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PROJEKTY MAŁE
Nr Dzielnica Tytuł projektu Koszt Ocena

M - 1 Bronowice Ocena pozytywna.
M-2 Rury Ulice Gliniana i Głęboka Ocena pozytywna.

M - 3 Sławin

M - 4 Ogólnomiejski Zmniejszenie zadłużenia miasta

M - 5

M - 6

M - 7 Stare Miasto Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: koszt zwiększony do 300 000 zł

M - 8 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

Pogodna ulica, niech sąsiadów 
zachwyca 174 000,00 zł

175 000,00 zł

Bezpieczny chodnik na ul. 
Sławinkowskiej przy Ogrodzie 
Botanicznym - etap I 175 000,00 zł

Ocena negatywna: Brak możliwości kontynuacji chodnika zakończonego przy 
posesji nr 14a do ul. Platanowej. Na dalszych odcinkach ul. Sławinkowskiej nie 
ma możliwości poprowadzenia chodnika o odpowiedniej szerokości ze względu 
na konfigurację terenu, istniejące oświetlenie i rosnące drzewa. 

300 000,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – zegar będzie mógł być umieszczony w 
innej lokalizacji, ze względu na zabytkowy charakter budynku Ratusza. 

Wrotków, 
Zemborzyce

Budowa bezpiecznego połączenia 
Zemborzyc z os. Nałkowskich - 
chodnik, oświetlenie, monitoring i 
stacja napraw rowerów 270 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: realizacja możliwa z wyłączeniem działki 
30/9. Koszt zwiększony do 350 000 zł – przechodzi do projektów dużych - 
nowy numer D-60

Czuby 
Południowe

Budowa zatok parkingowych przy 
ul. Szafirowej 288 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ilość miejsc zostanie wyznaczona na 
etapie realizacji z wyłączeniem wycinki drzew.

Remont chodnika na ul. 
Lubartowskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kowalską do Al. 
Solidarności 280 000,00 zł

Zapobieganie bezdomności 
zwierząt: sterylizacje, kastracje, 
czipowanie 300 000,00 zł
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M - 11 Dziesiąta

M - 12 Bronowice Parkingi przy ul. Puchacza

M - 13 Ogólnomiejski

M - 14 Ogólnomiejski

M - 15 Konstantynów

M - 16 Ogólnomiejski Ekstrakasa dla Motoru Lublin

Modernizacja dróg ze schodami i 
podjazdem dla wózków - przejścia z 
ul. Nadrzecznej do placu zabaw nad 
rz. Czerniejówką 136 500,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – wartość projektu zwiększona do 275 000 
zł

50 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że należy wykonać inwentaryzację pod 
kontem możliwych lokalizacji miejsc parkingowych, tak, żeby maksymalnie 
zachować zieleń na osiedlu. Koszt realizacji należy zwiększyć do 300 000 zł.

Centrum Aktywności Sportowej 
Bronowice /etap 1/ 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: konieczne jest połączenie projektów M-13 
i M-14. Ze zwględu na stan obiektu należy wykonać dokumentację projektową 
na całość i w oparciu o nią modernizować obiekt. Szacunkowy koszt zadania to 
ok 1 200.000 zł – przeniesiony do projektów dużych – nowy numer D 61.

Centrum Aktywności Sportowej 
Bronowice /etap 2/ 300 000,00 zł

Remont ul. Antoniego 
Jeziorańskiego 142 419,12 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: kwota projektu zwiększona do 175.000 zł

300 000,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: nie jest możliwe zobowiązanie do 
zatrudnienia przez klub wskazanych we wniosku zawodników.
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M - 17 Ocena pozytywna

M - 18 Kośminek

M - 19 Felin

M - 20 Podwórzec na Węglinie Północnym Ocena pozytywna

M - 21 Ocena pozytywna

M - 22 Śródmieście

M - 23 Rury

M - 24 Tatary

Czechów 
Południowy

Nowe oświetlenie dla Czechowa - 
jaśniej na os. Karłowicza 170 000,00 zł

Rozbudowa miejsc parkingowych 
przy Szkole Nr 32 w Lublinie przy 
ulicy Tetmajera i Kosmonautów. 170 000,00 zł Ocena negatywna:  zadanie realizowane jest w tym roku.

Bezpieczna ulica – poprawa 
bezpieczeństwa drogowego na 
Felinie 175 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: zbyt wąski pas drogowy nie ma 
technicznych możliwości na wyznaczenie pełnowymiarowych zatok do 
parkowania równoległego. Można poszerzyć chodnik i wyznaczyć miejsca 
parkingowe z częściowym parkowaniem na jezdni i chodniku.

Węglin 
Północny 299 970,00 zł

Czuby 
Północne

Remont nawierzchni asfaltowej 
części ulicy Fantastycznej 300 000,00 zł

Reaktywacja Szkoły Podstawowej 
nr 9 przy ul. Lipowej 25 175 000,00 zł Ocena negatywna: prowadzenie szkoły jest zadaniem wieloletnim

Reaktywacja Szkoły Podstawowej 
nr 35 przy ul. Wajdeloty 12 175 000,00 zł Ocena negatywna: prowadzenie szkoły jest zadaniem wieloletnim

TATARY- miejsca parkingowe przy 
ul. Gospodarczej 111 300,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: liczba miejsc parkingowych zostanie 
szczegółowo określona na etapie realizacji z maksymalnym zachowaniem 
zieleni. Wartość projektu - 175.000 zł.
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M - 26 Alejami Wąwozu dla Czechowa Ocena pozytywna

M - 28 Ogólnomiejski Aktywny Student projekt wycofany przez wnioskodawcę

M - 29 Ocena pozytywna

M - 30 Felin

M - 31 Sławin

M - 32 Rury Ocena pozytywna

M - 33 Rury

Czechów 
Południowy 174 090,00 zł

272 000,00 zł

Kalinowszczyz
na

Przebudowa nawierzchni płyty 
boiska, wykonanie przyłącza 
energetycznego do zasilania imprez 
okolicznościowych 175 000,00 zł

Wydłużenie tras kilku linii 
autobusowych 300 000,00 zł

Ocena negatywna szacunkowy koszt projektu to 5 162 933,79 zł. Kwota ta 
wychodzi znacznie ponad mozliwości Budżetu Obywatelskiego

Budowa sygnalizacji świetlnej 
przejścia dla pieszych przez ul. 
Willową + nowa stacja rowerowa 
dla Botanika (przy skrzyżowaniu 
ulic Poligonowa i Ducha) 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: koszt stacji rowerowej - 180 000zł. 
Sygnalizacja świetlna na ul. Willowej będzie efektywniejsza na skrzyżowania 
dróg publicznych - generujących znaczny ruch kołowy i pieszy. W 
zaproponowanej lokalizacji na wysokości kościoła, sygnalizacja obsługiwałaby 
jedynie krótką drogę dojazdową do zamkniętego terenu, stanowiącego dojazd 
tylko do 3 budynków mieszkalnych i kościoła.
Proponowane wskazane miejsca do budowy sygnalizacji w bliskim sąsiedztwie 
to skrzyżowanie z ul. Altanową, Relaksową lub. Tarasową. Koszt budowy 
sygnalizacji to 500 000 zł. Łączna wartość projektu 680 000 - przechodzi do 
projektów dużych – nowy numer D-78

Dostosowanie Filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lublinie do 
potrzeb osób starszych, 
niewidomych i niedowidzących. 126 900,00 zł

Remont chodnika na ul. Grażyny 
(dot. ciągu pieszego przy budynku 
Nr 17) 51 975,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że należy zwiększyć zakres remontu w 
całym ciągu od ul. Rymwida aż do apteki. Koszt projektu zwiększony do 175 
000 zł
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M - 34 Głusk

M - 35 Głusk

M - 36 Ogólnomiejski

M - 37 Ogólnomiejski Aktywny Student Ocena pozytywna

M - 38 Bronowice

M - 39 Sławin

Lepsza Zdrowa - wzmocnienie 
nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa 
infrastruktury drogowej szansą dla 
podniesienia bezpieczeństwa i 
rozwoju dzielnicy Głusk 174 544,80 zł

Ocena negatywna – realizacja tego projektu możliwa jest w cyklu 2 letnim, a 
to jest niezgodne z założeniami budżetu obywatelskiego.

PARAFIALNA -ulica przy 
cmentarzu w dzielnicy Głusk 170 625,00 zł

Ocena negatywna - Ulica Parafialna jest drogą gruntową. Jej realizacja 
wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji a sama budowa 
przekroczyłaby 1 rok i możliwości finansowe budżetu obywatelskiego. 

Prezydent Lublina potrzebuje 
doradców 175 000,00 zł

Ocena Negatywna. W ramach głosowania w Budżecie Obywatelskim nie ma 
możliwości kształtowania kadr w ramach Urzędu Miasta Lublin. Zatrudnienie 
pełnomocników w Urzędzie Miasta Lublin wynika z potrzeb władz Miasta. 
Osoby takie pełnią funkcję doradczą dla władz i pracowników urzędu oraz 
koordynacyjną przy realizacji konkretnych przedsięwzięć. Decyzja w tym 
zakresie podejmowana jest na podstawie analizy potrzeb i wyzwań stojących 
przed Miastem Lublin. Idea powołania bądź zatrudnienia osoby na funkcji 
pełnomocnika jest taka, że ma ona realizować bądź koordynować zadanie 
wskazane przez Prezydenta. Nie może ona być podjęta na podstawie wskazania 
głosowania w Budżecie Obywatelskim. W ramach tej procedury nie jest 
możliwe ingerowanie w strukturę wewnętrzną Urzędu Miasta Lublin oraz 
strukturę zatrudnienia w komórkach organizacyjnych.

300 000,00 zł
Stacja z rowerami do wypożyczenia 
przy kompleksie krytej pływalni na 
ulicy Łabędziej 90 000,00 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – koszt stacji 180 000 zł. 

Sławin. Poprawa infrastruktury 
osiedlowej 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – Montaż piłkochwytów i innych 
elementów na boisku nie jest możliwy, ponieważ nie ma możliwości dojechania 
ciężkim sprzętem do działki. Koszt wykonania oświetlenia ulicy Szafranowej to 
250.000 zł , remont chodnika przy ul. Zbożowej – 150 000. Przeniesiony z 
projektów małych – nowy nr to D-75
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M - 40

M - 41 Latarnie na Lipniaku - kontynuacja Ocena pozytywna

M - 42 Rury

M - 43 Zemborzyce

M - 44 Ogólnomiejski Aktywny Uczeń Ocena pozytywna

M - 45 EKO bazarek osiedlowy

M - 46 Ocena pozytywna

M - 47 Tatary Miejsca parkingowe na Tatarach

M - 48 Ponikwoda

Czuby 
Południowe

Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych wzdłuż bloku przu ul. 
Wyżynnej 21 126 900,00 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt należy podnieść do 150 000 zł

Czuby 
Południowe 299 000,00 zł

Plac zabaw przy ul. Głębokiej 
20,22,24 w Lublinie 157 500,00 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszty podnieść do 175 000 zł

Stacja rowerowa i siłownia na 
świeżym powietrzu w 
Zemborzycach 162 750,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt stacji rowerowej to 180 000 zł. 
Wartość projektu należy podnieść do 270 000 zł

299 950,00 zł

Węglin 
Południowy 257 600,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – koszt inwestycji należy podnieść do 500 
000 – przechodzi do projektów dużych - nowy numer to D-63

Węglin 
Południowy

Oświetlenie skwerów przy ul. 
Szczecińskiej i ul. Gdańskiej oraz 
placu zabaw z siłownią przy ul. 
Łukowskiej 228 000,00 zł

175 000,00 zł
Ocena negatywna: nie ma możliwości stworzenia miejsc parkingowych w 
pasie drogowym, bo wiąże się to ze zbyt dużą wycinką drzew.

Grzebowisko dla małych zwierząt 
domowych 300 000,00 zł

Ocena negatywna: opracowywane jest Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta, w którym przewidziano 
miejsce pochówku małych zwierząt. Niestety na razie tereny te stanowią 
własność prywatną, a wykup gruntu jest niezgodny z zasadami Budżetu 
Obywatelskiego.
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M - 49 Ocena pozytywna

M - 50 Ocena pozytywna

M - 51 Ponikwoda

M - 52 Sławin

M - 53 Konstantynów Ocena pozytywna

M - 54 Ocena pozytywna

M - 55 Za Cukrownią

Czechów 
Północny

Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą 
i z rodziną czas płynie zdrowo na 
placu zabaw pod chmurką, 
zbudowanym odlotowo! Budowa 
placu zabaw. 300 000,00 zł

Czechów 
Północny

Rewitalizacja terenu SP16 - W 
szkole i po lekcjach aktywność 
sportowa na sztucznej trawie 
zawsze bezpieczna i zdrowa! 
Remont mini boiska. 300 000,00 zł

Zwiększenie funkcjonalności boiska 
trawiastego Lubelskiego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – koszt zwiększony do 500 000 zł – 
przechodzi do projektów dużych

Modernizacja pętli autobusowej 
przy ulicy Zbożowej 25 800,00 zł

Ocena negatywna: przebudowa pętli znajduje się w puli przygotowywanych 
zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE.

Dla naszych dzieci - budowa placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
57 w Lublinie 196 500,00 zł

Czuby 
Południowe

Doposażenie placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 51 45 500,00 zł

Wykonanie rzeźby lubelskiego idola 
piłkarstwa Władysława ŻMUDY i 
tablic upamiętniających 
młodzieżowych piłkarskich 
Mistrzów Polski lat 1967 i 1971 167 500,00 zł

Ocena negatywna: Kwestie wznoszenia w Lublinie pomników reguluje 
odrębna uchwała Nr 775/XXXI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 23 maja 2013 
r. w sprawie zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin. Wniosek w 
sprawie wzniesienia pomnika na terenie Miasta Lublin może być zgłoszony 
przez każdy z podmiotów, któremu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, 
zgodnie ze Statutem Miasta Lublin. W związku z powyższym nie ma niestety 
możliwości przeprowadzenia procedury budowy pomnika na podstawie 
wniosku zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim.
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M - 56 Rury Ocena pozytywna

M -57 Dziesiąta Ocena pozytywna

M -58 Ogólnomiejski Aktywni Młodzi Pełni Pasji Ocena pozytywna

M - 59 Za Cukrownią Ocena pozytywna

M - 60 Sportowe Lato/Zima 2019 Ocena pozytywna

M - 61 Ocena pozytywna

M - 62 Ocena pozytywna

M - 63 Ogólnomiejski Boiska na terenach LKJ Ocena pozytywna

M - 64

Nowe ogrodzenie dla Przedszkola 
Nr 33 im. Kubusia Puchatka w 
Lublinie 261 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury 
drogowej dzielnicy Dziesiąta w 
Lublinie - budowa oświetlenia w ul. 
Iwaszkiewicza 300 000,00 zł

300 000,00 zł

Modernizacja boiska szkolnego w 
Szkole Podstawowej nr 20 w 
Lublinie 112 985,40 zł

Sławinek
66 000,00 zł

Węglin 
Południowy

Dokończenie oświetlenia ulicy 
Lazurowej wraz z częścią ulicy 
Krwawicza. 229 900,00 zł

Czuby 
Północne

Remont boisk sportowych na 
osiedlu Błonie 300 000,00 zł

300 000,00 zł

Czuby 
Północne

Odkupienie dwóch boisk przy ul. 
Husarskiej od osób fizycznych. 300 000,00 zł

Ocena negatywna – wykup gruntów nie jest zgodny z regulaminem budżetu 
obywatelskiego.
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M - 65 Ogólnomiejski Amatorskie Ligi Lublina Ocena pozytywna

M - 66 Ocena pozytywna

M - 67 Sławinek Ocena pozytywna

M - 68 Ogólnomiejski

M - 69 Wieniawa

M - 70 Dziesiąta Ocena pozytywna

M - 71

300 000,00 zł

Czechów 
Południowy

Park edukacyjno-terapeutyczny "Ja i 
mój świat" dla dzieci 
niepełnosprawnych, z autyzmem i 
Zespołem Aspergera 290 000,00 zł

 Zajęcia ogólnorozwojowe w parku 
trampolin 52 500,00 zł

Zakup i montaż 50 ławek na terenie 
miasta 79 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że zawsze tam gdzie ławka należy 
zamontować kosz. Koszty projektu należy więc zwiększyć o do 140 000.

Budowa miejsc parkingowych przy 
przychodni zdrowia oraz 
termomodernizacja budynku 
przychodni. 278 000,00 zł

Ocena negatywna: Koszt termomodernizacji to ok 1,5 mln zł, co oznacza że 
znacznie przekracza on możliwości budżetu Obywatelskiego. Ponadto nie jest 
możliwa budowa miejsc parkingowych, ze względu na brak miejsca (tak by było 
to zgodnie z przepisami). Dodatkowo w tym rejonie jest mało zieleni. 
Stworzenie miejsc parkingowych w tej lokalizacji wpłynie negatywnie na jej 
zasób.

Równo po Dziesiątej - chodniki i 
miejsca parkingowe ! 300 000,00 zł

Hajdów-
Zadębie

Ul. Jana Kasprowicz – latarnie 
uliczne + nowa pracownia 
komputerowa dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 48 174 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt oświetlenia wyniesie 159 000 zł. 
Wartość całego projektu należy zwiększyć do 189 000 zł
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M - 72

M - 73 Rury

M - 74 Dziesiąta Piknik na Dziesiątej Ocena pozytywna

M - 75 Dziesiąta

M - 76 Ogólnomiejski

M - 77 Ogólnomiejski

Hajdów-
Zadębie

Zdrowie dzieci i mieszkańców+ 
siłownia zewnętrzna przy Szkole nr 
48 + nowe elementy placów zabaw 
przy bloku Mełgiewska 40A i 
os.Grygowej 174 000,00 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt należy podnieść do 300 000 zł

Rozbudowa bazy sportowej XXX 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
księdza Jana Twardowskiego w 
Lublinie 129 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ławki należy zawsze stawiać razem z 
koszem na śmieci, więc do projektu musimy dodać kosze, a wartość projektu 
zwiększyć do 150 000 zł

300 000,00 zł

Bezpiecznie i spokojnie na 
Kunickiego - poprawa 
bezpieczeństwa pieszych, poprawa 
jakości mieszkania, uspokojenie 
ruchu 300 000,00 zł

Ocena negatywna: ul. Kunickiego zlokalizowana jest w pasie drogi 
wojewódzkiej. Na drogach tej klasy oddziela się ruch pieszy od 
kołowego,dlatego nie może być mowy o obniżeniu krawężników na całej jej 
długości. Nie może być mowy o ograniczeniu prędkości do 30 km/h na tej 
klasie drogi.

Wolniej znaczy bezpieczniej - cykl 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 50 000,00 zł

Ocena negatywna –Projekt Budżetu Obywatelskiego nie może ingerować w 
stosunki pracy oraz zadania wynikające z umów zawieranych na podstawie 
kodeksu pracy pomiędzy pracodawca a pracownikami. Realizacja projektu jest 
możliwa w zakresie organizacji cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, stref uspokojonego ruchu, infrastruktury pieszej, infrastruktury 
rowerowej. Szkolenia takie mogą być skierowane do pracowników i pracownic 
instytucji publicznych oraz członków i członkiń rad dzielnic. Niestety na etapie 
organizacji szkoleń Urząd Miasta Lublin nie jest w stanie stwierdzić kto 
dokładnie weźmie w nich udział ani jaka będzie frekwencja.

Studiuję w Lublinie - jestem 
Lubelakiem; kampanie promujące 
głosowanie oraz płacenie podatków 
w Lublinie 50 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt kampanii należy zwiększyć do 
300 000 zł.
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M - 78 Śródmieście Maszt 100-lecia Niepodległości

M - 79 Szerokie Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie

M - 80

M - 81 Dziesiąta

M - 82 Dziesiąta

M - 83 Bronowice

M - 84 Bronowice Ocena pozytywna

M - 85 Śródmieście

50 000,00 zł Ocena negatywna – rondo objęte jest unijnym projektem przebudowy.

175 000,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami , że realizacja możliwa do wysokości 
środków.

Kalinowszczyz
na

Wspólnie odnawiamy Słomiany 
Rynek! 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że w ramach realizacji należy wykonać 
dokumentację projektową w oparciu o przygotowaną koncepcję 
zagospodarowania Słomianego Rynku (wartość to ok 40 000 zł). Na tej 
podstawie wykonane zostanie część ciągów pieszych. Wartość projektu należy 
więc zwiększyć do 1 200 000 zł – przeniesiony do projektów dużych – nowy 
numer D- 62

Modernizacja infrastruktury 
drogowej dzielnicy Dziesiąta w 
Lublinie – remont ul. Leśna 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że projekt zostanie zrealizowany do 
wysokości środków.

Bezpieczne przejście dla pieszych i 
ułatwienie wyjazdu dla kierowców 
w dzielnicy Dziesiąta (Kunickiego, 
Reja, Wyspiańskiego, Orzeszkowej) 26 450,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – należy wybudować sygnalizację na całym 
skrzyżowaniu. Koszt to 500 000 zł – przechodzi do projektów dużych – nowy nr 
D-79

Zwiększenie dostępności 
parkingowej przez rozbudowę 
istniejących miejsc oraz stworzenie 
nowych na osiedlu Bronowice. 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że należy wykonać inwentaryzację pod 
kątem możliwych lokalizacji miejsc parkingowych, tak, żeby maksymalnie 
zachować zieleń na osiedlu. Koszt realizacji należy zwiększyć do 300 000 zł.

Plac zabaw dla dzieci przy Szkole 
Podstawowej nr 33 im. 27. 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej w Lublinie 298 210,00 zł
Modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego w XXIX LO im. 
cc. mjra Hieronima Dekutowskiego 
ps. Zapora w Lublinie 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że wartość zwiększyć do 400 000 zł – 
nowy numer to D-64
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M - 86 Ogólnomiejski Szkolimy razem - BKS, Sygnał Ocena pozytywna

M - 87 Dziesiąta Ocena pozytywna

M - 88 Bronowice Mała Rewitalizacja Bronowic

M - 89 Dziesiąta Ocena pozytywna

M - 90 Rury

M - 91 Sławinek Nasza Dzielnica – Sławinek

M - 92 Sławinek Nasz Sławinek

290 000,00 zł

"Sygnał od nowa"- sprzęt do 
pielęgnacji boisk piłkarskich. 299 900,00 zł

163 641,20 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: Należy wybudować parking wydzielony 
ze zjazdem z ul. Podlaskiej. Koszt parkingu ze zjazdem to 135.000 zł. Należy 
dodać koszt dokumentacji remontu dróg i budowy parkingu 15.000 zł. Koszt 
całego projektu należy zwiększyć do kwoty 250 000 zł.

Doposażenie Placów Zabaw - 
Zielony Zakątek i Wokół Sygnału w 
Dzielnicy Dziesiąta 299 999,00 zł

70 nowych miejsc parkingowych na 
LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, 
B. Prusa, Piastowskie) 300 000,00 zł

Ocena negatywna: Teren jest wypełniony miejscami parkingowymi. W tym 
roku w trakcie realizacji projektu na Rurach dotyczący budowy miejsc 
parkingowych pojawił się duży problem ze znalezieniem kolejnych. Ulica 
Magdy Brzeskiej była w ostatnich latach remontowana i wybudowano tam nowe 
miejsca parkingowe. Nie można całej przestrzeni i zielonych osiedli 
podporządkować samochodom. Powoduje to protesty i znaczące utrudnienia dla 
osób poruszających się pieszo.

300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że wartość projektu należy zwiększyć do 
700 000. W tym roku przygotowana będzie dokumentacja projektowa na 
modernizację boiska o nawierzchnię ze sztuczną trawą. Szacunkowy koszt to 
700 000 zł. Projekt przeniesiony do projektów dużych - nowy numer to D-65

169 500,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: Koszt stacji rowerowej zwiększony do 
180 000 zł,Wartość projektu należy więc zwiększyć do 314 500 zł – przechodzi 
do projektów dużych – nowy numer to D-66
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M - 93 Bronowice

M - 94 Stare Miasto Miasto kamienic Ocena pozytywna

M - 96 Śródmieście Łącznik rowerowy Ocena pozytywna

M - 97 Plac zabaw na „piątkę”. Ocena pozytywna

M - 98 Ponikwoda Ocena pozytywna

M - 99 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

M -100 Zemborzyce „Kontener kultury” dla Zemborzyc.

M -101 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

M -102 Abramowice Ocena pozytywna

M -103 Tatary Plac Zabaw Gospodarcza

Zatoka dla autokarów i 
samochodów odwożących, 
odbierających dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 31 przy ulicy 
Lotniczej 1 299 900,00 zł

Ocena negatywna – na tym terenie znajduje się mnóstwo sieci 
teleinformatycznych, ciepłowniczych i innych. Niestety nie ma dość dużo 
miejsca aby je przebudować, a bez tego nie ma możliwości budowy takiej 
zatoki.

169 999,00 zł

131 000,00 zł

Czechów 
Południowy 175 000,00 zł

Przyjazna Dolina – Siłownia i Plac 
Zabaw przy ulicy Węglarza 175 000,00 zł
II etap modernizacji stadionu 
żużlowego przy Alejach 
Zygmuntowskich 290 000,00 zł

293 500,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt zwiększony do 400 000 i 
przechodzi do projektów dużych – nowy numer D-67

Organizacja cyklu imprez 
biegowych i treningów 
przygotowujących do startu. 300 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicy 
Wólczańskiej 175 000,00 zł

300 000,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że modernizacja placu powinna być 
przeprowadzona w oparciu o istniejące zagospodarowanie tego miejsca.
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M -104

M -105 Ogólnomiejski

M -106 Dziesiąta

M -107 Sławinek Ocena pozytywna

M - 108

M - 109 Wieniawa Zielona Wieniawa

M - 110 Sławinek Sławinek

Hajdów-
Zadębie

Remont ogrodzenia Szkoły 
Podstawowej Nr 48+ oświetlenie 
uliczne ul. Mełgiewska i ul. 
Dojazdowa 172 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: koszt ogrodzenia szkoły to 300 000, pkt. 
2 - oświetlenie ul. Dojazdowa - istniejące słupy stoją na działkach prywatnych - 
opinia negatywna.
pkt.3 - w tym rejonie wzdłuż ulicy Mełgiewskiej brak jest oświetlenia nie tylko 
od ul. Kasprowicza do pętli ale również kawałek w drugą stronę tj. od ul. 
Kasprowicza do łącznika ul. Metalurgicznej, czyli trzeba postawić ok. 9 - 10 
latarni. Licząc tak jak wnioskodawcy czyli 12 000 zł / 1 latarnię potrzeba ok 120 
000 PLN - ocena pozytywna. Łącznie 420 000 zł – przechodzi do projektów 
dużych – nowy numer to D-76

Zdrowe powietrze - zdrowe dzieci! 
Zakup oczyszczaczy powietrza do 
miejskich przedszkoli 300 000,00 zł

Ocena negatywna – projekt wieloletni, który zakłada serwisowanie i 
konieczność wymiany filtrów a więc niezgodny z zasadami budżetu 
obywatelskiego. Dodatkowo brakuje w nim zgód dyrektorów przedszkoli.

Dziesiąta - Słowackiego - 
Bezpieczna i komfortowe ulica 195 000,00 zł

Ocena negatywna: w Polsce nie jest prawem dopuszczone stosowanie progów 
sinusoidalnych.

Nowy plac zabaw dla dzieci z 
publicznego Przedszkola nr 15 na 
Sławinku 150 000,00 zł

Hajdów-
Zadębie

Ul. Łuszczowska oświetlenie 
uliczne+ławki przy ciągach  
komunikacyjnych na terenie 
Dzielnicy Hajdów-Zadębie 171 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem. Aktualny pas drogowy ma 2,2 m. Jego 
szerokość jest niewystarczająca do budowy oświetlenia. Pas drogowy docelowy 
ma 20 m, ale jest w rękach prywatnych. Z tego też powodu opinia negatywna co 
do oświetlenia. Ławki pozytywnie z zastrzeżeniem, że przy każdej ławce należy 
zamontować kosz – łączna kwota projektu 27 000.

169 999,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że do ławek/leżaków należy doliczyć 
kosze na śmieci (ok 12 tys. zł) Wartość projektu wzrasta do 182 000 zł.

300 000,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – remonty zostaną wykonane do 
wysokości środków. Realizacja siłowni możliwa przy ul Powstańców Śląskich. 
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M - 111 Ponikwoda Ocena pozytywna

M - 112 Wieniawa

M - 113 Zielone Czuby

M - 114 Ogólnomiejski Lublin Przyjazny Rowerzystom

M - 115 Ogólnomiejski Aktywny Lublin Ocena pozytywna

M - 116 Kośminek Ocena pozytywna

Budowa chodnika od ulicy 
Laurowej do bloków Dożynkowa 21 100 000,00 zł

Boisko dla SP 21 - chcemy 
wychować nowych Lewandowskich 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – koszt to 600 000 zł – przechodzi do 
projektów dużych

Czuby 
Południowe 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami. W tym roku w ramach Zielonego Budżetu 
powstanie dokumentacja projektowa na zagospodarowanie „Lasku na Porębie” i 
realizacja będzie możliwa w oparciu o nią. Wykonanie łąk kwietnych we 
wszystkich podanych lokalizacjach nie jest możliwe ze względu m.in. na 
własności działek, niekorzystne warunki do zakładania łąk np.: przy budynku 
Wyżynna 16 w obmurowanych zieleńcach sugerujemy przeprowadzenie 
nasadzeń roślinnych, warunki siedliskowe nie bardzo nadają się do zakładania 
łąk.

300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: Projekt zakłada realizację pasów 
rowerowych (w tym kontrapasa) kosztem likwidacji wydzielonych pasów ruchu 
dla obsługi relacji skrętnych do obiektów handlowych usytuowanych przy ul. 
Mełgiewskiej/ Turystycznej. Inwestycja nie powinna być realizowana kosztem 
pogorszenia warunków ruchu oraz istniejącego poziomu bezpieczeństwa. 
Obecnie funkcjonujące rozwiązania zostały wybudowane przez inwestorów 
przygotowujących obsługę komunikacyjną obiektów handlowych i usługowych 
zlokalizowanych w tym rejonie. Do rozważenia może być przeprowadzenie 
inwestycji przy poszerzeniu jezdni dla wykonania pasów rowerowych, ale bez 
odcinka kontrapasa, a zamiast niego odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż jezdni 
oraz połączenie w sposób bezpieczny pasów rowerowych i ścieżek rowerowych 
przejazdami rowerowymi. W związku z powyższym nie będzie możliwa 
realizacja puntu 3. 

300 000,00 zł

Bezpieczny relaks nad rzeką 
Czerniejówką w Dzielnicy 
Kośminek 173 000,00 zł
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M - 117 Śródmieście Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich Ocena pozytywna

M - 118 Ocena pozytywna

M - 119 Ocena pozytywna

M - 120 Ogólnomiejski L-Lab WYpracownia miejska Ocena pozytywna

M - 121 Śródmieście Lubelski Ogród Społeczny

M - 122 Da się! Dostępna kultura w Lublinie Ocena pozytywna

M - 123 Ogólnomiejski

M - 124 Wieniawa

280 000,00 zł

Węglin 
Północny

Latarnie na os. Lipniak - 
dokończenie oświetlenia ulic T. 
Krwawicza i Lazurowej 300 000,00 zł

Czechów 
Południowy, 
Sławin, 
Sławinek, 
Wieniawa

Rezerwat Dzikich Dzieci - 2019 - 
park kreatywności i kontaktu z 
przyrodą 300 000,00 zł

300 000,00 zł

264 000,00 zł
Ocena negatywna: Zadanie wieloletnie, teren objęty ochroną Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Realizacja wymagałaby uzyskania jego zgody.

Bronowice, 
Czuby 
Południowe, 
Czuby 
Północne, 
Konstantynów, 
Rury, Stare 
Miasto, 
Śródmieście, 
Węglin 
Południowy, 
Węglin 
Północny, 
Wieniawa 299 820,00 zł

Lublin rowerem – poprawa 
warunków poruszania się rowerem 
po mieście 242 000,00 zł Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt należy zwiększyć do 300 000 zł

Pierwsza w Lublinie Profesjonalna 
Siłownia Zewnętrzna 239 520,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że wartość projektu zwiększyć do 300 
000 zł
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M - 125 Wrotków BMX Racing to sport dla każdego! Ocena pozytywna

M - 126 Wieniawa Ocena pozytywna

M - 127 Ogólnomiejski Bezpieczne szkoły rowerowe Ocena pozytywna

M - 128 Wieniawa Ocena pozytywna

M - 129 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

M - 130 Ocena pozytywna

M - 131 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

M - 132

M - 133 Bronowice Ocena pozytywna

300 000,00 zł
Rewitalizacja zespolu boisk 
sportowych KS Lublinianka/-etap 
końcowy boiska treningowe/jako 
podwaliny pod realizację 
dzielnicowego Centrum 300 000,00 zł

94 000,00 złWykonanie projektu budowlano-
wykonawczego docelowej 
zadaszonej trybuny wraz z 
zapleczem na stadionie klubu 
sportowego Lublinianka 300 000,00 zł

Mapy Sentymentalne dzielnic 
Lublina 160 000,00 zł

Bronowice, Za 
Cukrownią

“Punkt Kultury” – tworzenie 
przestrzeni kulturalno - społecznych 
na potrzeby mieszkańców dzielnicy 
Za Cukrownią oraz Stare Bronowice 
- kontynuacja 300 000,00 zł
Zwierzę nie jest rzeczą! – 
bezpieczny zwierzak, świadomy 
opiekun, darmowe sterylizacje, 
czyste miasto. 300 000,00 zł

Bronowice, 
Felin, 
Kośminek, 
Stare Miasto, 
Śródmieście

Rowerowa brama łącząca Felin ze 
Śródmieściem 285 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt projektu to 650 000 
zł – przeniesiony do projektów dużych – nowy numer to D-69

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 
(ul.Bronowicka 3) 178 500,00 zł



Małe

Strona 20

M - 134 Ogólnomiejski Czego potrzebuje Lublin - II edycja Ocena pozytywna

M - 135 Szerokie

M - 136 Bezpieczne Centrum Miasta

M - 137 Bronowice

M - 138 Szerokie

M - 139 Abramowice

M - 140 projekt wycofany przez wnioskodawcę

M - 141 Bronowice

215 000,00 zł

Bezpieczeństwo rowerzystów w 
dzielnicy Szerokie 198 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: z zaproponowanych przez autora 
lokalizacji ciągów pieszo rowerowych obie nie posiadają kontynuacji. 
Sensowna realizacja tych odcinków, tak aby mieszkańcy mogli z nich korzystać 
wykracza znacznie poza finansowe ramy budżetu obywatelskiego. Możliwy do 
wykonania jest ciąg pieszy, którego lokalizacja zostanie określona na etapie 
realizacji. Koszt projektu należy zwiększyć do 277 000 zł. 

Stare Miasto, 
Śródmieście 51 000,00 zł

Ocena negatywna – zadanie wieloletnie, a więc nie mieszczące się w ramach 
zasad budżetu obywatelskiego.

Krańcowa, Pogodna, Sokola- 
budowa miejsc parkingowych, 
rewitalizacja wiat śmietnikowych 
oraz zieleni 172 750,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami, że w ramach projektu nie można 
sfinansować wiat śmietnikowych. To zadanie spoczywa na mieszkańcach. 
Miejsca parkingowe – 100 000, trawniki – 20 000.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej 
na ul. Światowida 300 000,00 zł

Ocena negatywna – jest to droga gruntowa, którą należy stworzyć od podstaw 
a to jest możliwe w cyklu 2 letnim a więc nie zgodne z zasadami BO.

Bezpieczeństwo rowerzystów w 
dzielnicy Abramowice 190 000,00 zł

Ocena negatywna: w dzielnicy Abramowice brak jest terenów i instytucji 
miejskich do realizacji projektu. Zaproponowany przez autora ciąg pieszo 
rowerowy w okolicach ul. Powojowej, nie łączy się z niczym. Budowa odcinka 
który służyłby mieszkańcom wymaga znacznie większych środków, niż zakłada 
regulamin Budżetu Obywatelskiego. 

Węglin 
Północny

Bezpieczeństwo rowerzystów w 
dzielnicy Węglin Północny 175 000,00 zł

Sportowe Bronowice - 
Rewitalizacja (odnowa) namiotu 
sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 31 im. Lotników 
Polskich w Lublinie 215 000,00 zł

Ocena negatywna – projekt do realizacji w cyklu 2 letnim. Należy na 
początku wykonać ekspertyzę stanu technicznego, aby wiedzieć czy remont jest 
możliwy.
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M - 142

M - 143

M - 144 Ogólnomiejski Bezpieczna droga do szkoły

M - 145 Ocena pozytywna

M - 146 Kośminek Ocena pozytywna

M - 147 Wieniawa Ocena pozytywna

M - 148 Sławin

M - 149

Hajdów-
Zadębie

Bezpieczeństwo rowerzystów w 
dzielnicy Hajdów-Zadębie 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: możliwy do wykonania jest ciąg pieszo 
rowerowy w okolicach szkoły podstawowej nr 48 - jego koszt to 410.000 zł. 
Koszt całego projekty podnieść do 430 000 - przechodzi do projektów dużych - 
nowy numer to D-77

 Węglin 
Południowy

Profesjonalne boisko z poliuretanu 
do gry w piłkę koszykową na terenie 
dzielnicy Węglin Południowy 
dostępne dla wszystkich 
mieszkańców. 175 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt projektu to 400 000 zł. 
– przeniesiony do projektów dużych – nowy numer to D-70

300 000,00 zł
Ocena pozytywna z zastrzeżeniami, że koszt należy zwiększyć do 417 000 zł. – 
przeniesiony do projektów dużych – nowy numer to D-71

Czechów 
Południowy

Wykonanie projektu budowy ul. 
Mackiewicza 300 000,00 zł

 Kośminek - Rozbudowa skweru 
przy ul. Tetmajera/ Sulisławickiej 299 500,00 zł

Wieniawa - Budowa skateparku na 
Wieniawie 300 000,00 zł

Sławin - dodatkowe linie 
autobusowe 157 500,00 zł

Ocena negatywna. Szacowana wartość projektu wynosi 5 557 370 zł (Koszt 
zwiększenia częstotliwości linii nr 4 wynosi 2 102 108 zł, linii nr 47 – 1 703 
733 zł, a koszt uruchomienia nowej linii wynosi 1 751 527 zł). Ponadto należy 
wskazać, że w celu uruchomienia omawianego nowego połączenia oraz 
zwiększenia częstotliwości linii istniejących konieczne byłoby skierowanie 11 
dodatkowych autobusów do realizacji zadań przewozowych, którymi w chwili 
obecnej nie dysponują przewoźnicy świadczący swoje usługi na rzecz ZTM w 
Lublinie. Pozyskiwane w chwili obecnej fabrycznie nowe pojazdy posłużą do 
wymiany najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych pojazdów a także 
zostaną skierowane do innych zaplanowanych wcześniej zadań przewozowych.

Węglin 
Północny

Wykonanie chodnika dla pieszych 
wzdłuż ulicy Heloizy 70 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że wartość projektu należy zwiększyć do 
110 000 zł
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M - 150 Felin Plac zabaw na Felinie

M - 151 Śródmieście

M - 152 Ogólnomiejski Lubelska Akademia Koszykówki Ocena pozytywna

M - 153

M - 154 Kośminek Inwestycje na Kośminku! Ocena pozytywna

M - 155

M - 156 Felin

M - 157 Stare Miasto

300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że plac można będzie wykonać w oparciu 
o przygotowaną koncepcję zagospodarowania skweru Jagięłły. W ramach 
projektu należy wykonać dokumentację dla całego obszaru o wartości ok 30 000 
zł.

Nowe miejsca parkingowe w 
Śródmieściu (ul. Marii-Curie 
Skłodowskiej) 166 000,00 zł

Ocena negatywna. Pomysł do rozważenia po opracowaniu projektu 
przebudowy al. Racławickich, ul. Sowińskiego i ul. Lipowej można włączyć do 
rozważań zmianę organizacji ruchu w ciągu ul. Skłodowskiej-Curie, ale wraz z 
ulicami sąsiednimi w powiązaniu z przedmiotową dokumentacją.

300 000,00 zł

Czechów 
Północny

Wzrost bezpieczeństwa 
zdrowotnego dzieci poprzez zakup 
nowoczesnych oczyszczaczy 
powietrza z pyłów PM 10 i PM 2,5 
w Przedszkolu 75 60 000,00 zł

Ocena negatywna – zakup oczyszczaczy jest de facto projektem wieloletnim 
– w kolejnych latach konieczne jest ich serwisowanie i wymiana filtrów. 
Ponadto do projektu nie załączono zgody dyrekcji przedszkola.

175 000,00 zł

Czechów 
Północny

Bajkowy plac zabaw na Czechowie 
Północnym 290 500,00 zł Ocena negatywna – zaproponowany teren nie jest własnością miasta.

Budowa chodnika łączącego ul. 
Zygmunta Augusta i Królowej 
Jadwigi 75 000,00 zł

Ocena negatywna. Jest to pas drogowy ul. Królowej Bony. Należy 
wybudować także drogę łącznie z chodnikiem a to przekracza 1 rok założony w 
budżecie obywatelskim.

Rewitalizacja i przystosowanie 
podwórka dla potrzeb mieszkańców 
przy ulicy Jezuickiej 14. 70 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – realizacja jest możliwa wyłącznie na 
działce nr 107/2 (obr. 34, ark. 2). Nie ma możliwości ogrodzenia działki 105 – 
nie należy do miasta. Koszt inwestycji należy podnieść do 175 000 zł.
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M - 158 Miejsce Dobrych Emocji Ocena pozytywna

M - 159 Dziesiąta

M -160 Dziesiąta

M -161

M - 162

M - 163

M - 164

M - 165 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

M - 166 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

Czechów 
Południowy, 
Czechów 
Północny 195 000,00 zł

Modernizacja boiska asfaltowego 
pod budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół Transportowo - 
Komunikacyjnych w Lublinie 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że projekty 159 i 160 są możliwe do 
zrealizowania łącznie. Szacunkowa kwota – 1 200 000 zł – przeniesiony pro 
projektów dużych – nowy numer D-72

Boisko wielofunkcyjne dla 
Dzielnicy "Dziesiąta" przy zespole 
Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie 300 000,00 zł

Czuby 
Północne

Przyjazne dzieciom i rodzicom 
przedszkolne place zabaw 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt to 600 000 – 
przeniesiony pro projektów dużych – nowy numer to D-73

Czechów 
Północny

Zakup i montaż znaku drogowego 
uniemożliwiającego parkowania 
pojazdów samochodowych na 
chodniku. 2 400,00 zł

Ocena negatywna - za mała kwota (minimalna wartość projektu to 25 000 zł). 
Zasady dotyczące parkowania wynikają z przepisów ogólnych.

Czechów 
Północny

Ustawienie latarni parkowej z 
oświetleniem LED na alejce 
prowadzonej z osiedla 
Szymanowskiego do Szkoły 
Podstawowej nr 43 84 000,00 zł

Ocena negatywna: teren w wieczystym użytkowaniu spółdzielni 
mieszkaniowej

Czechów 
Północny

Dodatkowy pas ruchu do skrętu w 
prawo z ul. Symfonicznej w ul. 
Elsnera w Lublinie. 100 000,00 zł

Ocena negatywna – za mało miejsca połączona ze skrzyżowaniem wokół 
którego jest przejście dla pieszych, wjazdy na parkingi.

Impreza promocyjna miasta Lublin 
na placu litewskim 300 000,00 zł

Remont jezdni na odcinku ok 10-15 
metrów ul. Świętokrzyskiej 50 000,00 zł
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M - 167 Ocena pozytywna

M - 168

M – 169 Czechów Połud Ocena pozytywna

M-170 Felin

Czechów 
Północny

Doświetlenie ulic Gorczańskiej, 
Świętokrzyskiej i części 
Zelwerowicza na osiedlu 
mieszkaniowym Choiny 100 000,00 zł

Czechów 
Północny

Remont ul. Beskidzkiej u osiedlu 
Choiny 300 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – szacunkowy koszt projektu to 1 mln 
zł – przeniesiony do projektów dużych – nowy numer to D-74

Budowa chodnika wzdłuż ul. 
Koncertowej 79 000,00 zł

Poprawa infrastruktury pieszej w 
całej dzielnicy Felin 640 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – możliwe jest wybudowanie chodnika 
pomiędzy ul. Zygmunta Augusta a Józefa Franczaka. Teren wokół szkoły oraz 
okolice „Stokrotki” mają poszatkowane działki pod względem własnościowym. 
Koszt projektu zmniejszony do 90 000. Projekt przeniesiony do projektów 
małych – nowy numer – M-170 Proponowany tytuł Budowa chodnika od ul. 
Zygmunta Augusta do Józefa Franczaka.
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PROJEKTY DUŻE
Nr Dzielnica Tytuł projektu Koszt Ocena

D - 1

D - 2 Ogólnomiejski

D - 3 Felin

D - 7 Śródmieście

D - 8 Ogólnomiejski

D - 9 Felin Remont i rozbudowa szkoły nr 52 Ocena negatywna – rozbudowa jest w planach - koszt ok 20 mln

Czuby Północne, 
Rury, Za Cukrownią, 
Zemborzyce

CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS 
WĄWÓZ – miejsce aktywnego 
wypoczynku i rekreacji. 1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – szczegóły zostaną ustalone na 
etapie realizacji.

Dodatkowe stacje LRM (Lubelskiego 
Roweru Miejskiego) 1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna – projekt możliwy do zrealizowania do 
wysokości środków.

Budowa nowego odcinka ul. Królowej 
Bony 564 600,00 zł

Ocena negatywna: inwestycja możliwa do zrealizowania w cyklu 2 
letnim

Miejsca parkingowe przy COZL - ul. 
Jaczewskiego i ul. Sieroca 810 000,00 zł

Ocena negatywna - zbyt duża wycinka drzew związana z realizacją 
projektu.

Rozbudowa Przedszkola nr 77 przy ul. 
Radości 8 1 200 000,00 zł

Ocena negatywna – jest to zadanie wieloletnie. W ramach Budżetu 
Obywatelskiego mogą być realizowane projekty jednoroczne. Brak 
zgody dyrektora obiektu.

1 200 000,00 zł
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D - 10 Felin

D - 11 Zemborzyce

D - 12 Ogólnomiejski

D - 13 Ogólnomiejski

D - 14 Wąwóz dla Czechowa!

D -15

Poprawa infrastruktury pieszej w całej 
dzielnicy Felin 640 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – możliwe jest 
wybudowanie chodnika pomiędzy ul. Zygmunta Augusta a Józefa 
Franczaka. Teren wokół szkoły oraz okolice „Stokrotki” mają 
podzielone działki pod względem własnościowym. Koszt projektu 
zmniejszony do 90 000 i przechodzi do projektów małych – nowy 
numer – M-170 Proponowany nowy tytuł – Budowa chodnika od 
ul. Zygmunta Augusta do Józefa Franczaka

Chodnik i oświetlenie na ulicy 
Pasiecznej 657 500,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – do projektu należy dodać 
dokumentację i koszt podnieść do 750 000 zł

Żłobek dla LSM i Czubów - 
reaktywacja żłobka przy ul. Chrobrego 1 200 000,00 zł

Ocena negatywna – jest to zadanie wieloletnie. W ramach 
Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty 
jednoroczne.

Żłobek dla Czubów - utworzenie 
żłobka przy ul. Gościnnej 1 200 000,00 zł

Ocena negatywna – jest to zadanie wieloletnie. W ramach 
Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty 
jednoroczne.

Czechów 
Południowy 1 199 520,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami - do przedyskutowania 
poszczególne zaproponowane funkcje ( siłownie w dość ruchliwym 
- tranzytowym miejscu ), z warunkiem zakazu zmian 
ukształtowania terenu, alejki w ograniczonym zakresie. Zamiast 
grilla miejskiego – przygotowane miejsce pod ustawienie swojego 
grilla. Szczegóły projektu zostaną ustalone na etapie realizacji.

Stare Miasto, 
Śródmieście

Utworzenie funduszu na rewitalizację 
kamienic objętych parkiem 
kulturowym 1 200 000,00 zł

Ocena negatywna: duże projekty mogą być wyłącznie 
infrastrukturalne. Fundusz jest pomysłem „miękkim”. Dodatkowo 
w ramach fundusz wraz z ewentualną rewitalizacją to zadanie 
wieloletnie, wykraczające poza ramy Budżetu Obywatelskiego
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D - 16 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

D -17 Ogólnomiejski Ocena negatywna – szacunkowy koszt ok 1 700 000

D - 18 Felin Ocena negatywna - nie jest to zadanie miasta.

D - 19 Felin Budowa skwerów dla mieszkańców

D - 20 Głusk, Zemborzyce Inwestycje w Zemborzycach i Głusku

Zakup 4 mieszkań z przeznaczeniem 
na mieszkania komunalne 1 200 000,00 zł

Baza szkoleniowa dla młodzieży 
Motoru – boisko sportowe 1 200 000,00 zł

Budowa budynku usługowego pod 
komisariat 680 000,00 zł

679 500,00 zł

Ocena negatywna: Na obszarze wskazanych w projekcie D-19 
lokalizacji skwerów w osiedlu Felin obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV, 
uchwalony uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 
17 marca 2005 r. Zgodnie z ustaleniami powyższego planu 
proponowany skwer przy ul. Króla Władyslawa Jagiełły (na dz. 
81/45) położony jest na terenie przeznaczonym pod ciąg 
komunikacji pieszej, którego ciągłość powinna być utrzymana. 
Skwer zaproponowany przy ul. Królowej Jadwigi na działce 87/16 
położony jest na terenie przeznaczonym pod funkcje parkingów, 
garaży lub parkingo-garaży. Skwer na części działki 51/4 znajduje 
się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną (M2) . Skwer na działce nr 87/54 przy ul. 
Doświadczalnej położony jest w pasie wyznaczonym liniami 
regulacyjnymi dla ul Doświadczalnej (planowanej w klasie 
oznaczonej symbolem KDZ-P).

1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: niemożliwa jest realizacji 
budowy ulic Parafialnej i Zdrowej. Są to drogi gruntowe i należy 
zbudować je od podstaw, a to jest możliwe w cyklu 2 letnim – czyli 
nie mieści się w ramach zasad Budżetu Obywatelskiego. Koszt ul. 
Handlowej to 240 000 zł.
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D - 21

D - 22 Czuby Północne Ocena pozytywna

D - 23 Węglin Południowy

D - 24  Czechów Północny

D - 25 Tatary

D - 26 Czuby Północne

D - 27 Rury Hala sportowa typu lekkiego

Węglin Południowy Połączmy ulicę Kryształową z ulicą 
Jana Pawła II 368 700,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że ze względu na brak 
miejsca, możliwe jest zrobienie schodów wraz ze zjazdem dla 
wózków dziecięcych.

Remont ulicy Rycerskiej wraz z 
remontem nawierzchni asfaltowej ul. 
Kaczeńcowej 1 200 000,00 zł

Trakt pieszo rowerowy od al. 
Kraśnickiej do ul. Wielkopolskiej, 
biegnący wzdłuż parku Węglińskich 780 000,00 zł

Ocena negatywna: w środku proponowanej inwestycji znajdują 
się działki (Dz. 1/31, 1/50, 1/51 obr. 40, ark.3) są w użytkowaniu 
wieczystym SM Mars. Nie ma możliwości realizacji projektu z jej 
pominięciem.

Rewitalizacja terenu SP16 - Na 
szkolnym boisku sport i rekreacja dla 
małych i dużych najlepsza atrakcja! 
Budowa boiska wielofunkcyjnego. 1 200 000,00 zł

Ocena negatywna – inwestycja możliwa do zrealizowania  w 
cyklu 2 letnim, a więc nie zgodna z zasadami Budżetu 
Obywatelskiego.

Poprawa infrastruktury osiedlowej w 
Dzielnicy Tatary - budowa, 
modernizacja ciągów pieszych i 
parkingów. 1 198 600,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: Poz. 1-4 -opinia negatywna 
- własność prywatna poz. 14 i 18 - chodnik wzdłuż ulicy, poz. 22 - 
brak możliwości wykonania miejsc parkingowych

Plac sportów miejskich - idealne 
miejsce do rozwoju fizycznego! 310 173,00 zł

Ocena negatywna – w tym roku realizowany jest w ramach 
budżetu obywatelskiego zwycięski projekt D-38 Dokończenie i 
wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac 
parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie.

350 000,00 zł Ocena negatywna – szacunkowy koszt projektu to ok 3 mln.
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D – 28 Kośminek

D - 29 Czuby Północne Ocena negatywna – szacunkowa wartość projektu to ok 3 mln.

D - 30 Dziesiąta

D - 31 Sławin, Sławinek

D - 32 Dziesiąta

D - 33 Dziesiąta, Wrotków

D - 34 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

Kośminek od nowa - naprawa dróg, 
oświetlenie, projekt modernizacji ulicy 
Wyzwolenia i Długiej 1 024 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt projektu 
zwiększony do 1 200 000 zł

Remont ulic Osiedla Błonie oraz 
wykonanie świateł na przejściu przez 
ul. Jana Pawła II w pobliżu 
Watykańskiej 1 200 000,00 zł

Sygnał od nowa - Boisko piłkarskie na 
"Kolejówce" 1 200 000,00 zł

Ocena negatywna – projekt możliwy do zrealizowania w cyklu 2 
letnim, a więc nie zgodny z zasadami Budżetu Obywatelskiego.

Biegowa dolina Czechówki- ścieżki z 
biegiem Czechówki 1 002 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, aby w ramach projektu 
wykonać koncepcję zagospodarowania dla całego obszaru, a 
następnie realizować zgodnie z jej założeniami. Koszt projektu 
zwiększyć do 1 200 000 zł

Zielona Dziesiąta - rewitalizacja 
przestrzeni publicznych dzielnicy 
Dziesiąta w Lublinie 1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: Abramowicka i Skrzynicka 
nie jest możliwa do zrealizowania, ponieważ na tym terenie 
występuje za dużo sieci; przy Smoluchowskiego możliwe są do 
zrealizowania jedynie miejsca spacerowo rekreacyjne, bez ostoi dla 
zwierząt bo jest tam za duży ruch samochodowy.

Dziesiąta - łącznik między 
Sierpińskiego a Diamentową 1 200 000,00 zł

Ocena negatywna – realizacja projektu wykracza ponad rok i 
dlatego jest niezgodna z zasadami Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkania dla Lublinian - remont 
mieszkań gminnych 1 200 000,00 zł
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D-35 Ogólnomiejski Zdrowy oddech w mieście Ocena pozytywna

D - 36 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

D - 37 Ogólnomiejski Zimowe Planetarium

D - 38 Kalinowszczyzna Inwestycje na Kalinie

Doposażenie obiektów sportowych w 
Lublinie w celu podniesienia ich 
funkcjonalności i atrakcyjności dla 
mieszkańców Lublina 1 200 000,00 zł

480 000,00 zł

Ocena negatywna: muszla koncertowa jest na etapie remontu. 
Sam Ogród Saski jest obiektem zabytkowym, pod ochroną 
konserwatora zabytków. Projekt jest realizacją wieloletnią, a także 
zakłada wprowadzenie opłat za korzystanie, co jest sprzeczne z ideą 
Budżetu Obywatelskiego.

1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: w remontu budowy ul. 
Krzemienieckiej - opinia negatywna. Inwestycja znajduje się w 
tegorocznym budżecie a z budową trzeba się wstrzymać do czasu 
zakończenia projektu. Sygnalizacja świetlna na przejściu dla 
pieszych (na azylu) pomiędzy przystankami przy budynku nr 13 
przy ul. Lwowskiej jest możliwa do wykonania i ma uzasadnienie z 
uwagi na bliskie sąsiedztwo szkoły oraz lokalizację w tym rejonie 
licznych sklepów, dla dotarcia do których niezbędne jest 
przekraczanie jezdni. Niezbędne jednak jest zapewnienie odległości 
min. 10 m pomiędzy miejscami postojowymi, a przejściami dla 
pieszych, co będzie wymagało skrócenia zatok postojowych od 
strony przejść dla pieszych. Nie jest jednak możliwe wykonanie 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z 
ul. Okrzei. W tym miejscu może być rozważana sygnalizacja 
świetlna obejmująca zakresem całe skrzyżowanie z ul. Okrzei - 
uwzględniająca prawdopodobnie również potrzebę przebudowy 
skrzyżowania (zakres w dostosowaniu do założeń sterowania 
ruchem).
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D - 39 Sławinek Nasza Dzielnica - Nasz Sławinek Ocena pozytywna

D - 40 Rury Zana dla rowerzystów Ocena pozytywna

D - 41 Ogólnomiejski Ocena pozytywna

D - 42 Ocena pozytywna

D - 43 Dziesiąta Ocena pozytywna

D - 44

D - 45

1 199 000,00 zł

1 200 000,00 zł

Modernizacja stadionu żużlowego 
przy Alejach Zygmuntowskich - II etap 1 200 000,00 zł

Bronowice, 
Czechów 
Południowy, Czuby 
Południowe, Tatary, 
Zemborzyce

Integracja na świeżym powietrzu - 
place zabaw uwzględniające potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami 1 200 000,00 zł

Budowa drogi dojazdowej 
ul.Łazienkowska w Lublinie 500 000,00 zł

Czuby Północne, 
Wrotków

Budowa i modernizacja boisk 
szkolnych na ul. Biedronki i ul. 
Diamentowej 1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że modernizacja tylko 
Diamentowej, zaś na Biedronki może zostać wykonana jedynie 
dokumentacja projektów boiska.

Czechów 
Południowy

Odnowienie zielonych skwerów na 
Czechowie 841 400,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że projekt może być z 
realizowany z pominięciem części terenu w pobl. ul. Koncertowej, 
co do którego trwa postępowania o zwrot nieruchomości. Zamiana 
boiska na tor pumptruck, ponieważ boisko jest używne. Koszt 
projektu zwiększony do 1 000 000 zł.
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D - 46 Rury

D - 47 Wieniawa Ocena pozytywna

D - 48 Ogólnomiejski Aktywny Lublin

D - 49 Ponikwoda

D - 50 Bronowice Ocena pozytywna

D - 51 Wrotków

D - 52 Wieniawa

Tor rowerowy dla każdego! Pumptrack 
w Lublinie 1 116 000,00 zł Ocena pozytywna. Kwota podniesiona do 1 200 000 zł.

Rewitalizacja zespołu boisk KS 
Lublinianka/-etap końcowy - boisko 
głowne/jako podwaliny pod realizację 
dzielnicowego centrum 1 200 000,00 zł

1 000 000,00 zł
Ocena negatywna – projekt miękki, a więc niezgodny z 
regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Dożynkowa - remont i rewitalizacja w 
celu poprawy bezpieczeństwa i 
komfortu mieszkańców 1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że realizacja możliwa do 
wysokości środków.

Boisko Wysokich Lotów - 
Rewitalizacja (odnowa) boiska 
piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz 
części lekkoatletycznej przy SP nr 31 
w Lublinie 1 200 000,00 zł

Aktywny Maluch - pozwól dziecku 
spróbować wielu dyscyplin 
sportowych. 751 000,00 zł

Ocena negatywna – projekt miękki, a więc niezgodny z 
regulaminem budżetu obywatelskiego.

WIENIAWA - Rewitalizacja Doliny 
rzeki Czechówki - utworzenie parku 
edukacyjno-sportowego - Bike City - 
miasteczko sportów 1 190 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt projektu podnieść 
do 1 200 000 zł
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D - 53 Ogólnomiejski

D - 54 Czuby Północne

D - 55 Ocena pozytywna

D - 56 Felin

D - 57 Stare Miasto Ocena pozytywna

D - 58 Sławin

D - 59 Stare Miasto Ocena pozytywna

D-60

LUBELSKI ROWER MIEJSKI- 
dodatkowe stacje oraz zwiększenie 
liczby rowerów na dotychczas 
istniejących 1 150 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – realizacja projektu do 
wysokości środków

Plac sportów miejskich - idealne 
miejsce do rozwoju fizycznego! 310 173,00 zł

Ocena negatywna – w tym roku realizowany jest w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zwycięski projekt D-38 Dokończenie i 
wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac 
parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie.

Czuby Południowe, 
Węglin Południowy

Trakt pieszo-rowerowy w nowej części 
Dzielnicy Węglin Południowy od Al. 
Jana Pawła II wiodący przez osiedle do 
ul. Granitowej 1 200 000,00 zł

Dobudowa ścieżek rowerowych i 
chodników do istniejących odcinków 899 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt należy podnieść 
do 1 200 000 zł

Wyremontowanie nawierzchni 
asfaltowej ul. Misjonarskiej i 
uzupełnienie ciągów pieszych. 808 500,00 zł

Wyremontowanie fragmentu 
nawierzchni ul.Kaskadowej 1 246 245,00 zł

Ocena negatywna – drogę należy zaprojektować i wybudować. Nie 
ma możliwości wykonania tego w ciągu jednego roku.

Budowa chodnika od strony Caritasu 
boczna ul. Misjonarskiej w Lublinie z 
uwzględnieniem ścieżki rowerowej. 341 880,00 zł

Wrotków, 
Zemborzyce

Budowa bezpiecznego połączenia 
Zemborzyc z os. Nałkowskich - 
chodnik, oświetlenie, monitoring i 
stacja napraw rowerów 350 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: realizacja możliwa z 
wyłączeniem działki 30/9. Koszt zwiększony do 350 000 zł – 
przechodzi do projektów dużych. Poprzedni numer M-5
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D-61 Ogólnomiejski 1200000

D-62 Kalinowszczyzna

D-63 Węglin Południowy EKO bazarek osiedlowy

D-64 Śródmieście

D-65 Sławinek Nasza Dzielnica – Sławinek

D-66 Sławinek Nasz Sławinek

D-67 Zemborzyce „Kontener kultury” dla Zemborzyc.

Centrum Aktywności Sportowej 
Bronowice

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że  ze względu na stan obiektu 
konieczne jest opracowanie projektu modernizacji i w oparciu o 
niego realizować. Projekt stanowi połączenie projektów M-13 i M-
14

Wspólnie odnawiamy Słomiany 
Rynek! 1 200 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że w ramach realizacji należy 
wykonać dokumentację projektową w oparciu o przygotowaną 
koncepcję zagospodarowania Słomianego Rynku (wartość to ok 40 
000 zł). Na tej podstawie wykonane zostanie część ciągów 
pieszych. Wartość projektu należy więc zwiększyć do 1 200 000 zł 
– przeniesiony do projektów dużych – poprzedni numer M-80

500 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – koszt inwestycji należy 
podnieść do 500 000 zł – przechodzi do projektów dużych. 
Poprzedni numer to M-45

Modernizacja boiska 
wielofunkcyjnego w XXIX LO im. cc. 
mjra Hieronima Dekutowskiego ps. 
Zapora w Lublinie 400 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że wartość zwiększona do 
400 000 i przechodzi do dużych -poprzedni numer M-85

700 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że wartość projektu 
należy zwiększyć do 700 000zł. W tym roku przygotowana 
będzie dokumentacja projektowa na modernizację boiska. 
Szacunkowy koszt to 700 000 zł. Projekt przeniesiony z 
projektów małych - poprzedni numer – M-91

314 500,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami:  Koszt stacji rowerowej 
zwiększony do 180 000 zł,Wartość projektu należy więc zwiększyć 
do 314 500 zł – przechodzi do projektów dużych – poprzedni 
numer M-92

400 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że koszt zwiększony do 
400 000 zł. i przechodzi do projektów dużych – poprzedni 
numer M-100
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D-68 Wieniawa

D-69

D-70  Węglin Południowy

D-71 Ogólnomiejski Bezpieczna droga do szkoły

D-72 Dziesiąta 1200000

D-73 Czuby Północne

D-74 Czechów Północny

D-75 Sławin

Boisko dla SP 21 - chcemy wychować 
nowych Lewandowskich 600 000,00 zł

Ocena pozytywna, z zastrzeżeniem, ze wartość projektu zwiększona 
jest do 600 000 zł. Przeniesiony z projektów małych – poprzedni 
numer M-112

Bronowice, Felin, 
Kośminek, Stare 
Miasto, Śródmieście

Rowerowa brama łącząca Felin ze 
Śródmieściem 650 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt projektu to 
650 000 zł – przeniesiony do projektów dużych – poprzedni numer 
M-132

Profesjonalne boisko z poliuretanu do 
gry w piłkę koszykową na terenie 
dzielnicy Węglin Południowy dostępne 
dla wszystkich mieszkańców. 400 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt projektu to 
400 000 zł. – przeniesiony do projektów dużych – poprzedni 
numer M-143

417 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami, że koszt należy zwiększyć do 
417 000 zł. – przeniesiony do projektów dużych – poprzedni numer 
to M-144

Modernizacja boiska asfaltowego pod 
budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół Transportowo - 
Komunikacyjnych w Lublinie

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że projekty M-159 i M-160 są 
możliwe do zrealizowania łącznie. Szacunkowa kwota – 1 200 000 
zł – przeniesiony pro projektów dużych.

Przyjazne dzieciom i rodzicom 
przedszkolne place zabaw 600 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt to 600 
000 zł. – przeniesiony do projektów dużych poprzedni numer M-
161

Remont ul. Beskidzkiej u osiedlu 
Choiny 1 000 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – szacunkowy koszt projektu to 
1 mln zł – przeniesiony do projektów dużych – poprzedni numer to 
M-168

Sławin. Poprawa infrastruktury 
osiedlowej 456 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami – Montaż piłkochwytów i 
innych elementów na boisku nie jest możliwa, ponieważ nie ma 
możliwości dojechania ciężkim sprzętem do działki. Koszt 
wykonania oświetlenia ulicy Szafranowej to 250.000 zł , remont 
chodnika przy ul. Zbożowej – 150 000. Przeniesiony z projektów 
małych – poprzedni nr to M-39
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D-76 Hajdów-Zadębie

D-77 Hajdów-Zadębie

D-78 Sławin

D-79 Dziesiąta

Remont ogrodzenia Szkoły 
Podstawowej Nr 48+ oświetlenie 
uliczne ul. Mełgiewska i ul. 
Dojazdowa 420 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: koszt ogrodzenia szkoły to 
300 000 zł., pkt. 2 - oświetlenie ul. Dojazdowa - istniejące słupy 
stoją na działkach prywatnych - opinia negatywna.
pkt.3 - w tym rejonie wzdłuż ulicy Mełgiewskiej brak jest 
oświetlenia nie tylko od ul. Kasprowicza do pętli ale również 
kawałek w drugą stronę tj. od ul. Kasprowicza do łącznika ul. 
Metalurgicznej, czyli trzeba postawić ok. 9 - 10 latarni. Licząc tak 
jak wnioskodawcy czyli 12 000 zł / 1 latarnię potrzeba ok 120 000 
zł. - ocena pozytywna. Łącznie 420 000 zł – przechodzi do 
projektów dużych – poprzedni numer M-104

Bezpieczeństwo rowerzystów w 
dzielnicy Hajdów-Zadębie 430 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem: możliwy do wykonania jest 
ciąg pieszo rowerowy w okolicach szkoły podstawowej nr 48 - jego 
koszt to 410.000 zł.. Koszt całego projekty podnieść do 430 000 zł. 
- przechodzi do projektów dużych - poprzedni numer M-142.

Budowa sygnalizacji świetlnej 
przejścia dla pieszych przez ul. 
Willową + nowa stacja rowerowa dla 
Botanika (przy skrzyżowaniu ulic 
Poligonowa i Ducha) 680 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniami: koszt stacji rowerowej - 180 
000zł. Sygnalizacja świetlna na ul. Willowej będzie efektywniejsza 
na skrzyżowania dróg publicznych - generujących znaczny ruch 
kołowy i pieszy. W zaproponowanej lokalizacji na wysokości 
kościoła, sygnalizacja obsługiwałaby jedynie krótką drogę 
dojazdową do zamkniętego terenu, stanowiącego dojazd tylko do 3 
budynków mieszkalnych i kościoła.
Proponowane 
Wskazane miejsca do budowy sygnalizacji w bliskim sąsiedztwie to 
skrzyżowanie z ul. Altanową, Relaksową lub. Tarasową. Koszt 
budowy sygnalizacji to 500 000 zł. Projekt przechodzi do projektów 
dużych – poprzedni numer M-31

Bezpieczne przejście dla pieszych i 
ułatwienie wyjazdu dla kierowców w 
dzielnicy Dziesiąta (Kunickiego, Reja, 
Wyspiańskiego, Orzeszkowej) 500 000,00 zł

Ocena pozytywna z zastrzeżeniem – należy wybudować 
sygnalizację na całym skrzyżowaniu. Koszt to 500 000 zł – 
poprzedni nr M-82
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