zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych, obiekty te pozostają pod opieką Państwa. O 
ewentualnych remontach i ich zakresie decyduje Wojewoda Lubelski. Na podstawie porozumienia z 
dnia 10 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Lublin, Gmina 
Lublin zobowiązała się do przeprowadzenia w 2015 r. remontu m.in. kwatery obrońców Lublina, 
ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 r., Ludowego Wojska 
Polskiego oraz partyzantów, zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej (kwatera 
będąca przedmiotem wniosku obywatelskiego). W chwili obecnej trwają prace związane z 
opracowaniem dokumentacji remontowej.

350 000,00 W planie zagospodarowania przestrzennego proponowana działka przeznaczona pod ciąg pieszo-
rowerowy. Ciąg pieszy na przedmiotowym terenie obejmuje projekt D – 45.

Projekt obejmuje opiekę nad wolnożyjącymi (bezdomnymi) kotami. W  tym zadaniu realizowane będą takie czynności jak: dokarmianie bezdomnych zwierząt, opieka medyczna – leczenie bezdomnych kotów, sterylizacje, akcja adopcyjne, zakup domków dla kotów. 
Projekt ma ma celu zapobieganie bezdomności zwierząt przez akcje adopcyjne, promowanie postawy humanitarnej wobec zwierząt, zachowanie standardów higieny i czystości w miejscach przebywania bezdomnych kotów, zmniejszenie populacji zwierząt przez 
styrylizacje, stworzenie przyjaznych miejsc bytowania kotów w środowisku miejskiego ekosystemu.

70 000,00

Budowa traktu pieszo – rowerowego łączącego ulicę Turkusową z istniejącą 
ścieżką rowerową i chodnikiem w Parku Czuby

Projekt obejmuje budowę traktu pieszo – rowerowego z niezbędną infrastrukturą od ulicy Turkusowej do istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika w Parku Czuby w Lublinie (dz. Nr 1/13 i 1/33, obr. 27, ark.3). 
1. Teren, przez który ma przebiegać trasa traktu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin oznaczony jest jako UP – usługi publiczne oraz ZP – zieleń publiczna (odpowiednio użytki: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane oraz Bi 
– tereny rekreacyjno – wypoczynkowe). Właścicielem działek jest Gmina Lublin. 
2. Planowany trakt ma mieć 135 m długości i 3 m szerokości. Ma składać się z utwardzonej dwukierunkowej trasy rowerowej i pieszej. Trasę należy odpowiednio oznakować. W celu przeprowadzenia przedsięwzięcia należy uporządkować i wyrównać teren pod 
inwestycję.
3. Projekt jest możliwy do wykonania w trakcie 1 roku budżetowego i należy do zadań własnych Gminy Lublin. Koszty przedsięwzięcia nie przekroczą 500 tys zł i w związkuz tym w Budżecie Obywatelskim kwalifikuje sie do tzw. projektów małych. Projekt jest celowy 
z punktu widzenia finansów publicznych.

153 200,00

Integracja komunikacyjna dzielnicy Hajdów – Zadębie z systemem Lubelski 
Rower Miejski – Budowa trzech stacji Mełgiewska – Kasprowicza – Biskupie

Ławki osiedlowe sposobem na integrację, rekreację i wzmocnienie więzi 
sąsiedzkich mieszkańców dzielnicy Hajdów – Zadębie

W trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i edukację dzieci – monitorowanie 
hałasu i ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 20

Wybudujmy stację monitorowania hałasu i ruchu drogowego w otoczeniu szkoły. Zarejestrujmy warunki środowiskowe, meteorologiczne i drogowe oraz dźwięk i obraz z kamery wideo. 
Bezpieczeństwo: Poznanie prędkości przejeżdżajacych aut oraz zastosowanie kamery wideo rejestrujacej zdarzenia na drodze, znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu szkoły – zarówno uczniów, ale także pieszych i rowerzystów. 
Ochrona zdrowia: Dzięki wybudowanej w sąsiedztwie szkoły stacji określimy stan środowiska w jakim przebywają dzieci. Ze względu na dopuszczalny przez normy poziom hałasu, szkoły znajdują się w  tej samie grupie co domy opieki społecznej i szpitale. Istotnym 
źródłem hałasu w  mieście są drogi więc znajomość struktury transportu drogowego odpowie nam na pytanie o jego wpływ  na ten typ zanieczyszczenia w okolicy szkoły. 
Edukacja: Udostępnienie do analizy gromadzonych przez stację danych, stanie się dla uczniów i nauczycieli cennym źródłem wiedzy na temat otaczajacego nas środowiska. Pozwólmy dzieciom włączyć się aktywnie w walkę o jego ochronę. Upubliczniajmy te dane 
budując społeczną świadomość problemu wśród dorosłych i dzieci.                                       

135 836,48

"Rowerem do szkoły" – droga rowerowa wzdłuż ul. Sławinkowskiej od ul. 
Modrzejewskiej do ul. Araszkiewicza 500 000,00

Proponowane zgłoszenie naszego projektu do budżetu obywatelskiego na 2016 rok dotyczy wybudowania oświetlenia ulic miejskich tj.: Sielankowej, Serdecznej, Baśniowej, Bratniej, Kolorowej, Bajkowej w  Lublinie. Zadaniem projektu jest wybudowanie sieci linii 
kablowej wraz ze słupami oświetlenia drogowego i oprawami.  Oświetlenie Rogatka Warszawska położone jest pomiędzy jednymi z główniejszych ulic Lublina – Nałęczowskiej, Warszawskiej i Al. Kraśnickiej. 490 000,00

Jest to projekt atrakcyjnego placu zabaw o nazwie "Kośminek – Plac Radosnych Minek" powstały z zaangażowania wielu osób. Projekt zakłada stworzenie wielopokoleniowego placu zabaw – miejsca, w  którym dzieci i dorośli (w tym seniorzy) mogliby realizować 
swoje potrzeby. W tym miejscu chcielibyśmy skorzystać z huśtawek, ślizgawki i urządzeń fitness. Chcemy na tym placu najmłodszym dzieciom zapewnić bezpieczeństwo i właściwy rozwój. Z obecnego tu kilkadziesiąt lat temu "placu zabaw" pozostała jedynie nazwa. 
Nadal codziennie dzieci i dorośli starają się stworzyć zgraną społeczność. Brak infrastruktury i ogrodzenia uniemożliwia bezpieczną zabawę dzieci i powoduje, że dorośli nie chcą spędzać czasu na suchym betonie. Choć stara piaskownica i huśtawka nie gwarantują 
atrakcji ani bezpieczeństwa, to dzieci codziennie chcą się bawić w  tym miejscu. Prawdziwy plac zabaw  może tu zaistnieć dzięki głosom.

76 863,00

Lubelski Rock Chór – rozśpiewany Lublin to cykliczne zajęcia muzyczne, nierozerwalnie związane z edukacją kulturalną i artystyczną Lublina, odbywające się po szkole, po pracy, w  czasie wolnym.                       
Nasze miasto Lublin jest miastem o rockowych korzeniach. Nasi rodzice i my dorastaliśmy z największymi zespołami lubelskiego rocka, takimi jak Bajm, Budka Suflera, czy Bracia. Nawet po latach całymi rodzinami chodzimy na ich koncerty i śpiewamy ich utwory. 
Lublinianie to ich wieloletni fani, którzy nie mieli do tej pory możliwości współtworzenia rockowej historii Lublina. Udział w zajęciach Lubelski Rock Chór będzie bezpłatny dla każdego, zarówno dzieci jak i dorosłych. Cykl zajęć warsztatowych uwieńczy koncert 
finałowy w wykonaniu uczestników chóru oraz zawodowych muzyków.  W repertuarze pojawią się największe hity klasyki rocka. Projekt będzie realizowany we współpracy z osobami związanymi z lubelską Szkołą Rocka – Rock Music School.

40 100,00

Rokowe Przedszkolaki – 1,2,3 teraz muzykujesz Ty – to nowatorskie warsztaty muzyczne, w  których nie brakuje śpiewu, zabawy, tańca i gry na prawdziwych instrumentach. Wszystko to, co najważniejsze dla małego dziecka w jednym miejscu przy 
akompaniamencie delikatnych rytmów rockowych dźwięków. Spotkania kształtują poczucie rytmu i innych elementów  muzyki, a także przygotowują dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki gry na instrumencie muzycznym. Zaskakujący repertuar  takich 
gwiazd jak Queen, Bon Jovi, Michael Jackson, Scorpions wzbogaci i uatrakcyjni autorskie zabawy. Dzięki tym zajęciom dziecko od najmłodszych lat rozwija swoją wrażliwość muzyczną, odkrywa swoje talenty i zainteresowania, które w  przyszłości przerodzą się w  
życiową pasję lub zawód. Bezpłatne zajęcia, skierowane do dzieci w wieku 3 – 6 lat poprowadzą zawodowi instruktorzy, których pasją jest muzyka i którzy tą miłością zarażają wszystkich dookoła.

39 500,00

50 000,00

Muzyczna winda to przenoszenie świata realnych możliwości do muzyki życia – to prezent jaki od Lublina i mieszkańców powinien otrzymać na 90 urodziny kompozytor, pianista i pedagog, jeden z czołowych twórców  europejskiej muzyki sakralnej, Honorowy 
Obywatel Miasta Lublin Profesor Andrzej Nikodemowicz. Zainstalowanie windy w  IV - piętrowym bloku przy ul. Paryskiej 4 na os. im. Fryderyka Chopina, gdzie mieszka Pan Profesor Nikodemowicz, to dobry początek na rozpoczęcie projektu poprawy życia i 
funkcjonowania wszystkich osób mieszkajacych w  takich samych budynkach bez wind.   

250 000,00

Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako 
podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – sportowego 
"Lublinianka" na Wieniawie

Projekt ma na celu rewitalizację terenów  boisk treningowych "Lublinianki", zlokalizowanych między stadionem "Lublinianki", Al. Solidarności i terenem cmentarza żydowskiego - Kirkutu. Teren ten w  chwili obecnej jest nieogrodzony i permanentnie zaśmiecony. 
Poza jednym boiskiem treningowym Lublinianki, które jest użytkowane i sprzątane przez klub, reszta terenu jest siedliskiem grup pijaczków i narkomanów. Często również spotyka się na nim grupy agresywnej młodzieży, która upodobała sobie to miejsce do swoich 
alkoholowych spotkań. Po każdym z nich dochodzi do zaśmiecania terenów  boisk sportowych i terenów przyległych. Poza tym, boisko treningowe, na którym popołudniami trenuje młodzież klubowa jest miejscem dla wyprowadzania psów  przez okolicznych 
mieszkańców, które to zanieczyszczają  teren sportowy. Celem projektu jest przede wszystkim ogrodzenie tego terenu oraz doprowadzenie obydwu boisk sportowych do stanu pełnej używalności z ewentualnym wykonaniem siłowni na świeżym powietrzu. Obiekt ten 
po uporządkowaniu mógłby służyć Klubowi Lublinianka, okolicznym szkołom, jak i mieszkańcom dzielnicy do organizacji zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych imprez dzielnicowych jak: pikniki, zawody szkolne itp.

500 000,00
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M – 122 Felin. Ruch, relaks i radość w każdym czasie Felin Wartość projektu zwiększona do 1 500 000 zł. Projekt przeniesiony do projektów dużych. Nowy numer D-70.

M – 123 Rower Miejski na osiedlu Słoneczny Dom Wrotków pozytywna

M 124 Rury, Czuby pozytywna

M – 125 ogólnomiejski

M – 126 Lubelska przystań rekreacji – w wąwozie na Kalinowszczyźnie Kalinowszczyzna pozytywna

M-127 Kalinowszczyzna

M-128 Kalinowszczyzna pozytywna

M-129 Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat ogólnomiejski pozytywna

M-130 Oświetlenie i bezpieczeństwo drogi lokalnej – ul. Rzemieślnicza Węglin Północny pozytywna

M – 131 Szerokie pozytywna Wartość projektu zmniejszona do 100 000 zł.

M – 132 Za Cukrownią pozytywna

M – 133 ogólnomiejski pozytywnie

M – 134 Budowa chodnika wzdłuż ul. Hetmańskiej Czuby Północne Budowa chodnika szerokości 1,5 m z kostki brukowej wzdłuż ulicy Hetmańskiej po stronie budynków  SM Czuby (wzdłuż działek 14/8, 14/10, 14/15.) pozytywna

M – 135 Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta pozytywna

M – 136 Ponikwoda pozytywna

M – 137 Lublin przyjazny rowerzystom – pakiet usprawnień rowerowych ogólnomiejski pozytywna

M-138 Poprawa ciągu pieszego – chodnika przy ulicy Świętokrzyskiej Czechów  Północny Projekt połączony z projektem M – 139.

M-139 Ulica Gorczańska chodniki i jezdnia Czechów  Północny pozytywna

M-140 Remont boiska do kosza Czechów  Północny Boisko jest otwarte, ogólnodostępne, służy krzewieniu kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zarówno mieszkańców osiedla Choiny, jak i okolicznych osiedli i ulic od Czechowa Pn, osiedla Choiny II przy ul. Jurajskiej, Jakubowic. Działka Gminy Lublin oddana w użytkowanie wieczyste.

M-141 Oświetlenie ciągów pieszych na placu centralnym Czechów  Północny Działka Gminy Lublin oddana w użytkowanie wieczyste. 

M-142 Siłownia na świeżym powietrzu Czechów Północny Siłownia na świeżym powietrzu i ustawiona w kilku miejscach, np. przy placu zabaw przy boisku do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki czy w innym miejscu przy placu centralnym. Działka Gminy Lublin oddana w użytkowanie wieczyste.

Projekt zakłada wybudowanie stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego dla 10 rowerów wraz z zakupem 10 egzemplarzy rowerów  przy osiedlu Słoneczny Dom. Stacji roweru miejskiego jest bardzo mało na Wrotkowie, jedyna na ul. Romera w  dużej odległości od os. 
Słoneczny Dom, co praktycznie uniemożliwia korzystanie z przejazdów z/do miasta mieszkańcom, a osiedle, o którym mowa rozrosło się na tyle, że umiejscowienie takiej stacji byłoby dobrym pomysłem. W sąsiedztwie osiedla  powstaje kolejne osiedle "Marina" oraz 
znajduje się część osiedla Nałkowskich w rejonie ulicy Wapowskiego, co zwiększa liczbę potencjalnych mieszkanców chcących korzystać z rowerów miejskich. Z takiej stacji można by korzystać ze względu na bliskość Zalewu Zemborzyckiego, przy którym 
usytuowana jest kolejna stacja oraz chociażby podjechać na osiedle Nałkowskich do kolejnej stacji, a tam jest już szkoła, poczta, sklepy, punkty usługowe itp.

90 000,00

Wartość projektu zwiększona do 126 000 zł. 
Projekt poszerzony o zakres projektu M – 65 (montaż czterech progów zwalniajacych na ulicy 
Fulmana przed dwoma przejściami dla pieszych na wysokości starego placu zabaw oraz pomiędzy 
blokami Fulmana 4 i Fulmana 5).

Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz ścieżkę zdrowia – 
wąwóz LSM – Czuby

Projekt ma na celu rozbudowę istniejącego placu zabaw oraz wykonanie obok ścieżki zdrowia dla wszystkich mieszkańców.                                                
Wybudowanie proponowanych urządzeń zachęci dzieci, młodzież i dorosłych do większej aktywności ruchowej. 60 200,00

AED – Ratunek dla serca. Uruchomienie programu publicznego dostępu do 
Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED dla miasta Lublina       

Zakup Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED i udostępnienie ich do publicznego użytku w  miejscach podwyższonego ryzyka wystąpienia Nagłego Zatrzymania Krążenia u mieszkańców naszego miasta (tj. placówki kulturalno – oświatowe, galerie 
handlowe, Stare Miasto, itp.), wraz z przeszkoleniem z zakresu niezbędnej obsługi dla osób odpowiedzialnych. 200 000,00 Projekt wieloletni. Koszty szkoleń, utrzymania, serwisu i ubezpieczenia w kolejnych latach oraz 

promocji projektu znacznie przekroczą jego wartość.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu Wąwozu pomiędzy ulicami Wołyńską, Krzemieniecką, Okrzei, Lwowską, Ruckemanna, do celów rekreacyjno – wypoczynkowych. Działania podejmowane przez grupę projektową skierowane są z przeznaczeniem dla 
mieszkańców Dzielnicy Kalinowszczyzna. Wąwóz leży na styku trzech osiedli i jest stałym szlakiem komunikacyjnym wykorzystywanym przez mieszkańców oraz miejscem spotkań, rekreacji na świeżym powietrzu, spacerów  rodziców z dziećmi oraz miłośników  
czworonogów. Wobec tego faktu grupa mieszkańców podejmuje działania w celu stworzenia miejsca przyjaznego dla mieszkańców dzielnicy. Stąd pomysł na budowę "Lubelskiej Przystani Rekreacji w Wąwozie na Kalinowszczyźnie" - w  tym miejscu. Wąwóz będzie 
podzielony na cztery strefy:                                                    
1. Strefa I - "Królestwo Maciusia I" – plac zabaw dla dzieci do lat 5 i starszych od 5 do 12 lat;   
2. Strefa II - "Zakątek Achillesa" – siłownia na powietrzu, urządzenia rekreacyjne;                        
3. Strefa III - "Kącik Nestora" – teren przeznaczony dla seniorów, stoły do szachów, alejka wraz z terenami zielonymi;                                                    
4. Strefa IV – "Przybytek Kalistenika" – pierwszy w Lublinie 'Street Workout Park'. Teren przeznaczony dla ćwiczeń siłowych i atletycznych.

294 320,00 Realizacja projektu możliwa z pominięciem części działki  nr 3/2, objętej postępowaniem o zwrot 
nieruchomości wywłaszczonej na rzecz poprzednich wlaścicieli. 

Budowa 8 miejsc parkingowych przy
ul. Kalinowszczyzna

Projekt dotyczy budowy 8 miejsc parkingowych położonych przy ul. Kalinowszczyzna, po przeciwnej stronie ulicy wzdłuż budynków Kalinowszczyna 64 i 66. Realizacja projektu wymaga wybudowania miejsc parkingowych w zależności od wariantu prostopadle do osi 
jezdni, wzdłuż osi jezdni lub poprzez poszerzenie chodnika do niezbędnej szerokości umożliwiającej swobodny ruch pieszych i oznakowanie miejsc parkingowych. W związku z wydzieleniem pasów rowerowych w roku 2014 wzdłuż ulicy Kalinowszczyzna, 
pozbawiono mieszkańców, odwiedzających ich gości oraz klientów lokali użytkowych, możliwości parkowania samochodów na w/w odcinku ulicy znajdującym się bezpośrednio w sąsiedztwie budynków Kalinowszczyzna 64 i 66. Obecnie parkowanie pojazdów w 
pobliżu w/w budynków z uwagi na zbyt małą ilość miejsc do parkowania stało się bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. Istotną cechą projektu jest to, że nie wymaga on zmainy przebiegu wyznaczonych pasów rowerowych.

45 000,00 Trwa projektowanie przebudowy ul. Kalinowszczyzna, obejmującej także miejsca postojowe. Projekt 
nie spełnia wymogów formalnych. Zbyt niska wartość projektu. 

Nowy plac zabaw przy Pekinie na Kalinie

„Pekin” to ogromny budynek mieszkaniowy (10-piętrowy łamaniec) zlokalizowany w Dzielnicy Kalinowszczyzna przy ul. Koryznowej 2B. Zamieszkuje go ponad tysiąc osób - w tym liczna grupa rodzin z małymi dziećmi. W sąsiedztwie budynku istnieje tylko jeden mały 
i słabo wyposażony plac zabaw przy murze cmentarza, który absolutnie nie zabezpiecza aktualnych potrzeb w zakresie bezpiecznej rekreacji dla najmłodszych dzieci i ich opiekunów.Głównym celem projektu jest poprawa warunków rekreacyjnych na tym terenie 
poprzez budowę nowego placu zabaw na zielonym skwerze bezpośrednio przed budynkiem „Pekinu”. W projekcie przewidziano ogrodzenie nowego placu zabaw oraz montaż różnorodnych i atrakcyjnych urządzeń zabawowych. Projekt jest odpowiedzią na realne 
potrzeby mieszkańców i środowiska lokalnego. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

120 000,00

Projekt aktywizacji sportowej dzieci w wieku 3-12 lat, mieszkających na terenie miasta Lublina, jest wynikiem wieloletnich obserwacji kondycji i umiejętności młodych ludzi trafiających do Uczniowskiego Klubu Sportowego "Widok", które świadczyły o 
niewystarczającym zaangażowaniu ruchowym młodego pokolenia. Drugą inspiracją dla powstania projektu były bodźce płynące od rodziców/opiekunów dzieci oraz ich wychowawców, którzy mając wiedzę na temat infrastruktury sportowej w swoich dzielnicach i 
zasad jej funkcjonowania, wskazywali na potrzebę lepszego jej wykorzystania oraz poprawy pewnych jej technicznych aspektów w tym celu, by można było obiekty sportowe w dzielnicach przybliżyć najmłodszym użytkownikom. Trzecią grupą sygnalizującą problem 
byli trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego, którzy wskazali na brak w obiegu informacji dotyczących ich roli w procesie sportowego aktywizowania dzieci i młodzieży, a koniecznych w sytuacji chęci dotarcia do fachowców zajmujących się animacją sportową i 
wykorzystanie ich kompetencji i umiejętności w społecznych inicjatywach.

111 630,00

Projekt zakłada ustawienie 3 latarni ulicznych, budowę 2 progów zwalniających oraz budowę 8 miejsc parkingowych na ulicy Rzemieślniczej (droga lokalna) – obecnie ulica nie posiada żadnego oświetlenia, a wzmożony ruch drogowy i liczne akty wandalizmu 
przysparzają znacznych trudności i stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników i klientów punktów usługowych i sklepów. 76 650,00

Ulepszenie stanu nawierzchni ul. Główna (od Nałęczowskiej), poprawa 
bezpieczeństwa przejścia dla pieszych przy ul. Główna (od Nałeczowskiej)

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz stanu drogi ul. Głównej (od ul. Nałęczowskiej). 
Chcemy zrobić to w kilku aspektach:
- ulepszenie stanu ul. Główna (od ul. Nałęczowskiej);
- zamontowanie nad przejściem dla pieszych (przystanek Wola Sławińska 02) pulsaru ostrzegawczego z kasetą oświetlającą (wyświetlacz z montażem) oraz znaku ostrzegawczego "Uwaga dzieci" i nowego malowania pasów przejścia dla pieszych.

195 000,00

Otwarta i bezpieczna strefa kulturalno - rekreacyjna oraz sportowo - 
hipoterapeutyczna w dolinie rzeki Bystrzycy

Projekt ma na celu wzmocnienie infrastruktury Lubelskiego Klubu Jeździeckiego (LKJ) jako miejsca kultywowania sportów, rekreacji i spotkań rodzinnych. Na terenie LKJ odbywają się zajęcia hipoterapii, szkółek jeździeckich, festyny, zawody jeździeckie, zajęcia 
tresury psów, wycieczki przedszkolno - szkolne, zajęcia i praktyki studenckie oraz wiele innych. Przez teren LKJ przebiega również ścieżka rowerowa. Jest to miejsce, gdzie krzyżują się drogi wszystkich pokoleń i aktywności uprawianych przez wiekszość 
mieszkańców Lublina.
Realizacja projektu pozwoli na rozwój jednej z centralnych, choć najmniej rowiniętych dzielnic Lublina. Budowa hali namiotowej i dostosowanie przyległego terenu pozwoli na korzystanie z atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu mieszkańcom Lublina, a także 
ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do rehabilitacji. Utworzenie zatoczek parkingowych ułatwi korzystanie z proponowanej i istniejącej już infrastruktury (np. ścieżki rowerowej).

499 650,00

Rowerowe Szkoły w Lublinie – profesjonalna edukacja rowerowa dla uczniów 
i dorosłych oraz budowa bezpiecznych parkingów rowerowych przy szkołach 
wraz z wydaniem Przewodnika Miejskiego Rowerzysty z Mapą Rowerową 
Lublina

Projekt ma na celu edukowanie rowerzystów, zarówno uczniów, jak i dorosłych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz nauczenia poprawnych zachowań.           
Zajęcia dla uczniów będą przeprowadzane we wszystkich placówkach na terenie Lublina. Dla uczestników przewidziane są materiały informacyjne wraz z konkursem edukacyjnym dla wszystkich uczniów z tych placówek. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa 
i zachęcenia do podróżowania rowerem do szkoły, wszystkie placówki dostaną bezpieczne stojaki rowerowe. Wszystkie szkoły otrzymają także plansze edukacyjne dotyczące edukacji rowerowej wykorzystywane w celu szkolenia uczniów przez nauczycieli. Projekt 
zawiera również przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z tej samej tematyki dla mieszkańców, dostępne za darmo Przewodniki Miejskiego Rowerzysty oraz stojaki rowerowe dla mieszkańców.                                                                           
Dodatkowo przeprowadzona zostanie konferencja edukacyjna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu "Edukacji rowerowej".  Celem projektu jest nauczenie mieszkańców Lublina bezpiecznego poruszania się 
rowerem po mieście. Projekt jest kontynuacją prowadzonych od 5 lat zajęć z edukacji rowerowej dla uczniów i mieszkańców lubelskich szkół. Warsztaty dla uczniów obejmują zajęcia teoretyczne – obejmujące znajomość przepisów oraz warsztaty praktyczne – z 
zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem. Efektem zajęć będzie zwiększenie liczby uczniów  dojeżdżających do szkół oraz mieszkańców  korzystających z roweru. Potrzeba prowadzenia takich zajęć jest widoczna po otwarciu Lubelskiego Roweru Miejskiego – 
wielu mieszkańców często nie zna przepisów o ruchu drogowym i zasad bezpiecznego poruszania się rowerem. Dodatkowo zostanie zwiększona liczba bezpiecznych stojaków rowerowych – otrzymają je wszystkie chętne szkoły, a mieszkańcy będą mogli 
wnioskować o ich ustawienie w dzielnicach. Dostępny będzie też w bezpłatnej dystrybucji Przewodnik Miejskiego Rowerzysty z Mapą Rowerową Lublina. Szczegóły: BO.LublinRowerem.pl                                                                                                  

500 000,00

221 675,00

"Kraina Radości" dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina Wrotków, Za 
Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, 
Nałkowskich -  Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na 
świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich-Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w 
Lublinie

Projekt zakłada wybudowanie nowego placu zabaw oraz rozbudowę istniejących placów dla dzieci i młodzieży. Chcemy najmłodszym i młodzieży zapewnić bezpieczeństwo i właściwy rozwój. Czynne spędzanie czasu wolnego oraz zachęcenie do aktywności 
ruchowej. Propagowanie aktywnego spędzania czasu jest bardzo istotną rzeczą dla prawidłowego i zdrowego rozwoju społeczeństwa, wobec powyższego prosimy o poparcie i realizację inwestycji. 500 000,00 Realizacja projektu możliwa z pominięciem działki nr 77 przy ul. Nałkowskich, która jest objęta 

postępowaniem o zwrot nieruchomości wywłaszczonej na rzecz poprzednich właścicieli. 

Wykonanie skweru rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem i siłownią na 
świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w rejonie ulicy Bluszczowej w 
Lublinie

Mieszkańcy bloków przy ulicy Bluszczowej, Dożynkowej oraz domków jednorodzinnych zlokalizowanych w obrębie w/w ulic, w związku z brakiem jakiegokolwiek terenu rekreacyjnego w tej części Lublina, wnoszą o wykonanie na działce nr 15/22 przy ul. 
Bluszczowej, stanowiącej własność Gminy Lublin, terenu rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem dla dzieci i młodzieży i siłownią na świeżym powietrzu.
Osiedle jest duże z tendencją rozwoju i niezbędne będzie zapewnienie miejsc reakreacyjnych dla mieszkańców, osób starszych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. 
Kultywacja aktywnego spędzania czasu jest bardzo istostną rzeczą dla prawidłowego i zdrowego rozwoju społeczeństwa, wobec powyższego prosimy o poparcie inwestycji i realizację powyższego.

450 000,00

Projekt ma na celu stworzenie ułatwień dla rowerzystów na terenie Lublina: 
1. Utworzenie trzech kilometrów  tras rowerowych.
2. Ustawienie 200  bezpiecznych stojaków rowerowych przy każdym budynku użyteczności publicznej. 
3. Ustawienie 100 bezpiecznych stojaków  rowerowych w  miejscach wskazanych przez mieszkańców. 
4. Zamontowanie 10 samoobsługowych punktów naprawy roweru, zawierających pompkę oraz narzędzia do roweru. 
5. Obniżenie krawężników na 20 najbardziej niebezpiecznych przejazdach rowerowych.                                    
6. Montaż 10 tablic z mapą tras rowerowych w Lublinie.
7. Montaż nowych map na stacjach Lubelskiego Roweru Miejskiego (obejmujących kilka najbliższych stacji i infrastrukturę rowerową).
8. Ustawienie dwóch liczników rowerzystów, które automatycznie będą mierzyć ruch rowerowy i prezentować wynik na wyświetlaczu.                          
9. Zakup roweru towarowego, który będzie można za darmo wypożyczyć.       
10. Zakup mobilnego stojaka rowerowego, który będzie można rozstawiać w okolicy miejskich imprez.                                                                               
 Szczegóły : BO.LublinRowerem.pl       

500 000,00 Szczegóły dotyczące wykonania propozycji będą uzgadniane po ich ewentualnej wygranej na etapie 
przygotowania poszczególnych inwestycji. 

Ulica Gorczańska – ciągi piesze wraz z jezdnią wykonano w latach 80. Od tego czasu (poza drobnymi naprawami jezdni) nie były wykonane żadne prace remotowe. Ulica ta jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnego remontu – położenia nowych płytek 
chodnikowych i gruntownego remotu jezdni. 155 000,00

Projekt zwiększony o zakres projektu M – 138 (Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych konieczne 
jest wykonanie w ciągu chodnikowym ul. Świętokrzyskiej poprawy części nawierzchni – przejść 
między chodnikiem poprzez pokrycie asfaltem lub inną techniką wjazdów do budynków będących w 
ciągu chodnika).
Z uwagi na brak ujęcia w kosztorysie kosztów wykonania jezdni oraz zakres projektu M – 138 
zwiększenie wartości projektu do 480 000 zł.

50 000,00

Plac położony w centralnej części osiedla służy dzięki wyposażeniu rodzinom z dziećmi nie tylko osiedla Choiny, ale także mieszkańcom Czechowa Północnego, Jakubowic, ul. Choiny. Plac ten jest także miejscem, gdzie mieszkańcy nie tylko spacerują czy 
odpoczywają, ale głównie służy do przemieszczania się jako ciąg pieszy mieszkańcom ulicy Gorczańskiej, Beskidzkiej, Żywieckiej, Jurajskiej, Świętokrzyskiej, Sudeckiej, Karpackiej i Jakubowic do przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Paderewskiego oraz 
Koncertowej, do jedynego marketu spożywczego położonego przy ul. Gorczańskiej 1, do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, do kościoła parafialnego, do przychodni opieki zdrowotnej znajdujących się na terenie Czechowa Południowego. 
Niestety plac ten jest niedoświetlony, co stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich przechodzących, zwłaszcza w godzinach popołudniowych zimą jak również w innych porach roku.

80 000,00

80 000,00



Małe

Page 7

M-143 Społeczna Telewizja Obywatelska – Totv.pl            ogólnomiejski

M-144 Sławin Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia koscioła pomiędzy ulicą Zbożową a ulicą Świerkową, w miejscu wydeptanej ścieżki wraz z rozbudową istniejącego placu zabaw przy ulicy Świerkowej, oświetleniem oraz monitoringiem. pozytywna

M-145 Remont chodnika wzdłuż ulicy Zbożowej z budową wybiegu dla psów Sławin Remont istniejącego chodnika przy ulicy Zbożowej wykonanego z płytek betonowych i asfaltu wraz z budową wybiegu dla psów na terenach zielonych przy ogródkach działkowych. pozytywna

M-146 Pakiet rowerowy ogólnomiejski pozytywna

M-147 Hajdów-Zadębie pozytywna

Projekt zakłada rozwój i profesjonalizację Społecznej Telewizji Obywatelskiej – Totv.pl. Medium autentycznie społecznego, dla którego dobro całego społeczeństwa jest wartością nadrzędną. Medium niezależne od władzy i biznesu, wolne od reklam. Totv.pl to 
sprawna machina propagandowa nakierowana na promocję idei społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa, w którym to zwykli ludzie mają realny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Społeczeństwa, które poprzez samoorganizację od szczebla dzielnicy po cały 
kraj, jest zdolne do inicjowania oddolnych zmian. Będzie to medium oparte na wielu małych oddziałach zlokalizowanych na uczelniach, w domach kultury dzięki temu blisko lokalnych społeczności. Ma nieść alternatywny przekaz do dominującej w mediach głównego 
nurtu taniej sensacji i pogłębianiu podziałów. Społeczna Telewizja Obywatelska będzie spoiwem między tak bardzo podzielonymi Polakami. Miejscem dialogu i poszukiwań kompromisu bez względu na wiarę czy poglądy polityczne.

500 000,00 Brak wymaganej liczby podpisów od mieszkańców Gminy Lublin.

Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia kościoła pomiędzy ulicą Zbożową a 
Świerkową z rozbudową istniejącego placu zabaw 223 500,00

495 600,00 W ramach projektu zostanie wykonany remont chodnika. Budowa wybiegu dla psów nie jest 
możliwa do zrealizowania w pasie drogowym. 

Zakup i montaż 80 HOT SPOT-ów przy każdej stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego (40 istniejących stacji + 40 planowanych do realizacji w 2015 roku).
Ustawienie ławek do odpoczynku przy wszystkich 80 (40 istniejących + 40 planowanych do realizacji w 2015 roku) stacjach Lubelskiego Roweru Miejskiego. 
Zakup i montaż stacji służącej do ładowania przenośnych urządzeń elektronicznych. Stacja taka działa na zasadzie stacjonarnego roweru wyposażonego w prądnicę - z końcówkami umożliwiającymi podpięcie i ładowanie różnego typu urządzeń  elektronicznych 
(telefony komórkowe, tablety, odtwarzacze muzyki itd.)
Zakup i montaż 20 samoobsługowych stacji naprawy rowerów przy lubelskich szlakach dla cyklistów. 
Wyposażenie każdej ze stacji:
- pompka z uniwersalnymi końcówkami;                                              
- zestaw kluczy na stalowych linkach;                                                           
- zestaw wkrętaków;                                                                                     
- zestaw imbusów;                                                                      
- łyżka do opon;                                                                   
- młotek;                                                                                                      
- kombinerki;                                            
- latarka ładowana ręcznie;                                                                            
- stelaż do podwieszenia roweru.

400 000,00

Rewitalizacja społeczna przemysłowego serca Lublina poprzez budowę 
trzech stacji systemu Lubelski Rower Miejski „Mełgiewska–Kasprowicza-
Biskupie” oraz mini placów informacyjno-rekreacyjnych w dzielnicy Hajdów-
Zadębie

Celem projektu „Rewitalizacja społeczna przemysłowego serca Lublina poprzez budowę trzech stacji systemu Lubelski Rower Miejski „Mełgiewska–Kasprowicza-Biskupie” oraz mini placów informacyjno-rekreacyjnych w dzielnicy Hajdów-Zadębie” jest umożliwienie 
mieszkańcom dzielnicy Hajdów-Zadębie korzystania z systemu roweru miejskiego poprzez przemieszczanie się pomiędzy stacjami zlokalizowanymi w skrajnych częściach dzielnicy źle skomunikowanych przez siatkę linii autobusowych MPK. Umożliwią one również 
mieszkańcom innych części Lublina promujących ekologiczną komunikację  dojazd do licznych zakładów pracy zlokalizowanych w okolicy drogowego węzła Zadębie oraz szkół urzędów samorządowych i cmentarzy. 
Projektowane stacje roweru miejskiego znajdują są w okolicy ważnych dla życia dzielnicy i miasta Lublin lokalizacjach.
Stacja Nr 1 MEŁGIEWSKA –  Przystanek MPK linii 10, 45,  centra logistyczne, salony samochodowe, zakłady branży budowlanej, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, archiwa dokumentów, sortownie odpadów komunalnych, odlewnie żeliwa, osiedle 
mieszkaniowe przy ul. Grygowej
Stacja Nr 2 KASPROWICZA  –  Przystanek MPK linii 2,22, komunikacji podmiejskiej Lublin-Łęczna-Włodawa,  Szkoła Podstawowa NR 48, urząd pocztowy, bank, Urząd Gminy Wólka,  cmentarz przy ul. Jarmarcznej
 Stacja Nr 3 BISKUPIE  –  Przystanek komunikacji podmiejskiej Świdnik-Lublin-Port Lotniczy Lublin, komunikacja z ulicami Biskupie, Bławatkowa, tereny rekreacyjno-widokowe przełomu gmin Lublin i Wolka, droga ekspresowa S17 kładka widokowa
Drugą częścią rewitalizacji jest powstanie miejsc rekreacji składających się z sieci wewnątrzosiedlowych placów z ławką, stojakiem na rowery i tablicą ogłoszeń Rady Dzielnicy.
Miejsca te zlokalizowanie byłyby wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych i głównych dróg w osiedlu i pozwoliłyby na odpoczynek podczas spacerów z psem lub coraz bardziej popularnego Nordic Walking. 
Docelowo miejsca takie mogły by posłużyć do stworzenia szlaku turystycznego śladami dawnych fabryk Lublina.
Mini plac z ławką Nr 1- Turystyczna – okolice granicy dzielnicy i urokliwego strumyka, działka 711/1 (62- Jakubowice Murowane)
Mini plac z ławką Nr 2- Łagiewnicka – okolice doliny rzeki Bystrzyca i oczyszczalni ścieków, działka 30/1 (36-Trześniów)
Mini plac z ławką Nr 3- Hajdowska – okolice sklepu spożywczego i autokomisu, działka 10/5 (13-Hajdow)
Mini plac z ławką Nr 4  - Zadębie – okolice placu zabaw, działka 21/1 (46-Zadębie III)
Mini plac z ławką Nr 5 – Kasprowicza, okolice hurtowni ogrodniczej, działka 1/1 (45-Zadębie II)
Mini plac z ławką Nr 6 –Zadębie, przy obszarach zabudowy MN, działka nr 193/1 (63 Świdniczek)
Mini plac z ławką Nr 7- Dziubinskiej, okolice zabudowy MN, działka 18 (45-Zadębie II)
Mini plac z ławką Nr 8 - Mełgiewska, okolice pętli linii 10 MPK, działka 32/3 (45-Zadębie II)
Mini plac z ławką Nr 9- Biskupie, okolice kładki dla pieszych nad S17, działka nr 267 (przy działce 210/5) (64-Biskupie)

432 000,00



Duże

Page 8

Lp. Nazwa projektu Dzielnica Opis projektu Szacowany koszt ocena
uwagi

D-1 Dziesiąta pozytywna

D-2 Czuby Pólnocne, Rury, Za Cukrownią pozytywna

D-3 Dziesiąta pozytywna

D-4 Rury

D-5 Dziesiąta Projekt obejmuje wykonanie boiska sportowego ze sztuczną murawą wraz z urządzeniami sportowymi oraz oświetlenie powstałego terenu i zaplecze sanitarno-szatniowe. Projekt zakłada zainstalowanie wewnętrznego oświetlenia boiska, odwodnienie obszaru poprzez drenaż podziemny.   pozytywna

D-6 Remont nawierzchni ulicy Balladyny Rury Kapitalny remont nawierzchni drogowej oraz chodników dla pieszych z uwzględnieniem zatok parkingowych. Od ulicy Wileńskiej do ulicy Zana. pozytywna

D-7 Remont ul. Skautów Wieniawa pozytywna

D-8 Kładka dla ruchu pieszego nad Al. Mieczysława Smorawińskiego Czechów Południowy, Śródmieście

D-9 Remont ulic Skrzetuskiego, Pana Wołodyjowskiego, Juranda Rury pozytywna Wartość projektu 1 500 000 zł.

D-10 Śródmieście Remont podwórza przy budynku Przychodni "HIPOTECZNA 4", stanowiącego przejście między ulicami Hipoteczna 4 i Sądowa 3, wraz z wykonaniem odwodnienia i wymianą nawierzchni. pozytywna

D-11 Budowa ulicy Rozmarynowej w Lublinie Sławinek

D-12 Węglin Północny pozytywna

Projekt nioedoszacowany, realizacja projektu możliwa w okrojonym zakresie.

D-13 Szerokie pozytywna

D-14 Zalew Zemborzycki miejscem relaksu i rekreacji Zemborzyce pozytywna

D-15 Budowa Ogrodu Jordanowskiego "Przyjaźni" n/Bystrzycą Tatary pozytywna

D-16 Sławin Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji i budowę obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50. pozytywna

D-17 Lubelski przedszkolak ciekawy świata ogólnomiejski pozytywna

D-18 Naprawa i budowa uliczek osiedlowych Głusk Naprawa i budowa ulic osiedlowych  z chodnikami i oświetleniem w dzielnicy Głusk. pozytywna

D-19 Budowa kanalizacji deszczowej Konstantynów

D-20 Sławin
Projekt zlokalizowany na gruntach prywatnych.

D-21 Sławinek pozytywna

D-22 Rondo turbinowe – skrzyżowanie ulic Elsnera i Kompozytorów Polskich Czechów Południowy, Czechów Północny Wykonanie ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic Elsnera i Kompozytorów Polskich poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu. Skrzyżowanie zostanie przebudowane w ramach projektu unijnego.

D-23 Szerokie Przebudowa ulicy Biskupińskiej w jej ciągu od skrzyżowania z ulicą Gnieźnieńską do granicy miasta Lublin, polegająca na wylaniu nawierzchni asfaltowej oraz wyłożeniu chodnika brukowego po jej północnej stronie. pozytywna
Wartość projektu zwiększona do 1 500 000 zł.

D-24 Aktywny student ogólnomiejski pozytywna

D-25 Remont ul. Krzemienieckiej wraz z budową miejsc parkingowych Kalinowszczyzna pozytywna

Wartość projektu zwiększona do 1 500 000 zł.

D-26 Czuby Północne pozytywna
Wartość projektu zwiększona do 1 500 000 zł.

D-27 Aktywna Dzielnica – projekt budowy sieci siłowni pod chmurką ogólnomiejski pozytywna

D-28 Rury pozytywna

D-29 Zemborzyce stolicą kultury i sportu Zemborzyce Projekt obejmuje rozbudowę Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 20 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki poprzez budowę siłowni na świeżym powietrzu i zadaszonej sceny. Realizacja projektu nie jest możliwa w ciągu roku.

D-30 100 lat KOŚMINKA – inwestycje w infrastrukturę dzielnicy cz. II Kośminek pozytywna

D-31 Skatepark dla Lublina Śródmieście pozytywna

Modernizacja ulicy Nadrzecznej (odcinek od ul. Dywizjonu 303 do ul. 
Mickiewicza) Projekt zakłada modernizację nawierzchni, budowę chodnika oraz unowocześnienie oświetlenia ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Mickiewicza (dzielnica Dziesiąta).   

690  000,00

CZUBY,  LSM  łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i 
rekreacji

Projekt przewiduje modernizację wąwozu łączącego CZUBY i LSM celem stworzenia dla mieszkańców pobliskich dzielnic (w każdym wieku) atrakcyjnych stref do aktywnego wypoczynku i rekreacji, tj.: 
1.Wykonanie chodnika do ul. Ułanów w miejscu ścieżki między ogródkami działkowymi.
2. Wykonanie ścieżek rowerowych i montaż urządzeń przyjaznych rowerzystom.
3. Wykonanie miejsca "przyjaznego postoju" dla rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów oraz jeźdźców na terenie stadniny koni.
4. Wykonanie chodników łączących os. im. M. Konopnickiej oraz os. Ruta z główną aleją wąwozu.
5. Wykonanie chodnika i schodów łączących os. im. B. Prusa przy Domu Seniora z aleją w wąwozie.
6. Wykonanie trasy do biegania i uprawiania nordic walking oraz montaż tablic instruktażowych z ćwiczeniami.
7. Budowa i modernizacja istniejących placów zabaw dla dzieci.
8. Stworzenie stref sportu i aktywnej rekreacji dla dorosłych i młodzieży.
9. Wykonanie punktów  grillowych.
10. Wykonanie toru treningowego dla psów – AGILITY. 1  499  944,00 

Projekt możliwy do realizacji pod warunkiem ograniczenia zakresu do działek 
Gminy Lublin z pominięciem działek osób prywatnych.

Kompleks boisk sportowych  dla mieszkańców dzielnicy Dziesiąta przy 
Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82 
Lublin

Przedmiot i zakres inwestycji:
- budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 30,00 x 62,00 m, z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 4 m (piłkochwyty 6,00 m) oraz robotami ziemnymi,
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową, koszykówkę, tenisa ziemnego, o wymiarach 30,00 x 42,00 m z wykonaniem ogrodzenia o wysokości 4,00 m oraz utwardzanych dojść z kostki pol-bruk oraz robotami ziemnymi.
W skład projektu wchodzą:
- elementy wyposażenia boisk sportowych (bramki, słupki, siatki, kosze, ławki, pojemniki na odpady, ogrodzenie, oświetlenie itp.);
- zaplecze sanitarno-szatniowe oraz pomieszczenia magazynowe zlokalizowane będą w budynku szkolnym przy hali sportowej, dzięki czemu koszt inwestycji będzie mniejszy;
- przewiduje się oświetlenie terenu boiska do gry w piłkę nożną i boiska wielofunkcyjnego; 
- wykonane będą utwardzone dojścia (chodniki) do istniejących ciągów komunikacyjnych do wnioskowanego projektu. 

1 400 000,00

Rozbudowa bazy sportowej w Gimnazjum nr 10 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Lublinie

Celem projektu jest rozbudowa obiektów sportowych dla Gimnazjum nr 10 w Lublinie, mieszczącego się przy ul. Wajdeloty 12. W projekcie obywatelskim występujemy o budowę kompleksu boisk sportowych. Jesteśmy największą tego typu szkołą w Lublinie – uczy się tu ponad 905 uczniów 
czyli 13% wszystkich uczniów lubelskich gimnazjów, a baza sportowa naszej szkoły jest najuboższa. Na chwilę obecną dysponujemy maleńką salką gimnastyczną (170 m²) oraz boiskiem ziemnym, które wyglądem przypomina minioną epokę. W obecnym roku ma dopiero powstać projekt 
budowy sali gimnastycznej, niestety o boiskach nie ma w nim mowy. Szkoła na terenie własnym posiada odpowiednie miejsce dla boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej oraz  boiska do koszykówki i siatkówki.

1 400 000,00 Na ten rok zaplanowano budowę sali gimnastycznej obejmującej 
wnioskowany teren.

"SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu 
przy Zemborzyckiej 3 1 409 913,70

1 380 000,00
Naszym celem jest, żeby ul. Skautów, która stanowi serce osiedla, łączy 14 dużych bloków, była na miarę XXI wieku. Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców, gdzie chodniki i tereny zielone będą dla pieszych a dla samochodów – jezdnie i miejsca 
postojowe. Bieżemy pod uwagę interesy wszystkich mieszkańców i dlatego projekt uwzględnia usunięcie barier architektonicznych przez obniżenie krawężników, poszerzenie jezdni, ustawienie ławek, rewitalizację terenów zielonych  przyjaznych dla różnych grup użytkowników. Zadbamy o 
nasze stare drzewa. Pamiętamy, że życie miasta to ludzie! Chcemy, by ulica Skautów zbudowana w latach 60. była przyjazna, bezpieczna, piękna dla nas i dla przyszłych pokoleń.  

1 497 867,00
Realizacja projektu jest możliwa w zakresie remontu nawierzchni ulicy 
Skautów. Poszerzenie wymaga przygotowania projektu podziału działek pod 
pas drogowy. Procedura ta trwa dłużej niż jeden rok. 

Propozycja mieszkańców zmierza ku inwestycji o charakterze stałym tj. kładki dla pieszych o szerokości 3 m nad aleją o dwóch jezdniach oddzielonych pasem zieleni. Przewiduje się konstrukcję żelbetową na słupach i wykorzystanie elementów prefabrykowanych, dźwigarów oraz płyt 
zespolonych (ZPS, Filigran). Rozwiązanie powyższe umożliwia szybką realizację. 700 000,00 Projekt nie spełnia wymogów formalnych, jego faktyczna wartość przekracza 

1 500 000 zł.
Projekt zakłada remont ulic Skrzetuskiego, Pana Wołodyjowskiego, Juranda. W ramach tych działań planowane są: wykonanie dokumentacji projektowej, wymiana nawierzchni jezdni, wymiana krawężników, remont chodników, wykonanie zatok postojowych, regulacja wpustów i studni, 
wykonanie oznakowania ulic, zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż remontowanych ulic. 1 120 650,00

Remont podwórza przejściowego między ulicą Hipoteczną 4 a ulicą 
Sądową 3 600 000,00

Założeniem projektu jest budowa ulicy Rozmarynowej w Lublinie o długości ok. 125 m wraz z oświetleniem oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej na tym odcinku. W związku z działaniami (od 2000 r.) Społecznego Komitetu Budowy ul. Rozmarynowej, mieszkańcy partycypowali w 
kosztach dokumentacji projektowej drogi (ok. 22 000,00 zł) z nadzieją na szybkie rozpoczęcie inwestycji. Do dnia dzisiejszego, mimo wielu pism do UM oraz aktywności mieszkańców w tym temacie, termin realizacji inwestycji jest każdego roku przekładany ze względu na brak zbiornika 
retencyjnego, odbierającego wodę deszczową z kanalizacji. Tymczasem przez 15 lat mieszkańcy nie urządzonej drogi muszą radzić sobie z błotem, koleinami i wyrwami.

755 000,00
Wniosek obejmuje budowę ulicy z oświetleniem i odwodnieniem. Budowa 
oświetlenia realizowana jest w 2015 r. Wniosek w pozostałym zakresie nie
 może być zrealizowany z uwagi na brak możliwości budowy sieci kanalizacji 
deszczowej, co z kolei uniemożliwia budowę drogi.

Budowa wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych wraz z 
opracowaniem kompleksowego projektu ujmującego zaplecze sanitarno-
szatniowe, oraz amfiteatr-scena, widownia, zaplecze techniczne, na 
terenie Gminy Lublin

Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą i wyposażeniem (bramki, siatki). Boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do uprawiania siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego ze sztuczną nawierzchnią i wyposażeniem (słupki pod siatkę do siatkówki i tenisa, siatki, tablice z koszami 
do koszykówki). Siłowni na powietrzu z wyposażeniem 10 urządzeń do ćwiczeń, ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu. Pozostawienie placu pod budowę amfiteatru – przestrzeni publicznej do odbywania się imprez masowych: scena, widownia, zaplecze techniczne, oraz pomieszczenia 
sanitarno-szatniowego.

1 500 000,00

Budowa drogi gminnej nr 106850L ul. Lędzian w Lublinie na odcinku od ul. 
Sobótki do ul. Wołynian z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Goplan

Mieszkańcy ul. Lędzian – Wołynian wykonali na własny koszt dokumentację – projekt budowlano-wykonawczy. W 2014 roku wykonano w ramach projektu ul. Goplan skrzyżowanie z ul. Lędzian na odcinku 65 m do ul. Sobótki. Odcinek pozostały do zrobienia to 80 m w kierunku ul. 
Wołynian. Wskazany odcinek ul. Lędzian posiada tylko jednostronną zabudowę. Do wykonania pozostaje chodnik, podjazdy do posesji, oświetlenie, kanalizacja deszczowa i przebudowa jednej studzienki telefonicznej. Ponadto dokończenie wskazanego odcinka ul. Lędzian zamyka kwartał 
dzielnicy i zamyka całość ul. Ledzian, jest odcinkiem którym przejeżdża bardzo dużo samochodów tak osobowych, jak i ciężarowych.

830 000,00

Celem projektu jest utworzenie miejsc służących rekreacji i wypoczynkowi nad brzegiem Zalewu Zemborzyckiego. Projekt zakłada umieszczenie nad brzegiem placu zabaw dla dzieci, siłowni, miejsc piknikowych (ławki, stoliki, miejsca do grillowania) wraz z drogą dojazdową i bezpłatnymi 
miejscami parkingowymi. Głównym założeniem, jest przywrócenie Zalewowi Zemborzyckiemu jego pierwotnej funkcji, jako miejsca aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Lublina i okolic. 1 500 000,00

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na całość projektu oraz nakłady na etap realizacji rzeczowej przewidzianej na 2016 rok, t.j. rozwijanie istniejącej bazy (boisk sportowych i placu zabaw dla małych dzieci) o kolejne funkcje. Ogród Jordanowski "Przyjaźni" n/Bystrzycą w 
pierwszym etapie rozwojowym pełnić będzie funkcje integracyjne, sportowo- rekreacyjne i wypoczynkowo – rozrywkowe. W dalszym jego rozwoju zakładane jest powstanie funkcji edukacyjno-wychowawczych. Lokalizacja Ogrodu: prawy brzeg rz. Bystrzycy w sąsiedztwie osiedla "Przyjaźni" 
RSM Motor. 

1 485 000,00

Budowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. 
Sławinkowskiej 1 500 000,00

Projekt dotyczy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat uczestniczących dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin w roku 2016.
Ofertę zajęć tworzyć będą: zajęcia umuzykalniające, taneczne, sportowe, warsztaty plastyczne, teatralne, fizykochemiczne, techniczne i bębniarskie, nauka j. nowożytnego w stopniu wyższym lub innego niż nauczany w przedszkolu, multimatematyka, zajęcia kształtujące umiejętność 
czytania, zajęcia komputerowe, robotyka, szachy oraz nauka pływania.
Zajęcia zostaną zorganizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramowym statucie: 15 min. Dla dzieci 3 - 4 letnich, 30 minut dla dzieci 5-letnich, raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb oraz możliwości organizacyjnych danego przedszkola, czy oddziału przedszkolnego, 
prowadzić je będą specjaliści posiadający stosowne kwalifikacje. Rodzaj zajęć prowadzonych w danym przedszkolu będzie dostosowany do predyspozycji dzieci, ich potrzeb i możliwości. Zajęcia dodatkowe proponowane do realizacji ze środków budżetu obywatelskiego na 2016 rok w pełni 
zapewniają dzieciom rozwijanie wszystkich kompetencji określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w dużo szerszym zakresie. Dzieki uczestnictwu w wybranych zajęciach dzieci będą miały możliwość pogłębienia i usystematyzowania wiedzy z różnych dziedzin, 
rozwijania różnorakich inteligencji, zdolności, zainteresowań, odkrywania swoich pasji, talentów oraz wzmocnienia odporności emocjonalnej i wiary we własne siły. Dzieci będą miały również okazję zaspokoić swoją ciekawość poznawczą oraz w interesujący i atrakcyjny sposób spędzić czas 
po realizacji podstawy programowej w przedszkolu. Po zrealizowaniu w roku 2016 cyklu zajęć dodatkowych, zorganizowany zostanie Festiwal Talentów Lubelskich Przedszkolaków pod hasłem "Iskierki Lublina", podczas którego dzieci zaprezentują swoje umiejętności i zdolności, a także 
wiedzę i doświadczenie zdobyte dzięki uczestnictwu w różnorodnych kategoriach zajęć dodatkowych w ramach niniejszego projektu.

1 499 946,00

1 500 000,00

Propozycją objęta jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Konstantynów w części obejmującej domy jednorodzinne, na ulicach związanych z nazewnictwem Powstania Styczniowego. Budowa winna być podzielona na III etapy. Etap I to projekt dla całej dzielnicy, budowa ul. 
Romanowskiego i prawostronnej przyległości. Etap II – Borelowskiego i ulice przyległe. Etap III Powstania Styczniowego i ulice przyległe. 3 600 000,00 Projekt nie spełnia wymogów formalnych – kwota przekracza 1500 000 zł. 

Ponadto inwestycja nie jest możliwa do wykonania w cigu 1 roku.
Budowa ulicy Mgielnej w Lublinie wraz z przejściem dla pieszych przez 
Aleję Warszawską

Projekt dotyczy budowy asfaltowej ulicy Mgielnej (obecnie jest gruntowa) wraz z oświetleniem na odcinku od Al. Warszawskiej do ul. Deszczowej (ok. 700 m), wykonanie przejścia dla pieszych przez Aleję Warszawską przy ulicy Mgielnej w celu zwiększenia komfortu  życia mieszkańców 
ulicy oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkających rodzin. 934 208,00

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy przedłużeniu ulicy Kolorowej do 
ul. Nałęczowskiej

Celem projektu jest przebudowa i dostosowanie do potrzeb młodzieży boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki znajdujących się na przedłużeniu ul. Kolorowej do ul. Nałęczowskiej. Obecnie na wskazanym terenie zielonym znajdują się dwie bramki do piłki  nożnej, dwa kosze oraz 
pozostałości słupków wskazujące na istnienie w przeszłości boiska do piłki siatkowej. Dwa, trzy razy w roku na boiskach ścinana jest trawa. Teren jest nieogrodzony i służy również jako nieformalny wybieg dla psów. Jest to jedyny teren na dzielnicy Sławinek spełniający funkcję rekreacyjno-
sportową. W ramach projektu zbudowane zostaną boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i tenisa na jednym polu oraz boisko do koszykówki. Na całym terenie znajduje sie trawa, co uniemozliwia grę w koszykówkę. Teren zostanie ogrodzony, oświetlony, powstaną ławeczki/trybuny oraz 
kosze na śmieci. Boiska będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Boiska będa wykonane z odpowiedniej do tego typu działalności sportowej nawierzchni. Projekt jest spójny z projektem budowy wybiegu dla psów złożonego w innym wniosku.

1 200 000,00

1 300 000,00

Nawierzchnia i chodnik na ulicy Biskupińskiej od Gnieźnieńskiej do granicy 
miasta 960 000,00

Projekt ten zakłada prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych skierowanych dla studentów lubelskich uczelni. Cykl zajęć sportowych odbywać się będzie w ciągu dwóch semestrów – letni (od stycznia do czerwca 2016 r.) oraz zimowy – (od października do grudnia 2016 r.) zajęcia te 
będą prowadzone w formie 4 jednostek treningowych w tygodniu (45 min x 4) w 4 wybranych dyscyplinach na obiektach sportowych wszystkich lubelskich uczelni. Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia, jak również popularyzacja sportu jako bezpiecznego 
sposobu spędzania wolnego czasu dla studentów oraz integrację środowiska studenckiego poprzez sport.

1 008 200,00

Projekt dotyczy poprawy stanu technicznego ulicy Krzemienieckiej łączącej ulice: Walecznych, Okrzei, Kalinowszczyznę i Wołyńską. Ul. Krzemieniecka powstała na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku – w okresie budowy dużych osiedli mieszkaniowych na Kalinie. Stanowi ona 
ważny ciąg komunikacyjny w tej części Osiedla. Od czasu wykonania nie była remontowana, posiada znacznie zniszczoną nawierzchnię z twardych betonowych sześciokątnych płyt tzw. trylinki. Stan techniczny ulicy uniemożliwia sprawne i bezpieczne poruszanie się zarówno pieszych i jak 
i samochodów. Ponadto brakuje odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Remont zapewni osiągnięcie minimum standardu ulicy miejskiej, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie hałasu, usprawnienie przepustowości i poprawę komfortu zamieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie z ulicą 
oraz poprawę komunikacji wewnątrz osiedla mieszkaniowego i rozwiązanie problemów z parkowaniem pojazdów. Inicjatorem projektu jest Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

1 500 000,00

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 
48/3 i 47/2 wraz z kapitalnym remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w 
Lublinie.

Inwestycja przewiduje budowę ok. 68 dodatkowych miejsc postojowych usytuowanych na wysokości budynków mieszkalnych Wiklinowa 4, 6. Stanowiska postojowe i jezdnie manewrowe zlokalizowane zostaną na terenie pochyłym w dwóch poziomach. Przewiduje się również rozbudowę 
istniejących miejsc postojowych prostopadłych do ul. Wiklinowej. Projekt przewiduje również wykonanie kapitalnego remontu nawierzchni asfaltowej ulicy Wiklinowej. Wykonanie tych dwóch zakresów inwestycyjnych konieczne jest ze względu na brak miejsc parkingowych jak równiez z 
uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni asfaltowej. Obecna sytuacja w okolicy objętej projektem stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

1 414 326,91

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Lublina będą mieli możliwość popracować nad swoją sylwetką. Siłownie dostępne byłyby zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dzięki siłowni każdy mógłby bez wydawania środków pieniężnych trenować ciało i umysł na świeżym powietrzu w 
swojej dzielnicy. 1 460 160,00

Renowacja obiektu sportowego (stadion szkolny) dla uczniów 
uczęszczających do ZSO nr 5 w Lublinie oraz mieszkańców osiedla B. 
Prusa (LSM)

Przedmiotem zadania jest wykonanie boisk i urządzeń sportowych wraz z ich modernizacją oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu przy ZSO nr 5 w Lublinie przy ul. Rzeckiego 10. Planowana infrastruktura sportowa przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci i młodzieży 
mieszkających na Osiedlu im. B. Prusa w Lublinie. Inwestycja wykorzystywana będzie do codziennych zajęć wychowania fizycznego i organizacji rozgrywek międzyszkolnych, a także do racjonalnego spędzania czasu wolnego przez młodzież mieszkającą na Osiedlu. 1 425 000,00

1 500 000,00
100 lat Kośminka jest rocznicą którą chcielibyśmy jako społeczność przygotować w sposób jak najlepszy dla mieszkańców dzielnicy. Kośminek jest jedną z najstarszych dzielnic naszego miasta i wymaga wielu zabiegów inwestycyjnych aby polepszyć codzienne życie mieszkających tam 
ludzi. Przez wiele lat władze Lublina nie inwestowały w restrukturyzację i poprawę infrastruktury ulic i chodników na dzielnicy. Przedstawiony projekt to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Inwestycje przedstwione to remonty chodników, ulic, parkingów. Są to działania, których w naszej 
dzielnicy brakuje.

1 499 420,00

"Skatepark dla Lublina" to projekt nowego skateparku, który miałby powstać w celu umożliwienia dalszego rozwoju pasji mieszkańców uprawiających sporty ekstremalne takie jak jazda na deskorolce, rolkach, rowerach typu BMX oraz hulajnogach. Obecnie w Lublinie nie ma miejsca gdzie 
ci ludzie mogliby się w pełni rozwijać. Skatepark byłby w pełni oświetlony, aby umożliwić korzystanie z niego w godzinach wieczornych. Dodatkowo obok skateparku powstałoby profesjonalne boisko do streetballu, czyli ulicznego rodzaju koszykówki. Lublin jest obecnie jedynym miastem 
wojewódzkim bez odpowiednio przygotowanego tego typu obiektu, dlatego tak ważne jest, aby on powstał.

1 400 000,00
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D-32 Kładka rowerowa na wiadukcie przy ul. Jana Pawła II Czuby Południowe

D-33 Bezpieczniej z monitoringiem ogólnomiejski pozytywna

D-34 Dziesiąta pozytywna Wartość projektu zwiększona do 1 500 000 zł.

D-35 Rewitalizacja Wzgórza "Czwartek" Śródmieście Rewitalizacja wzgórza "Czwartek" obejmuje uporządkowanie układu komunikacyjnego ruchu pieszego na trasie szlaku turystycznego w obrębie wzgórza "Czwartek" oraz zagospodarowanie skarpy nad targowiskiem przy ul. Ruskiej. pozytywna

D-36 Budowa ulicy Ustronie Ponikwoda Budowa ulicy Ustronie na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Ponikwoda. pozytywna

D-37 Lubelski Szlak Świętego Jana Pawła II ogólnomiejski pozytywna

Projekt możliwy do realizacji na terenach Gminy Lublin.

D-38 Za Cukrownią

D-39 Zwierzolublin ogólnomiejski pozytywna

D-40 Ponikwoda 1 404 677,52 pozytywna

D-41 ogólnomiejski pozytywna

D-42 Kompleksowy remont ulicy Wiercieńskiego (bocznej Głębokiej) Śródmieście pozytywna

D-43 Zemborzyce pozytywna

D-44 Boisko dla Wrotkowa Wrotków 

D-45 Trakt pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Roztocze Węglin Południowy pozytywna
Wartość projektu zwiększona do 1 500 000 zł.

D-46 Czechów Północny

D-47 Nasza dzielnica ogólnomiejski

D-48 Dzielnicowy Dom Kultury Sławinek, Sławin, Szerokie Sławin, Sławinek, Szerokie

D-49 Baza szkoleniowa młodzieży Motoru Zemborzyce pozytywna

D-50 Węglin Południowy pozytywna

D-51 Spotkajmy się na Krótkiej! Przestrzeń publiczna dla mieszkańców Lublina. Śródmieście pozytywna

D-52 Ponikwoda pozytywna

D-53 ogólnomiejski pozytywna

D-54 Lublin Smart City ogólnomiejski

D-55 Doposażenie przedszkoli i żłobków w Lublinie ogólnomiejski pozytywna

D-56 Wąwozy na Czechowie dla mieszkańców Lublina Czechów Południowy, Czechów Północny pozytywnie

W związku z realizacją projektu Lubelski Rower Miejski oraz rosnącą liczbą mieszkańców poruszających się na rowerach, należałoby zabezpieczyć miejsca szczególnie narażone na kolizje drogowe z udziałem rowerzystów. Takim miejscem jest wiadukt na ul. Jana Pawła II od sklepu Lidl 
do ul. Armii Krajowej. Ulica Jana Pawła II należy do odcinków o największym natężeniu ruchu drogowego. Brak kładki rowerowej powoduje to, że rowerzyści muszą manewrowac pomiędzy samochodami, albo osobami poruszającymi się pieszo po moście, co stwarza zagrożenie dla 
wszystkich uczestników ruchu. Budowa kładki metodą podwieszenia gotowych kompozytów jest rozwiązaniem, które zamknie odcinek ulicy o długości 120 metrów na jedną noc. Ze względu na intensywność ruchu na moście, najkrótszy czas wyłączenia go z ruchu, powinien mieć 
priorytetowe znaczenie w realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli nie będziemy stopniowo zabezpieczać miejsc narażonych na kolizję z udziałem rowerzystów, to liczba wypadków zapewne będzie rosła.

1 500 000,00 Projekt nie spełnia wymogów formalnych, jego faktyczna wartość przekracza 
1 500 000 zł.

Przedstawiony projekt dotyczy wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Lublina oraz osób przyjezdnych. Realizacja zadania polega na montażu 35 kamer monitoringu miejskiego w najbardziej  uczęszczanych miejscach miasta. Ponadto poprawa bezpieczeństwa ma wzrosnąć poprzez 
montaż tablic informujących o istnieniu monitoringu w danej okolicy (ulice etc.) co ma oddziaływać prewencyjnie. Tablice powinny zawisnąć w miejscach publicznych przy ciągach komunikacyjnych typu przejścia dla pieszych, czy innych skupiskach ludności np. przy przystankach 
komunikacji miejskiej. Przewiduje sie montaz 500 tablic informacyjnych oraz 300 naklejek (umieszczonych na przystankach) w miejscach już objętych monitoringiem oraz w miejscach, które zostaną objęte monitoringiem zgodnie z zaplanowanymi lokalizacjami.

1 429 500,00

Wykonanie kolektora burzowego o średnicy 500 mm wzdłuż ul. Leopolda 
Staffa od ul. Siemiradzkiego do ul. Kunickiego

Wykonanie kolektora burzowego o średnicy 500 mm wzdłuż ul. Leopolda Staffa od ul. Siemiradzkiego do ul. Kunickiego. Kolektor będzie znajdować się w pasie drogowym. Należy wyciąć bruzdę w asfalcie  i wykonać wykop pod kolektor burzowy. Ułożyć orurowanie kolektora wraz z 
niezbędnymi studniami zbierającymi wody opadowe do kolektora. Prace ziemne, ułożenie nowej warstwy asfaltu na całej szerokości ulicy. Wykonanie kolektora jest niezbędne, co mieszkańcy ul. L. Staffa zgłaszają w różnych pismach do UM od kilkudziesięciu lat. Inwestycja ta uchroni 
mieszkańców przed zalewaniem budynków mieszkalnych, ciągłą wilgocią i rozprzestrzeniającym się grzybem. Dodatkowo wody opadowe przedostają się do kanalizacji sanitarnej i podczas opadów wraz z fekaliami następuje cofanie kanalizacji poprzez ubikacje, kratki ściekowe i umywalki 
do budynków mieszkalnych. Potwierdzeniem tej sytuacji sa pisma wystosowane do Urzędu Miasta i przyjazdy Straży Pożarnej do wypompowywania wody z budynków mieszkalnych wzdłuż ul. L. Staffa.

850 000,00

638 200,00

1 500 000,00 Wartość projektu zmniejszona do 1 100 000 zł.

„Lubelski Szlak Świętego Jana Pawła II” jest innowacyjną formą upamiętnienia blisko 25-letnich związków z KUL i Lublinem Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Szlak Papieski będzie ważnym elementem dziedzictwa Lublina, wyrazem pamięci o miejscach po których wędrował św. Jan 
Paweł II – najpierw jako ksiądz, potem biskup i kardynał oraz które odwiedził w 1987 r., jako Ojciec Święty podczas III pielgrzymki do Ojczyzny. Zadanie obejmie m.in.: oznaczenie 14 miejsc mających historyczny związek św. Jana Pawła II z Lublinem oraz stworzenie aplikacji mobilnej 
będącej wirtualnym muzeum pamięci oraz audioprzewodnikiem po Lubelskim Szlaku Św. Jana Pawła II. Szlak połączy miejsca związane z Wielkim Polakiem i Honorowym Obywatelem Lublina w jedną ścieżkę edukacyjną, która poza walorami pamięci i religijnymi, będzie stanowić 
wyjątkowy produkt turystyczny. Tym samym powstanie „żywy pomnik” Papieża – Polaka, zaś Lublin (obok Krakowa i Wadowic) stanie się głównym Szlakiem Miejsc Papieskich w kraju.

795 500,00

Wykonanie drenażu i odwodnienia wszystkich uliczek zlokalizowanych 
przy ul. Dzierżawnej w Lublinie oraz ulepszenie tych dróg gruntowych 
poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego

Projekt opiera się na założeniu wykonania skutecznej sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzania  wody z opadów atmosferycznych i wód roztopowych. Istnieje możliwość odwodnienia i wykonania drenażu terenu regulującego poziom wód gruntowych wraz z odprowadzeniem ich 
nadmiaru chociażby poprzez podłączenie do istniejącego kanału burzowego czy cieku wodnego. Wykonanie drenażu głębokiego w znaczący sposób obniży poziom wód gruntowych. Właściwy dobór systemu odwodnienia będzie gwarantował jego sprawne działanie przez wiele lat a 
mieszkańcom zapewni bezpieczeństwo i znacząco podniesie jakość życia. Na ulicy Dzierżawnej od wielu lat nie wykonywane były żadne inwestycje, mieszkańcy żyją w warunkach jak z poprzedniej epoki, projekt jest jedyną szansą na poprawę tych warunków. 

1 272 000,00 Realizacja projektu koliduje z pracami związanymi z przebudową ul. 
Lubelskiego Lipca '80.

Projekt ma na celu poprawienie losu zwierząt domowych i gospodarskich poprzez stworzenie profesjonalnego patrolu interwencyjnego złożonego z inspektorów ds. ochrony zwierząt posiadających niezbędną wiedzę z zakresu  dobrostanu zwierząt i panujących przepisów prawa, reagujący 
na wszelkie przejawy okrucieństwa wobec zwierząt.   Sfinansowanie sterylizacji psów i kotów posiadających właścicieli oraz kotów wolnobytujacych – w tym wypadku przewidywane jest odrobaczanie, odpchlenie oraz oznakowanie i przywrócenie ich do środowiska naturalnego. 
Umieszczenie estetycznych kocich domków w dogodnych lokalizacjach dzielnic Lublina. Przeprowadzenie akcji "Zgubiłem się" mającej na celu oznakowanie psów właścicielskich. Prowadzenie kampanii edukacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat 
prawidłowego dobrostanu zwierząt, poszanowania ich praw oraz przekazywanie informacji na temat prawidłowego postępowania w nagłych zdarzeniach ze zwierzętami. 

874 720,00

Budowa Nowoczesnego Parku Rozrywki i Rekreacji Rodzinnej w Lublinie 
"Lubelandia" 

Utworzenie parku rozrywki rodzinnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych: "Lubelandia" na działce 4/3 w dzielnicy Bazylianówka. Będzie to ogólnodostępna strefa rozrywki oraz relaksu dla wszystkich grup wiekowych. Park będzie podzielony na strefy aktywności, wyposażone w sprzęt 
dostosowany dla różnych grup wiekowych, z drugiej zaś strony połączonego w jedną spójną całość placem centralnym. Strefa czerwona – dla najmłodszych dzieci ("naturalny Plac Zabaw"); Strefa Żółta – dla dzieci starszych i młodzieży (m.in. Ze skateparkiem); Strefa zielona – dla 
młodzieży i studentów (m.in. podniebna deskorolka, zjazd linowy); Strefa niebieska – dla dorosłych (siłownia, ścieżka zdrowia); Strefa różowa – relaksu i kultury (miniscena, hamaki); Strefa pomarańczowa – centralna (ławki, miejsca piknikowe). Całość utrzymana będzie w koncepcji parku z 
dużą ilością zieleni. Przy wjeździe przewidziano parking rowerowy i samochodowy. 

Zakup, uzupełnienie brakujących pojemników na szkło i na zbiórkę frakcji 
suchej odpadów komunalnych oraz wymiana wyeksploatowanych 
pojemników w zasobach mieszkaniowych lubelskich spółdzielni 
mieszkaniowych

1. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: pojemniki na zbiórkę szkła typu dzwon o poj. 2,5 m³ – 114 sztuk; pojemniki na frakcję osiatkowane typu Kanarek (ocynkowane) o poj. 2,5 m³  – 390 szt. 
2. Zorganizowanie punktu do odbioru i magazynowania nowych oraz zagospodarowania uszkodzonych i wyeksploatowanych pojemników. 3. Sukcesywne uzupełnianie brakujących pojemników do selektywnej zbiórki szkła oraz pojemniki na frakcje suchą odpadów komunalnych i wymiana 
zniszczonych. 

907 315,00

Remont ulicy Henryka Wiercieńskiego oraz części ulic  Głębokiej i Rowerowej. Celem remontu jest naprawa zniszczonej nawierzchni asfaltowej, wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę brukową, a także zracjonalizowanie miejsc postojowych, przez poziome oznakowanie. Poza tym 
projekt uwzględnia utworzenie znakami poziomymi "mijaczy" oraz drogi rowerowej na przesmyku łączącym Wiercieńskiego z ulicą Rowerową. Dodatkowo przewidziany jest monitoring, ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenia drzew i krzewów, a także mini plac z przeszkodami rowerowymi. 1 266 000,00

Odkryj Marinę! - program stworzenia otwartej przestrzeni rekreacyjnej nad 
Zalewem Zemborzyckim

Ośrodek Marina nad Zalewem Zemborzyckim od momentu powstania był lubelskim centrum rozrywki i rekreacji, miejscem rodzinnym, gdzie każdy mógł znaleźć przestrzeń dla siebie. Dziś jest miejscem zaniedbanym, o którym mieszkańcy Lublina wolą nie pamiętać. To teren o wielkim 
potencjale do stworzenia miejsca przyjaznego rodzinom, dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, a także seniorom. Chcemy z powrotem oddać Marinę mieszkańcom naszego miasta! Projekt "Odkryj Marinę!" zakłada rewitalizację obszarów na zachodnim brzegu Zalewu Zemborzyckiego. 
Chcemy stworzyć nowoczesną, otwartą i tętniącą życiem przestrzeń rekreacyjną. Dzięki realizacji projektu na lubelskiej Marinie powstanie największy w Lublinie plac zabaw z elementami wodnymi, dostosowany dla dzieci w różnym wieku. Przygotowana zostanie Miejska Scena Letnia, 
gdzie odbywać będą się wieczorne seanse kinowe pod chmurką, koncerty muzyczne i zabawy taneczne. Powstanie przestrzeń do wspólnego biwakowania i grillowania, a także siłownia na świeżym powietrzu zachęcająca do aktywności fizycznej. Ponadto rewitalizację przejdzie mała 
architektura, wymienione zostaną ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, generalny remont przejdą aleje spacerowe. Dzięki realizacji projektu Marina znów stanie się centralnym punktem na mapie wakacyjnych letnich, rodzinnych wypadów.

1 499 660,00

Remont nawierzchni szkolnego boiska umożliwiający bezpieczne korzystanie z obiektu oraz montaż sztucznego oświetlenia pozwalający na wykorzystanie obiektu w godzinach wieczornych to ogromna szansa na aktywizację dzieci i młodzieży z naszej dzielnicy zarówno w ramach 
programowych zajęć z W-F jak również pozalekcyjnych zajęć sportowych. 1 499 200,00 pozytywna

Pojedźmy bezpiecznie rowerem wzdłuż ulicy Roztocze. Stwórzmy osiedlową aleję dla mieszkańców. Trakt pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Roztocze będzie stanowił część trasy rowerowej prowadzącej od Zalewu Zemborzyckiego, przez dzielnicę Czuby, Al. Jana Pawła II, Węglin Południowy, 
Węglin Północny obok Domu Kultury przy ul. Judyma, Wąwóz Lipniak. Uzupełni także sieć tras rowerowych pomiędzy al. Jana Pawła II i al. Kraśnicką. Zwiększymy bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, a szczególnie młodzieży i dzieci, które rowerami dojeżdżają niebezpieczną ulicą 
Roztocze do Zespołu Szkół nr 7. Trakt powstanie w myśl założeń rozwoju ruchu rowerowego w mieście Lublin. 

900 000,00

Budowa 318 miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedli 
mieszkaniowych: im. I. J. Paderewskiego, im. K. Szymanowskiego i SBM 
Choiny

Nowe miejsca parkingowe i garaże są potrzebne w całym Lublinie. Szczególnie odczuwalny jest ich brak na osiedlach mieszkaniowych wybudowanych w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Tym bardziej, iż w tamtym okresie nie przewidywano tak dynamicznego rozwoju motoryzacji. Należy 
wykorzystywać każdą dogodną lokalizację by rozwiązać problem parkowania pojazdów. W projekcie proponujemy budowę 318 miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedli: im. I. J. Paderewskiego, im. K. Szymanowskiego i SBM Choiny, zlokalizowanych pomiędzy ulicami A. 
Zelwerowicza i I. J. Paderewskiego. Wybudowane nowe miejsca parkingowe będą służyć mieszkańcom osiedli ale także rodzicom dowożącym dzieci do przedszkola nr 37 na ul. Zakopiańskiej, szkoły języków, a także wiernym z pobliskiego kościoła pw. św. Andrzeja Boboli. Z dogodnych 
parkingów skorzystają także klienci okolicznych sklepów. 

1 192 500,00 pozytywna

Wartość projektu zwiększona do 1 500 000 zł.
W stosunku do części nieruchomości toczą się postępowania o zwrot 
nieruchomości wywłaszczonych na rzecz poprzednich właścicieli, w związku 
z powyższym możliwe wykonanie 230 miejsc. Dlatego konieczna jest zmiana 
tytułu projektu.

Celem projektu jest wsparcie realizacji działań lubelskich Rad Dzielnic. Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta,  a sama rada dzielnicy jest jej organem uchwałodawczym i kontrolnym. Obecnie przeznaczana rezerwa celowa w wysokości  129  000,00 zł jest kwotą niewystarczającą na 
realizację potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic.  W związku z tym po konsultacjach z przedstawicielami poszczególnych Rad zostanie stworzona lista zadań, które zostaną zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach projektu każda Rada Dzielnicy będzie mogła 
otrzymać kwotę ponad 55 tysięcy złotych  (43% obecnej maksymalnej kwoty rezerwy celowej).

1 500 000,00

Projekt odnosi się do funkcjonującego w Gminie Lublin narzędzia jakim jest 
rezerwa celowa. Zakres proponowanych działań wykracza poza zadania 
możliwe do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Wnioskodawca w 
projekcie zakłada z góry uchwalenie przez Radę Miasta Lublin wielkości 
rezerwy celowej na poziomie z roku 2015. Decyzja ta pozostaje poza 
procedurą budżetu obywatelskiego. Przyjmując projekt jako możliwy do 
realizacji należałoby uznać że obejmuje on swoim zakresem wskazane w 
budżecie projektu koszty oraz kwotę rezerwy celowej na rok 2016, równą tej 
z 2015 r. 

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom trzech lubelskich dzielnic: Sławina, Sławinka, Szerokiego spędzania czasu pełnego atrakcji w nowym domu kultury, gdzie będą się odbywać zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Ponadto potrzebne jest stworzenie zaplecza dla 
występów profesjonalnych grup teatralnych czy muzycznych z odpowiednim oświetleniem, nagłośnieniem, a dla widzów wygodne fotele i klimatyzacja.  W obrębie w/w dzielnic brakuje obecnie miejsca działania wokół tożsamości, pamięci, wartości, jakości otaczającej nas przestrzeni. 
Ponadto warto zauważyć istnienie wielu organizacji prowadzących  misję edukacyjno- kulturalną, które mogłyby kontunuować swoje zadania  w jednym miejscu, domu kultury. 

1 440 000,00
Działanie wieloletnie.
Nieruchomość przenaczona do zamiany na nieruchomość przy ul. 
Kurantowej 5 – uchwała nr 26/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 
2014 r. 

Projekt obejmuje budowę kompleksu sportowego przy ul. Żeglarskiej, przeznaczonego do treningów  młodzieżowych grup Motoru Lublin. W ramach kompleksu znalazłoby się: ogrodzone boisko ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 50mx70m, budynek klubowy wraz z szatniami i 
łazienkami oraz parkingi. W kolejnych projektach obiekt podlegałby dalszej rozbudowie, docelowo tworząc kompleksowe centrum treningowe dla dzieci i młodzieży rozpoczynających przygodę z piłką nożną. 1 500 000,00

Poprawa komfortu życia mieszkańców nowego osiedla w rejonie ulicy 
Gęsiej poprzez budowę brakującego odcinka ulicy Gęsiej oraz boiska 
wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią na świeżym powietrzu

Proponowane zgłoszenie naszego projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok dotyczy wybudowania odcinka ulicy Gęsiej w Lublinie, stanowiącego połączenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z nawierzchnią  z kostki brukowej (na odcinku obecnie ułożone są płyty betonowe 
budowlane) oraz zagospodarowanie działki nr 1/17, obręb geodezyjny 40, arkusz 8 przy ul. Jana Pawła II o powierzchni 1632 m², należącej do Gminy Lublin poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. 1 500 000,00

Projekt ma na celu poprawę jakości przestrzeni przy ul. Krótkiej w Lublinie w dzielnicy Śródmieście, polegającym na wprowadzeniu strefy pieszo – jezdnej na całej długości ulicy z uwzględnieniem priorytetowej pozycji pieszych i rowerzystów. Projekt zakłada propozycje miejsc do 
odpoczynku, nasadzenia zieleni, wyznaczenie miejsc parkingowych dla samochodów oraz rowerów. Zaproponowano również punkt czerpania wody pitnej w celu kształtowania zdrowych nawyków. Kolejnym punktem wspierającym ochronę środowiska jest montaż latarni zasilanych energią 
słoneczną. W projekcie uwzględniono również instalację punktu HOT – SPOT.

550 050,00

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe Ponikwody. Przyjazna dolina i 
wzgórze widokowe

Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Ponikwody w głównym punkcie dzielnicy przy ul. Węglarza, między dwoma dużymi osiedlami Rudnik i Bazylianówka.  Centrum zawierać będzie: siłownię na powietrzu, plac zabaw dla dzieci, zadaszoną scenę, 
część ogrodowo - rekreacyjną. W części socjalnej przewidzaine będą toalety i przebieralnia kontenerowa. Całość będzie ogrodzona, oświetlona i wyposażona w infrastrukturę pozwalającą poruszać się po całym centrum. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać kamera monitoringu 
miejskiego, zamontowany będzie także internet szerokopasmowy. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Projekt ma na celu stworzenie miejsca wypoczynku w prężnie rozwijających się osiedlach przy ulicy Bluszczowej. Ponikwoda nie posiada terenów zielonych, 
a tym bardziej miejsca, w którym można się spotkać, porozmawiać, odpocząć, zintegrować. Projekt będzie płucami dzielnicy, zapewniając wszystkim mieszkańcom nieodpłatnie aktywny wypoczynek i miłe spędzanie czasu. Dodatkowo na wskazanej działce chcemy wykonać ścieżkę 
zdrowia, a także pragniemy aby pobliski plac zabaw stał się miejscem dostępnym dla dzieci również w weekendy. 

1 493 450,00

Czyste powietrze w bezpiecznym mieście – poprawa zdrowia i komfortu 
życia oraz kreowanie postawy prośrodowiskowej. Możliwość obserwacji 
skuteczności podejmowanych w Lublinie działań, poprzez system 
monitorowania i udostępnienia danych o środowisku

Projekt zakłada budowę pięciu stacji monitorujących zanieczyszczenie powietrza, hałas, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu wraz z rejestracją sytuacji na drodze. Dzięki temu mieszkańcy Lublina uzyskają wiedzę na temat stanu środowiska naturalnego oraz warunków drogowych. 
Powszechny dostęp do gromadzonych danych pozwoli na obserwacje zmian stanu powietrza, a przez to, ocenę efektywności podejmowanych działań związanych z jego poprawą bądź ochroną. Dodatkowa funkcjonalność systemu, to informacja o aktualnych warunkach pogodowych, 
natężeniu ruchu i związanym z tym hałasem. Poznamy również czas przejazdu pomiędzy miejscami lokalizacji stacji, dzięki detekcji urządzeń Bluetooth.

1 489 703,18

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 39 ust. 
1 zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby 
zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności zabrania się 
lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i 
materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogowego lub 
potrzebami ruchu drogowego. Realizacja projektu możliwa będzie z 
uwzględnieniem powyższej uwagi.

Wychodzimy z założenia, że ideą miasta jest wspieranie pomysłów jego mieszkańców. Większość projektów obywatelskich ma efekt jednorazowy natomiast naszą propozycją jest platforma pozwalająca zrealizować tysiące innych projektów obywatelskich. Nasz projekt składa się z dwóch 
filarów. Pierwszy obejmuje instalację na terenie Lublinia tzw. beaconów (czyli nadajników komunikujących się ze smartfonem), służących do nawigacji podczas gier miejskich, wydarzeń kulturalnych i innych projektów wymagających funkcji mikrolokalizacji. Taka sieć jest aktualnie wdrażana 
w Warszawie i Krakowie. Dzięki sieci każdej osobie przechodzącej obok beacona ze smartfonem, wyświetli się komunikat na temat odbywających się w tym momencie wydarzeń. Drugim filarem projektu jest stworzenieotwartych danych, do których dostęp bedą mieć wszyscy obywatele. 
Będą to dane z sieci beaconów, ale również z innych baz danych, które miasto może udostępnić. Dzięki temu stworzymy środowisko, w którym niezależni programiści bedą mogli zaprogramować szereg aplikacji o charakterze społecznym, kulturalnym, turystycznym czy komercyjnym.

1 386 000,00

Zbliżoną funkcjonalność można osiągnąć dzięki sieci WiFi oraz portalowi 
informacyjnemu z geolokacją czy też aplikacji mobilnej. Sieć WiFi będzie 
tańsza i o znacznie większym zasięgu.
Beacony to rozwiązanie raczej do zamkniętych przestrzeni (np: galerie 
handlowe) i nastawione na treści informacyjno - reklamowe bez możliwości 
dostępu do Internetu. W przestrzeni otwartej lepiej sprawdzi się sieć WiFi.
Technologia nadal mało popularna i trudna do oszacowania kosztów. 

Przedszkola mają za zadanie zapewnić wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci. Warto zadbać o doposażenie tych placówek, aby nasze pociechy chodziły do miejsc, które pozwalają im na rozwijanie ich talentów. Projekt powinien być realizowany, ponieważ po kontakcie z 
dyrektorami przedszkoli stwierdziliśmy, że potrzeby są ogromne. W większości placówek brakuje doposażeń placów zabaw oraz nowoczensych pomocy dydaktycznych. W niektórych placówkach dyrektorzy borykają się z problemami nieszczelnych dachów, które uniemożliwiają 
pomalowanie pomieszczeń. Wiele placówek ma problem z uzyskaniem środków na remont łazienek dla dzieci. Te potrzeby, jak i inne są naprawdę konieczne do realizacji. Im wcześniej zainwestujemy w dzieci, tym szybciej nam się to zwróci. Na uwagę zasługują drobne remonty, jak i 
doposażenie placów zabaw, czy sprzętu dydaktycznego dla dzieci. Zachęcam do głosowania na projekt, który pozwoli doposażyć przedszkola na Twojej dzielnicy. Każde przedszkole otrzyma 50 000 zł na inwestycje, które zostaną opisane w projekcie.

1 400 000,00

Wąwozy na Czechowie są bardzo atrakcyjnym elementem przestrzeni publicznej. Są one w wielu miejscach niezagospodarowane. Projekt jest próbą podniesienia jakości życia na Czechowie, zagospodarowania wąwozu – zachęcenia mieszkańców do częstszego z niego korzystania. 
Projekt dotyczy uzupełniania sieci dróg rowerowych w Lublinie o brakujące odcinki. Celem projektu jest umożliwienie poruszania się rowerem po mieście w sposób szybki i wygodny, bez pokonywania wydłużonej drogi, bez przerywania swojej podróży. Połączenie brakujących odcinków 
dróg rowerowych pozwoli na zachęcenie mieszkańców Lublina do częstszego korzystania z rowerów. Rosnące zatłoczenie na drogach i czas spędzany w korkach, coraz większe koszty podróży samochodowych i negatywne skutki masowej motoryzacji (hałas, spaliny, degradacja 
przestrzeni miejskiej) sprawiają, że coraz więcej mieszkańców Lublina zaczyna wybierać codzienne przemieszczanie się na rowerze do szkoły czy pracy. Sprzyja temu coraz lepsza i z roku na rok lepiej powiązana infrastruktura rowerowa, a także strategiczne dokumenty przyjęte przez 
Urząd Miasta (zwłaszcza Polityka Rowerowa Miasta Lublin z 2011 roku) zakładające, że w 2025 roku odsetek podróży przy użyciu roweru wyniesie 15%. Kształtowanie dobrych nawyków komunikacyjnych i odpowiedzialności za jakość miasta, w którym żyjemy, wzorem prorowerowych 
krajów jak Dania czy Holandia. Kolejnym powodem przemawiającym za uzupełnieniem systemu dróg rowerowych w Lublinie jest zwiększenie szans na sukces roweru miejskiego. Dzięki powstaniu nowych odcinków dróg rowerowych umożliwimy bezpieczniejsze poruszanie się dla 
mieszkańców, a także skróci pokonywany dystans.

1 491 400,00
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D-57 Budowa systemu ścieżek rowerowych w Lublinie ogólnomiejski pozytywnie

D-58 Ponikwoda

D-59 Kalinowszyzna pozytywna

D-60 pozytywna

D-61 Czechów Północny

D-62 Szlak Miniatur Lublina Śródmieście pozytywna

D-63 Utworzenie linii autobusowej Żeglarska – Węglin Wrotków , Czuby, Węglin Projekt ma na celu stworzenie linii autobusowej łączącej dzielnice Wrotków , Czuby i Węglin. pozytywna

D-64 Czuby pozytywna

D-65 Wrotków

D – 66 Sławinek pozytywna

Projekt przeniesiony z projektów małych. Poprzedni numer M – 68.
D – 67 Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" Dziesiąta Projekt przeniesiony do projektów małych. Numer M – 74.
D – 68 Ścieżka "Karolina" Konstantynów, Rury Połączenie osiedla Konstantynów ze ścieżką rowerową do Zalewu Zemborzyckiego. pozytywnie Projekt przeniesiony z projektów małych. Poprzedni numer M – 94.

D – 69 Modernizacja ulicy Magdaleny Brzeskiej Rury pozytywna
Projekt przeniesiony z projektów małych. Poprzedni numer M – 105. 

D-70 Ruch, relaks i radość w każdym czasie Felin pozytywna

Projekt przeniesiony z projektów małych. Poprzedni numer M – 122. 

Projekt dotyczy uzupełnienia sieci dróg rowerowych w Lublinie o brakujące odcinki. Celem projektu jest umożliwienie poruszania się rowerem po mieście w sposób szybki i wygodny, bez pokonywania wydłużonej drogi, bez przerywania swojej podróży. Połączenie brakujących odcinków 
dróg rowerowych pozwoli na zachęcenie mieszkańców Lublina do częstszego korzystania z rowerów. Rosnące zatłoczenie na drogach i czas spędzany w korkach, coraz większe koszty podróży samochodowych i negatywne skutki masowej motoryzacji (hałas, spaliny, degradacja 
przestrzeni miejskiej) sprawiają, że coraz więcej mieszkańców Lublina zaczyna wybierać codzienne przemieszczanie się na rowerze do szkoły czy pracy. Sprzyja temu coraz lepsza i z roku na rok lepiej powiązana infrastruktura rowerowa, a także strategiczne dokumenty przyjęte przez 
Urząd Miasta (zwłaszcza Polityka Rowerowa Miasta Lublin z 2011 roku), zakładające że w 2025 roku odsetek podróży przy użyciu roweru wyniesie 15%. Kształtowanie dobrych nawyków komunikacyjnych i odpowiedzialności za jakość miasta, w którym żyjemy, wzorem pro-rowerowych 
krajów jak Dania czy Holandia. Kolejnym powodem przemawiającym za uzupełnieniem systemu dróg rowerowych w Lublinie jest zwiększenie szans na sukces roweru miejskiego. Dzięki powstaniu nowych odcinków dróg rowerowych umożliwimy bezpieczniejsze poruszanie się dla 
mieszkańców a także skróci pokonywany dystans.
1) Przebudowa skrzyżowania Chodźki/Smorawińskiego – obniżenie krawężników oraz dostosowanie sygnalizacji świetlnej dla rowerzystów - ok 30 000 zł (zapewnienie ciągłości drogi rowerowej) na zadanie dostosowanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Szeligowskiego/Czapskiego (wspólna 
blenda) oraz dobudowanie ok 10 m ścieżki rowerowej/ew. wytyczenie oraz dobudowanie odcinka 15 m  ścieżki rowerowej od Ronda Choiny/Szeligowskiego - w kierunku stacji LPG działka nr 1/42 - skrót rowerowy.
2) pkt 4) wybudowanie drogi rowerowej na ul. Walecznych od Al. Andersa do ul. Podzamcze - długość ok 400 m na odcinku wzdłuż Jana Pawła II od strony północnej (tj. od wjazdu na ścieżkę rowerową) w kierunku ul. Romantycznej z przejazdem rowerowym na przejściu dla pieszych w 
kierunku przystanku MPK - połączenie się z siecią ścieżek rowerowych - długość ok 280 m oraz odcinek 150 m (obecnie są tam płyty betonowe) od ul. Wyżynnej 43 do połączenia w system ścieżek rowerowych w kierunku wąwozu na Czubach – adnotacja – zmiana lokalizacji na ścieżkę 
rowerową pomiędzy budynkiem ul. Wyżynna 51 a wymiennikownią. Odcinek ok. 400 m.

1 499 000,00

Budowa uzbrojenia  podziemnego   ulicy  Poziomkowej  na   podstawie  
decyzji  Prezydenta Miasta Lublin  nr 311/14  Ldz. AB-ID-II.6740.4.20.13 z  
dnia 27.03.2014 r.  o zezwoleniu  na  realizację   inwestycji drogowej 
budowa drogi gminnej nr 106572L  ulicy Poziomkowej   - uprawomocnionej 
w dniu 06.05.2014 r.

Budowa   uzbrojenia  podziemnego   ulicy. Poziomkowej  na   podstawie  decyzji  Prezydenta Miasta Lublin  nr 311 / 14  Ldz. AB-ID-II.6740.4.20.13. z  dnia 27.03.2014 r .
o zezwoleniu  na   realizację   inwestycji   drogowej:   budowa drogi gminnej nr 106572 L ulicy Poziomkowej - uprawomocnionej  w dniu  06.05.2014 r. w tym : 
I Budowa  sieci   kanalizacji  sanitarnej   w  ulicy  Poziomkowej    I etap  -   o długości  :  301,06  m.  
II Budowa  sieci   kanalizacji  deszczowej   w  ulicy  Poziomkowej   -  (I  ETAP)   -   o długości  :  387,30 m. 
III Budowa  sieci   wodociągowej   w  ulicy  Poziomkowej  (I  ETAP) :   o długości  :  393,40  m.                    
IV  Budowa  sieci oświetlenia   drogowego   ulicy    Poziomkowej składającej się z następujących elementów: Słupów  oświetleniowych aluminiowych  anodowanych  - 14 kpl 
- Kabla    Y K Y 5 x 16 mm² -  566,0 m.

1 227 834,00
Wniosek został podzielony na części w celu obniżenia kosztów. Celem 
wniosku jest realizacja uzbrojenia bez budowy drogi. Gmina Lublin realizuje 
drogi wraz z uzbrojeniem, a nie samo uzbrojenie. 

Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 
10 w Lublinie

Istniejące boisko ma zniszczoną i nierówną nawierzchnię asfaltową niespełniającą wymogów do prowadzenia jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Boisko jest niebezpieczne i urazowe. Często nie jest użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Szkoła ma jedną z najuboższych baz 
sportowych spośród wszystkich szkół w Lublinie. Boisko nie było modernizowane od ponad 30 lat. Projekt zakłada budowę nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole, składającego się z boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, bieżni lekkoatletycznej 
oraz trybun. Ponadto zaplanowano uporządkowanie i ogrodzenie całego terenu szkoły.  Projekt wskazuje na elementarne potrzeby dzieci w zakresie bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych, dlatego powinien być realizowany w pierwszej kolejności. Ponadto nowy obiekt będzie służył 
wszystkim mieszkańcom Dzielnicy. Inicjatorami projektu są Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 oraz Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna.

1 400 000,00

Lublin Aktywny – dokończenie i modernizacja Parku Jana Pawła II na 
Czubach

Czuby Południowe, Czuby Północne, 
Węglin Południowy

Park Jana Pawła II jest sercem Czubów. Projekt zakłada jego rozbudowę tak, aby zapewnić mieszkańcom nowe tereny rekreacyjne, wygodną komunikację pieszą i rowerową oraz integrację okolicznych osiedli. Najważniejsze elementy projektu to: 
- budowa nowych połączeń pieszych i rowerowych, 
- budowa dwóch wybiegów dla psów, siłowni oraz fontanny,  
- doświetlenie wąwozu, 
- uzupełnienie małej architektury: ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody, 
- dosadzenie zieleni.

1 480 500,00

Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego w Lublinie. 

Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej z drenażem i piłkochwytami przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Śliwińskiego w Lublinie zakłada usytuowanie inwestycji na terenie stanowiącym w całości własność Gminy Lublin (obecnie istniejące, zdegradowane boisko z trawy 
naturalnej położone jest w ok. 1/3 swojej powierzchni na działce stanowiącej własność prywatną). Rewitalizacja terenu polegać będzie m.in. na wybudowaniu nowej murawy boiska z trawy syntetycznej o wymiarach 67x105m z drenażem, montażu nowych bramek, wykonaniu piłkochwytów o 
wysokości całkowitej ok. 4m jako elementów ogrodzenia. Zakłada się rezerwę terenu na wyposażenie obiektu w trybuny na ok. 100 miejsc na skarpie od strony Szkoły Podstawowej nr 43. 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w liczącej ok. 60 tys. mieszkańców dzielnicy mieszkaniowej Lublina w północnej części miasta (w okolicy powstaje nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Koncertowej). Inwestycja wpłynie na wzrost 
aktywności mieszkańców w zakresie kultury fizycznej oraz upowszechnienie zdrowego trybu życia. W wyniku realizacji projektu w zasadniczy sposób ulegnie poprawie estetyka terenu, umożliwiając mieszkańcom spędzanie wolnego czasu w przyjaznym otoczeniu.  

 1 480 000,00

Część terenów wskazanych we wniosku objęta jest postępowaniem o zwrot 
nieruchomości wywłaszczonych na rzecz poprzednich właścicieli. 

Mieszkańcy Lublina mogą poszczycić się wieloma interesującymi zabytkami, które chętnie odwiedzają. Niestety nie wszystkie te obiekty są dostępne w równie ciekawy sposób dla wszystkich grup społecznych. Aby uatrakcyjnić i udostępnić nasze miasto w nowatorski sposób, powstał 
projekt "Szlak Miniatur Lublina". Zakłada on zminiaturyzownie 7 zabytków jak również zaprojektowanie i wykonanie planu Pomnika Historii i Dzielnicy Żydowskiej. Miniatury jak i plany wykonane będą z brązu z dbałością o szczegóły, estetykę wykonania i dostępność dla różnych grup 
społecznych (osób niepełnosprawnych, rodzin z z dziećmi). Szlak Miniatur Lublina będzie miał charakter edukacyjny, będzie atrakcyjny turystycznie oraz odpowiednio dostosowany, tak aby każdy mieszkaniec mógł z niego korzystać. Chcemy dać mieszkańcom Lublina powód do dumy, 
który na stałe wpisze się w krajobraz miasta i będzie służył wszystkim bez wyjątku. 

1 189 000,00

1 470 000,00
Budowa chodników wzdłuż ul. Orkana, ścieżki rowerowej oraz zjazdów dla 
osób niepełnosprawnych po obu stronach kładki nad ulicą Orkana

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Orkana po stronie osiedla Łęgi od skrzyżowania przy ul. Armii Krajowej do ul. Zwycięskiej , wymiana chodnika po stronie osiedla Błonie i budowa ścieżki rowerowej na odcinku od wjazdu w ulicę Kawaleryjską do ul. Zwycięskiej. Budowa trzech zjazdów dla 
osób niepełnosprawnych w rejonie kładki pomiędzy osiedlami Błonie i Łęgi. 1 104 250,00

Wykonanie skweru rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem i siłownią na 
świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży w rejonie ulicy Wapowskiego w 
Lublinie

Mieszkańcy osiedla Zielonego, zlokalizowanego przy ulicach Domeyki, Olechnowicza i Wapowskiego pozbawieni są jakiejkolwiek infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i mlodziezy. Na terenie osiedla powstają kolejne budynki mieszkalne, które są zasiedlane przez młode małżeństwa z 
dziećmi. Małe placyki zabaw (często z ubogą infrastrukturą) umieszczone przy niektórych budynkach nie sa wystarczajce dla tak licznej grupy młodych obywateli, potrzebujących dużo ruchu na świeżym powietrzu. W związku z powyższym wnosimy o wykonanie na działce nr 126/8 przy ul. 
Wapowskiego, stanowiącej własność Gminy Lublin, terenu rekreacyjnego z placem zabaw, boiskiem dla dzieci i młodzieży oraz siłownią na świeżym powietrzu.
Kultywacja aktywnego spędzania czasu jest bardzo istotną rzeczą dla prawidłowego i zdrowego rozwoju społeczeństwa. Wobec powyższego prosimy o poparcie i realizację inwestycji.

560 000,00

Wnioskowana inwestycja zlokalizowa jest na terenach przeznaczonych w 
planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne. Na 
wnioskowanym obszarze planowane jest wykonanie skrzyżowania 
drogowego.

Przebudowa "górnego" odcinka ul. Jaśminowej wraz z chodnikiem, 
oświetleniem i odwodnieniem

Przebudowa drogi lokalnej, polegajaca na wykonaniu utwardzenia nawierzchni oraz chodnika, oświetlenia i odwodnienia. Obecnie ten odcinek ulicy to droga gruntowa o bardzo nierównej nawierzchni, utrudniającej ruch pieszy i samochodowy zwłaszcza po opadach deszczu, kiedy stan 
drogi staje się katastrofalny. W stanie aktualnym ulica nie posiada wyodrębnonej jezdni  ani chodników  czy latarni, co stanowi poważne niebezpiczeństwo ruchu. Pomimo wielu doraźnych napraw  przez ZDM nawierzchnia ulicy jest w  coraz gorszym stanie. Utrudniony jest dostęp dla 
prowadzenia bieżącej obsługi komunalnej (wywóz śmieci) i dostęp do budynków  dla służb ratowniczych (np. Straż Pożarna, pogotowie). Droga ta stanowi jedyny dojazd do istniejących tam posesji, ponieważ wjazd od strony Al. Warszawskiej został zablokowany w związku z przebudową 
Al. Solidarności. Budowa drogi wpłynie na poprawę warunków  życia mieszkańców  ulicy Jaśminowej, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej.

700 000,00

700 000,00
Przedmiotem projektu jest modernizacja ulicy Magdaleny Brzeskiej, stanowiącej własność Gminy Lublin. Główne założenia projektu to remont chodników zlokalizowanych wzdłuż ulicy, utworzenie nowych miejsc parkingowych, remont nawierzchni drogi, utworzenie bezpiecznych przejść dla 
pieszych, uporządkowanie zasad ruchu pojazdów poprzez montaż właściwych znaków drogowych i progów zwalniających, rekultywacja terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym. Bezpieczeństwo pieszych, a szczególnie dzieci i młodzieży w drodze do szkoły to jedna z 
podstawowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców od władz bezpiecznego miasta.

730 000,00

Miejsce rekreacyjno – sportowe do zabawy i wypoczynku. Projekt adresowany jest głównie do mieszkańców dzielnicy Felin. Odbiorcami mogą być grupy docelowe o zróżnicowanej rozpiętości wiekowej (od juniora do seniora) oraz dla osób posiadających różnorodne zainteresowania i 
chcących aktywnie spędzić wolny czas. Kompleks w postaci siłowni na świeżym powietrzu wraz z placem zabaw oraz sceną teatralno-artystyczną (muszla koncertowa) oraz wolną przestrzenią o charakterze piknikowo - grillowym. Projekt rozplanowany w sposób taki, iż poszczególne jego 
elementy składowe można wykorzystywać niezależnie od siebie w każdym czasie. 1 500 000,00
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