
INWESTUJEMY W LUBLIN
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH LUBLINA W LATACH 2010 -2018



REKORDOWE INWESTYCJE

3,5 MLD ZŁLotnisko

Przestrzeń dla mieszkańców

Rower miejski

Obiekty sportowe 

Inwestycje drogowe

Biblioteki i Domy Kultury

Parki i zielona przestrzeń

Przedszkola i place zabaw

Przedszkola i place zabaw

Przystanki autobusowe

Sieć dróg miejskich

infrastruktura dla pieszych

Baseny 

Kultura
Komunikacja miejska



NOWE INWESTYCJE = LEPSZE MIASTO DLA MIESZKAŃCÓW



INWESTYCJE W DROGI

• w latach 2010-2018 realizowaliśmy pierwszy w 
historii Lublina kompleksowy program rozbudowy 
i modernizacji dróg 

• w tym czasie zbudowaliśmy i wyremontowaliśmy 
drogi o długości trasy z Warszawy do Lublina – 

łącznie 170 km

1,5 MLD PRZEZNACZYLIŚMY NA 
ROZBUDOWY, MODERNIZACJE, REMONTY DRÓG



1,5 MLD PRZEZNACZYLIŚMY NA

758 mln zł na duże inwestycje łączące Lublin z resztą kraju i 

zmieniające komunikacyjny obraz miasta:  

•dojazdy do obwodnicy Mełgiewska, Solidarności, 

Poligonowa ,skrzyżowanie Solidarności/Sikorskiego/

Ducha,  

• infrastruktura dla strefy ekonomicznej

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA 
SIECI DRÓG MIEJSKICH



PIERWSZY W HISTORII LUBLINA, KOMPLEKSOWY PROGRAM PLAN BUDOWY I MODERNIZACJI ULIC W DZIELNICACH 



PRZEBUDOWA LUBELSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

99% POJAZDÓW 
NISKOPODŁOGOWYCH

inwestycje w nowoczesne autobusy 
i trolejbusy - do 2019 r. 100%

323 nowoczesne autobusy i trolejbusy 

205 
NISKOEMISYJNYCH 

AUTOBUSÓW

109 przegubowych) i 118 trolejbusów (27 
przegubowych) 

63 NOWE POJAZDY
w 2018 r. planujemy zakup nowych 48 
autobusów i 15 trolejbusów

3,8 KM buspasów

NOWE PRZYSTANKI
w rozbudowujących się osiedlach i linie 
podmiejskie do Jakubowic Konińskich, 
Świdnika, Mełgwi (obsł .Portu Lotniczego), 
Tomaszowic, Dysa, Głuska, Nasutowa, 
Krasienina-Kolonii, Ciecierzyna, Kawki,



• zakup 40 nowych trolejbusów, budowę 3 podstacji zasilających trakcję 

trolejbusową  

• uruchomienie systemu autobusu elektrycznego – co najmniej 32 autobusy oraz 

co najmniej 7 stanowisk szybkiego ładowania 

• budowa i rozbudowa przystanków przesiadkowych integrujących 

najważniejsze połączenia: ul. Związkowa, ul. Poczekajka, rejon ronda 

Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Gł. PKP – ul. Kunickiego, ul. Turystyczna – 
rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie 

• budowę węzłów przesiadkowych z przyległymi parkingami Park&Ride, 

Bike&Ride, Kiss&Ride: ul. Żeglarska, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Józefa 

Franczaka „Lalka”, al. Kraśnicka, ul. Granitowa, ul. Zbożowa i ul. Osmolicka

W KOLEJNYCH LATACH PLANUJEMY:



ROWER MIEJSKI

• inwestycje rowerowe: 20 mln zł, UE 11mln zł – (Lubelski Rower Miejski i 

ścieżki powstałe w ramach projektu) 

•Lubelski Rower Miejski: łącznie 94 stacje i 931 rowerów 

•ok. 2,2 mln wypożyczeń LRM, liczba zarejestrowanych 

użytkowników - 83 tys. osób  

•140 km ścieżek i pasów rowerowych w całym mieście



• lotnisko – 400 mln zł 
• lotnisko obsłużyło już 1 mln 600 tys. pasażerów 
• główne kierunki: Wlk. Brytania, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Włochy, Ukraina 

• przed nami rozbudowa terminala pasażerskiego  

• 1. miejsce w Polsce i 5 spośród lotnisk krajów UE - największa dynamika ruchu lotniczego 

spośród wszystkich lotnisk w Polsce: 

• drogi dojazdowe do obwodnicy 544 mln zł –  Solidarności, Bohaterów Września, 

Mełgiewska– wyloty do polskich i europejskich tras tranzytowych 

• uzbrojenie terenów inwestycyjnych: 110 mln zł na infrastrukturę (drogi, sieci) na terenie 

SSE na Felinie, w dzielnicach Bursaki i Rudnik oraz 131 mln zł w obszarze przedłużenia ul. Mełgiewskiej

INFRASTRUKTURA DLA BIZNESU



DOBRA PRZESTRZEŃ DLA MIESZKAŃCÓW OGRÓD SASKI 
12,7 mln zł; UE, 7mln zł 

13 ha najstarszego parku w Lublinie założonego w 1837 r.

PLAC TEATRALNY PRZY CENTRUM SPOTKANIA 
KULTUR 
20 mln zł

obszar przez ponad 30 lat zagrodzony i popadający w ruinę 
 

PLAC LIETWSKI WRAZ Z DEPTAKIEM 
66 mln zł, UE: 42 mln zł

ulubione miejsce mieszkańców, rewitalizacja przestrzeni 
umożliwiła działania społeczne na tym obszarze 
 



PLMInfrastruktura dla kultury 
 

•  Teatr Stary (25 mln zł; UE 15 mln zł) – obiekt przez 30 lat popadający w ruinę od 2012 r. 

znów służy mieszkańcom jako teatr impresaryjny 

• Centrum Kultury (38 mln zł; UE 19 mln zł) – po generalnym remoncie, w 2013 r. wróciły 

do niego grupy twórcze 

• Piwnica pod Fortuną (3 mln zł; UE 2 mln zł) – po remoncie w zabytkowej kamienicy 

działa multimedialne muzeum  

• DDK  Węglin (2,9 mln zł; UE 2 mln zł) – obiekt, wraz z filią na Czubach, doskonale służy 

mieszkańcom w dzielnicach, podobnie jak DDK Bronowice z Filą – Pracownia Maki

• 2011 r. Filia nr 23 przy al. Racławickich 23 w dzielnicy Śródmieście, Filia nr 32 przy ul. Bursztynowej 20 w 

dzielnicy Czuby Południowe 

• 2012 r. Filia nr 35 przy ul. Szaserów 13-15 w dzielnicy Węglin, Filia nr 34 ul. Judyma 2a w dzielnicy Węglin 

Północny, Filia nr 35 ul. Zygmunta Augusta 15 w dzielnicy Felin 

• 2013 r. Filia nr 37, ul. Bazylianówka 85, w dzielnicy Ponikwoda 

• 2014 r. Filia nr 39 przy ul. Głuskiej 138 w dzielnicy Głusk,  

• 2015 r. Filia nr 38 przy ul. Relaksowej 25 w dzielnicy Sławin,  

• 2016 r. Pracownie Kultury Maki przy ul. Olchowej 8 – filia DDK „Bronowice”, 2017 r. Pracownia Projektu - DDK 
„Bronowice" pozyskał do użytkowania budynek przy ul. Hutniczej 28C.  

• 2018 r. - Filia nr 40 przy ul. Sławin 20 w dzielnicy Szerokie

9 NOWYCH FILI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ



INFRASTRUKTURA SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW I KLUBÓW SPORTOWYCH 

  Aqua Lublin   
107 mln zł; MKFMSiT 37 mln zł 

• jeden z najnowocześniejszych kompleksów wodnych w Polsce,  
• na basenie olimpijskim z aquaparkiem można organizować imprezy 

pływackie na poziomie międzynarodowym oraz wysokiej rangi zawody na 
krótkich i długich dystansach,  

• rozgrywki piłki wodnej oraz treningi.  
• z nowoczesnego zespołu basenów może korzystać ponad 4000 osób 

dziennie. 



INFRASTRUKTURA SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW I KLUBÓW SPORTOWYCH 

  Arena Lublin  
189 mln zł; UE 63 mln zł 

• stadion jest areną koncertów gwiazd muzyki, także światowej oraz 

wielkich sportowych emocji podczas UEFA Euro U21 
w 2017 r. i FIFA World Cup U20 2019 

• gra tu Motor Lublin 
•mecze w ekstraklasie rozgrywał Górnik Łęczna,



INFRASTRUKTURA SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW I KLUBÓW SPORTOWYCH 

  Stadion Lekkoatletyczny  
39 mln zł; FRKFMSiT 13 mln zł 

• nowy stadion daje możliwość uprawiania różnego rodzaju konkurencji 
lekkoatletycznych,  

• do dyspozycji kibiców jest zadaszona trybuna na około 1400 osób. 
• obiekt został dostosowany do wymagań IAAF.  
• w lipcu 2018 roku stadion będzie miejscem najważniejszej imprezy 

lekkoatletycznej sezonu w kraju - Mistrzostw Polski PZLA. 



INFRASTRUKTURA SPORTOWA DLA MIESZKAŃCÓW I KLUBÓW SPORTOWYCH 

• 11 Orlików, w tym jeden Orlik Biały - 16 mln zł,  

• 23 kompleksy boisk i boiska sportowe - 210 mln zł  

• 4 baseny (w tym kompleks olimpijski z aquaparkiem Aqua Lublin) - 141 mln zł  

Inwestycje sportowe z Budżetu Obywatelskiego: 
•stadion przy ul. Leszczyńskiego modernizowany etapami (2016-2019: 3,7 mln zł)  

•stadion żużlowy - wstęp do kompleksowej modernizacji bazy żużlowej przy                                          
Al. Zygmuntowskich (wartość projektu - 1,2 mln zł) 



PLM

•  Park Zawilcowa – (7 mln zł; UE: 5 mln zł) 14 ha zielonej 

przestrzeni, która powstaje na terenie b. wysypiska odpadów,  

• nasadzenia 2,5 tys. nowych drzew, kilkunastu 

tysięcy krzewów i kilkudziesięciu tysięcy bylin, gaje z 

zawilcami. 

• 70 placów zabaw na terenach miejskich od 2010 r. 

• 27 siłowni na świeżym powietrzu

INWESTYCJE W DZIELNICACH 



WARTOŚĆ PROJEKTÓW

4 MLD
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PROJEKTÓW Z 

UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Okres programowania do 2013 roku: 

• 2,7 mld zł – miasto + spółki miejskie 

• projekty współfinansowane z budżetu miasta: 

1,7 mld zł

Okres programowania do 2020 roku: 

• 1,3 mld zł – projekty 

współfinansowane z budżetu miasta 

• prognozowana łączna wartość 

dofinansowania UE  około 1 mld zł


