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Tytuł projektu Dzielnica Stan realizacji na koniec kwietnia 2022 roku

VIII Edycja Budżetu Obywatelskiego

VIII D-1 Park Centralny na Felinie - etap III Felin

VIII D-2 Węglin Północny Podpisano umowę na realizację oświetlenia ulicznego z terminem wykonania do listopada 2022 roku.

VIII D-7 Kośminek Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie placu zabaw.

VIII D-8 Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie Ponikwoda Podpisano umowę na realizację prac z terminem wykonania do lipca 2022 roku.

VIII D-11 Active & Fit - Szerokie Szerokie

VIII D-12 Remont ulicy Junoszy w Lublinie Wieniawa

VIII D-14 Stare Miasto

VIII D-17 Kośminek Podpisano umowę na realizację prac z terminem wykonania do lipca 2022 roku.

VIII D-18 Ścieżka rowerowa - dwa koła Sławin

VIII D-22 Sławinek

VIII D-25 Śródmieście Realizacja projektu na etapie przygotowań.

VIII D-27 Remont ulicy Perłowej Czuby Południowe

VIII D-35 Tatary

VIII D-38 Czuby Północne Podpisano umowę na remont ul. Kawaleryjskiej z terminem wykonania do lipca 2022 roku.

Edycja
BO
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350 000,00
Uzgodniona została lokalizacja placu zabaw. Uzyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane. Trwa przygotowanie procedury w formie „zaprojektuj i wybuduj”.

Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic 
T. Krwawicza i Lazurowej 350 000,00

Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów 
przy SP 15 140 000,00

257 000,00

218 600,00
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej - wysłano już drugie zaproszenie do 
składania ofert.

350 000,00
W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 21.04.2022 r. wybrano wykonawcę, który zaprojektuje i 
wykona remont fragmentu ul. Junoszy.

Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy 
Starego Miasta w Lublinie 350 000,00

Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Furmańskiej w Lublinie 
stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej 8 do 16, Placu Zamkowym 2 do 10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a 
wraz z remontem chodników. Trwa analiza jednej złożonej oferty, którą poznano w dniu 11.04.2022 r.

Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia
wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika
po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja) 210 000,00

342 000,00

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, następnie odebrano dokumentację. Ogłoszony w dniu 
30.03.2022 r. przetarg na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki 
wzdłuż al. Solidarności do ścieżki przy rondzie W. Pileckiego został unieważniony w dniu 21.04.2022 r., 
ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku
miejskiego na Rogatce Warszawskiej 250 000,00

Trwa opracowanie dokumentacji. Zgodnie z aneksem do umowy projektowanie zakończy się w czerwcu 2022 
roku. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony po wykonaniu dokumentacji.

Zielone Śródmieście - poprawa warunków
życiowych drzew 270 000,00

350 000,00
05.04.2022 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie remontu parkingu na ul. Perłowej wraz z 
remontem chodników. Trwa analiza złożonych ofert.

Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i
chodniki 350 000,00

Podpisano umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych na placu przy ul. Kresowej z 
terminem wykonania do lipca 2022 roku. Ogłoszono przetarg dotyczący prac na placu przy ul. Gospodarczej - 
wkrótce nastąpi otwarcie ofert.

Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami
zagospodarowania (II etap) 350 000,00
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VIII D-40 Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu Dziesiąta
VIII D-45 Ogród Twórczości Śródmieście Trwają prace nad pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu.

VIII D-50 Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa) Kalinowszczyzna

VIII D-51 Niezatapialni Zemborzyce

VIII D-56 Głusk Trwa ustalanie wytycznych niezbędnych do projektownia zadania, w szczególności w zakresie skate parku.

VIII D-61 Wrotków Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia z terminem wykonania do sierpnia 2022 roku.

VIII D-63 Ciągi piesze na Szerokim - część III Szerokie

VIII D-66 Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ Bronowice

VIII D-69 Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza Ponikwoda Realizacja projektu na etapie przygotowań.

VIII D-83 Kalinowszczyzna Realizacja projektu na etapie przygotowań.
VIII D-95 Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów Czechów Północny Wybrano projektanta placu zabaw - umowa w przygotowaniu.

VIII D-97 Czechów Południowy Trwa postępowanie na wybór projektanta skweru - trwa analiza złożonych ofert.

VIII D-102 Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2 Abramowice Trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na budowę drogi dla rowerów.

VIII D-112 Plac Zabaw na Węglinie Południowym Węglin Południowy Trwa przygotowanie procedury przetargowej w formie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie placu zabaw.

VIII D-113 Rury
VIII D-115 Gładko do celu Hajdów-Zadębie Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na remont ulic: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna.

270 000,00
Trwają przygotowania do wybrania wykonawców budowy placu zabaw przy SP nr 1 oraz powiększenia 
powierzchni treningowej boiska trawiastego na stadionie Sygnał.

80 000,00

153 510,00
W ramach przygotowań do realizacji projektu wybrano urządzenia siłowni, co pozwoli w najbliższym czasie 
ogłosić przetarg na budowę siłowni.

350 000,00
Zakupiono skuter wodny na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Ogłoszono 
przetarg na dostawę samochodu typu pick-up wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców
dzielnicy Głusk 350 000,00

Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie
drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do
połączenia z ulicą Żeglarską 350 000,00

131 400,00
W ramach zawartej umowy zrealizowano dokumentację projektową. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę chodnika wraz z oświetleniem.

349 998,00

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie budowy bieżni lekkoatletycznej na terenie 
Zespołu Szkół Budowlanych. Realizację projektu wstrzymano ponieważ planowane koszty znacznie 
przekraczają środki zabezpieczone w budżecie miasta. 

93 000,00

Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu
powietrza 196 490,00

350 000,00

Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla 
Lublinian 350 000,00

350 000,00

349 965,00

LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki,
schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury 350 000,00

Trwają przygotowania do realizacji projektu, w tym rozeznanie rynku, spotkania z autorem projektu. Prace 
ogrodnicze zostaną przeprowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

350 000,00
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VIII D-126 Konstantynów

VIII D-135 Dziesiąta Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie siłowni.

VIII O-1 Aktywne Pokolenie projekt ogólnomiejski

VIII O-14 Nie wygłupiaj się - adoptuj! projekt ogólnomiejski

VIII O-20 projekt ogólnomiejski

VIII O-22 Boiska na Piątkę projekt ogólnomiejski

VIII O-33 projekt ogólnomiejski

Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony
przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100,
nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego 350 000,00

W I kwartale 2022 roku wykonano dokumentację budowy miejsc parkingowych przy ul. Konstantynów wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 
13.04.2022 r. ogłoszono przetarg na budowę zatok postojowych w pasie drogowym ul. Konstantynów oraz 
ustawienie ławek i koszy na śmieci przy ul. Krasińskiego - wkrótce nastąpi otwarcie ofert.
Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie zieonego przystanku.

Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy
"Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych 80 000,00

200 000,00

Uruchomiono wszystkie planowane zajęcia sportowe. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród różnych 
grup wiekowych mieszkańców Lublina o czym świadczą szybko wyczerpujące się limity miejsc. W bieżącej 
edycji utworzona została nowa platforma internetowa, która służy jako system zapisów online oraz źródło 
promocji projektu. Głównym kanałem informacyno promocyjnym jest profil na Facebooku – Aktywny Lublin & 
Aktywne Pokolenie, gdzie zamieszczane są komunikaty, fotorelacje itp.
Zajęcia rozpoczęły się w lutym  i dotychczas zrealizowane zostało 240 jednostek treningowych. W zajęciach 
wzięło udział ok. 3600 użytkowników.
Zajęcia dostępne w ofercie: Pływanie, Tenis ziemny, Siłownia, Koszykówka, Badminton, Tenis stołowy, 
Unihokej, Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci.

200 000,00

Wybrano wykonawcę - agencję reklamową, która opracuje koncepcję kreatywną i przeprowadzi kampanię 
edukacyjno-informacyjną promującą ideę adopcji zwierząt oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w 
Lublinie - trwa procedura zawarcia umowy. Zakup wyprawek dla osób adoptujących zwierzę ze schroniska 
zaplanowany jest na drugie półrocze tego roku.

Realizacja I etapu modernizacji komunikacji
pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana
nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od 
placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej 1 000 000,00

Dokonano uzgodnień z MPWiK. Trwa uzyskiwanie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane. Dokonano wyboru projektanta przebudowy Alei Miast Partnerskich. Po wykonaniu dokumentacji 
poszukiwany będzie wykonawca prac budowlanych.

1 000 000,00
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska z terminem realizacji do czerwca 
2022 r.

Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet
premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy 
mieli luksiurne miasto bez komarów i kleszczy! 200 000,00

Zakupiono 200 sztuk budek lęgowych dla jerzyków. Ponadto zawarto umowę na dostawę schronów dla 
nietoperzy - 300 sztuk z terminem realizacji do czerwca 2022 roku. Schrony dla nietoperzy zamówiono z uwagi 
na skuteczność tych małych ssaków w walce z komarami.
Planowane jest także przeprowadzenie akcji odkomarzania.
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VIII O-35 Aktywny Lublin projekt ogólnomiejski

VIII O-43 projekt ogólnomiejski Trwają przygotowania do realizacji zadania.

VIII O-61 projekt ogólnomiejski

VIII O-73 Lublin przyjazny zwierzętom projekt ogólnomiejski

200 000,00

Uruchomiono wszystkie planowane zajęcia sportowe. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród różnych 
grup wiekowych mieszkańców Lublina o czym świadczą szybko wyczerpujące się limity miejsc. W bieżącej 
edycji utworzona została nowa platforma internetowa, która służy jako system zapisów online oraz źródło 
promocji projektu. Głównym kanałem informacyno promocyjnym jest profil na Facebooku – Aktywny Lublin & 
Aktywne Pokolenie, gdzie zamieszczane są komunikaty, fotorelacje itp.
Zajęcia rozpoczęły się w lutym i dotychczas zrealizowane zostało 357 jednostek treningowych. W zajęciach 
wzięło udział ok. 4400 użytkowników.
Dostępne są następujące zajęcia:
Aqua Aerobik, Trening funkcjonalny, Szachy, Fight Lady, Gimnastyka, ZUMBA, Fitenss, Trening biegowy, 
Samoobrona, Streching i rolowanie, Trening dla seniorów.

Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku
wszystkich Lublinian - etap II 308 037,00

Zwierzokracja – nie dla bezdomności i cierpienia 
zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów! 200 000,00

Zawarto umowy na: wykonanie 460 sztuk adresatek dla psów, 4 umowy na kastrację kotów wolno żyjących z 
terminem realizacji, 4 umowy na czipowanie psów i kastrację psów i kotów właścicielskich. Wszystkie ww. 
działania zrealizowane zostaną do listopada 2022 r.

200 000,00

Zakupiono 3 odłownie na dziki oraz 2 plandeki osłonowe. Zrealizowano projekty graficzne plakatów 
związanych z akcją sterylizacji i ochroną ptaków. Wykonano tablicki informacyjne „Stop szczurom”. Zakupiono 
450 sztuk budek lęgowych dla drobnego ptactwa typu A. Ponadto zawarto umowę na dostawę: hoteli dla 
owadów - 70 sztuk oraz schronów dla nietoperzy - 20 sztuk z terminem realizacji do czerwca 2022 roku, 
domków dla jeży - 80 sztuk oraz karmników dla ptaków - 200 sztuk z terminem realizacji do sierpnia 2022 
roku.
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