
PLAN  JEDNOSTKOWY DOCHODOW  I  WYDATKOW
BUDŻETOWYCH  NA  ROK  2017

(stan na: 28.02.2017 r.)
w złotych

…………..lubelskie............. ...........Lublin.............
                                                                  wojewodztwo gmina - miasto - dzielnica

       …………………………………….
pieczęć  jednostki

Lublin, dnia ………………………. ...............................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczątka organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy:
a) wydatki bieżące w kwocie 51.699.630,00 zł 
    słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych zero groszy
b) wydatki majątkowe w kwocie 182.186.939,00 zł
 słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych zero groszy
 c) dochody w kwocie 12.072.950,00 zł 
    słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy

Lublin, dnia ………………………. ..............................................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Dział Rozdz. Paragr. Nazwa
1 2 3 4

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓWDochody - ogółem  12 072 950,00
1. Dochody własne  12 072 950,00

600 Transport i łączność   191 600,00
60095 Pozostała działalność   191 600,00

pozostałe dochody   90 000,00 ZDM/D/003
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   5 000,00 Gmina
0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 
umów   85 000,00 Gmina
wpływy z najmu i dzierżawy   100 000,00 ZDM/D/007

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze   100 000,00 Gmina
wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego 
płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków 
pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu 
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego   1 600,00 ZDM/D/006

0970 Wpływy z różnych dochodów   1 600,00 Gmina
700 Gospodarka mieszkaniowa   91 350,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   91 350,00
wpływy z najmu i dzierżawy   91 350,00 ZDM/D/007

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze   91 350,00 Gmina

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z 
ich poborem  11 790 000,00
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75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw  11 790 000,00
opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela   220 000,00 ZDM/D/004

0690 Wpływy z różnych opłat   220 000,00 Powiat
opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania  8 000 000,00 ZDM/D/010

0690 Wpływy z różnych opłat  8 000 000,00 Powiat
opłaty za zajęcie pasa drogowego  3 500 000,00 ZDM/D/009

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw  1 470 000,00 Gmina

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw  1 940 000,00 Powiat

0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych   10 000,00 Gmina

0570
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych   20 000,00 Powiat

0580
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych   20 000,00 Gmina

0580
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych   40 000,00 Powiat
pozostałe dochody   70 000,00 ZDM/D/003

0920 Wpływy z pozostałych odsetek   30 000,00 Gmina
0920 Wpływy z pozostałych odsetek   40 000,00 PowiatWydatki bieżące - ogółem  51 699 630,00

I. Wydatki na zadania własne 
realizowane bez udziału środków 
europejskich  51 699 630,00

600 Transport i łączność  25 878 030,00
60015

Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu  11 179 000,00
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe  11 179 000,00
Rada Dzielnicy Wieniawa   20 000,00
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze 
miasta   20 000,00 ZDM/W/006/92/10/0350
dokończenie remontu chodnika przy Al. Racławickich przy budynku nr 27

4270 Zakup usług remontowych   20 000,00 Powiat

remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, 
parkingów, schodów i kładek dla pieszych  1 500 000,00 ZDM/W/006/00/10/2951
w tym m.in.: remont ul. Krężnickiej, wykonanie tymczasowego podparcia 
dźwigara ustroju nośnego nad stacją rozrządową Lublin - Tatary w ciagu 
ul. Grygowej

4270 Zakup usług remontowych  1 500 000,00 Powiat
strefa płatnego parkowania  2 300 000,00 ZDM/W/006/00/10/3117

4300 Zakup usług pozostałych  2 300 000,00 Powiat
utrzymanie dróg  7 359 000,00 ZDM/W/006/00/10/0370
utrzymanie dróg
w tym usuwanie i przechowywanie usuniętych z dróg pojazdów

4260 Zakup energii   310 000,00 Powiat
4300 Zakup usług pozostałych  6 943 720,00 Powiat

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   10 000,00 Powiat

4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii   89 280,00 Powiat

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych   5 000,00 Powiat

4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   1 000,00 Powiat

60016 Drogi publiczne gminne  4 081 098,00
drogi gminne  4 010 000,00
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remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, 
parkingów, schodów i kładek dla pieszych  2 000 000,00 ZDM/W/007/00/10/2952
w tym m.in.: remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Wesołej, remont ul. 
Czarkowskiego, remont ul. Wertera, remont chodnika przy ul. 
Niepodległości (na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej), 
remont ul. Żelazowej Woli (na odcinku od ul. Żywnego do al. 
Kompozytorów Polskich), remont ul. Nadrzecznej, remont ul. Wyżynnej w 
rejonie budynków 8, 10, 12, 16 oraz w rejonie budynku nr 20 przy 
komisariacie, remont chodnika wzdłuż ul. Glinianej, remont (wymiana 
nawierzchni asfaltowej) ul. Piekarskiej oraz ul. Przeskok, remont ul. 
Godebskiego, ul. Solnej i ul. Grottgera, remont odcinka ul. Pana Balcera 
(220 m), remont ul. Szczecińskiej, ul. Powstania Styczniowego, ul. 
Rogińskiego i ul. Mazurskiej

4270 Zakup usług remontowych  2 000 000,00 Gmina
utrzymanie dróg  2 010 000,00 ZDM/W/007/00/10/0370
w tym m.in. utwardzenie destruktem ul. Przepiórczej oraz wykonanie 
nowej nawierzchni w ul. Sachsów

4260 Zakup energii   7 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych  2 002 300,00 Gmina

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    700,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego   71 098,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - 
Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy 
oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja 
chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa   71 098,00 ZDM/W/687/00/10/0039
utwardzenie działki budowlanej przy ul. Szarych Szeregów

4300 Zakup usług pozostałych   71 098,00 Gmina

60017 Drogi wewnętrzne  1 599 189,00
drogi wewnętrzne  1 100 000,00
remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, 
parkingów, schodów i kładek dla pieszych   500 000,00 ZDM/W/008/00/10/2953
w tym m.in.: remont dróg i chodników usytuowanych przy ul. Szwoleżerów 
9 i 11 oraz remont ul. Rucianej

4270 Zakup usług remontowych   500 000,00 Gmina
utrzymanie dróg   600 000,00 ZDM/W/008/00/10/0370

4300 Zakup usług pozostałych   600 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego   499 189,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej   499 189,00 ZDM/W/687/00/10/0063
wykonanie remontu ul. Tatarakowej oraz ul. Tymiankowej z wyłączeniem 
parkingu na jej zakończeniu - wymiana krawężników, regulacja 
studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej

4270 Zakup usług remontowych   499 189,00 Gmina

60095 Pozostała działalność  9 018 743,00
zarządzanie drogami w mieście  9 018 743,00
funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów  8 968 743,00 ZDM/W/331/00/10/0001
w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje sprzętu, 
urządzeń i instalacji alarmowej w budynku przy ul. Krochmalnej 13J

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   20 000,00 Gmina
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  5 737 707,00 Gmina
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   412 843,00 Gmina
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1 100 000,00 Gmina
4120 Składki na Fundusz Pracy   120 893,00 Gmina

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych   85 000,00 Gmina

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   20 000,00 Gmina
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   141 592,00 Gmina
4220 Zakup środków żywności   6 000,00 Gmina
4260 Zakup energii   110 000,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych   47 000,00 Gmina
4280 Zakup usług zdrowotnych   3 800,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych   280 000,00 Gmina

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   18 000,00 Gmina

4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe   628 000,00 Gmina

4410 Podróże służbowe krajowe   10 000,00 Gmina
4430 Różne opłaty i składki   8 000,00 Gmina
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   139 908,00 Gmina

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych   2 000,00 Gmina

4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   3 000,00 Gmina

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   65 000,00 Gmina

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej   10 000,00 Gmina
wydatki związane z audytem i monitoringiem 
porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze 
środków zewnętrznych   50 000,00 ZDM/W/331/00/10/3142

4300 Zakup usług pozostałych   50 000,00 Gmina
700 Gospodarka mieszkaniowa   20 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   20 000,00
gospodarka nieruchomościami   20 000,00
wydatki związane z utrzymaniem zasobów 
komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz 
szacunki nieruchomości   20 000,00 ZDM/W/015/00/10/0372

4260 Zakup energii   5 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych   15 000,00 Gmina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  25 801 600,00
90002 Gospodarka odpadami   200 000,00

system gospodarowania odpadami   200 000,00
likwidacja dzikich wysypisk   200 000,00 ZDM/W/783/00/10/0009

4300 Zakup usług pozostałych   200 000,00 Gmina

90003 Oczyszczanie miast i wsi  10 800 000,00
oczyszczanie miasta  10 800 000,00
mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, 
opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie 
drogowym  10 800 000,00 ZDM/W/127/00/10/3215

4300 Zakup usług pozostałych  10 800 000,00 Gmina

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  2 650 000,00
zieleń w mieście  2 650 000,00
nasadzenia roślinne   150 000,00 ZDM/W/128/00/10/3182

4300 Zakup usług pozostałych   150 000,00 Gmina
utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz 
zakup roślin rabatowych w pasie drogowym  2 500 000,00 ZDM/W/128/00/10/0456

4300 Zakup usług pozostałych  2 500 000,00 Gmina

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  12 126 400,00
oświetlenie ulic, placów i dróg  12 126 400,00
utrzymanie oświetlenia  12 126 400,00 ZDM/W/130/00/10/0001
w tym remonty urządzeń oświetlenia

4260 Zakup energii  8 126 400,00 Gmina
4270 Zakup usług remontowych   50 000,00 Gmina
4300 Zakup usług pozostałych  3 950 000,00 Gmina

90095 Pozostała działalność   25 200,00
pozostałe zadania w zakresie gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska   25 200,00
ustawienie małej architektury w pasie drogowym   25 200,00 ZDM/W/131/00/10/3211

4300 Zakup usług pozostałych   25 200,00 GminaWydatki majątkowe - ogółem  182 186 939,00
I. Wydatki na zadania własne 
realizowane bez udziału środków 
europejskich  34 799 034,00

600 Transport i łączność  32 367 973,00
60015

Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu  16 003 231,00
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe  14 738 791,00
Rada Dzielnicy Czechów Południowy   10 000,00
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zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze 
miasta   10 000,00 ZDM/W/006/71/20/0350
wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych w pasie drogowym al. 
Smorawińskiego przed budynkami przy ul. Rogowskiego 7 i ul. 
Rogowskiego 9

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   10 000,00 Powiat
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych   11 685,00 ZDM/W/006/00/20/0605
budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   11 685,00 Powiat
budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z 
przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników 
Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową  4 465 230,00 ZDM/W/006/00/20/0001
kontynuacja robót budowlanych (wykonanie poszerzenia ul. Droga 
Męczenników Majdanka od strony ul. Wrońskiej, wykonanie warstwy 
wiążącej i warstwy ścieralnej)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  4 465 230,00 Powiat
budowa sygnalizacji świetlnych   200 000,00 ZDM/W/006/00/20/3118
opracowanie dokumentacji i wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   200 000,00 Powiat
przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem 
buspasów  2 590 000,00 ZDM/W/006/00/20/0002
wykonanie dokumentacji i realizacja rozbudowy północnej nitki Al. 
Tysiąclecia na odcinku od ronda im. Romana Dmowskiego do 
skrzyżowania z ul. Lubartowską wraz z wykonaniem buspasa

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  2 590 000,00 Powiat
przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w 
Al. Spółdzielczości Pracy   661 876,00 ZDM/W/006/00/20/3602
opracowanie dokumentacji wykonawczej, przebudowa sieci 
wodociągowej, energetycznych, telekomunikacyjnych oraz kanalizacji 
sanitarnej, opłaty przyłączeniowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   661 876,00 Powiat
przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w 
Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej 
do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z 
przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte 
Cassino  6 800 000,00 ZDM/W/006/00/20/3203
roboty budowlane w zakresie przebudowy odcinka drogi wraz z kładką, 
nadzór autorski, aktualizacja dokumentacji

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  6 800 000,00 Powiat
zadania w ramach budżetu obywatelskiego  1 264 440,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - 
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z 
remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie   773 670,00 ZDM/W/687/00/20/0037
wykonanie projektu technicznego, budowa miejsc parkingowych na 
wysokości budynków mieszkalnych Wiklinowa 4, 6 wraz z wykonaniem 
muru oporowego i schodami terenowymi, przebudowa ul. Wiklinowej 
polegająca na rozbudowie istniejących miejsc postojowych, wymianie 
krawężników i nawierzchni ulicy

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   773 670,00 Powiat
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - 
Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni 
na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni 
z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą   490 770,00 ZDM/W/687/00/20/0036
dokumentacja projektowa, wykonanie przejścia dla pieszych z 
sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla pieszych w pasie 
chodnikowym od strony Al. Tysiąclecia wraz z chodnikami z kostki 
brukowej łączącymi: przystanek MPK Przyjaźni 02 ze światłami na 
wiadukcie oraz ul. Hutniczą na wysokości budynku nr 2B ze światłami na 
wiadukcie

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   490 770,00 Powiat
60016 Drogi publiczne gminne  8 547 862,00

drogi gminne  7 074 487,00
Rada Dzielnicy Wieniawa   20 000,00
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze 
miasta   20 000,00 ZDM/W/007/92/20/0350
budowa brakującego odcinka chodnika ul. Spadochroniarzy na wysokości 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   20 000,00 Gmina
budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej   500 000,00 ZDM/W/007/00/20/3212
budowa i przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na 
odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   500 000,00 Gmina 5 z 11
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budowa i przebudowa ul. Kasztanowej  1 000 000,00 ZDM/W/007/00/20/3208
budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 000 000,00 Gmina
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych   53 315,00 ZDM/W/007/00/20/0605
opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu przy Szkole 
Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Kosmonautów

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   53 315,00 Gmina
inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i 
innych podmiotów  4 201 172,00 ZDM/W/007/00/20/0601
zakończenie budowy ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego, 
Daniłowskiego i Czartoryskiej oraz ul. Opolan i ul. Biskupińskiej, budowy 
chodnika w ul. Pliszczyńskiej oraz rozpoczęcie budowy ul. Poziomkowej 
(w tym 670.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  4 201 172,00 Gmina
przebudowa ul. Kalinowszczyzna  1 000 000,00 ZDM/W/007/00/20/3125
rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 000 000,00 Gmina
przebudowa ul. Północnej   300 000,00 ZDM/W/007/00/20/3204
przebudowa ulicy, chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia, usunięcie 
kolizji z infrastrukturą podziemną na odcinku od ul. Szymańskiego do 
posesji Północna 127

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   300 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego  1 095 500,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - 
Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy 
oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja 
chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa   95 700,00 ZDM/W/687/00/20/0039
budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Junoszy (działka nr 28/5) przy 
granicy z domem pomocy oraz modernizacja chodnika na długości 
budynku Junoszy 47

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   95 700,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Budowa miejsc parkingowych przy ulicy 
Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. 
Bursztynowej   499 800,00 ZDM/W/687/00/20/0062
budowa 84 miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i odchodzących 
od niej drogach wewnętrznych oraz przy ul. Bursztynowej, przy 
wykorzystaniu dostępnego terenu z zachowaniem jej obecnego 
charakteru

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   499 800,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w 
dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-
Zarembiny   500 000,00 ZDM/W/687/00/20/0061
budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny znajdującego 
się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porazińskiej - 90 mb ulicy 
o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o 
nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji);
budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofa znajdujących się 
pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Sierpińskiego - ul. Dygasińskiego (odcinek 
nr 1), ul. Dygasińskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego - 
ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3), ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-
Zarembiny (odcinek nr 4) - 210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie 
dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, 
chodników i zjazdów do posesji)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   500 000,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej   377 875,00
zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. 
Dąbrówki   242 375,00 ZDM/W/789/00/20/0013
budowa drogi wraz z ciągami pieszymi do ul. Leszka, do ul. Św. Wojciecha 
i do ul. Wygon

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   242 375,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Bużan 
(dokumentacja)   68 500,00 ZDM/W/789/00/20/0010
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z 
oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia 
wod.-kan.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   68 500,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Milczan 
(dokumentacja)   67 000,00 ZDM/W/789/00/20/0009
wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z 
oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia 
wod.-kan..

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   67 000,00 Gmina
60017 Drogi wewnętrzne  4 067 392,00 6 z 11
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drogi wewnętrzne  1 976 918,00
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych   400 000,00 ZDM/W/008/00/20/0605
budowa miejsc parkingowych przy ulicy Rycerskiej 6 od strony ulicy 
Szaserów, prawoskręt z ul. Wapiennej w ul. Nadbystrzycką, dokończenie 
przebudowy ul. Radzyńskiej i wydzielenie ciągu pieszego 
z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do szkoły i przedszkola

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   400 000,00 Gmina
budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów   800 000,00 ZDM/W/008/00/20/3209
budowa ul. Wojtyłów (ok. 150 m) wraz z wykonaniem miejsc postojowych, 
obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz 
chodnika (od ul. Nałkowskich do ul. Wojtyłów ok. 143 m) wraz z 
oświetleniem i nasadzeniami

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   800 000,00 Gmina
budowa ul. Jagiellończyka   300 000,00 ZDM/W/008/00/20/3210
dokończenie budowy brakującego fragmentu ulicy (ok. 70 m) wraz z 
odwodnieniem, chodnikami oraz oświetleniem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   300 000,00 Gmina
budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz 
sięgacza ul. Pileckiego   138 867,00 ZDM/W/008/00/20/3176
budowa ul. Czapskiego od ul. Chodźki do ul. Kisielewskiego wraz z 
oświetleniem, kanalizacją deszczową, robotami elektrycznymi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   138 867,00 Gmina
przedłużenie ul. Jantarowej   338 051,00 ZDM/W/008/00/20/3060
realizacja budowy odcinka ul. Berylowej (roboty drogowe, sygnalizacja 
świetlna, branża sanitarna i wodno-kanalizacyjna oraz oświetlenie)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   338 051,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego  1 659 204,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Rewitalizacja ul. Różanej  1 198 404,00 ZDM/W/687/00/20/0065
wykonanie nowego dywanika asfaltowego, wymiana krawężników, remont 
chodników i zatok parkingowych oraz budowa nowych miejsc postojowych 
na ul. Różanej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 198 404,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych oraz zatok 
parkingowych na terenach miejskich w obrębie 
osiedla Błonie w Lublinie   460 800,00 ZDM/W/687/00/20/0064
wykonanie modernizacji chodników o łącznej powierzchni ok. 1440 m2 
wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy ul. Hetmańskiej, ul. 
Dragonów i ul. Kawaleryjskiej, budowa podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych od budynku ul. Rycerska 2 do przystanku 
autobusowego, budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki 
brukowej (ok. 83 miejsca dla samochodów osobowych) wzdłuż ul. 
Kawaleryjskiej, ul. Rycerskiej i ul. Hetmańskiej wraz z niezbędnymi 
opracowaniami geodezyjno-projektowymi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   460 800,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej   431 270,00
zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. 
Bielskiego   431 270,00 ZDM/W/789/00/20/0005
budowa drogi na odcinku od ul. Czumy do ul. Sekutowicza

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   431 270,00 Gmina
60095 Pozostała działalność  3 749 488,00

przygotowanie inwestycji  3 649 488,00
dokumentacja przyszłościowa  3 649 488,00 ZDM/W/011/00/20/0626

dokumentacja m.in. na: budowę ul. Skowronkowej, rozbudowę ul. 
Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. 
Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z 
budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego, połączenie 
ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1, 
przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. 
Balladyny, przebudowę ul. Dożynkowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. 
Laurowej oraz remont na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, 
przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Krężnickiej i 
ul. Janowskiej, budowę ul. Głównej, budowę ul. Abelarda, przebudowę ul. 
Wallenroda, budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika 
pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją 
deszczową i odwodnieniem, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od 
istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga 
Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części 
cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowę ul. Sławinek, 
przedłużenie ul. Węglarza, przebudowę ul. Puchacza, budowę ul. 
Przepiórczej, budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. 
Wiejskiej) wraz z chodnikiem, budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów 
pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej - aktualizacja, budowę ul. Ziemiańskiej i 
ul. Kosynierów, budowę ul. Bliskiej, przebudowę ul. Pana Tadeusza
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  3 649 488,00 Gmina
zarządzanie drogami w mieście   100 000,00
zakupy inwestycyjne   100 000,00 ZDM/W/331/00/20/0604
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (serwera Blade, switcha 
24 port i 12 port, zasilacza do serwerowni, oprogramowania Windows 
Server 2008 (dwie licencje), zakup urządzenia wielofunkcyjnego 
wielkoformatowego), zakup kamery CCTV

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych   100 000,00 Gmina

630 Turystyka  1 448 796,00
63095 Pozostała działalność  1 448 796,00

pozostałe zadania w zakresie turystyki   948 796,00
ścieżki rowerowe   948 796,00 ZDM/W/474/00/20/2940
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   948 796,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego   500 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i 
ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową   500 000,00 ZDM/W/687/00/20/0066
budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej, w 
miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy "laskiem" a ogrodzeniem 
kościoła i placu zabaw; budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę 
serwisową przy ul. Willowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. 
Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   500 000,00 Gmina
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   982 265,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   982 265,00
oświetlenie ulic, placów i dróg   846 227,00
Rada Dzielnicy Śródmieście   115 000,00
zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze 
miasta   115 000,00 ZDM/W/130/88/20/0350
budowa oświetlenia ciągu pieszego w rejonie budynków przy ul. Czwartek 
23, 25 i 27, budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Górnej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   115 000,00 Gmina
oświetlenie ulic - inwestycje   731 227,00 ZDM/W/130/00/20/0739
przebudowa systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary - I etap: wykonanie 
oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, 16-24, 26-28a, ul. 
Gospodarcza 2-6; budowa oświetlenia w ul. Baśniowej (fragment), 
Kolorowej, Bratniej, Serdecznej, Bajkowej, Skrajnej; oświetlenie przejścia 
pomiędzy ulicami Szwejka i Parysa, oświetlenie ul. Wólczańskiej, 
dokumentacja przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary, 
budowa oświetlenia ul. Stary Gaj, wykonanie instalacji oświetleniowej 
wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   731 227,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej   136 038,00
zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa 
oświetlenia ul. Czumy   136 038,00 ZDM/W/789/00/20/0007
dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego (w tym wpłaty podmiotów - 
10.000 zł)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   136 038,00 GminaII. Wydatki na zadania własne 
realizowane z udziałem środków 
europejskich  147 387 905,00

600 Transport i łączność  147 387 905,00
60004 Lokalny transport zbiorowy  2 800 000,00

projekt "Budowa, modernizacja przystanków i 
węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi 
rodzajami transportu dla potrzeb LOF"   100 000,00
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów 
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami 
transportu dla potrzeb LOF   100 000,00 ZDM/W/753/00/20/0001
RPOWL
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
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Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego
Cel:  wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu 
i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, 
modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z 
innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego
opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/przebudowy 
pętli komunikacyjnych, węzłów przesiadkowych

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   85 000,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   15 000,00 Gmina

projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej 
dla północnej części LOF wraz z budową systemu 
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"  1 900 000,00
Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla 
północnej części LOF wraz z budową systemu biletu 
elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej  1 900 000,00 ZDM/W/752/00/20/0001
POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski
Cel:  zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego 
obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury 
drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta 
Lublina oraz zakup taboru
opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie dróg; 
przebudowa skrzyżowania Elsnera/Kompozytorów Polskich

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   850 000,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 050 000,00 Gmina

projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem 
i Komunikacją w Lublinie"   800 000,00
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i 
Komunikacją w Lublinie   800 000,00 ZDM/W/779/00/20/0001
RPOWL
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego
Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu 
i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę 
Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   680 000,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   120 000,00 Gmina

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu  143 972 905,00
projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie 
na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania 
ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. 
Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej 
wraz z budową skrzyżowania z DW 830"  2 269 965,00
Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na 
odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. 
Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. 
Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej 
wraz z budową skrzyżowania z DW 830  2 269 965,00 ZDM/W/775/00/20/0001
POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa
Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie 
infrastruktury drogowej
opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  2 269 965,00 Powiat
projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w 
Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów 
Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła 
Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła 
Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"  58 020 895,00
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Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na 
odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte 
Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - 
wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin 
Sławinek (S12/S17/S19)  58 020 895,00 ZDM/W/699/00/20/0001
POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa
Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie 
infrastruktury drogowej
budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, 
przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, 
przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz 
odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 
opracowanie dokumentacji projektowej

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  47 273 222,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  10 747 673,00 Powiat

projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. 
Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 
(ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu 
w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"  32 745 666,00
Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i 
al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) 
w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła 
Lublin Czechów (S12/S17/S19)  32 745 666,00 ZDM/W/780/00/20/0001
POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa
Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie 
infrastruktury drogowej
budowa skrzyżowania dwupoziomowego, budowa obiektów, elementy 
inżynieryjne, ekrany akustyczne, roboty bitumiczne, elementy ochrony 
środowiska (separatory)

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  23 857 562,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  8 888 104,00 Powiat

projekt "Przebudowa strategicznego korytarza 
transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w 
centralnej części LOF"   939 105,00
Przebudowa strategicznego korytarza transportu 
zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej 
części LOF   939 105,00 ZDM/W/777/00/20/0001
POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski
Cel:  zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego 
obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. 
Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup 
taboru
dokumentacja projektowa na przebudowę Al. Racławickich od Ronda 
Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, 
ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, 
ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. 
Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. 
Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. 
Narutowicza, studium wykonalności, opracowanie dokumentacji 
projektowej na: budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego oraz 
przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z 
ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego 
(w kierunku ul. Snopkowskiej)

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   939 105,00 Powiat
projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji 
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"  17 000 000,00
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji 
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie  17 000 000,00 ZDM/W/776/00/20/0001
POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia
Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski
Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego 
obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci 
komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy 
przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru
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dokumentacja przebudowy kluczowego węzła komunikacji zbiorowej 
Rondo Lubelski Lipiec' 80, skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka 
z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką oraz brakującego odcinka trakcji 
trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej, rozpoczęcie realizacji budowy i 
przebudowy wiaduktów oraz rozbudowy ul. Grygowej

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  13 164 035,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  3 835 965,00 Powiat

projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla 
potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego 
dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"  32 997 274,00
Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb 
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  32 997 274,00 ZDM/W/733/00/20/0001
POPW
Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa
Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski
Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego 
obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji 
trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru
zakończenie budowy/rozbudowy ul. Muzycznej wraz z trakcją 
trolejbusową, rozpoczęcie budowy brakujących odcinków trakcji 
trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej, budowa podstacji z 
wyposażeniem, zasilenia wiat przystankowych, wykonanie oświetlenia w 
ul. Plażowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   131 314,00 Powiat
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  30 028 739,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  2 837 221,00 Powiat

60095 Pozostała działalność   615 000,00
projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"   615 000,00
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego   615 000,00 ZDM/W/778/00/20/0001
RPOWL
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego
Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu 
i  zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie 
multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje 
transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
opracowanie dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   522 750,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   92 250,00 GminaInformacje uzupełniające
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