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Złożone projekty.xls

Projekty złożone Budżet Obywatelski IX edycja 2023

Dzielnicowe

Tytuł Rodzaj projektu Kosztorys Dzielnica Skrócony opis projektu

1

Park Centralny na Felinie etap IV D--1 dzielnicowy Felin

2

Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III D--2 dzielnicowy Abramowice

3

Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II D--3 dzielnicowy Węglin Pd.

4

Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera D--4 dzielnicowy Czechów Pł.

5

Remont zniszczonej części 1 Maja D--5 dzielnicowy

6

Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim D--6 dzielnicowy Szerokie

Numer 
projektu

350 000 zł

Projekt zakłada dalszą realizację parku centralnego na Felinie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 52. W ramach tego 
etapu powstałyby chodniki wraz z oświetleniem zgodnie z koncepcją omawianą przy współudziale mieszkańców oraz 
UM Lublin od 2019 r., oświetlenie, wybieg dla psów oraz jeśli wystarczy środków, także miejsce do streetworkout'u 
(przedłużenie poprzez park linearny przy ul. Doświadczalnej) i nasadzenia.

350 000 zł

Projekt zakłada realizację trzeciego etapu projektu:  w oparciu o istniejącą dokumentację wykonanie brakującego 
odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej, od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej

350 000 zł

Połączenie urywającej się ślepo drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II (w okolicy Lidla) z drogą rowerową w Parku 
Jana Pawła II.

350 000 zł

Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej pomiędzy ul. Szwajcarską a ul. Elsnera, wzdłuż ul. Choiny.
Obecnie wzdłuż ul. Choiny droga rowerowa biegnie po stronie przeciwnej niż osiedle mieszkaniowe. W efekcie wiele 
rowerzystów porusza się po równoległej do ul. Choiny drogi osiedlowej (ul. Paderewskiego) a na końcu często 
wybiera chodnik (odcinek pomiędzy Szwajcarską a Elsnera). W tym miejscu postulujemy budowę drogi rowerowej 
przy chodniku.

350 000 zł
Za 
Cukrownią

W tym roku zakończy się przebudowa ulicy 1 maja sąsiadującej z dworcem PKP. W efekcie pomiędzy 
przebudowanym rondem na klinie a przebudowana 1 maja przy dworcu PKP pozostanie niewyremontowany odcinek 
ulicy 1 maja.
Projekt zakłada remont tego odcinka w zakresie naprawy najbardziej zniszczonej nawierzchni chodnika oraz 
najbardziej zniszczonej nawierzchni jezdni.

350 000 zł

Projekt zakłada wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obrębie ulicy Nałęczowskiej w dzielnicy Szerokie 
obejmujących polepszenie jakości oświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych na wysokości ulic Strumykowej, 
Gnieźnieńskiej i Ślężan oraz zamontowanie stacji ładowania dla ekologicznych pojazdów elektrycznych na parkingu 
przy skrzyżowaniu ulicy Sławin z ulicą Nałęczowską.
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7

D--7 dzielnicowy Sławin

8

D--8 dzielnicowy Rury

9

Rrrowerowe połączenie Czerniejówki i Bystrzycy D--9 dzielnicowy Kośminek

10

Przez Podzamcze rowerem na Śródmieściu D--10 dzielnicowy Śródmieście

11

Przez Podzamcze rowerem na Kalinowszczyźnie D--11 dzielnicowy

12

D--12 dzielnicowy Stare Miasto

13

D--13 dzielnicowy Wieniawa

14

Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem D--14 dzielnicowy Zemborzyce

Budowa sygnalizacji świetlnej z przyciskami dla przejścia pieszo-
rowerowego przez ul. Sławinkowską obok Zespołu Szkół nr 12 350 000 zł

Przy Zespole Szkół nr 12 zlokalizowane jest przejście dla pieszych i rowerzystów przez ul. Sławinkowską obok ul. 
Świerkowej. Natężenie ruchu pojazdów jest tu duże a przejście wykorzystują mieszkańcy dużego osiedla Botanik 
zlokalizowanego po przeciwnej stronie tej ulicy niż szkoła. 
W godzinach pracy szkoły dzieci przeprowadza STOPek, ale przejście jest wykorzystywane też wieczorami, w 
weekendy i wakacje, gdy mieszkańcy korzystają np. z infrastruktury sportowej przy szkole. 
Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej uruchamianej przyciskami i obejmującej też skrzyżowanie ul. 
Świerkowej.
Sygnalizacja z przyciskami i zwłoką w stosunku do braku sygnalizacji lub budowy przejścia aktywnego będzie bardziej 
przyjazna dla pojazdów (skanalizuje ruch pieszych grupami), poprawi bezpieczeństwo przejścia pieszych i przejazdu 
rowerzystów, ułatwi komunikację z ul. Świerkową oraz wymusi na ul. Sławinkowskiej mniejsze prędkości pojazdów, co 
jest istotne z powodu chodników bezpośrednio wzdłuż jezdni.

Kolorowy plac zabaw dla dzieci z Rur i Śródmieścia przy SP7 na 
Plażowej 350 000 zł

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 na Plażowej ma już kilkanaście lat, a czas nie obszedł się z nim łagodnie. 
Niszczycielska siła zmiennej  pogody spowodowała, że konieczne było jego zamknięcie ze względów 
bezpieczeństwa. Bez niego setki dzieci ze szkoły (a od nowego roku szkolnego - także przedszkola)  i okolic nie mają 
gdzie się bawić, bo w pobliżu nie ma ogólnodostępnego placu. A przecież wszyscy wiemy, jak ważne dla zdrowia i 
rozwoju dzieci są ruch i wspólna zabawa na świeżym powietrzu! Razem możemy sprawić, że szkoła i okoliczne 
osiedla zyska wspaniałe miejsce do radosnej zabawy, będące alternatywą dla siedzenia przed komputerem, czy w 
zamkniętych salach świetlicy. Kolorowe huśtawki, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, tablice sensoryczne i inne 
atrakcyjne urządzenia - to wszystko na nowej, bezpiecznej nawierzchni - nasze dzieci potrzebują takiego miejsca!

350 000 zł

Aktualnie nie da się bezpiecznie przejechać wzdłuż Czerniejówki w kierunku Bystrzycy. Projekt zakłada wykonanie 
brakującego połączenia rowerowego przy ul. Wolskiej. Połączenie istniejącej drogi rowerowej przy ulicy i rzece 
Czerniejówce. Poza drogą rowerową będą wykonane przejazdy rowerowe.

350 000 zł

Droga rowerowa na ulicy Podzamcze nie łączy się z pasami rowerowymi w ulicy Podzamcze. Projekt zakłada 
połączenie pasów rowerowych z drogą rowerową na terenie dzielnicy Śródmieście (po stronie zachodniej ul. 
Podzamcze).

350 000 zł
Kalinowszcz
yzna

Droga rowerowa na ulicy Podzamcze nie łączy się z pasami rowerowymi w ulicy Podzamcze. Projekt zakłada 
połączenie pasów rowerowych  z drogą rowerową na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna (po stronie wschodniej ul. 
Podzamcze).

Kontynuacja Szpilkostrady, czyli pasa równej i gładkiej 
nawierzchni na Starym Mieście - wygodnej dla szpilek, wózków 
czy walizek 350 000 zł

W 2020 roku miała być zrealizowana Szpilkostrada od Bramy Krakowskiej do Rynku. Projekt ten wygrał głosowanie w 
Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Prace wciąż nie zostały zrealizowane. Projekt ma jednak stanowić kontynuację 
poprzedniego zaniechanego przez władze miasta projektu.
Kolejna część szpilkostrady będzie biegła w kierunku Bramy Grodzkiej.

Czym jest Szpilkostrada? To pas równej i gładkiej nawierzchni, po której bez problemu można wygodnie i komfortowo 
poruszać się w szpilkach, czy na kółeczkach - wózkiem dziecięcym, wózkiem inwalidzkim czy po prostu ciągnąć za 
sobą torbę na kółkach.

Zmiana nawierzchni alei w Ogrodzie Saskim ze żwirowej na 
asfaltową 300 000 zł

Nawierzchnia żwirowa nie sprawdza się po opadach deszczu, gdy błoto nie pozwala na przejście bez ubrudzenia 
butów, jak i w czasie suszy, gdy drobinki piasku i kamyków dostają się do obuwia damskiego, a unoszący się kurz 
zniechęca matki z dziećmi do spacerów.
Alejka łącząca Al. Racławickie i St. Leszczyńskiego 4 stanowi ciąg komunikacyjny, z którego korzystają mieszkańcy 
pobliskich ulic, pracownicy urzędów i sądu, petenci ww., studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i Domu Fundacji Jana 
Pawła II. Nie może być tak, aby w XXI w. brudzić i niszczyć sobie obuwie w centrum miasta.

350 000 zł

W chwili obecnej droga rowerowa w pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową jest w złym stanie. Przez wiele lat 
nawierzchnia gruntowa została wyjeżdżona. Dodatkowo jej brzegi zaczęły zarastać, co utrudnia spływ wody.
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15

Przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej D--15 dzielnicowy

16

Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista D--16 dzielnicowy Sławin

17

Bądzmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie D--17 dzielnicowy Stare Miasto

18

Miejsce relaksu dla psow i ich wlaścicieli - PORA AZORA D--18 dzielnicowy

19

Naturalnie na Szerokim D--19 dzielnicowy Szerokie

20

D--20 dzielnicowy Sławin

21

Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja D--21 dzielnicowy

22

D--22 dzielnicowy Rury

350 000 zł
Konstantynó
w

Projekt ma na celu przedłużenie drogi rowerowej w ulicy Nałęczowskiej. Ktoś zapomniał ja przedłużyć! Przedłużenie 
miałoby ją doprowadzić do al. Kraśnickiej

250 000 zł

W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego prosimy o poparcie zadania remontu ulicy Skalistej. To ulica o 
dużym znaczeniu dla części dzielnicy,  obok poczty i sklepu budowlano-ogrodniczego, jedna z nielicznych łącząca 
bezpośrednio Zbożową ze Sławinkowską i będąca  dojazdem do kilku sąsiednich.  
Na dużym odcinku ul. Skalistej (od ul. Zbożowej do ul. Uroczej) po kilkudziesięciu latach użytkowania są całkowicie 
wyeksploatowane nawierzchnie jezdni, krawężniki i chodniki. Na pozostałym odcinku (ok. 40% długości) ulica jest już 
wyremontowana.
Zagłosujmy wspólnie za remontem tej ulicy a potem innych, gdyż  wiele ulic na Sławinie wymaga generalnego 
remontu.

180 000 zł

ul. Zamkowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych 
zabytków naszego miasta - Zamku Lubelskiego. Jest to ciąg pieszy bardzo licznie uczęszczany przez turystów, jak 
również mieszkańców naszego miasta. Celem projektu jest wymiana nawierzchni ciągu pieszego. Obecnie ul. 
Zamkowa zbudowana jest z trelinki, która z biegiem lat w spoób znaczny uległa degradacji.  

14 300 zł

Projekt zakłada dostosowanie zaniedbanej ,zaśmieconej i zachwaszczonej działki w bezpieczne,ogrodzone miejsce 
gdzie mieszkańcy osiedla Botanik będą mogli bezstresowo puszczać zwierzaki bez smyczy.
Pozostali mieszkańcy osiedla spacerując po uliczkach nie będą obawiali się psów biegających luzem a trawniki będą  
czyste.
Proponujemy utworzenie takiego miejsca w którym nasze czworonogi będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca 
korzystając w pełni swojej swobody pod okiem właścicieli.

349 800 zł

Uporządkowanie terenów zielonych w dzielnicy Szerokie przy ulicy Wądolnej nad rzeką Czechówką oraz 
udostępnienie ich w celach rekreacyjnych.

Aktywne przejście dla pieszych przez ul. Sławinkowską przy 
Zespole Szkół nr 12 100 000 zł

Przy Zespole Szkół nr 12 jest przejście dla pieszych przez ul. Sławinkowską koło ul. Świerkowej. Korzysta z niego 
bardzo dużo osób: dzieci, rowerzyści, mieszkańcy idący na boiska czy plac zabaw lub siłownię przy szkole. To nie jest 
bezpieczne przejście! „STOPek” jest tylko w dni kiedy są lekcje a ruch dzieci, dorosłych i rowerzystów na przejściu 
jest intensywny także popołudniami, w weekendy, wakacje oraz kiedy mając wolny czas korzystamy z infrastruktury 
sportowej przy szkole. Przejście jest słabo oświetlone i późno są włączane latarnie a na ul. Sławinkowskiej natężenie 
ruchu jest bardzo duże. Jest niebezpiecznie, dlatego zróbmy aktywne przejście dla pieszych. Przy innych szkołach już 
funkcjonują takie przejścia. Zaletą aktywnego przejścia jest to, że aktywuje się tylko wtedy gdy jest potrzebne. 
Czujniki ruchu wykrywają pieszego zbliżającego się do przejścia i uruchamiają sygnały ostrzegawcze dla kierowców 
pulsujące w jezdni oraz lampy, dopóki pieszy nie opuści pasów. Zagłosuj!!!

300 000 zł

Propozycja budowy kolejnego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż  al. Solidarności (w pasie zieleni pomiędzy ul. 
Północną a al. Solidarności od al. Kompozytorów Polskich/ul. Lubomelską w kierunku zachodnim - do wysokości 
kościoła mariawitów, w kierunku ul. Radzyńskiej i ul. K. Lipińskiego). Wskazany obecnie  odcinek to fragment trasy po 
ul. Północnej  o zwiększonym ruchu pojazdów do/z ul. K. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej. "Wyprowadzenie" ruchu 
rowerowego poza jezdnię poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.
To fragment docelowej ścieżki wzdłuż doliny rz. Czechówki, która wykorzystując brak wzniesień, ma połączyć 7 
dzielnic miasta oraz Stare Miasto z Ogrodem Botanicznym i Skansenem, gdzie zaczyna się szlak rowerowy do 
Nałęczowa i Kazimierza Dolnego.
W roku 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano (lub rozpoczęto realizację) odcinków od ul. B. Ducha 
do wysokości wiaduktu ul. Poniatowskiego/al. Smorawińskiego oraz od ul. Browarnej do ul. B. Prusa (wraz z 
przejazdem przez tą ulicę). 

Rewitalizacja terenu i uporządkowanie parkowania przy blokach 
ul. Głęboka 20, 22, 24, 26 349 440 zł

Rewitalizacja terenu i uporządkowanie parkowania na drodze przy blokach przy ul. Głębokiej 20, 22, 24 i 26. Celem 
projektu jest przebudowa uliczki, remonty chodników, budowa nowych 19 miejsc postojowych, wyznaczenie 8 miejsc 
do parkowania, rewitalizacja okolicznej zieleni, wybudowanie altany śmietnikowej i wprowadzenie na uliczce "strefy 
zamieszkania". Teren ten jest bardzo zaniedbany i zdegradowany - resztki trawników są rozjeżdżane przez parkujące 
samochody, śmietniki stoją gdzie popadnie, a chodniki służą za dzikie miejsca postojowe - ZMIEŃMY TO i 
ZADBAJMY o nasze otoczenie! 
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23

D--23 dzielnicowy Węglin Płn.

24

Remont parkingów przy ulicy Szmaragdowej D--25 dzielnicowy Czuby Pd.

25

Wieniawa - miejsca parkingowe D--26 dzielnicowy Wieniawa

26

Felin - miejsca parkingowe i Park Centralny D--27 dzielnicowy Felin

27

Modernizacja boisk sportowych osiedla Błonie D--28 dzielnicowy Czuby Płn.

28

Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza D--29 dzielnicowy Śródmieście

29

Zielone Stare Miasto - Cyrulicza z drzewami D--30 dzielnicowy Stare Miasto

30

Zadaszona scena na Węglinie Północnym D--31 dzielnicowy Węglin Płn.

Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do 
asfalto-betonu 350 000 zł

W wielu dzielnicach Lublina pasy drogowe ulic nie są ulicami a trudno-przejezdnymi szlakami komunikacyjnymi 
utwardzonymi destruktem asfaltowym. W osiedlu Lipnika, dzielnica Węglin Północny taki standard ma ponad 90% 
ulic. Najważniejsza jest ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza, która od lat stanowi główny trakt komunikacyjny dla 
wielu mieszkańców centralnej części osiedla jako droga do pracy, szkoły, przedszkola, sklepu w osiedlu oraz 
zapewnienie dojazdu dla karetek pogotowia, straży pożarnej i służb komunalnych. W części wschodniej osiedla 
podobną funkcję pełni ul. Lazurowa. Bieżące utrzymanie nawierzchni przez ZDiM polegające na uzupełnianiu 
ubytków kruszywem daje trwałość 2-3 miesięcy w zależności od warunków pogodowych.
Projekt jest kolejną próbą uczynienia pasa drogowego ul. Tadeusza Jacyny-Onyszkiewicza i północnego fragmentu 
ul. Lazurowej przejezdnym przez cały rok do czasu budowy docelowego kształtu ulic, której termin realizacji można 
określić dwoma słowami  BARDZO ODLEGŁY. 

350 000 zł

Działka nr 56/9 ark. 10, obr.30; działka nr 19 ark.3 obr.27

Remont nawierzchni asfaltowej parkingów przy ul. Szmaragdowej 16,36.

350 000 zł

Projekt zakłada budowę 56 miejsc parkingowych w na Miasteczku Akademickim na ulicy Godebskiego oraz na ul. 
Ćwiklińskiej.

350 000 zł

Projekt jest uzupełnieniem tego, czego na Felinie najbardziej brakuje. Zakłada budowę miejsc parkingowych na 
terenach miejskich oraz dalszą budowę Parku Centralnego. W ramach parku priorytetem jest wybieg dla psów, który 
podniesie bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły oraz rozbudowa ciągów pieszych wraz elementami małej 
architektury.

349 900 zł

Modernizacja nawierzchni boiska do tenisa przy ul. Husarskiej, montaż trampoliny na gruncie.
Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Herbowej.

315 000 zł

Projekt polega na powiększeniu mis drzew w celu poprawy warunków życiowych drzew przy ulicach Okopowej i 
Narutowicza wraz z nasadzeniem krzewów ozdobnych oraz zaprojektowanie miejsc nowych nasadzeń przy 
wymienionych ulicach wraz z posadzeniem w nich drzew.

120 000 zł

Projekt polega na zaprojektowaniu i wykonaniu nasadzeń z grabów kolumnowych wraz z krzewami po północnej 
stronie ulicy Cyruliczej.

350 000 zł

Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem zrealizowanego w 2019r. zespołu boisk przy ul. Judyma 1 stanowiących z 
Dzielnicowym Domem Kultury "Węglin" centralną przestrzeń dla różnych form aktywności mieszkańców Węglina 
Północnego. Projekt adaptuje istniejące zagospodarowanie placu z ławkami planowane i oznaczone w Geoportal 
360.pl jako amfiteatr, na części działki nr ew. 149 przy ul. Judyma 1 w Lublinie. Projekt przewiduje:
1. budowę stałej sceny o min. powierzchni 48m2 (8m x 6m) z obustronnymi aneksami komunikacyjnymi i schodkami o 
pow. 18m2 (2 x 9m2) oraz zapleczem o pow. ok. 14m2 – łączna powierzchnia ok. 80m2,
2. budowę 2 pylonów betonowych i konstrukcji stalowej z rampą oświetleniową oraz pokryciem membraną  o pow. 
125m2.
3. wykonanie stałego oświetlenia sceny.
Proponujemy stałą, zadaszoną scenę, która może być wykorzystana do festynów, pikników, koncertów, pokazów, 
przedstawień teatralnych oraz kina letniego dla aktywizacji i integracji mieszkańców po trudnym okresie pandemii.
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31

D--32 dzielnicowy Węglin Płn.

32

D--33 dzielnicowy

33

Wymiana nawierzchni ulicy Zamkowej D--34 dzielnicowy Stare Miasto

Projekt polega na wymianie nawierzchni ulicy Zamkowej w celu poprawy otoczenia Zamku.

34

Oświetlenie dla Sławinka D--35 dzielnicowy Sławinek

35

D--36 dzielnicowy Dziesiąta

Projekt zakłada rozpisanie konkursu i wyłonienie 3 wzorów pocztówek związanych z dzielnicą Dziesiąta

36

D--37 dzielnicowy

Projekt zakłada przeniesienie książki Haliny  Danczowskiej "Dziesiąta: dzieje dzielnicy Lublina” do Internetu.

37

Dziesiąta przyroda - spacery przyrodnicze po Dziesiątej D--38 dzielnicowy Dziesiąta

38

D--39 dzielnicowy Śródmieście

Projekt zakłada włączenie urzędowych parkingów do systemu Strefy Płatnego Parkowania.

39

Wieniawa dziecięcych uśmiechów - cykl zajęć dla dzieci D--40 dzielnicowy Wieniawa

40

D--42 dzielnicowy Czuby Płn.

41

D--43 dzielnicowy

Asfalt na os. Lipniak - wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic T. 
Krwawicza i Lazurowej (Węglin Płn.) 350 000 zł

Projekt ma celu wykonanie remontu nieurządzonych odcinków ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak. 
Zakres projektu obejmuje wykonanie naprawy, poprzez wyrównanie i ułożenie asfaltu na szerokości ok. 3 m, ulicy 
Tadeusza Krwawicza pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Lazurową (poza istniejącym fragmentem z nawierzchnią 
asfaltową), a także na nieurządzonym odcinku ulicy Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicą Tadeusza
Krwawicza. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na standard życia mieszkańców osiedla Lipniak, którzy od wielu 
lat wyczekują realizacji docelowego układu drogowego na swoim osiedlu, a poniższy projekt stanowi spełnienie części 
tych oczekiwań. Projekt będzie wpływał pozytywnie na mieszkańców ulic sąsiadujących, którzy również korzystają ze 
wspomnianych ulic i narażają siebie oraz swoje auto na niebezpieczeństwo związane z fatalnym stanem 
wspomnianych dróg.

Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola 
Namysłowskiego - II Etap 350 000 zł

Konstantynó
w

Przedmiotem projektu jest kontynuacja remontu nawierzchni jak i chodnika ulicy Karola Namysłowskiego. W 
ubiegłorocznym Budżecie Obywatelskim, projekt uzyskał duże uznanie wśród mieszkańców dzielnicy Konstantynów 
co przełożyło się również na znaczną liczbę oddanych głosów. Niestety ze względu na dość duży koszt inwestycji, 
zostanie wyremontowana tylko część ulicy jak i chodnika. Dlatego w tym roku, składam projekt na realizację drugiego 
etapu inwestycji z myślą o jej zakończeniu w 2023r.

210 000 zł

350 000 zł

Kontynuacja budowy oświetlenia ulic miejskich tj. Kolorowej, Serdecznej, Bajkowej na osiedlu Sławinek (Rogatka 
Warszawska).
Oświetlenie ulic miejskich jest niezbędne aby poprawić komfort życia mieszkańców osiedla i dzielnicy Sławinek.

Pocztówka z Dziesiątej - konkurs plastyczny na wzór pocztówek z 
Dziesiątej 50 999 zł

Dziesiąta: dzieje dzielnicy Lublina – książka papierowa niech 
będzie dostępna w internecie 10 000 zł

20 000 zł

Projekt zakłada organizację spacerów przyrodniczych na Dziesiątej. Celem spacerów jest poznanie flory i fauny na 
naszej dzielnicy.

Więcej parkingów w centrum - zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych w centrum miasta 25 000 zł

200 000 zł

Projekt zakłada sfinansowanie wydarzeń skierowanych do najmłodszych mieszkanek i mieszkańców Lublina na 
dzielnicy Wieniawa

Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. 
Biedronki. 350 000 zł

Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej:

- dwóch pól parkingowych wraz z ciągami pieszymi w obrębie tych parkingów przy                    
  ul. Biedronki o łącznej powierzchni asfaltowej ok. 1528 m2 
  działka nr 48/3 (obręb 30, arkusz 2) – lokalizacja zgodnie z mapką poglądową (zał. nr 1.)

Parkingi te oraz chodniki, są w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie dla ich 
użytkowników. Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa zarówno w zakresie poruszania się 
pieszych jak również poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu dla użytkowników parkingu. 

Remont i modernizacja segmentu sportowego Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 im.Orląt Lwowskich w Lublinie 
ul.Kazimierza Tumidajskiego 6a, 20-247 Lublin 350 000 zł

Kalinowszcz
yzna

Działka nr 12 obr.14 ark 4

Remont i modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z siedzibą w Lublinie przy ul. 
Tumidajskiego 6A służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z Osiedla Kalinowszczyzna i 
Ponikwoda oraz z całego miasta.
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42

D--44 dzielnicowy Kośminek

Budowa i remont ulicy Wyzwolenia i sięgaczy na Kośminku  w Lublinie (mały projekt)

43

Bezpieczne chodniki - koniec z nielegalnym parkowaniem D--45 dzielnicowy Śródmieście

44

D--46 dzielnicowy Bronowice

45

Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej D--47 dzielnicowy

46

Renowacja boiska i placu zabaw przy ul. Romantycznej D--48 dzielnicowy Czuby Płn.

47

D--49 dzielnicowy Czuby Pd.

48

D--50 dzielnicowy Śródmieście

Budowa i remont ulicy Wyzwolenia i sięgaczy na Kośminku w 
Lublinie 350 000 zł

318 000 zł

Projekt zakłada zakup pojazdów i blokad dla Straży Miejskiej, by więcej patroli mogło interweniować w sprawie 
nielegalnego parkowania w Lublinie.

Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowę 
istniejących miejsc oraz stworzenie nowych na osiedlu 
Bronowice. 349 650 zł

Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w 
obrębie ulicy Puchacza i Dr.Męczenników Majdanka 26 i 24 . Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w 
znalezieniu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem. W 
ostatnich latach liczba samochodów będących w posiadaniu mieszkańców wyraźnie wzrosła. Wychodząc na przeciw 
istniejącym problemom najlepszym a zarazem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest remont starych oraz rozbudowa 
większej liczby miejsc postojowych. Dzięki czemu znacznie ulegnie poprawie komfort oraz bezpieczeństwo przejazdu 
(min. dla służb ratunkowych). Dzięki nowej inwestycji zostanie znacznie zwiększona atrakcyjność osiedla Bronowice 
oraz zwiększy się zainteresowanie kupnem mieszkań. Lokalizacja osiedla jest korzystna ze względu na bardzo dobre 
połączenie z całym miastem jak i dostępnością różnych udogodnień tj. sklepy, targ, szkoły, przychodnie zdrowotne, 
apteki.

340 000 zł
Kalinowszcz
yzna

Dz. nr. 18/2 obr. 14; ark.5
Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" wraz z miejscami postojowymi od strony ul. Daszyńskiego oraz budowa siłowni 
plenerowej w obrębie dz. nr 18/2.W chwili obecnej od strony ul.Daszyńskiego brak jest możliwości prawidłowego 
dojścia, dojazdu i zaparkowania w obrębie wejścia do parku. Utrudnienie to dotyczy szczególnie mieszkańców którzy 
do parku przybywają z innych osiedli a nawet dzielnic.Siłownia plenerowa jest niezbędna ze względu na potrzeby 
młodzieży a także osób starszych dla których jest to forma rehabilitacji która skutecznie umożliwia codzienne 
funkcjonowanie

330 000 zł

Projekt zakłada renowację boiska sportowego przy ul. Romantycznej wraz z placem zabaw. W ramach realizacji 
projektu planowana jest modernizacja nawierzchni boiska, wymiana murawy, budowa ogrodzenia jak i renowacja i 
modernizacja placu zabaw. 

Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole 
Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie 181 000 zł

Wyremontujmy zewnętrzne obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie ! Cieszmy 
się widokiem i korzystajmy z odnowionego boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, kortu tenisowego i bieżni. 
Sprawmy by były bezpieczniejsze. Zainstalujmy kamery. Obiekty są ogólnodostępne i czynne przez cały rok. Od wielu 
lat służą mieszkańcom osiedla, szczególnie dzieciom i młodzieży której tak bardzo jest potrzebny ruch na świeżym 
powietrzu.
W związku z tym są mocno eksploatowane. W ramach projektu planowana jest m.in naprawa nawierzchni i 
malowanie linii na boisku wielofunkcyjnym, wzmocnienie konstrukcji koszy (koszykówka), wymiana siedzisk, prace 
naprawcze na korcie tenisowym (nowe fundamenty pod słupki, wymiana siatki, malowanie linii) . Sprawmy by nasze 
obiekty sportowe były jak nowe i służyły młodzieży szkolnej i wszystkim mieszkańcom naszej dzielnicy.

Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (odcinek 
Unii Lubelskiej - B. Prusa)  od ul. B. Prusa w kierunku ul. 
Północnej i ul. T. Szeligowskiego 220 000 zł

W  roku 2022 został zrealizowany odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności - od ul. B. Prusa (wraz z 
przejazdem rowerowym przez ulicę) do ul. Browarnej. 
Obecny projekt zakłada wykonanie kilkudziesięciu m ścieżki rowerowej  wzdłuż al. Solidarności (w kierunku 
zachodnim) wraz z wykonaniem łącznika po skarpie obok dworku Automobilklubu Lubelskiego do drogi dojazdowej do 
dworku od ul. Północnej (droga gminy). Zakłada też miejscowe naprawy nawierzchni tej drogi.
Realizacja łącznika ułatwi połączenie ze zrealizowaną już ścieżką rowerową od strony: ul. Północnej, ul. 
Szeligowskiego, obiektów policji a także  szpitali i akademii medycznej (wzdłuż ul. B. Prusa chodniki są wąskie i 
nadają się zbytnio do przejazdów rowerowych).
W przyszłości racjonalna wydaje się kontynuacja ścieżki rowerowej w kierunku zachodnim z drugim wylotem do ul. 
Północnej (obok stacji redukcyjnej gazu), ale wymaga to zamiany fragmentów nieruchomości gminy i spółki 
handlowej, która wydaje zasadna dla obu stron.
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49

Mobilne boisko przy SP 15 D--51 dzielnicowy Kośminek

50

Rury 2.0, czyli najdłuższa zjeżdżalnia w mieście D--52 dzielnicowy Rury

51

Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki D--53 dzielnicowy Tatary

52

D--54 dzielnicowy Tatary

53

Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna D--55 dzielnicowy Szerokie

54

D--56 dzielnicowy Ponikwoda

55

D--57 dzielnicowy Wrotków

56

Bezpieczni piesi na ul. Powojowej D--58 dzielnicowy Abramowice

349 988 zł

Projekt, którego celem jest utworzenie mobilnego obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Lublinie 
ma za zadanie poprawę warunków uprawiania sportu uczniów, a także zwiększenie jego dostępności względem 
wszystkich grup społecznych w dzielnicy Kośminek oraz innych dzielnic, szczególnie tych przylegających.
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 podjęte zostanie utworzenie boiska mobilnego, oświetlenie oraz monitoring.

350 000 zł

Wybudujmy dwie super długie zjeżdżalnie terenowe. To zjeżdżalnie dla dzieci, w których konstrukcja ułożona jest na 
gruncie, zamiast być wyniesiona za pomocą konstrukcji wsporczej. Pierwsza zjeżdżalnia byłaby wykonana przez całą 
wysokość wąwozu, natomiast druga krótsza przez połowę (np. w okolicy Strzykawki, gdzie skarpa wąwozu podzielona 
jest na pół alejką asfaltową). Za projekt i wykonanie odpowiadać będzie profesjonalna firma zajmująca się tego typu 
instalacjami, co zagwarantuje jej bezpieczeństwo, trwałość i bezobsługowość.
Przy okazji Lublin - miasto inspiracji ma szansę być posiadaczem najdłuższej zjeżdżalni w Polsce!

350 000 zł

Remont ciągu chodników (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową) przy ul. Gospodarczej od budynku nr 
22 do garaży (budynek nr 10a), stworzenie miejsc postojowo - parkingowych przy ul. Hutniczej 14 oraz stworzenie ok. 
75 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1 –etap II.
1). Chodnik wzdłuż ul. Gospodarcza 22-10: Działka: 34/93; Arkusz: 10; Obręb: 37 Własność: Gmina Lublin 
2). Plac przy ul. Gospodarczej 1: Działka: 39/5; Arkusz: 9; Obręb: 37 Własność: Gmina Lublin 
3). Teren przy bloku nr 14 na ul. Hutniczej: Działka: 34/95, Arkusz: 10, Obręb: 37 Własność: Gmina Lublin

Budowa miejsc parkingowych i remont chodnika w rejonie os. 
Przyjaźni oraz oświetlenie i zadrzewienie bulwaru i doposażenie 
placu  zabaw n/Bystrzycą 350 000 zł

Otrzymamy 16 miejsc do parkowania samochodów osobowych przy ul. Krzemionki, tak brakujących m.in. dla 
mieszkańców Os. Przyjaźni. Zostaną wyremontowane  chodniki przy ul. Przyjaźni  4-8 . Plac zabaw zostanie 
doposażony o   piramidę wspinaczkową linową. Spacerujący i rowerzyści, korzystający z bulwaru n/Bystrzycą, 
otrzymają osłonę od słońca, wzdłuż bulwaru zostanie nasadzona pierwsza partia  50 wiśni japońskich, pięknie 
kwitnących wiosną i z czerwonym ulistnieniem jesienią oraz zostanie zainstalowana pierwsza partia 6 latarni 
parkowych; będzie  to kolejny etap planu kompleksowego zagospodarowania doliny Bystrzycy, od kładki w ciągu ul. 
Kąpielowej do mostu w ciągu al. 1000-lecia.  

260 400 zł

Celem projektu jest stworzenie w dolinie rzeki Czechówki strefy rekreacyjno-sportowej, które uatrakcyjnią spędzanie 
wolnego czasu w dzielnicy, promując zdrowy styl życia oraz integrację mieszkańców. 
W skład projektu wchodzą:
1. Ogrodzone boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 33 na 20 m z infrastrukturą (ławki i kosz na odpady)
2. Strefa piknikowa składająca się z wygrodzonego i zabezpieczonego miejsca na ognisko oraz 6 stołów piknikowych i 
2 koszy na odpadki

Budowa miejsc parkingowych prostopadłych do ulicy Cyprysowej 
za budynkiem 25 99 000 zł

Projekt zakłada wybudowanie 11  miejsc parkingowych  prostopadle do jezdni ulicy Cyprysowej  Na tym obszarze 
znajduje się wiele budynków wielorodzinnych ( bloków ) gdzie występuje niedobór miejsc parkingowych .   Obecnie 
samochody parkują tam wzdłuż drogi na chodniku.

Daj swój GŁOS na wybieg dla czworonożnych mieszkańców 
Wrotkowa. 253 320 zł

Wrotków to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Lublina. Na jej terenie  powstaje coraz więcej budynków 
mieszkalnych, a co za tym idzie zwiększa się liczba mieszkańców, także tych, którzy mają czworonożnych przyjaciół. 
Na Wrotkowie nie ma żadnego wybiegu dla psów, najbliższy dostępny, z którego korzystają nasi mieszkańcy,  jest 
usytuowany już na terenie Dzielnicy Zemborzyce. Wybieg dla psów usytuowany w naszej dzielnicy to większe 
bezpieczeństwo dla naszych pupili, którzy będą mogli biegać po odgrodzonym terenie bez obaw.  Psy szczęśliwe, 
radosne i wybiegane to mniej problemów dla ich właścicieli i pozostałych mieszkańców. To także okazja do 
zawierania znajomości oraz wymiana doświadczeń właścicieli na temat opieki nad pupilami. Psy bardzo chętnie bawią 
się razem oraz mają okazję razem pobiegać po zabezpieczonym terenie. Z wielu rozmów z właścicielami wynika, że 
taki wybieg na terenie Wrotkowa jest bardzo potrzebny. Wiele osób deklarowało poparcie dla tego projektu. 

350 000 zł

Projekt ten zakłada realizację budowy chodnika dla pieszych na ulicy Powojowej. Chodnik byłby po jednej stronie 
ulicy. Na ulicy Powojowej w ostatnich latach, ruch pojazdów znacznie się zwiększył i jednocześnie zwiększyło się 
zainteresowanie pieszych do uczęszczania tą drogą w ramach rekreacji, szczególnie rodzin z małymi dziećmi. 
Zmniejszyło się jednak znacznie bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci. Na ulicy Powojowej nie ma warunków by 
bezpiecznie przejść, samochody jeżdżące często i szybko, nie zważają na to, że piesi idą obok. Przy ulicy 
zamieszkują młode rodziny z dziećmi, dlatego zważając na bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i osób 
prowadzących pojazdy, musimy zadbać o możliwość ich bezpiecznego poruszania się.
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57

D--59 dzielnicowy Abramowice

58

Dzielnicowa Tężnia Solankowa „Kośminek” D--60 dzielnicowy Kośminek

59

Nowy Felin - Park linearny na Kośminku + monitoring D--61 dzielnicowy Kośminek

60

D--62 dzielnicowy

61

D--63 dzielnicowy

62

D--64 dzielnicowy Zemborzyce

63

Trakt  pieszo - rowerowy nad rzeką Czerniejówką. D--65 dzielnicowy Głusk

64

Chodnikiem przez Bystrzycę - etap II D--66 dzielnicowy Zemborzyce

Utworzenie ciągu pieszego i przeniesienie kładki od ul. Odległej 
do rzeki Czerniejówki 350 000 zł

Projekt dotyczy przeniesienia kładki znajdujące się nad rzeką Czerniejówką i utworzenie ścieżki do nowego mostu w 
dzielnicy Abramowice od ulicy odległej do rzeki Czerniejówki.

260 250 zł

Projekt przewiduje utworzenie dzielnicowej tężni solankowej "Kośminek" wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, 
ławki, kosze na śmieci do segregacji). Tężnie solankowe to zazwyczaj drewniane, znakomicie komponujące się z 
otoczeniem budowle, gdzie roztwór solanki spływa po gałązkach intensywnie parując. Tężnie solankowe nasycają 
powietrze jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem i żelazem, co korzystnie wpływa na schorzenia dróg 
oddechowych, nadciśnienie tętnicze, stany ogólnego wyczerpania i nerwicę, powoduje wzrost odporności organizmu.
Działka nr 37, obr. 16, ark. 3 – ul. Topolowa 7

350 000 zł

Projekt zakłada realizację ogrodów deszczowych wraz z nasadzeniami towarzyszącymi (drzewa, krzewy, trawy, 
byliny), żwirowe ciągi piesze, montaż kamery monitoringu miejskiego skierowaną w rejon parku oraz realizację małej 
architektury (ławki i kosze na odpady, małe parkingi dla rowerzystów U-kształtne).

Dydaktyczno-rekreacyjna przestrzeń w Wąwozie - Mini 
Miasteczko Ruchu Drogowego, nasadzenia kwiatów i siłownia 
integracyjna 215 250 zł

Kalinowszcz
yzna

Naszym celem jest sprawienie, aby Wąwóz stał się miejscem pełniącym funkcję dydaktyczno-rekreacyjną. Ze względu 
na to projekt zakłada wykonanie mini miasteczka ruchu drogowego, siłowni zewnętrznej z obciążeniem i strefy 
nasadzeń kwiatów. Takie połączenie pozwoli na zapewnienie atrakcyjnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni, która 
pozwoli na zregenerowanie sił po całodniowej pracy. Dodatkowo zastosowanie miasteczka ruchu drogowego pozwoli 
na naukę przepisów ruchu drogowego i oswojenie się z zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Siłownia 
pozwoli na przeprowadzenie pełnoprawnego treningu na zewnątrz bez konieczności zakupu karnetu. Urządzenia, 
posiadają regulację obciążenia w zakresie 2,5-220 kg oraz aplikację wirtualnego trenera, abyś nie musiał obawiać się 
kontuzji czy obsługi sprzętu. Dodatkowo siłownia dostosowana będzie do potrzeb większości grup - amatorów, 
profesjonalistów oraz osób niepełnosprawnych.

Siłownia integracyjna z systemem zmiennego obciążenia i 
streetworkout przy Arenie Lublin 210 000 zł

Za 
Cukrownią

Celem zgłaszanego projektu jest budowa siłowni plenerowej z regulacją obciążenia. Byłoby to miejsce wyposażone w 
nowoczesne urządzenia z ciężarkami, które można przesuwać w obiegu zamkniętym, aby zapewnić odporność na 
akty wandalizmu. Każdy ze sprzętów byłby wyposażony w aplikację wirtualnego trenera - po zeskanowaniu telefonem 
kodu QR na naklejce wyświetli nam się film prezentujący szczegółowo zasady wykonywania poszczególnych ćwiczeń. 
Dzięki temu nawet początkujący wykonają w pełni efektywny trening bez ryzyka kontuzji. Ponadto, urządzenia będą 
dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych, co z pewnością pozytywnie wpłynie na aktywizację tej grupy 
społecznej. Do siłowni dołączamy również streetworkout, który pozwoli na zaangażowanie do ćwiczeń 
kalistenicznych. Wybierz siłownię, która nikogo nie dyskryminuje! 

Siłownia z regulacją obciążenia i streetworkout nad Zalewem 
Zemborzyckim 210 000 zł

Celem zgłaszanego projektu jest budowa siłowni plenerowej z regulacją obciążenia. Byłoby to miejsce wyposażone w 
nowoczesne urządzenia z ciężarkami, które można przesuwać w obiegu zamkniętym, aby zapewnić odporność na 
akty wandalizmu. Każdy ze sprzętów byłby wyposażony w aplikację wirtualnego trenera - po zeskanowaniu telefonem 
kodu QR na naklejce wyświetli nam się film prezentujący szczegółowo zasady wykonywania poszczególnych ćwiczeń. 
Dzięki temu nawet początkujący wykonają w pełni efektywny trening bez ryzyka kontuzji. Ponadto, urządzenia będą 
dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych, co z pewnością pozytywnie wpłynie na aktywizację tej grupy 
społecznej. 

348 948 zł

Przeniesienie mostku nad Czerniejówką i wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej.
.

350 000 zł

Projekt składa się z kilku elementów, których najważniejszym celem jest ułatwienie komunikacji pieszej w okolicy ulic 
Janowskiej, Romera, Rąblowskiej i Parczewskiej po obu stronach rzeki Bystrzycy. Projekt zakłada również rozwój 
infrastruktury społecznej, tj. budowę placu zabaw i wiaty rowerowej w pobliżu placu zabaw. Ma to na celu zwiększenie 
dostępności terenów zielonych przy Bystrzycy dla mieszkańców zarówno okolicy jak i pozostałych dzielnic Lublina.
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Złożone projekty.xls

65

Boisko Głusk D--67 dzielnicowy Głusk

66

Poprawa dostępności Muzeum Cebularza oraz nowego Szpitala D--68 dzielnicowy Śródmieście

67

Marina centrum sportu i rekreacji D--69 dzielnicowy Zemborzyce

68

Schody z wąwozu do ulicy Kaczeńcowej D--70 dzielnicowy Czuby Płn.

Schody z wąwozu do ulicy Kaczeńcowej

69

Sygnał od nowa - kolejny krok D--71 dzielnicowy

70

D--72 dzielnicowy Ponikwoda

71

Oświetlenie ul. Pasiecznej (Tatarówka) w Zemborzycach D--73 dzielnicowy Zemborzyce

72

Światełko w tunelu D--74 dzielnicowy Czechów Pł.

oświetlenie tunelu pod ulicą Poligonową prowadzącego od ścieżki na Górkach Czechowskich

350 000 zł

517/5 Obręb 67 Głusk

Wymiana nawierzchni boiska sportowego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy Szkole Podstawowej Nr 
47.

43 800 zł

Remont chodnika na ulicy Szewskiej prowadzącego do Muzeum Cebularza oraz nowego Szpitala. Chodnik jest w 
niezadawalającym stanie a po chodniku chodzą wycieczki szkolne oraz turyści odwiedzający Muzeum coraz  tłumniej 
a w bliskiej przyszłości chodnik będzie stanowił dojście do nowego Szpitala.
Remont chodnika znacząco poprawi dostępność do Muzeum oraz Szpitala. Muzeum stało się w ostatnich latach 
znanym i odwiedzanym tłumnie punktem na mapie miasta. Wycieczki które tu pojawiają są z Lublina, województwa, 
całej Polski a nawet zagranicy. 

350 000 zł

 Zadbajmy o przestrzeń rekreacyjno-sportową na zaniedbanym obszarze O.W. Marina przy Zalewie Zemborzyckim. 

Dzięki budowie i modernizacji infrastruktury możemy wspólnie przywrócić Marinie jej pierwotną funkcję: Miejsca 
odpoczynku i aktywności fizycznej dostępnej dla wszystkich mieszkańców Lublina. Projekt zakłada:  Modernizację 
zniszczonego betonowego nabrzeża i przystosowanie konstrukcji dla potrzeb małych jednostek pływających 
typu.kajaki, deski SUP, żaglówki.  Pozwoli to na bezpieczne korzystanie ze sprzętu wodniakom oraz ułatwi dostęp dla 
osób niepełnosprawnych.  Budowę ogólnodostępnej wiaty przystankowej dla pieszych, rowerzystów, kajakarzy i 
żeglarzy. Miejsce postojowe wyposażone będzie w ławostoły, stojaki rowerowe, stacjonarny grill oraz tablicę 
informacyjną i ogłoszeniową.
Umieszczenie na nabrzeżu ławek wraz z koszami na śmieci, stelaża na kajaki, wyrównanie terenu, instalację 
monitoringu. 

21 600 zł

236 000 zł

Projekt przewiduje częściową wymianę ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na terenie działki, na której znajduje się 
Liceum Ogólnokształcące nr 6 i obiekt sportowy Sygnał. W ramach zadania zainstalowany zostanie również szlaban 
parkingowy oraz dodatkowe siedziska stadionowe.

Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. 
Dożynkowa 350 000 zł

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Dożynkowej.
Remont nawierzchni jezdni ulicy Dożynkowej w miejscach występowania nowych dziur, pęknięć i nierówności jezdni i 
chodnika. Polepszenie warunków korzystania z tej ulicy. 
Projekt zakłada wymianę oświetlenia latarni na całym odcinku, wraz z turbo oświetleniem przy przejściach i 
skrzyżowaniach. Odmalowanie wszystkich przejść dla pieszych farbą fluorescencyjna.
Propozycja także zamontowania barierek wzdłuż ulicy, oddzielających chodnik od jezdni, a w pierwszej kolejności 
montaż przy przejściach dla pieszych.

350 000 zł

Ulica Pasieczna stanowi 900-metrowy fragment drogi powiatowej łączącej ul. Krężnicką z drogą krajową Lublin-
Kraśnik S-19. Ze względu na dużą częstotliwość ruchu i bezpieczeństwo użytkowników, którymi są nie tylko 
mieszkańcy dzielnicy, oświetlenie jej uważamy za priorytet. Ulica Pasieczna stanowi 900-metrowy fragment drogi 
Powiatowej łączącej ul. Krężnicką z drogą krajową S-19 Lublin-Kraśnik. Znaczna część drogi ok. 5 km położona jest w 
Gminie Konopnica, została przez Gminę oświetlona. Użytkownicy drogi wjeżdżając, idąc w części miejskiej narażeni 
są na niebezpieczeństwo spowodowane brakiem oświetlenia i chodnika. Ze względu na bezpieczeństwo 
użytkowników, którymi są nie tylko mieszkańcy dzielnicy ze względu na jej kategorię, oświetlenie jej uważamy za 
priorytet. 

200 000 zł
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Złożone projekty.xls

73

Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście D--75 dzielnicowy Stare Miasto

74

Parking ul. Koncertowa 7 D--76 dzielnicowy Czechów Pd.

75

Wybieg: dla czworonogów i człowieków D--77 dzielnicowy Sławin

wybieg dla czworonogów i ich opiekunów: tor przeszkód dla zwierzaków i trasa biegowo/ spacerowa dla opiekunów

76

Drzewa na Piłsudskiego - mniej betonu, więcej zieleni D--78 dzielnicowy Śródmieście

77

Siłownia plenerowa z obciążeniem w Wąwozie D--79 dzielnicowy Czuby Płn.

78

Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu D--80 dzielnicowy Śródmieście

79

Ponikwoda nowe chodniki D--81 dzielnicowy

80

D--82 dzielnicowy Czechów Pd.

346 750 zł

Projekt ma na celu stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, stylizowanych rzeźb koziołków 
wykonanych z brązu, które zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej Starego Miasta, w charakterystycznych 
miejscach historycznych i turystycznych. Pierwszy Lubelski Koziołek o imieniu Onufry stoi już przy lubelskim ratuszu. 
Kolejne staną przy Bramie Krakowskiej, Zamku Lubelskim, Placu Rybnym, Kamieniu Nieszczęścia, Baszcie 
Półokrągłej, Placu po Farze, Trybunale Koronnym, Bramie Rybnej, Zaułku Hartwigów i na rogu ul. Kowalskiej i ul. 
Furmańskiej. Projekt Lubelskiego Koziołka ma na celu zaprezentowanie w sposób atrakcyjny miejsc turystycznych, z 
którymi związana jest ciekawa legenda lub historia, która spowoduje zainteresowanie się danym zabytkiem/miejscem 
i zatrzyma potencjalnego turystę na dłużej w obszarze Starego Miasta. 

300 000 zł

Utworzenie parkingu ogólnodostępnego z uwagi na olbrzymi problem z parkowaniem samochodów, brak miejsc 
postojowych, tarasowanie przejścia i przejazdu przy alejce utrudniającego możliwość wjazdu służb technicznych 
( pogotowie, straż, policja ). Chaotyczne parkowanie samochodów powoduje niszczenie istniejącej zieleni i ciągu 
pieszego.

349 860 zł

320 000 zł

Projekt zakłada stworzenie zieleni z drzewami zamiast jednego pasa ruchu (w dół). Od skrzyżowania z ul. 
Narutowicza do skrzyżowania z aleją Zygmuntowską.

240 000 zł

Celem projektu jest budowa siłowni plenerowej z regulacją obciążenia. Będzie to pierwsze miejsce na mapie naszego 
miasta, które byłoby wyposażone w nowoczesne urządzenia z ciężarkami, które pozwalają zapewnić pełnoprawny 
trening na zewnątrz. System zmiany obciążenia pozwala na zmianę obciążeń od 2-220 kg. Każde urządzenie byłoby 
wyposażone w aplikację wirtualnego trenera - po zeskanowaniu telefonem kodu QR na naklejce wyświetli nam się film 
prezentujący szczegółowo zasady wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nawet 
początkujący użytkownicy wykonają w pełnowartościowy trening bez ryzyka kontuzji. Dodatkowo, urządzenia będą 
dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych, co z pewnością pozytywnie wpłynie na aktywizację tej grupy 
społecznej. Wybierz siłownię, która nikogo nie dyskryminuje! 

346 750 zł

Projekt ma na celu stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, stylizowanych rzeźb koziołków 
wykonanych z brązu, które zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej Śródmieścia, w charakterystycznych 
miejscach historycznych i turystycznych. Pierwszy Lubelski Koziołek o imieniu Onufry stoi już przy lubelskim ratuszu. 
Kolejne staną na Placu Litewskim, Placu Wolności, Ogrodzie Saskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
miasteczku akademickim, Uniwersytecie Medycznym, ul. Lubartowskiej - Jesziwa, dworzec PKS, ul. Ruska oraz ul. 
Kozia. Projekt Lubelskiego Koziołka ma na celu zaprezentowanie w sposób atrakcyjny miejsc turystycznych, z którymi 
związana jest ciekawa legenda lub historia, która spowoduje zainteresowanie się danym zabytkiem/miejscem i 
zatrzyma potencjalnego turystę na dłużej w obszarze Śródmieścia. 

350 000 zł

Projekt zakłada budowę brakujących fragmentów chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej po obu stronach ulicy. Jest to 
pierwszy z planowanych etapów budowy chodników w naszej dzielnicy. Budowa brakujących odcinków miałaby 
zapewnić bezpieczeństwo pieszym, rowerzystom i innych uczestnikom ruchu. Pozwoliłoby mieszkańcom na 
bezpieczne spacery, dojście na przystanek czy do sklepu.

Plac zabaw „Wesoła Kraina” – multisensoryczny plac zabaw dla 
dzieci 349 676 zł

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które diagnozowane jest obecnie u 1 dziecka na 100. Dotyka w 
szczególności trzech sfer funkcjonowania: utrudnia komunikowanie się, nawiązywanie i utrzymywanie relacji 
społecznych, oznacza także specyficzne zachowania i zainteresowania.
W ramach projektu powstanie MULTISENSORYCZNY PLAC ZABAW, który będzie pełnił funkcję edukacyjną i 
terapeutyczną. Nawierzchnia placu, zestawy zabawowe, ścianka wspinaczkowa, huśtawki będą miały zróżnicowaną 
kolorystykę i teksturę. Teren placu jest objęty monitoringiem, stąd bezpieczny dla użytkowników. Przejrzysta struktura 
i przestrzeń placu dają poczucie stabilności świata, są też ważnym elementem terapii. Dzieci z autyzmem mają 
trudności z przetwarzaniem i interpretowaniem bodźców zmysłowych, stąd plac sensoryczny, poprzez oddziaływanie 
na wiele zmysłów staje się przestrzenią, gdzie dziecko może lepiej rozwijać sprawność i koordynację ruchową, 
nawiązać znajomość z innymi dziećmi. 
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Złożone projekty.xls

81

D--83 dzielnicowy Głusk

82

Chodnik wzdłuż Orkana D--84 dzielnicowy Czuby Płn.

83

KALINA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM D--85 dzielnicowy

84

Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie D--86 dzielnicowy

85

Kameralny park Młodej Polski - etap I D--87 dzielnicowy Czechów Pd.

86

Rewitalizacja skweru przy pętli autobusowej przy ul. Filaretów D--88 dzielnicowy Czuby Pd.

87

Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4 D--89 dzielnicowy

"POMOCNI DLA DZIELNICY" - ZAKUP SAMOCHODU 
STRAŻACKIEGO TYPU BUS WRAZ ZE SPRZĘTEM 
POŻARNICZYM I RATOWNICZYM DLA OSP GŁUSK Z 
SIEDZIBĄ W LUBLINIE 350 000 zł

Celem projektu jest zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP 
Głusk z siedzibą w Lublinie. 
W ostatnich latach pojawiły się nowe potrzeby niesienia pomocy obywatelom tj.: transport osób w akcji szczepień 
przeciwko COVID, transport pomocy humanitarnej dla uchodźców, pomoc w organizowaniu miejsc przyjmowania 
uchodźców czy dowóz strażaków na akcje poszukiwawczo-ratunkowe. 
W akcjach w których bierzemy udział wykorzystujemy mocno wyeksploatowany samochód marki Lublin. Utrzymanie 
go w pełnej gotowości do wyjazdów wiąże się z ciągłymi remontami oraz nieplanowanymi kosztami, które mogłyby 
być wykorzystane w inny sposób. 
Potrzebujemy sprawnego i niezawodnego pojazdu o uniwersalnym charakterze w zakresie możliwości przewozu osób 
i sprzętu. Planowany zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz ratowniczego znacząco poprawi możliwości 
operacyjne jednostki i wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa na terenie dzielnicy oraz całego miasta.

321 200 zł

Budowa brakującego odcinka chodnika po południowej stronie ul. Orkana - od ul. Wiklinowej do CM Luxmed Orkana.

Wygodny chodnik zamiast wąskiej błotnistej ścieżki!

Dla bezpieczeństwa, dla wygody, dla czystych butów, dla dostępności!

323 155 zł
Kalinowszcz
yzna

Projekt przewiduje:
wykonanie schodów oraz fragmentów chodników prowadzących do przejść dla pieszych w ramach czekającego na 
środki finansowe zadania: „Projekt przebudowy ul. Krzemienieckiej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną” 
oraz remont boiska i wielofunkcyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie.
Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 10.

350 000 zł
Hajdów - 
Zadębie

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach: 

- Biskupie - do kwoty 250000 zł
- sięgaczy bocznych ulicy Zadębie do kwoty 50000zł
- dróg wewnętrznych między budynkami Osiedla Socjalnego na ul. Antoniny Grygowej 4 - do kwoty 50000zł

350 000 zł

Projekt jest pierwszym etapem utworzenia terenów zielonych w wąwozie przy ul. Kameralnej. W pierwszym etapie 
zostanie wykonana szeroka asfaltowa alejka w linii Młodej Polski 20 - Nowowiejskiego 9. Dokładniej alejka powstanie 
od ciągu pieszego pomiędzy ul. Młodej Polski a Kameralną w kierunku południowym gdzie alejka połączy się ze 
schodami prowadzącymi na wiadukt w ul. Smorawińskiego. Alejka będzie przebiegać pod oboma wiaduktami i łączyć 
się ze wszystkimi schodami.
W przyszłości, w przypadku zakończenia postępowań zwrotowych, alejki będą mogły być przedłużone jeszcze dalej 
na południe.
W przyszłym roku zostanie zgłoszony projekt dot. uporządkowania zieleni i umieszczenia urządzeń rekreacyjnych.

350 000 zł

Nowy zielony skwer na Czubach? Zróbmy go na osiedlu Widok! Teren przy pętli autobusowej przy ulicy Filaretów od 
dawna straszy swoim wyglądem. Sprawmy, żeby służył nam do odpoczynku i spotkań. 
Więcej zieleni, ławek, porządne oświetlenie i nawierzchnia chodników - to wszystko sprawi, że plac u zbiegu ul. 
Bursztynowej i Filaretów znów będzie służył do przyjemnego i bezpiecznego spędzania czasu.

349 850 zł

Projekt, którego celem jest utworzenie mobilnego obiektu sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. Ordonówny 4 w Lublinie ma za zadanie 
poprawę warunków uprawiania sportu uczniów, a także zwiększenie jego dostępności względem wszystkich grup 
społecznych w dzielnicy Bronowice oraz innych dzielnic szczególnie tych przylegających. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 podjęte zostanie utworzenie boiska mobilnego oraz oświetlenie boiska 
trawiastego.
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Złożone projekty.xls

88

Wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic Bełżycka i Folwarczna. D--90 dzielnicowy Węglin Pd.

89

D--91 dzielnicowy Głusk

90

Plac zabaw, "Miasteczko Ruchu Drogowego" D--92 dzielnicowy Głusk

Plac zabaw, mini miasteczko ruchu drogowego na działce Nr 18/1 w dzielnicy GŁUSK  Obr.67 Ark.1

91

D--93 dzielnicowy

92

Remont ulicy Skautów - etap I D--94 dzielnicowy Wieniawa

93

Wokół SYGNAŁU D--95 dzielnicowy Dziesiąta

290 000 zł

Projekt przewiduje utwardzenie masą asfaltową ul. Bełżyckiej i Folwarcznej mieszczących się w obrębie dzielnicy 
Węglin Południowy
Ulica Bełżycka łączy Al. Kraśnicką z ul. Folwarczną. 
Ulica Folwarczna zapewnia połączenie (równolegle do torów PKP - granicy administracyjnej m. Lublin) Al. Kraśnickiej 
z ul. Bełżycką.
Ulice Bełżycka i Folwarczna:
- dają możliwość uprawiania sportu, jazdy na rowerze oraz rodzinnych spacerów w niezwykłej scenerii tej części 
Lublina.
- zapewniają komunikację mieszkańcom dzielnicy Węglin Płd.,
- umożliwiają także alternatywny dojazd/dostęp do Dworca PKP Lublin Zachodni oraz przystanku PKP Stasin Polny,
- pełnią ważną funkcję dojazdową do cmentarza przy ul. Łanowej i Bełżyckiej w okresie Wszystkich Świętych i Dnia 
Zadusznego,
Uważamy, że odnowienie tych ulic niewątpliwie zwiększy walory mieszkaniowe i rekreacyjne oraz będzie z pożytkiem 
dla całej Dzielnicy Węglin Płd.

D - 1 Bezpieczeństwo dla pieszych - budowa chodnika przy ul. 
H.M. Sachsów. Etap 1. 349 125 zł

Projekt zakłada wybudowanie chodnika wzdłuż ul. H.M. Sachsów w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Inwestycja ma 
celu zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę komfortu życia mieszkańców.
Ulica H.M. Sachsów powstała w 1989r. w wyniku włączenia części miejscowości Abramowice Prywatne do miasta 
Lublin. Od ponad 30 lat mieszkańcy ulicy nie mają zapewnionej możliwości bezpiecznego poruszania się po ponad 
kilometrowym odcinku drogi. W ciągu ostatnich miesięcy, nastąpił nagły wzrost ilości pojazdów poruszających się 
ulicą H.M Sachsów. Ze względu na brak chodnika i elementów uspokojenia ruchu, prowadzi to do wielu 
niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni mieszkańcom, w szczególności dzieciom, możliwość bezpiecznej 
pieszej komunikacji z ul. Głuską, przy której znajdują się przystanek komunikacji miejskiej, sklepy, poczta, kościół, 
park z placem zabaw, biblioteka, szkoła. 

315 000 zł

LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, 
tablice edukacyjne dla dzieci. 350 000 zł

Projekt zakłada remonty chodników i schodów terenowych, wybudowanie nowego chodnika, stworzenie skweru 
międzypokoleniowego oraz ustawienie tablic edukacyjnych i do zdjęć dla dzieci. Z uwagi na charakter inwestycji i 
lokalizacje poszczególnych zadań, oddziaływanie projektu będzie dotyczyło wszystkich osiedli LSM i całej dzielnicy 
Rury.

350 000 zł

Naszym celem jest, żeby ulica 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. Bierzemy pod uwagę interesy wszystkich 
mieszkańców i dlatego projekt uwzględnia usunięcie barier architektonicznych przez obniżenie krawężników, 
poszerzenie jezdni, remont jezdni, montaż dodatkowych wpustów deszczowych. Pamiętajmy, że życie miasta to 
ludzie! Chcemy, by ulica Skautów zbudowana w latach 60 ubiegłego wieku była przyjazna, bezpieczna, piękna dla 
nas i dla przyszłych pokoleń. Z uwagi na duży koszt inwestycji proponujemy podzielenie jej na etapy i kontynuowanie 
w latach następnych. 

350 000 zł

Celem projektu jest doprowadzenie do powstania placu zabaw na skwerku przy zbiegu ulic Zemborzycka, 
Słowackiego. Projekt nasz zwyciężył w 2017 roku podczas głosowania na budżet obywatelski- jednak do tej pory nie 
został zrealizowany. Posiada zgodę na budowę oraz projekt. 
Staramy się pozyskać środki na kolejny etap i zmusić urzędników do rozpoczęcia realizacji pierwszego etapu. 
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94

D--96 dzielnicowy Węglin Płn.

95

Trakt pieszo-rowerowy Kryształowa -Berylowa ostatni etap D--97 dzielnicowy Węglin Pd.

96

Naprawiamy Kośminek D--98 dzielnicowy 0 zł Kośminek

97

Oświetlenie ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie D--99 dzielnicowy

98

D--100 dzielnicowy Czechów Pd.

99

Sportowy Wrotków D--101 dzielnicowy Wrotków

100

Zielony Wrotków D--102 dzielnicowy Wrotków

101

D--103 dzielnicowy Czuby Płn.

Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego 
spędzania czasu wolnego (kontynuacja) 350 000 zł

Projekt zakłada kontynuację zwycięskiego zadania D-89 z VII edycji Budżetu Obywatelskiego pt. "Funkcjonalna i 
nowoczesna Węglin Arena – miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego". Obiekt ten oprócz już zrealizowanych 
elementów (nowy plac zabaw, strefa betonowa, zakup ciągnika uniwersalnego) może być jeszcze bardziej przyjazny i 
funkcjonalny dla mieszkańców w szczególności dla dzieci poprzez: 
1. Wykonanie nowej ścieżki zdrowia przyczyniająca się do poprawy kondycji fizycznej mieszkańców Lublina, 
2. Zakup i montaż mobilnej sceny wraz z nagłośnieniem,
3. Zakup niezbędnych urządzeń do pielęgnacji boisk oraz przyległych terenów zielonych, 
4. Zakup wymaganego granulatu do uzupełnienia boiska ze sztuczną trawą, 
5. Zakup i montaż mini trybun modułowych,
6. Zakup i montaż boiska mobilnego do piłki nożnej.
Realizacja projektu zakładająca powstanie nowych urządzeń rekreacyjnych oraz doposażenie w niezbędny sprzęt 
przyczyni się do zwiększenia jego funkcjonalności i atrakcyjności.

282 500 zł

Trakt pieszo rowerowy Kryształowa - Berylowa to ostatni etap ciągu pieszo rowerowego łączącego Onyksową z ulicą 
Jana Pawła. 

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na  ulicy Grochowskiego, oraz ułożenie chodnikow  z kostki brukowej 
przylegających do drogi, wraz ze skrzyzowaniem  z ulicą Tetmajera.

350 000 zł
Hajdów - 
Zadębie

Budowa oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Hajdów-Zadębie:

- ulica Hajdowska, kontynuacja budowy oświetlenia w kierunku ul. Turystycznej
- ulica Zadębie, kontynuacja budowy oświetlenia w kierunku ul. Jana Kasprowicza
- ulica Mełgiewska od skrzyżowania z ul. Jana Kasprowicza do numeru 104 (Chłodnia Agram)

Czechów wreszcie równy - modernizacja ul. Młodej Polski, ul. 
Bursaki i ul. Technicznej 350 000 zł

Projekt jest pierwszym etapem modernizacji istniejącej infrastruktury ulic: Młodej Polski, Bursaki  i Technicznej. Celem 
jest przywrócenie odpowiedniego bezpieczeństwa i komfortu przy korzystaniu z niej przez mieszkańców dzielnicy i 
Lublina.

349 000 zł

Skrócony opis
Sportowy Wrotków - to projekt zakładający budowę dwóch boisk do koszykówki (w formie streetball) o wymiarach 
11x15m z wykorzystaniem nawierzchni poliuretanowej (lub innej adekwatnej do natury boiska) wraz z ustawieniem 
piłkochwytów w południowej części dzielnicy Wrotków (np. w pobliżu kościoła pw. św. Jana Pawła II -go) i w dolinie 
rzeki Bystrzycy (os. Medalionów)

349 000 zł

Zielony Wrotków - to projekt dzielnicowy ukierunkowany na zwiększenie liczby drzew i krzewów w pasach drogowych, 
będący odpowiedzią na wnioski mieszkańców złożonych w ramach projektu "Drzewa dla każdej dzielnicy".

Nowoczesne lekcje wychowania fizycznego w XXVII Liceum 
Ogólnokształcącego w Lublinie 337 000 zł

Projekt zakłada unowocześnienie i wyposażenie XXVII Liceum Ogólnokształcącego zlokalizowanego przy ul. 
Biedronki 13 w Lublinie. Od wielu lat w szkole nie dokonano żadnych zmian mających na celu poprawę warunków 
oraz bezpieczeństwa prowadzonych zajęć sportowych. Bez odpowiedniego sprzętu sportowego spełniającego 
aktualne wymogi bezpieczeństwa żadna placówka szkolna nie jest w stanie zagwarantować swoim uczniom zajęć na 
odpowiednim poziomie służącym ich rozwojowi fizycznemu, tak istotnemu dla młodego pokolenia w obecnych 
postpandemicznych czasach. 



14

Złożone projekty.xls

102

D--104 dzielnicowy Wieniawa

103

Inwestycje na Kośminku D--105 dzielnicowy Kośminek

104

Wykonanie miejsc parkingowych przy ul.Młodej Polski D--106 dzielnicowy Czechów Pd.

105

Remont ul. Młodej Polski - zaczynamy! D--108 dzielnicowy Czechów Pd.

106

Filary na Filaretów-Lubelskie Wiszące Ogrody D--109 dzielnicowy Czuby Pd.

107

Oświetlenie ulicy Pasiecznej D--110 dzielnicowy Zemborzyce

108

Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin" D--111 dzielnicowy

Wieniawa - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz 
rekreacji 350 000 zł

Na osiedlu Wieniawa między restauracją MacDonalds a Lidlem, przy alei Solidarności w Lublinie, pragniemy 
przywrócić tereny zielone mieszkańcom i stworzyć ośrodek rekreacyjno-sportowy dostępny dla wszystkich - Bike City 
– miasteczko sportów ekstremalnych. Zaczniemy od oczyszczenia terenu i przygotowaniu dokumentacji projektowej w 
oparciu o możliwości, które daje nam nasze kochane miasto Lublin!  Przypomnijmy, że zwyciężyliśmy w edycji BO na 
2021 r. kwotę 300 tys. zł, również w 2020 w ramach zwycięstwa w konkursie Zielonego Budżetu m. Lublin, zostało 
przeprowadzone wstępne sprzątnie terenu! Nieużytek zamieni się w park rekreacyjno-sportowy, zostaną wykonane 
nasadzenia drzew i roślinności oraz inne prace, które poprawią walory  obiektu. Takiego miejsca brakuje w Lublinie, i 
aby powstało należy wykonać kolejny krok, prosimy zagłosuj na nasz projekt i przyczyń się do jego realizacji.  Za 
wsparcie, drodzy mieszkańcy dziękujemy i zapraszam do wsparcia przedsięwzięcia.   Lubelska Scena Dirtu 

350 000 zł

1.Budowa zatok postojowych ul.Pawia na wysokości posesji nr 68 i 70 w pasie drogowym dz.nr 190/2.
2. Remont chodnika przy ul. Elektrycznej od ulicy Lotniczej do ulicy Długiej strona nieparzysta - działka nr 189.
3. Remont chodnika przy ulicy Żelaznej od Pawiej w kierunku Garbarskiej - działka nr 190/2.
4. Remont chodnika przy ulicy Wspólnej od ul.Suchej do ul. Garbarskiej - działka nr 190/1.

Projekt zakłada budowę dwóch zatok postojowych przy ul.Pawiej, które zapobiegną rozjeżdżaniu istniejącego 
trawnika, remont chodnika przy ul. Elektrycznej (od Lotniczej w kierunku Długiej), remont chodnika przy ul. Żelaznej 
(od Pawiej w kierunku Garbarskiej), remont chodnika przy ul. Wspólnej (od ulicy Suchej w kierunku ul. Garbarskiej).

262 500 zł

Działka nr 1/37- teren pomiędzy ul.Młodej Polski a ul.Szeligowskiego.
Budowa około 40 sztuk miejsc parkingowych przy ulicy Młodej Polski na terenie pomiędzy ulica Młodej Polski a ulicą 
Szeligowskiego.

350 000 zł

Działka nr 1/37, ark. 10, obręb 6 oraz 1/12, ark. 10, obręb 6
Rozpoczynamy remont ul. Młodej Polski na Czechowie (I etap inwestycji). Jest to bardzo istotna ulica z punktu 
widzenia komunikacyjnego dla Osiedla im. Mieczysława Karłowicza oraz całego Czechowa.I etap inwestycji 
obejmować będzie wymianę nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Tadeusza 
Szeligowskiego oraz ul. Józefa Czapskiego w kierunku al. Mieczysława Smorawińskiego do skrzyżowania z ul. 
T.Szeligowskiego.Remont ul. Młodej Polski w sposób znaczny poprawi komfort korzystania z tej ulicy i podniesie 
bezpieczeństwo mieszkańców.Prosimy o wsparcie naszego projektu, głos oraz przekazanie informacji o głosowaniu 
sąsiadom. Dziękujemy.

350 000 zł

Lokalizacja:Filary niedoszłej drugiej jezdni ul.Filaretów między Rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a Rondem 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Kiedyś się uda :) Park Jana Pawła jest skończony i najwyższy czas zająć się filarami. Niech to będzie wisienka na 
torcie i wizytówka całej dzielnicy na wzór najlepszej tego typu realizacji na świecie - nowojorskiego High Line! Projekt 
zakłada zagospodarowanie filarów niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ul. Filaretów między rondem Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość a pętlą os. Widok.. Przekształcenie miejsca grozy budowlanej i libacji alkoholowych w chlubę 
nie tylko dzielnicy, ale całego miasta. Powstanie „zielona brama” parku Jana Pawła na wzór wiszących ogrodów – 
konstrukcje pokryte roślinami pnącymi, a na ich szczycie iluminowany napis „LUBLIN” – po jednej literze na każdym z 
sześciu filarów.Ponadto, na przeciwległych skrajach wąwozu, w miejscu przyczółków, dwa tarasy widokowo-
wypoczynkowe z ławkami, nastrojowym oświetleniem.

340 200 zł

Lokalizacja: pas drogowy ul.Pasiecznej.
Ulica pasieczna stanowi 900-metrowy fragment drogi powiatowej łączący ul. Krężnicką a drogą krajową Lublin- 
Kraśnik S-19. Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników, którymi są nie tylko mieszkańcy dzielnicy, uważamy 
oświetlenie jej za priorytet. Pozostały odcinek drogi powiatowej leżący w gminie Konopnica jest oświetlony od 5-ciu 
lat.

348 200 zł
Konstantynó
w

Działka-Obręb 21-osiedla LSM- Arkusz 4-Numer 4/2
Projekt zakłada odrestaurowanie stadionu klubu "Budowlani" Lublin znajdującego się w centrum dzielnicy 
Konstantynów. W ramach projektu przewiduje się wymianę nawierzchni chodników, budowę siłowni oraz montaż 
tablicy ogłoszeń.Dla przyszłych pokoleń odremontowany stadion Budowlanych jest koniecznością. 
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109

D--112 dzielnicowy Dziesiąta

110

D--113 dzielnicowy Czechów Pd.

111

D--114 dzielnicowy Dziesiąta

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

112

O--1

113

Aktywny Lublin O--2

114

Warsztatownia, czyli raj dla majsterkowiczów O--3

115

Europejski Plac Młodzieży O--4

Budowa parkingu na samochody osobowe przy ZSTK Lublin dla 
dzielnicy "Dziesiąta" 120 000 zł

Realizacja zadania obejmuje teren zlokalizowany przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta, których właścicielem jest Miasto Lublin a Dyrektor Szkoły włada 
powyższą nieruchomością zgodnie z decyzją. Dokładną lokalizację budowy parkingu przedstawia mapa w GeoPortalu 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Powierzchnia na którym będzie realizowany projekt wynosi w 
przybliżeniu 746m2, działka 50/8, obręb: 9-Dziesiąta II Lublin.
Projekt zakłada budowę parkingu do 24 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 2 miejsc 
postojowych dla niepełnosprawnych) na terenie przylegającym do Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w 
Lublinie przy ul. Zemoborzycka 82-dzielnica "Dziesiąta". Utworzenie przedmiotowego parkingu ułatwi nauczycielom i 
uczniom parkowanie samochodów w czasie odwożenia oraz odbierania młodzieży szkolnej. 

Siłownia na Czechowie przy Radzyńskiej- opracowanie projektu i 
budowa 265 000 zł

Dz. nr 19 i dz. nr 7/5(ark.3, obr.5) - działki przy ul. Radzyńskiej (w pobliżu ul.K.Lipińskiego).
Opracowanie dokumentacji projektowej siłowni.
Siłownia zewnętrzna składałaby się z 12 elementów: wyciąg górny, wyciskanie siedzące, wioślarz, orbitrek, biegacz, 
twister, wahadło, odwodziciel, prasa nożna, podnosiciel nóg, koła tai-chi (1 duże i 2 małe), ławki i kosze, tablica 
informacyjna. Wokół urządzeń należy ułożyć nawierzchnię żwirową oraz wykonać dojścia do urządzeń. Obiekt jest 
ogólnodostępny.

Kontynuacja projektu-siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy 
"Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. 80 000 zł

Realizacja zadania obejmuje teren zlokalizowany przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta. Dokładną lokalizację wnioskowanej siłowni na świeżym powietrzu 
przedstawia mapa w Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Lublinie, działka: 50/8, arkusz: 
17,obręb:9-Dziesiata II Lublin - trawiaste boisko szkolne.
Siłownia na zewnątrz to bardzo dobry pomysł, mający na celu zachęcić społeczeństwo do aktywności fizycznej. Jak 
wiadomo ćwiczenia dają wiele dobrego, dlatego warto skorzystać z tak wspaniałej inicjatywy. Ćwiczymy, jeżeli mamy 
taką możliwość, wychodźmy na świeże powietrze. Jednak jeżeli chcemy schudnąć i żyć zdrowo, ćwiczenia na siłowni 
zewnętrznej są dodatkiem zdrowej diety. Zalet wynikających z regularnego korzystania z siłowni na powietrzu jest 
wiele: wzmocnienie kondycji całego ciała, poprawienie koordynacji; dotlenienie organizmu, dzięki czemu lepiej nam 
się oddycha, myśli i śpi.

Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - 
etap III

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Dzięki kolejnym projektom z Budżetu Obywatelskiego Zalew Zemborzycki przechodzi pozytywną przemianę! 
Wyremontowano alejki i oświetlenie, ustawiono ławki i śmietniki. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia!
Tegoroczny projekt zakłada remont istniejących chodników wzdłuż nabrzeży na Marinie oraz pomiędzy Słonecznym 
Wrotkowem a Dąbrową. Dzięki realizacji projektu nikt już się nie potknie, a spacer z wózkiem będzie dużo 
przyjemniejszy.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Projekt Aktywny Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie, będzie to już 
VII edycja projektu zakładającego organizację bezpłatnych zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Lublina. 
Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się od lutego do listopada 2023 roku. Zaplanowane jest zorganizowanie 
minimum 800 jednostek treningowych Projekt przewiduje prowadzenie zajęć dla zróżnicowanych grup wiekowych od 
dzieci i młodzieży przez osoby dorosłe oraz seniorów. Od kilku lat projekt cieszy się ogromną popularnością wśród 
Mieszkańców, corocznie udział w zajęciach bierze udział kilkanaście tysięcy osób, korzystając z takich zajęć jak m.in.: 
aqua aerobik, trening funkcjonalny, treningi biegowe, nordik walking, gimnastyka, czy fitess i zumba. Zapewniając 
rozwój projektu wprowadzone zostaną także porady dietetyczne oraz instruktaże o zdrowym trybie życia  
w formule online. 

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Warsztatownia to miejsce gdzie każdy mieszkaniec i mieszkanka Lublina mogą przyjść i pomajsterkować z użyciem 
znajdujących się na miejscu narzędzi oraz pod okiem doświadczonej kadry. Można tu naprawić urwany przewód od 
lampki, odnowić stare meble czy całkowicie od podstaw zrobić szafkę. Warsztatownia raz w tygodniu zorganizuje 
warsztaty tematyczne, związane z szeroką pojętą tematyką zrób to sam. Warsztatownia to
też miejsce spotkań dla inicjatyw mieszkańców związanych z tematyką zrób to sam. Na koniec warsztatownia to też 
miejsce, gdzie chętni mieszkańcy mogą w trakcie dyżurów pomóc innym mieszkańcom.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu po dawnym ogrodzie działkowym przy ulicy Puławskiej pomiędzy 
restauracją McDonald’s a sklepem Lidl oraz urządzenie miejsca spotkań i odpoczynku dla mieszkańców Lublina. 
Będzie to piękne i zielone miejsce na mapie miasta.
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116

Równa i oświetlona trasa wzdłuż Bystrzycy O--5

117

Stare Miasto w Lublinie - "Jak cię widzą, tak cię piszą" O--6 Stare Miasto

118

LSM i FELIN razem dla mieszkańców - remonty dróg. O--7

119

Wybieg dla psów w dzielnicy Szerokie. O--8 Szerokie

120

O--9

121

Budowa chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orkana O--10 Czuby Płn.

122

CENTRUM  Sportu i Rekreacji na Sławinku O--11 Sławinek

123

O--12

Społeczna zrzutka na utrzymanie dziecięcych grobów na lubelskich cmentarzach komunalnych.

124

O--13

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Projekt zakłada remont najbardziej uczęszczanego i zniszczonego fragmentu trasy pieszo-rowerowej wzdłuż 
Bystrzycy: od Mostu Kultury (ul. Zamojska) do ul. Piłsudskiego (wraz z poszerzeniem przejazdu pod mostem pod ul. 
Piłsudskiego). Nawierzchnia trasy zostanie wymieniona na nową. Dodatkowo wzdłuż trasy zostaną ustawione 
latarnie.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Przedmiotem projektu jest remont elewacji Trybunału Koronnego w Lublinie, jednego z najważniejszych zabytków 
naszego miasta. Ponadto w ramach projektu (biorąc pod uwagę przewidziane środki finansowe w BO) należałoby 
wykonać iluminację świetlną obiektu budowlanego według gotowego projektu zleconego przez Radę Dzielnicy 
Starego Miasta w Lublinie).Ponadto w ramach inwestycji należałoby zwiększyć dostępność do sanitariatów na terenie 
Starego Miasta w Lublinie poprzez uczynnienie drzwi zlokalizowanych tuż przy wejścu do trasy podziemnej. Należłoby 
również wykonać remont tego pomieszczenia w celu stworzenia cłodobowej, ogólnodostępnej toalety miejskiej.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 999 999 zł

Powszechnie wiadomo, że stan ulic w Lublinie jest fatalny. Projekt zakłada zainicjowanie sukcesywnego 
remontowania dróg miejskich będących w zasięgu środków dostępnych w Budżecie Obywatelskim. 
W ramach tych pilotażowych zadań planujemy remont ulic Juranda i Jana Skrzetuskiego w miejscach ich 
największego zniszczenia oraz ulicy Władysława Jagiełły. Drogi znajdują się na terenie LSM (dzielnica Rury) oraz 
Felina. 

ogólnomiejski 
inwestycyjny 290 000 zł

Projekt zakłada powstanie wybiegu dla psów na działce 6/2 i 7 przy ul. Wądolnej w dzielnicy Szerokie.  Wybieg ma 
być ogrodzonym terenem, umożliwiającym właścicielom psów bezpieczne spuszczenie psów ze smyczy, gdzie psy 
będą mogły się wybiegać, bez przeszkadzania spacerowiczom i osobom uprawiającym sport. Czas spędzony na 
wybiegu będzie również okazją do integracji właścicieli psów. Wybieg będzie miejscem ogólnodostępnym, z którego 
będzie można korzystać bez ograniczeń czasowych. Będzie on ogrodzony siatką o wysokości około 1,5 m, z 
wejściem w postaci podwójnej furtki, tzw. śluzy, zabezpieczającej psy przed przypadkowym wybiegnięciem poza 
ogrodzony obszar. Na wybiegu zostanie zamontowany tor przeszkód dla psów, kosz, dwie ławki oraz regulamin 
korzystania z wybiegu. Ulica Wądolna stanowi zwyczajowy obszar spacerów właścicieli psów z ich pupilami oraz jest 
często używaną trasą rowerową i biegową. Bezpieczne spuszczenie psa ze smyczy jest niemożliwe, a w okolicy nie 
ma podobnego obiektu.

Tenisowy Lublin - ogólnodostępne, dwa korty tenisowe dla 
mieszkańców Lublina.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 923 000 zł

Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i ławkami dla graczy. 
Ogólnodostępnymi dla wszystkich mieszkańców Lublina. Zlokalizowanych na błoniach dzielnicy tatary za ul. Przyjaźni, 
z łatwym dostępem tuż przy ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Bystrzyca.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 999 764 zł

Budowa brakującego chodnika wzdłuż ul. Orkana po stronie osiedla "Łęgi" 
Remont chodnika po stronie osiedla „Błonie”
Wykonanie ścieżki rowerowej.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 995 000 zł

CENTRUM sportu i aktywnej rekreacji "Sławinek", pomiędzy ulicami Baśniową i Nałęczowska w Lublinie.
Boisko wielofunkcyjne niezbędne w zachodniej części Lublina , które wraz z obecnym obiektem (wiata , grill)  jako " 
miejsce spotkań sąsiedzkich" stanowić  będzie kompleks sportowo-rekreacyjny i integracji mieszkańców Lublina. 
Miejsce to pełnić będzie nie tylko funkcję sportową(boisko) ale będzie również miejscem do organizowania  imprez 
kulturalnych i integracji  międzypokoleniowej, Również seniorzy będą  mogli aktywnie  spędzać  czas i 
odpoczywać .Dla okolicznych przedszkoli  będzie to wspaniałe miejsce do aktywizacji dzieci  i zajęć 
sportowych.Boisko będzie idealnym uzupełnieniem  rekreacyjnego charakteru tego terenu .Tak zorganizowana 
przestrzeń umożliwi organizację sportowych imprez plenerowych dla szerszego kręgu odbiorców.
Urządzenie  boiska wielofunkcyjnego  połączy  oczekiwania społeczności lokalnej  a także  marzenia  pasjonatów 
sportu.

Aniołki nie płacą za grób - społeczna opłata za nagrobki dzieci na 
cmentarzu komunalnym

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Patriotyczny Lublin - bezpłatna komunikacja miejska w święta 
państwowe

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 60 000 zł

Projekt zakłada, że w święta narodowe, gdy odbywają się uroczystości państwowe przejazd komunikacją miejską 
będzie bezpłatny w całym mieście.
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125

Kurs języka ukraińskiego - bezpłatny O--14

126

O--15

127

O--17

128

O--18

129

Remont i budowa ulicy Wyzwolenia i sięgaczy na Kośminku O--19 Kośminek

Remont i budowa ulicy Wyzwolenia i sięgaczy na Kośminku.

130

O--21

131

O--22

132

Na lodowisko od września do maja O--23

133

Wirtualny influencer Lubelski Koziołek w 3D O--24

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Projekt zakłada sfinansowanie kursów języka ukraińskiego dla osób chętnych wzięcia udziału w takim kursie. Dla 
osób uczestniczących kurs byłby bezpłatny.

Lubelska karta biblioteczna - dostęp do wszystkich bibliotek w 
mieście

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 5 000 zł

Mieszkasz w Lublinie? Korzystaj ze wszystkich bibliotek, które znajdują się w Lublinie! Projekt zakłada stworzenie 
umowy na dostęp do wszystkich bibliotek osobom mieszkającym w Lublinie i jej realizację.

Kosiarka kozia - Koza do wynajęcia - ekologiczne koszenie 
trawników na wynajem

ogólnomiejski 
inwestycyjny 50 000 zł

Projekt zakłada stworzenie miejskiej hodowli kóz, które zjadałyby trawę w mieście. Kozy mogłyby być wynajmowane 
przez mieszkańców.

Kocie łby jak nowe - renowacja nawierzchni brukowanej na 
lubelskich ulicach

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Dziesiąta, 
Wieniawa

Skarby, które zdobią nasz Lublin wymagają napraw. Brukowane ulice, które mają swój niebywały klimat od wielu lat 
wymagają napraw.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Remont schodów terenowych w rejonie budynku Tumidajskiego 
18.Remont zatok postojowych na ulicy Niepodległości.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Kalinowszcz
yzna

Projekt przewiduje:
1.remont schodów terenowych w rejonie budynku Tumidajskiego 18
2. remont miejsc postojowych przy ul. Niepodległości wraz z wykonaniem oznakowania poziomego

Inicjatorem projektu jest:
1/ Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa :MOTOR" w Lublinie przy ul. Daszyńskiego 4
2/ Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna

Śródmieście fajniejsze do życia! Mała obwodnica Lublina może 
mieć sens

ogólnomiejski 
inwestycyjny 150 000 zł

Projekt zakłada zmianę organizacji ruchu - skierowanie potoków samochodów osobowych od centrum miasta na Małą 
Obwodnicę "Ring". Indywidualny ruch samochodowy nie powinien odbywać się na kierunkach północ-południe przez 
Krakowskie Przedmieście, Plac Wolności i Plac Łokietka, te samochody powinny jechać jak najdalej od centrum.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Za 
Cukrownią

Icemania otwarta do końca maja i od września? Tak, to jest możliwe! Lubisz łyżwiarstwo? Trenujesz na figurówkach 
czy hokeja? Swoją pasję będziesz mógł rozwijać dłużej aniżeli przez jedyne 5 miesięcy w roku! Abyśmy mogli dłużej 
cieszyć się otwartym lodowiskiem niezbędne jest wykonanie prac w jego obrębie. Wystarczy odpowiednie 
zaizolowanie południowej szklanej ściany. Dzięki nowoczesnym technologiom i zastosowaniu mat i płyt 
termoizolacyjnych możliwe będzie znacznie obniżenie temperatury wewnątrz hali lodowiska. Dzięki temu obniżą się 
także koszty jego utrzymania, a to umożliwi dłuższy czas korzystania z obiektu.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 90 500 zł

Abramowice, 
Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Dziesiąta, 
Felin, Głusk, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Kalinowszcz
yzna, 
Konstantynó
w, Kośminek, 
Ponikwoda, 
Rury, Sławin, 
Sławinek, 
Stare Miasto, 
Szerokie, 
Śródmieście, 
Tatary, 
Węglin Płn., 
Węglin Pd., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce

Wirtualny influencer Lubelski Koziołek w 3D to projekt opracowania i przygotowania personalizacji Lubelskiego 
Koziołka w 3D, a następnie stworzenie w mediach społecznościowych contentu - renderów, mikroanimacji, który 
będzie siłą napędową do zbierania zasięgów. Koziołek będzie idealnym influencerem, aby promować lubelskie 
restauracje, hotele i miejsca muzealne: Muzeum Narodowego na Zamku, Muzeum Wsi Lubelskiej oraz innych 
obiektów o charakterze sportowo - rozrywkowym. Projekt jest ogólnomiejski,  ale ma bardziej charakter 
TURYSTYCZNY i globalny. Projekt ma wyższy priorytet ze względu na zbliżające się wydarzenie: Europejskiej Stolicy 
Kultury oraz możliwość promocji go w innowacyjny sposób docierając do młodzieży z całego świata. Według badań 
prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego fikcyjni infuencerzy mogą wpływać na tłumy i odpowiadać za 
skuteczny marketing.
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134

Chronimy Górki Czechowskie! O--25

135

Aktywny Lublin dla Seniora O--26

136

Aktywni 60+ O--27

137

eKartka z Lublina O--28

138

Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej na Tatarach O--29 Tatary

139

Park rowerowy w dolinie Czechówki O--30 Szerokie

140

O--31 Tatary

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Niepodważalnym faktem w dyskusji o Górkach Czechowskich jest to, że należą już do miasta. Oznacza to, że miasto 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich ochronę. Projekt dot. realizacji działań mających na celu ochronę tego 
terenu w sposób wskazany przez specjalistów i pod okiem specjalistów (najlepiej pod okiem zespołu autorskiego 
opracowującego Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów). Działania te mają przywrócić warunki 
odpowiednie dla cennych przyrodniczo okazów flory i fauny. Szerzej działania opisano w opisie szczegółowym.

Działaniami uzupełniającymi będą:
1. Wycieczki dla mieszkańców Lublina (w szczególności uczniów i uczennic pobliskich szkół podstawowych) z 
przyrodnikami dot. fauny i flory Górek, ew. uzupełnione o warsztaty, np. rozpoznawania roślin.
2. Montaż tablic informacyjnych dot. fauny i flory Górek na wejściach na ich obszar.
3. Akcja sprzątania Górek

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Aktywny Lublin dla Seniora zakłada realizację zajęć fizycznych adresowanych do osób powyżej 60 roku życia, m.in. 
fitness, nordic walking, trening funkcjonalnego, aqua aerobiku, gimnastyka. Zajęcia poza obiektami sportowymi, mogą 
być też w miarę możliwości realizowane np. w klubach seniorach czy na świeżym powietrzu.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

W Budżecie Obywatelskim brakuje projektów, które odpowiadałyby na potrzeby osób 60+, głównie tych kończących 
aktywność zawodową. W Lublinie funkcjonują kluby seniora, jednak ich aktywność nie jest wystarczająca i często 
ograniczona do zamkniętej liczby uczestników. Projekt zakłada stworzenie miejsca dla spotkań i aktywności osób 
ciągle młodych, ale już na emeryturze.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 71 500 zł

Abramowice, 
Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Dziesiąta, 
Felin, Głusk, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Kalinowszcz
yzna, 
Konstantynó
w, Kośminek, 
Ponikwoda, 
Rury, Sławin, 
Sławinek, 
Stare Miasto, 
Szerokie, 
Śródmieście, 
Tatary, 
Węglin Pd., 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce

eKarta z Lublina to pomysł turystyczny, który tworzy spersonalizowane cyfrowe treści i narzędzia, kartki elektroniczne 
i filmy, aby pomóc szerzyć informację o Lublinie jako miejscu atrakcyjnym turystycznie dla odwiedzających z całego 
świata. Dodatkowo takie treści są wszech dostępne ponieważ opierają się na obrazie - nie wymagają wyjaśniania, 
tłumaczenia, dostępności.  eKartki planowane są, by zawierały prawdziwe VIDEO pokazujące Lublin raz treści grafiki 
2D i 3D. Dodatkowo ważne jest, aby miały charakter zabawny i edukacyjny. Taka eKarta z Lublina może być 
wysyłana na każdą okazję, w każdym wieku i dla każdego. eKartki będą mogły być udostępniane w mediach 
społecznościowych. Na arenie międzynarodowej istnieje jeden taki bliźniaczy pomysł: JIB JAB, co też wskazuje na 
dużą innowacyjność projektu. Dodatkowo wykorzystanie JIB JAB jest w branży rozrywkowej, a my eKartkę chcemy 
wykorzystać w branży turystycznej Lublina. 

ogólnomiejski 
inwestycyjny 900 000 zł

Poprawa infrastruktury pieszo-drogowej bocznej ulicy Gospodarczej, pomiędzy budynkami nr 22 – 24-26. 
Projekt zakłada poszerzenie jezdni od wjazdu po stronie prawej (przy bloku nr 24), aż
do końca bloku nr 22: wymiana nawierzchni asfaltowej, wymiana kanalizacji burzowej i montaż nowoczesnego 
oświetlenia, budowa miejsc postojowo - parkingowych z płyt ażurowych po stronie lewej, bez konieczności wycinki 
drzew, oraz remont i budowa chodników dla pieszych. 

Gospodarcza 22-24-26, Nr działki 34/93, arkusz nr 10, Nr obrębu – 37, własność gminy Lublin

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Celem projektu jest wybudowanie bezpiecznej infrastruktury, która będzie służyć rowerzystom, rolkarzom, 
deskorolkarzom czy amatorom jazdy na hulajnodze.  Proponowane w projekcie obiekty są zróżnicowane, dzięki temu 
odnajdą się na nich zarówno doświadczeni jak i początkujący, bez względu na wiek. 
Miejsce realizacji to teren przy ulicy Wądolnej, zlokalizowany nieopodal tras rowerowych przy alei Solidarności oraz 
trasy Lublin-Nałęczów-Kazimierz Dn. 
Wśród obiektów, które obejmuje projekt znajdą się pumptrack (profilowany tor rowerowy), tor przeszkód oraz dojście 
do obiektów od strony ulicy Wądolnej.
Dzięki realizacji projektu stworzymy dla młodzieży i dzieci możliwość regularnej aktywności ruchowej, będącej 
alternatywą dla godzin spędzanych przy komputerach i smartfonach. Zbudujemy miejsce spotkań dla lubelskiej 
społeczności, przeciwdziałając izolacji społecznej, spowodowanej pandemią. Poddany rewitalizacji zaniedbany 
obszar, starając się zachować jak najwięcej oryginalnej roślinności.

Budowa nowych elementów infrastruktury w dolinie Bystrzycy 
(oświetlenie, zadrzewienie, dodatkowe ławki).

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Nastąpi poprawa warunków korzystania przez  pieszych i rowerzystów z  bulwaru  n/Bystrzycą, poprzez: oświetlenie , 
zadrzewienie części bulwaru n/Bystrzycą i ustawienie kolejnych 10 ławek z koszami na śmieci.
Budowa nowych elementów infrastruktury w dolinie Bystrzycy poprawi komunikowanie się pieszo-rowerowe Dzielnic: 
Tatary, Bronowice z Dzielnicami: Śródmieście, Stare Miasto, Kalinowszczyzna, w jej części od kładki w ciągu ul. 
Kąpielowej do mostu w ciągu al. 1000-lecia .
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141

Warsztaty dla Mam i Rodzin - Rodzicu nie jesteś sam O--32

142

Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt O--33

143

O--34

144

O--35 Czuby Płn.

145

O--36 Bronowice

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 43 580 zł

Projekt zakłada realizację cyklu warsztatów o tematyce rodzicielskiej dla wszystkich rodziców - zarówno dla mam jak i 
dla ojców z Lublina. Celem warsztatów jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz szans rodziców na rynku 
pracy. Rodzicielstwo jest w dzisiejszych czasach dużym i niełatwym wyzwaniem. Proponowane warsztaty dla 
rodziców zapewnią wsparcie poprzez wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz wymianę doświadczeń między 
rodzicami. Warsztaty mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości u rodziców, nabycie umiejętności 
wychowawczych oraz nawiązanie kontaktu z innymi rodzicami, którzy często doświadczają podobnych trudności. 
Projekt wzmocni psychicznie rodziców w pełnieniu nowej roli i pomoże w napotykanych trudnościach, tym samym 
przyczyniając się do rozwoju i wychowywania nowego pokolenia Lublinian. Warsztaty poprowadzą eksperci i 
doświadczeni trenerzy.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Celem projektu jest poprawa dobrostanu zwierząt oraz propagowanie prawidłowych relacji człowiek - zwierzę. 
Przedsięwzięcie uwzględnia również sterylizację psów oraz kotów właścicielskich i kotów wolno żyjących, a także 
znakowanie psów mikroczipami. 
Priorytetem jest edukacja pro - zwierzęca dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznych relacji ze zwierzętami oraz 
poszanowania potrzeb zwierząt różnych gatunków. Projekt przewiduje również szkolenia z zakresu posłuszeństwa 
psów i udzielania pierwszej pomocy zwierzętom.
Projekt zakłada także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z udziałem ekspertów w dziedzinie humanitarnego i 
prawidłowego traktowania zwierząt z poszanowaniem ich praw.
Mając na uwadze zdrowie i komfort mieszkańców Miasta Lublin zostanie przeprowadzona akcja - „Twój pies, Twoja 
kupa - posprzątaj!”. 
Projekt będzie realizowany z aktywnym udziałem osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

IntegracjA-RewalidacjA-KomunikacjA - wakacyjne zajęcia 
edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 189 500 zł

Nie patrzą w oczy, nie reagują na to, co mówimy … są czymś zajęte, w pełni skupione i oddane tylko temu co robią … 
są „we własnym świecie”… często nierozumiane przez inne osoby i uważane za źle wychowane, niegrzeczne. Osoby 
z autyzmem.

Autyzm nie jest chorobą i nie jest zaraźliwy – jest całościowym zaburzeniem rozwoju, charakteryzującym się 
zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością 
zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych. Autyzmu nie można całkowicie wyleczyć ale jego 
natężenie można zmniejszyć z pomocą terapii. Terapia by była skuteczna musi być wielokierunkowa i systematyczna. 

Niniejszy projekt IntegracjA-RewalidacjA-KomunikacjA stworzy możliwość realizacji zajęć z integracji sensorycznej 
(SI), rewalidacji społecznej i logopedii dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w okresie letnim – będzie więc 
tym co znają …..będzie zabawą, edukacją i terapią, czyli tym czego najbardziej potrzebują.

Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej 
w wąwozie Rury:Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od 
placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul.Filaretów.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Wąwóz Rury - działki nr2/103 ark.4 obręb 15,22/1 ark, 2 obręb 28,22/2 ark. 2 obręb 28, 22/3 ark.2 obręb 28,22/4 ark.2 
obręb 28,22/5 ark.2 obręb 28, 28/57 ark. 4 obręb 30.

Poprzez Wąwóz Rury przebiega Aleja Miast Partnerskich, łącząca ul. Nadbystrzycką z ul. Armii Krajowej.Jest to 
ostoja zieleni pomiędzy dwoma dzielnicami mieszkalnymi - Czuby i LSM. Aby uatrakcyjnić to miejsce oraz 
zmobilizować mieszkańców Lublina do aktywnego spędzania czasu na łonie natury chcemy zaproponować budowę 
ścieżki na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul.Filaretów. Docelowo planowane jest wykonanie 
ścieżki rowerowej na całym odcinku wąwozu.

Rewitalizacja terenów sportowych VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie-budowa 
boiska wielofunkcyjnego

ogólnomiejski 
inwestycyjny 641 000 zł

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego przy VIII Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. 
Powstanie nowoczesnego obiektu sportowego zapewni odpowiednie warunki do rozwoju ruchowego zarówno 
uczniom szkoły, jak i mieszkańcom dzielnicy i miasta.Uniwersalny charakter planowanego obiektu pozwoli na 
rozwijanie umiejętności i pasji gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz siatkową będzie zachęcał do aktywnego 
spędzania wolnego czasu.Istotnym efektem wynikającym z realizacji projektu będzie podniesienie jakości i 
bezpieczeństwa realizacji zadań szkoły, wynikających z nauczania wychowania fizycznego oraz popularyzacji 
aktywnego stylu życia.
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O--37
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O--38
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Park Nadrzeczny nad Bystrzycą O--39

149

Mały Sportowiec O--40

150

Aktywne Pokolenie O--41
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Duże drzewa dla miasta O--42

Projekt polega na nasadzeniu 5 podrośniętych drzew w każdej z dzielnic o obwodzie pnia 35-45cm.

152

O--43

153

Aktywny Uczeń O--44

Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice 
Lublin /etap 4/

ogólnomiejski 
inwestycyjny 999 988 zł

Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Dziesiąta, 
Felin, Głusk, 
Kalinowszcz
yzna, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Konstantynó
w, Kośminek, 
Ponikwoda, 
Rury, Sławin, 
Sławinek, 
Stare Miasto, 
Szerokie, 
Śródmieście, 
Tatary, 
Węglin Pd., 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce

Projekt jest czwartym etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w 
ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
przy ul. Słowiczej 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod 
utworzenie profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu 
poprawi warunki uprawiania sportu uczniów zespołu szkół, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich 
grup społecznych w dzielnicy Bronowice oraz innych dzielnic szczególnie tych przylegających. W ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2023 podjęte zostaną działania utworzenia dwóch boisk. Boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej oraz boiska treningowego o nawierzchni sztucznej.

Remont ul. Podwale oraz zabezpieczenie zieleni przy ul. Marii 
Curie-Skłodowskiej

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Śródmieście, 
Stare Miasto

Projekt polega na remoncie jezdni przy ulicy Podwale oraz zabezpieczeniu zieleni przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 
poprzez nasadzenie krzewów oraz wbicie solidnych drewnianych palików.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Miasto Lublin wykonało koncepcję/dokumentację Parku Nadrzecznego pomiędzy Zalewem Zemborzyckim a mostem 
kolejowym. Teren ten jest miejscem wypoczynku wielu mieszkańców Lublina, ale jego potencjał jest w znacznej 
mierze niewykorzystany - z powodu nieodpowiedniego do potrzeb zagospodarowania. Brakuje np. placów zabaw, a 
obecna ścieżka rowerowa jest przeciążona. Niniejszy projekt ma na celu rozpoczęcie zmian na tym terenie, a 
szczegółowy zakres prac jest do ustalenia w zależności od możliwości finansowych realizacji poszczególnych 
elementów zdefiniowanych w powstałej dokumentacji parku dostępnej na 
https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/rewitalizacja-doliny-bystrzycy/park-nadrzeczny/  

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Abramowice, 
Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Dziesiąta, 
Felin, Głusk, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Kalinowszcz
yzna, 
Konstantynó
w, Stare 
Miasto, 
Sławinek, 
Sławin, Rury, 
Ponikwoda, 
Kośminek, 
Śródmieście, 
Szerokie, 
Tatary, 
Węglin Pd., 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce

Projekt pt. „Mały Sportowiec” zakłada organizację bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i rekreacyjnych 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia będą odbywały się w okresie roku szkolnego oraz wakacji na 
przestrzeni miesięcy luty-listopad 2023 roku. W ramach projektu przeprowadzona zostanie specjalna akcja w okresie 
wakacji, czyli przeprowadzenie cyklicznych dni sportu z animatorem. Poza zajęciami zorganizowane zostaną 
spotkania z zawodowymi sportowcami reprezentującymi różne dyscypliny sportu. W ramach projektu 
przeprowadzonych zostanie minimum 600 jednostek zajęciowych. 

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Abramowice, 
Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Kalinowszcz
yzna, 
Dziesiąta, 
Felin, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Głusk, 
Konstantynó
w, Kośminek, 
Ponikwoda, 
Rury, Sławin, 
Sławinek, 
Stare Miasto, 
Szerokie, 
Śródmieście, 
Tatary, 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce, 
Węglin Pd.

Projekt Aktywne Pokolenie będzie kontynuacją i rozwinięciem zadania, które w latach ubiegłych cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców Lublina. Zakłada on realizację zajęć sportowo-
rekreacyjnych w minimum 7. dyscyplinach. Będą to regularne treningi  w okresie od lutego do grudnia 2023 roku. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców rozszerzymy ofertę o zajęcia dla najmłodszych mieszkańców Lublina. 
Pandemia koronawirusa (COVID-19) pokazała, że dzieci i młodzież zamieszkująca miasto Lublin potrzebuje 
aktywności i domaga się organizacji dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt Aktywne 
Pokolenie będzie dobrą wizytówką dla miasta Lublin, który im to umożliwia i wspiera w rozwoju osobistym. 

ogólnomiejski 
inwestycyjny 525 000 zł

Abramowice, 
Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Dziesiąta, 
Felin, Głusk, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Kalinowszcz
yzna, 
Konstantynó
w, Kośminek, 
Ponikwoda, 
Rury, Sławin, 
Sławinek, 
Stare Miasto, 
Szerokie, 
Śródmieście, 
Tatary, 
Węglin Pd., 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce

Rozbudowa warsztatu szkółki żużlowej - Stadion żużlowy, Aleje 
Zygmuntowskie 5

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Za 
Cukrownią

Projekt polega na rozbudowie zaplecza sprzętowo-infrastrukturalnego na potrzeby rozwoju oraz szkolenia młodzieży 
w sporcie żużlowym. Infrastruktura ta jest niezbędna do przeprowadzania szkoleń na odpowiednim poziomie. 

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Projekt  „Aktywny Uczeń” zakłada organizację bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym (14-19 lat). Zajęcia zakładają ogólnodostępność dla wszystkich uczniów uczęszczających do szkół na 
terenie Miasta Lublin, bez koniczności przynależności klubowej. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 
cykliczne zaplanowane treningi sportowe oraz zajęcia pozwalające na jednorazowy udział. Projekt zapewni możliwość 
bezpłatnego udziału w minimum 8 dyscyplinach sportowych do wyboru. Dzięki realizacji projektu młodzież szkolna 
będzie mogła korzystać z zajęć sportowych i obiektów pod okiem wykwalifikowanych instruktorów sportu. 
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Audyt finansowy miasta O--45

155

O--46 Ponikwoda

156

Dolina Czechówki- sport i rekreacja O--47 Sławin

157

Chodniki Na Dzielnicy Ponikwoda O--48

158

Szlak Lubelskiego Koziołka w Lublinie O--49

159

Parkosad - drzewa owocowe w mieście O--50

160

Zadbajmy o zwierzęta O--51

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 100 000 zł

Projekt dotyczy szczegółowej analizy przychodów i wydatków budżetu miasta, zwłaszcza w zakresie oświaty (w tym 
roku dopłacimy 280 mln zł do subwencji oświatowej), efektywności planowanych inwestycji, optymalizacji działań 
spółek komunalnych oraz weryfikacji przychodów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.

Projekt wychodzi naprzeciw słowom Prezydenta Lublina, który w grudniu przyznał, że "sytuacja staje się coraz 
trudniejsza. Dzisiaj doskonale widać, że samorządy są w zawieszeniu inwestycyjnym".

Ponikwoda - ul. Dożynkowa - remont, rewitalizacja, 
bezpieczeństwo ulicy.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul. Dożynkowej.
Remont nawierzchni jezdni ulicy Dożynkowej w miejscach występowania nowych dziur, pęknięć i nierówności jezdni i 
chodnika. Polepszenie warunków korzystania z tej ulicy. 
Projekt zakłada wymianę oświetlenia latarni na całym odcinku, wraz z turbo oświetleniem przy przejściach i 
skrzyżowaniach. Odmalowanie wszystkich przejść dla pieszych farbą fluorescencyjna.
Propozycja także zamontowania barierek wzdłuż ulicy, oddzielających chodnik od jezdni, a w pierwszej kolejności 
montaż przy przejściach dla pieszych.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 736 500 zł

Dolina Czechówki przy ul. Północnej jako miejsce aktywnego wypoczynku: trasy spacerowe, wybieg dla psów i ... 
człowieków: aktywna ścieżka dla czworonogów i ich opiekunów, elementy skatepark przy ścieżce rowerowej, ogród 
zmysłów przy siłowni. Rewitalizacja terenów przy ul. Północnej  w dzielnicy Sławin i stworzenie  miejsca wypoczynku  
dla mieszkańców Sławina, Sławinka i odwiedzających ogród Botaniczny mieszkańców Lublina  pomiędzy Al. 
Solidarności a ul. Północną.  Wysianie łąki kwietnej i przygotowanie miejsc dla rodzinnych pikników. 

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Projekt zakłada budowę brakujących fragmentów chodnika wzdłuż ul. Dożynkowej po obu stronach ulicy. Jest to 
pierwszy z planowanych etapów budowy chodników w naszej dzielnicy. Budowa brakujących odcinków miałaby 
zapewnić bezpieczeństwo pieszym, rowerzystom i innych uczestnikom ruchu. Pozwoliłoby mieszkańcom na 
bezpieczne spacery, dojście na przystanek czy do sklepu.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Projekt ma na celu stworzenie szlaku turystycznego Lubelskiego Koziołka, stylizowanych rzeźb koziołków 
wykonanych z brązu, które zostaną umieszczone w przestrzeni publicznej Lublina, w charakterystycznych miejscach 
historycznych i turystycznych każdej z dzielnic. Pierwszy Lubelski Koziołek o imieniu Onufry stoi już przy lubelskim 
ratuszu. Kolejne staną w każdej z 27 dzielnic naszego miasta. Projekt Lubelskiego Koziołka ma na celu 
zaprezentowanie w sposób atrakcyjny miejsc turystycznych, z którymi związana jest ciekawa legenda lub historia, 
która spowoduje zainteresowanie się danym zabytkiem/miejscem i zatrzyma potencjalnego turystę na dłużej w 
Lublinie.  

ogólnomiejski 
inwestycyjny 995 000 zł

Projekt przewiduje stworzenie parku-sadu składającego się z drzew owocowych oraz małej pasieki. Dzięki 
rewaloryzacji obszar zyska nowe nasadzenia oraz 
 zostanie wymieniona nawierzchnia zdegradowanych alejek w okolicy Głębokiej i Filaretów - Skwer im. M. Jakszta. 
Zieleń w pewien sposób będzie stanowiła przedłużenie parku Akademickiego.
Będzie to pierwszy w Polsce park składający się drzew owocowych. Pojawią się w nim rodzime gatunki takie jak:  
jabłoń, śliwa, grusza, wiśnia oraz czereśnia. Szatę roślinną terenu wzbogacą nowe krzewy i pnącza – pigwowce, 
agrest, rokitnik, porzeczki i winorośle. W  ramach zadania zostanie położona nowa nawierzchnia na alejkach, 
zainstalowane nowe lampy oraz stworzona mała pasieka za ogrodzeniem. Pojawią się nowe ławki oraz kosze na 
śmieci.
Przy drzewach znajdą się tabliczki edukacyjne z opisami gatunków.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Celem projektu jest zadbanie o zwierzęta, które z uwagi na środowisko miejskie narażone są na różne  zagrożenia – 
ocieplanie budynków, wycinka drzew, transport miejski. W ramach projektu chcemy stworzyć nowe siedliska dla 
zwierząt: budki lęgowe dla ptaków, jeży, wiewiórek. Chcemy zadbać o koty wolno żyjące, zapewniając dla nich domki 
i organizując akcję kastracji tej grupy zwierząt. Zatroszczymy się też o płazy, narażone na zagrożenia komunikacyjne 
w okresie wiosennej migracji.  Aby pokazać mieszkańcom, że Lublin jest miastem przyjaznym dla ptaków, potrzebne 
jest przeprowadzenie leczenia i zabezpieczenia najcenniejszych drzew (usuwanie posuszu, korekta uszkodzonych 
koron, założenie wiązań chroniących przed rozłamaniem itp. Uzupełnieniem wyżej wymienionych  działań będzie 
edukacja przyrodnicza skierowana do mieszkańców Lublina.
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161

Renowacja boisk sportowych przy ul. Bursztynowej i Biedronki O--52

162

Aktywizacja sportowa przedszkolaków O--53

163

O--54

164

Różowa skrzyneczka w każdej szkole i urzędzie. O--55

165

O--56 Wieniawa

166

Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy O--57 Zemborzyce

ogólnomiejski 
inwestycyjny 929 350 zł

Czuby Pd., 
Czuby Płn.

Brak funduszy miejskich na renowację ogólnodostępnych boisk przyszkolnych, to główna przyczyna ich postępującej 
degradacji. Budżet Obywatelski to ogromna szansa na wsparcie szkół w staraniach o utrzymanie bezpieczeństwa na 
podległych im bazach sportowych. Mamy dużą szansę pomyśleć o dzieciach i ich potrzebach związanych z rozwojem 
fizycznym, który przegrywa w pojedynku z wszechobecnym światem multimediów. Planowane w projekcie inwestycje 
obejmują obiekty ogólnodostępne, z których korzystają nie tylko uczniowie szkół, lecz także wszyscy mieszkańcy 
osiedli Widok i Łęgi w dzielnicach Czuby Południowe i Czuby Północne. Planujemy zdobyć środki na wymianę 
nawierzchni mocno wyeksploatowanego dużego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 51przy ul. Bursztynowej 22, 
zakup kontenera do składowania sprzętu, a także zakup bramek do gry w piłkę nożną.  Niezbędna jest renowacja 
zdewastowanego, zagrażającego bezpieczeństwu ogrodzenia wokół boiska przy Zespole Szkół Nr 10 przy ul. 
Biedronki 13 w Lublinie. 

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 104 000 zł

Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Rury, Węglin 
Pd., Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce, 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Śródmieście, 
Konstantynó
w

Sport to nie wszystko, ale nikt nie podważy jego ogromnego znaczenia dla rozwoju fizyczno-psychicznego dzieci. To, 
co chcemy im dziś zaproponować, to aktywne spędzanie czasu poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych, 
odbywających się w czasie ich pobytu w przedszkolu, a także propagowanie zdrowego stylu życia. Projekt 
„Aktywizacja sportowa przedszkolaków” zakłada zorganizowanie 20 godzin zajęć sportowych w każdym z 20 
wybranych przedszkoli na terenie Miasta Lublin. Będzie on skierowany nie tylko do dzieci, lecz także do nauczycieli, 
wychowawców, którzy dzięki współuczestniczeniu w zajęciach, będą uzupełniali swoją wiedzę w zakresie 
kreatywnych zajęć ruchowych dla swoich wychowanków. Dla podniesienia jakości prowadzonych ćwiczeń, wiedza 
trenerów realizujących zajęcia, będzie wzbogacona o szkolenia tematyczne. Placówkom, które będą uczestnikami 
projektu, zostaną przekazane sprzęty sportowe, wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć w celu dalszej ich 
kontynuacji.

Ściana płaczu - atrakcja turystyczna - Lublin Chasydzka 
Jerozolima

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Projekt "Ściana płaczu - atrakcja turystyczna - Lublin Chasydzka Jerozolima" ma na celu przypomnienie 
wielokulturowości miasta poprzez budowę instalacji artystycznej w postaci "Ściany płaczu" na wzór tej z Jerozolimy. 
Instalacja miałaby zostać wykonana w pobliżu miejsca gdzie była zlokalizowana Synagoga Maharszala, jako 
wspomnienie o tej budowli a jednocześnie jako miejsce "magnes" dla odwiedzających miasto Lublin turystów.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 150 000 zł

Różowa skrzyneczka to potoczna nazwa skrzynek ze  środkami higienicznymi dla kobiet. W dobie ubóstwa 
menstruacyjnego a także przykrych sytuacji jakie przeżywają dziewczynki w szkole w związku z brakiem niezbędnych 
środków higienicznych w czasie miesiączki proponuję ulokowanie takich skrzyneczkach w szkołach podstawowych,  
ponadpodstawowych a także punktach użyteczności  publicznej typu biblioteki, wydziały Urzędu Miasta- wszędzie tam 
gdzie znajdują się toalety publiczne.  Niech dostęp do środków higienicznych  dla dziewczynek i kobiet staje się 
powszechny. 

WIENIAWA - BIKE CITY - MIASTECZKO SPORTÓW 
EKSTREMALNYCH ORAZ REKREACJI

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Na osiedlu Wieniawa między restauracją MacDonalds a Lidlem, przy alei Solidarności w Lublinie, pragniemy 
przywrócić tereny zielone mieszkańcom i stworzyć ośrodek rekreacyjno-sportowy dostępny dla wszystkich - Bike City 
– miasteczko sportów ekstremalnych.
Zaczniemy od oczyszczenia terenu i przygotowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o możliwości, które daje nam 
nasze kochane miasto Lublin!

Przypomnijmy, że zwyciężyliśmy w edycji BO na 2021 r. kwotę 300 tys. zł,
również w 2020 w ramach zwycięstwa w konkursie Zielonego Budżetu m. Lublin, zostało przeprowadzone wstępne 
sprzątnie terenu!
Nieużytek zamieni się w park rekreacyjno-sportowy, zostaną wykonane nasadzenia drzew i roślinności oraz inne 
prace, które poprawią walory  obiektu. Takiego miejsca brakuje w Lublinie, i aby powstało należy wykonać kolejny 
krok, prosimy zagłosuj na nasz projekt i przyczyń się do jego realizacji.

Za wsparcie, drodzy mieszkańcy dziękujemy i zapraszam do wsparcia przedsięwzięcia. 

Lubelska Scena Dirtu

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy - to projekt o zasięgu ogólnomiejskim z uwagi na ogromną 
liczbę mieszkańców Lublina systematycznie z niej korzystających. Nieoświetlony odcinek od "mostu żelaznego" (w 
pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Janowskiej) do Zalewu Zemborzyckiego jest prawdopodobnie najpopularniejszą 
ścieżką w całym Lublinie.
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Kochać - jak to łatwo powiedzieć. Kochać - tylko to, więcej nic... O--58

168

Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy O--59 Zemborzyce

169

Uporządkowanie ulicy Węglinek O--60 Węglin Pd.

170

Park Centralny na Felinie dla wszystkich w Lublinie O--61

Dalsza część rozpoczętej już budowy parku rozpościerającego się od szkoły i kościoła aż do ul. Franczaka Lalka.

171

Sport w Centrum Miasta O--62 Wieniawa

172

Milion na drzewa O--63

173

O--64

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Projekt "Kochać - jak to łatwo powiedzieć. Kochać - tylko to, więcej nic..." ma na celu zorganizowanie festiwalu 
muzycznego imienia naszego artysty Piotra Szczepanika z utworami o miłości . Będzie to upamiętnienie obywatela 
Lublina jak promocja dla miasta.

Nikt nie może więcej wiedzieć o miłości i Lublinie niż urodzony w dniu 14 lutego 1942 właśnie w Lublinie Piotr 
Szczepanik

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy - to ogólnomiejski projekt mający na celu wykonanie bieżących 
napraw najpopularniejszego bulwaru w Lublinie (odcinek: most żelazny przy ul. Janowskiej - ul. Żeglarska)

ogólnomiejski 
inwestycyjny 502 500 zł

Ulica Węglinek to miejsce spacerów mieszkańców naszej dzielnicy. Dla niektórych z nich to również droga do domu. 
Ulica Węglinek wymaga prac inwestycyjnych w postaci ulepszenia nawierzchni, postawienia latarni oraz koszy na 
śmiecie. Stwórzmy przestrzeń dla nas wszystkich, spacerowiczów oraz mieszkańców!!

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

ogólnomiejski 
inwestycyjny 624 500 zł

Al.Racławickie, Obręb Rury Brygidkowskie, arkusz mapy 3, numer działki 86/29, 86/5

Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej w centrum miasta przy Alejach 
Racławickich na terenie Zespołu szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.Projekt zakłada 
ogólnodostępność i ułatwienie korzystania z obiektów sportowych uczniom i mieszkańcom Lublina. Inwestycja ma na 
celu aktywizację lokalnej społeczności w dziedzinie sportu, promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania 
wolnego czasu osób w każdym wieku. Niezwykle ważnym aspektem w dobie pandemii, zdalnej pracy i nauki na 
odległość ma odbudowanie aktywności fizycznej, integracja lokalnej społeczności, możliwość kontaktu z drugim 
człowiekiem, oderwanie dzieci i młodzieży od wirtualnej rzeczywistości. Dostrzegając problem braku takich miejsc 
pragniemy stworzyć przyjazną przestrzeń, gdzie będzie można realizować powyższe cele, aktywnie odreagować 
codzienny stres i napięcie, zadbać o formę.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Abramowice, 
Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Dziesiąta, 
Felin, Głusk, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Kalinowszcz
yzna, 
Konstantynó
w, Kośminek, 
Ponikwoda, 
Rury, Sławin, 
Sławinek, 
Stare Miasto, 
Szerokie, 
Śródmieście, 
Tatary, 
Węglin Pd., 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej 
Ojczyzny. Projekt jest prosty jak drut, zakłada zakup: nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew(na ile tylko 
starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całego miasta w lokalizacjach wskazanych przez odpowiednie 
komórki Urzędu Miasta, Rady Dzielnic i Mieszkańców. Żyjmy w zieleni, odbetoniajmy miasto! Drzew nigdy za wiele!

Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium czyli 
odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksiurne miasto bez 
komarów i kleszczy!

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Abramowice, 
Bronowice, 
Czechów 
Pd., 
Czechów Pł., 
Czuby Pd., 
Czuby Płn., 
Dziesiąta, 
Felin, Głusk, 
Hajdów - 
Zadębie, 
Kalinowszcz
yzna, 
Konstantynó
w, Kośminek, 
Ponikwoda, 
Rury, Sławin, 
Sławinek, 
Stare Miasto, 
Szerokie, 
Śródmieście, 
Tatary, 
Węglin Pd., 
Węglin Płn., 
Wieniawa, 
Wrotków, Za 
Cukrownią, 
Zemborzyce

Kontynuacja zwycięskiego projektu sprzed roku. Tylko systematyczne i regularne działania przeciwko krwiopijcom 
przyniosą długotrwały efekt. Ten projekt to zaiste prawdziwy pakiet premium przeciw komarom! Nie pozwólmy spajać 
swojej krwi! Komary i kleszcze to jedne z największych wrogów, jakie czekają na nas w wąwozach, parkach, lasach i 
na podwórkach. Powiedzmy NIE! tej krwiopijczej szarańczy! Projekt zakłada bezpieczne dla ludzi, ale zwalczające 
komary i kleszcze opryski na terenie całego miasta. Nie tylko w kilku wybranych miejscach, żeby ulgę odczuli wybrani, 
ale w całym mieście, taka wersja premium. Miejmy spokojne życie i nie dajmy spajać swojej krwi insektom i 
pajęczakom! Do tego projekt zakłada rozwieszenie w mieście 500 budek dla zjadających komary jerzyków. 
Lokalizacje będą ustalane z chętnymi na przyjęcie takiej budki właścicielami nieruchomości.
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Stop piratom drogowym i wyścigom na Jana Pawła II O--65

175

Sterylizacje, kastracje, czipowanie psów i kotów O--66

176

Moje miasto moje powietrze-Lublin bez smogu O--67

177

Remont ul. Północnej O--68 Czechów Pd.

178

Licealista z indeksem O--69

179 O--70 Dziesiąta

ogólnomiejski 
inwestycyjny 350 000 zł

Lokalizacja: sygnalizacja świetlna na ul.Jana Pawła II między Rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a Rondem 
Narodowych Sił Zbrojnych.
Montaż radaru prędkości na oba kierunki jazdy. Przebudowa sygnalizacji świetlnej w taki sposób, że czerwone światło 
dla samochodów będzie się aktywowało nie tylko w momencie uruchomienia przycisku przez pieszego, ale także w 
momencie przekroczenia dozwolonej prędkości przez zbliżający się samochód.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Projekt zakłada zorganizowanie zabiegów kastracji i sterylizacji dla kotów wolno bytujących z terenu Lublina oraz 
zabiegów kastracji i sterylizacji oraz czipowania kotów i psów właścicielskich.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 71 000 zł

Pozytywna kampania promująca działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Lublinie. 
Informacje dotyczące np. dotacji do wymiany ogrzewania, jakości paliw oraz zalet korzystania z alternatywnych 
środków transportu (np. komunikacja publiczna, rower miejski i inne) kierowane będą do mieszkańców poprzez 
popularne środki komunikacji takie jak np. billboardu, spoty w lokalnym radiu, plakaty w ogólnodostępnych miejscach. 
Kampania zakłada również działania, w których czynny udział będą brali mieszkańcy, czyli np. gra miejska, konkurs 
wiedzy ekologicznej z nagrodami czy wydarzenia plenerowe z atrakcjami dla mieszkańców. Wszystkie wydarzenia 
będą związane z ochroną środowiska w tym ochroną powietrza.

ogólnomiejski 
inwestycyjny 1 000 000 zł

Ogólnie zły stan techniczny nawierzchni ul. Północnej od przejścia na wysokości Kościoła Mariawitów do ul. 
Kosmowskiej, a na fragmentach ulicy jest bardzo zły. I etap-to fragmenty ulicy o bardzo złym stanie nawierzchni tj. od 
przejścia na wysokości Kościoła Mariawitów do ul. Lipińskiego oraz za wiaduktem Poniatowskiego w kierunku 
ul.Rogowskiego.

ogólnomiejski 
nieinwestycyjny 200 000 zł

Związek Uczelni Lubelskich(Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny oraz 
Uniwersytet Przyrodniczy) zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na całoroczne cykliczne, wielowymiarowe 
zajęcia edukacyjne.
W ramach realizowanego projektu uczniowie odwiedzą lubelskie uczelnie i w praktyce zdobędą wiedzę która będzie 
przedstawiona w atrakcyjnej, skondensowanej formie.
Przed naszą młodzieżą otworem stoi m.in. Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, świat 
elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej, ekologia przedstawiona przez fachowców Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, a także świat finansów zaprezentowany przez praktyków z Wydziału Ekonomicznego 
UMCS. Każdy uczeń otrzyma indeks, w którym uzyska wpisy z zajęć praktycznych, laboratoriów,ćwiczeń. Projekt ten 
pozwoli oswoić licealistów z naszym środowiskiem akademickim, co zachęci ich do pozostania w Lublinie i 
kontynuowania edukacji w naszym mieście.

Boisko wielofunkcyjne dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole 
Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie

ogólnomiejski 
inwestycyjny

1 000 000 zł Realizacja zadania obejmuje teren zlokalizowany przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta, których właścicielem jest Miasto Lublin a Dyrektor Szkoły włada 
powyższą nieruchomością z godnie z decyzją. Dokładną lokalizację wnioskowanego kompleksu boisk przedstawia 
mapa w Geoportalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Powierzchnia na którym będzie 
realizowany projekt wynosi w przybliżeniu 1300m2, dzika 37/7, obręb: 9-Dziesiąta II Lublin.
W ramach projektu Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie-dzielnica Dziesiąta chce wybudować 
Boisko Wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzą: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki 
siatkowej, boisko do koszykówki i boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 30,00x42,00m z wykonaniem ogrodzenia o 
wysokości 4,00m. W skład projektu wchodzą: Elementy wyposażenia boisk sportowych (bramki, słupki, siatki, kosze, 
ławki, pojemnika na odpady.
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