
PLAN  JEDNOSTKOWY DOCHODOW  I  WYDATKOW

BUDŻETOWYCH  NA  ROK  2018

(stan na: 31.01.2018)
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 56 388 000 zł 

    słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 

b) wydatki majątkowe w kwocie 238 195 120 zł

    słownie dwieście trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych

c) dochody w kwocie 12 955 970,00 zł 

    słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych

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

Dział Rozdz. Paragr. Nazwa

1 2 3 4

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

Dochody - ogółem 12 955 970,00
1. Dochody własne 12 955 970,00

600 Transport i ł ączność 241 700,00

60095 Pozostała działalno ść 241 700,00
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 150 000,00 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 150 000,00 Gmina

wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego 
płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków 
pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu 
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1 700,00 ZDM/D/006

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 Gmina
700 Gospodarka mieszkaniowa 174 270,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 174 270,00
pozostałe dochody 100 000,00 ZDM/D/003

0950
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 
umów 100 000,00 Gmina
wpływy z najmu i dzierżawy 74 270,00 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 74 270,00 Gmina
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756

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz 
wydatki zwi ązane z ich poborem 12 540 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowi ących dochody 
jednostek samorz ądu terytorialnego na 
podstawie ustaw 12 540 000,00

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 8 600 000,00 ZDM/D/010

0690 Wpływy z różnych opłat 8 600 000,00 Powiat
opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 650 000,00 ZDM/D/009

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 1 685 000,00 Gmina

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 1 900 000,00 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 5 000,00 Gmina

0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 30 000,00 Powiat
pozostałe dochody 70 000,00 ZDM/D/003

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 Gmina
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 Powiat

Wydatki bie żące - ogółem 56 388 000,00
I. Wydatki na zadania własne 
realizowane bez udziału środków 
europejskich 56 388 000,00

600 Transport i ł ączność 27 482 000,00

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu 12 530 000,00
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 12 530 000,00

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  oraz remont chodnika w ul. 
Janowskiej

4270 Zakup usług remontowych 1 500 000,00 Powiat

remonty sygnalizacji świetlnych 500 000,00 ZDM/W/006/00/10/0769
remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do 
przepisów

4270 Zakup usług remontowych 500 000,00 Powiat

strefa płatnego parkowania 2 400 000,00 ZDM/W/006/00/10/3117

4300 Zakup usług pozostałych 2 400 000,00 Powiat

utrzymanie dróg 8 000 000,00 ZDM/W/006/00/10/0370
utrzymanie dróg
w tym usuwanie i przechowywanie usuniętych z dróg pojazdów
oraz zakup 4 ławek i zamontowanie ich na ul. Lwowskiej od strony 
budynku szkoły

4260 Zakup energii 330 000,00 Powiat

4300 Zakup usług pozostałych 7 604 000,00 Powiat

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

4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 50 000,00 Powiat

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 5 000,00 Powiat
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4600

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

wydatki związane z zarządzaniem ruchem 
drogowym 130 000,00 ZDM/W/006/00/10/0770

4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 Powiat

60016 Drogi publiczne gminne 4 290 000,00
drogi gminne 4 290 000,00

remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, 
parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1 500 000,00 ZDM/W/007/00/10/2952w tym m.in.: wykonanie remontu: ul. Żelazowej Woli, chodnika przy ul. 
Wspólnej, ulic: Mireckiego, Reymonta (od ul. Kunickiego do ul. 
Dunikowskiego) i Żeromskiego (opracowanie dokumentacji ? I etap 
remontu), ul. Wielkopolskiej (od ul. Roztocze do ul. Małopolskiej), ul. 
Małopolskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Sandomierskiej, ul. Kujawskiej, 
odcinka ul. Pana Balcera (220 m w okolicy ul. Pana Balcera 1), ul. 
Wyżynnej (8,10,12,16,18,20) wraz z zatokami, ul. Konstantynów, ul. 
Bursztynowej (na odcinku ul. Bursztynowa 30 - SP 51), ul. Bema, ul. 
Junoszy, ul. Parczewskiej, ul. Górnej i ul. Niecałej wraz z chodnikami, 
chodnika na ul. Farbiarskiej, ul. Młodej Polski, ul. Nektarowej, ul. 
Źródlanej, ul. Robotniczej (na odcinku od ul. Wspólnej do ul. 
Mickiewicza), dróg dojazdowych z ul. Wyzwolenia (od numeru 109 do 
115), ul. Sokolniki, ul. Świętochowskiego (na odcinku od ul. 
Mickiewicza do ul. Kraszewskiego, od ul. Kruczkowskiego do ul. 
Mickiewicza, od ul. Reja do ul. Sierpińskiego), ul. Bukowej, ul. Śliskiej 
oraz chodników w ulicach: Dziesiąta, Kochanowskiego, Ściegiennego, 
Sienkiewicza

4270 Zakup usług remontowych 1 500 000,00 Gmina

remonty sygnalizacji świetlnych 90 000,00 ZDM/W/007/00/10/0772

remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostowania do przepisów

4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 Gmina

utrzymanie dróg 2 700 000,00 ZDM/W/007/00/10/0370
w tym m.in.: wykonanie naprawy ul. Uśmiechu oraz ul. Nadrzecznej, 
wykonanie dwóch spowalniaczy i jednego przejścia wyniesionego na 
ul. Fulmana oraz zatok parkingowych przy ul. Pogodnej (od ul. 
Lotniczej do ul. Krańcowej)

4260 Zakup energii 8 000,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych 2 691 400,00 Gmina

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 Gmina

60017 Drogi wewn ętrzne 1 115 000,00
drogi wewnętrzne 1 115 000,00

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.: kontynuacja remontu ul. Szwoleżerów oraz wykonanie 
remontu ul. Na Stoku wraz z zatokami oraz ul. Krzemienieckiej i ul. 
Wołyńskiej

4270 Zakup usług remontowych 500 000,00 Gmina

utrzymanie dróg 615 000,00 ZDM/W/008/00/10/0370

w tym m.in.: wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu dojazdu do 
tzw. ul. "Starej Nałkowskich", utwardzenie destruktem bitumicznym ul. 
Pod Gajem i ul. Abelarda, wykonanie bieżacych napraw dróg 
gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, Zemborzyce

4300 Zakup usług pozostałych 615 000,00 Gmina

60095 Pozostała działalno ść 9 547 000,00
zarządzanie drogami w mieście 9 547 000,00
funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9 447 000,00 ZDM/W/331/00/10/0001

w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 Gmina

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 950 000,00 Gmina

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 420 000,00 Gmina

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 000,00 Gmina

4120 Składki na Fundusz Pracy 135 000,00 Gmina

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 113 000,00 Gmina

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 Gmina

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 171 000,00 Gmina

4220 Zakup środków żywności 4 500,00 Gmina

4260 Zakup energii 140 000,00 Gmina
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4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 Gmina

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych 344 200,00 Gmina

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 Gmina

4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 744 000,00 Gmina

4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 Gmina

4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 Gmina

4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 143 000,00 Gmina

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 300,00 Gmina

4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 Gmina

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych 7 000,00 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 55 000,00 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 100 000,00 ZDM/W/331/00/10/3142

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Gmina

700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 6 000,00
gospodarka nieruchomościami 6 000,00
wydatki związane z utrzymaniem zasobów 
komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz 
szacunki nieruchomości 6 000,00 ZDM/W/015/00/10/0372

4260 Zakup energii 2 000,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Gmina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 900 000,00

90002 Gospodarka odpadami 100 000,00
system gospodarowania odpadami 100 000,00
likwidacja dzikich wysypisk 100 000,00 ZDM/W/783/00/10/0009

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Gmina

90003 Oczyszczanie miast i wsi 13 600 000,00
oczyszczanie miasta 13 600 000,00
mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, 
opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie 
drogowym 13 600 000,00 ZDM/W/127/00/10/3215

4300 Zakup usług pozostałych 13 600 000,00 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 12 550 000,00
oświetlenie ulic, placów i dróg 12 550 000,00
utrzymanie oświetlenia 12 550 000,00 ZDM/W/130/00/10/0001

w tym remonty urządzeń oświetlenia

4260 Zakup energii 8 480 000,00 Gmina

4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych 4 000 000,00 Gmina

4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
analiz i opinii 20 000,00 Gmina
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Wydatki maj ątkowe - ogółem 238 195 120,00
I. Wydatki na zadania własne 
realizowane bez udziału środków 
europejskich 36 984 577,00

600 Transport i ł ączność 34 700 104,00

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu 7 654 000,00
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 7 057 000,00
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych 360 000,00 ZDM/W/006/00/20/0605

budowa chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (ciąg pomiędzy 
kościołem a cmentarzem) - długość 200 m, dokończenie budowy 
chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej), 
budowa aktywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego w okolicy 
stacji paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja, budowa 
chodnika przy ul. Kruczkowskiego (w okolicach pętli autobusowej przy 
ul. Smoluchowskiego) wraz z doświetleniem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 000,00 Powiat
budowa sygnalizacji świetlnych 330 000,00 ZDM/W/006/00/20/3118
roboty elektryczne i drogowe związane z budową sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Krańcowej 
z ul. Dulęby i ul. Elektryczną

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 000,00 Powiat
przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu 
ul. Pawiej 6 367 000,00 ZDM/W/006/00/20/0771
przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z 
przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz 
rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, 
roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji (w tym środki z 
subwencji ogólnej - 3.000.000,00 zł)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 367 000,00 Powiat
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 597 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Miejsca parkingowe dla Wrotkowa 297 000,00 ZDM/W/687/00/20/0107
wykonanie miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Wrotków w 
osiedlu: Medalionów (miejsca prostopadłe do ul. Nałkowskich), Zielone 
(miejsca równoległe do ul. Wolińskiego), Nałkowskich (miejsca w 
pasie drogowym ul. Romera oraz ul. Samsonowicza)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 000,00 Powiat
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha 
Żywnego w ulicę Elsnera 300 000,00 ZDM/W/687/00/20/0108

wykonanie prawoskrętu z ul. Żywnego w ul. Elsnera

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Powiat

60016 Drogi publiczne gminne 21 179 862,00
drogi gminne 13 649 535,00
budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej 1 200 000,00 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 1 200 000,00 Gmina
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 650 000,00 ZDM/W/007/00/20/0605
budowa parkingu przy ul. Tumidajskiego 6 (przy ZSO nr 4), budowa 
zatoki autobusowej i zamontowanie wiaty przystankowej  przy ul. 
Kasprowicza (przy SP nr 48), budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Dunikowskiego przy bloku nr 17, budowa ekologicznego parkingu przy 
ul. Wspólnej, budowa miejsc parkingowych na sięgaczach ulicy 
Ametystowej, opłaty przyłączeniowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 Gmina

budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika 
pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową 650 000,00 ZDM/W/007/00/20/0777

usunięcie kolizji, wykonanie kanalizacji deszczowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 650 000,00 Gmina

budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową 210 000,00 ZDM/W/007/00/20/0778

dokumentacja, roboty drogowe
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 Gmina

inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i 
innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej 372 699,00 ZDM/W/007/00/20/0773
budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi i przebudową kolizji 
energetycznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 372 699,00 Gmina

inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i 
innych podmiotów - ul. Poziomkowa 272 000,00 ZDM/W/007/00/20/0774

kontynuacja budowy ulicy wraz z uzbrojeniem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 000,00 Gmina
przebudowa ul. Laury 2 295 594,00 ZDM/W/007/00/20/2931
budowa ulicy na odcinku od ul. Abelarda do ul. Poloniusza wraz z 
uzbrojeniem (w tym z pożyczki z WFOŚiGW - 507.000,00 zł na budowę 
i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Laury)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 295 594,00 Gmina
przebudowa ul. Miodowej 100 000,00 ZDM/W/007/00/20/0779
dokumentacja projektowa oraz częściowa wymiana nawierzchni ul. 
Miodowej poprzez jej utwardzenie kostką brukową wraz z ułożeniem 
progów zwalniających (140 m)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Gmina
przebudowa ul. Północnej 699 242,00 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 699 242,00 Gmina
przebudowa ul. Rataja 6 200 000,00 ZDM/W/007/00/20/0775
przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów 
do wiaduktu w ul. Grygowej wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem (w tym dotacja z budżetu państwa - 
3.000.000,00 zł)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 3 628 202,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w 
dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-
Zarembiny 498 075,00 ZDM/W/687/00/20/0061

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 498 075,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 90 
nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: 
A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. 
Słowackiego) 299 700,00 ZDM/W/687/00/20/0111

zaprojektowanie oraz wykonanie 90 miejsc parkingowych:
1) 15 miejsc parkingowych w okolicy Przedszkola nr 33 przy ul. 
Grażyny 10 oraz w okolicy budynków: Grażyny 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 
21,
2) 20 miejsc parkingowych w okolicach ulic: Zana (budynki Zana 8, 10, 
12, 13), Krasińskiego 3 i Skierki (budynki 1, 7) oraz Domu 
Studenckiego UMCS ?Zana?, NZOZ przy 
ul. Zana 14 i targu przy ul. Wileńskiej,
3) 24 miejsca parkingowe przy ul. Grażyny, między skrzyżowaniami z 
ul. Wallenroda 
i ul. Rymwida w okolicy budynków: Grażyny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,  
Wallenroda 2,
4) 10 miejsc parkingowych na os. im. M. Konopnickiej
 w sąsiedztwie parkingu strzeżonego i okolicy budynków Pana Balcera 
1 i 6, Jana Sawy 8 i 10,
5) 21 miejsc parkingowych przy ul. Grażyny w okolicy budynków: 
Grażyny 20, 23, 25, 27, 29

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299 700,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary 149 700,00 ZDM/W/687/00/20/0116
budowa i modernizacja ciągów pieszych (chodnik od ul. Przyjaźni 24 
do ul. Przyjaźni 26 wraz z naprawą schodków, chodnik od świetlicy 
"Promyk" w kierunku ul. Kresowej) w dzielnicy Tatary oraz budowa 
miejsc postojowych przy ul. Gospodarczej 10 od strony placu zabaw

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 700,00 Gmina
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zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę) 149 500,00 ZDM/W/687/00/20/0115
dokumentacja oraz kontynuacja modernizacji chodnika w ul. 
Krasickiego od ul. Grochowskiego w stronę 
ul. Asnyka

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 500,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy 
Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej 300 000,00 ZDM/W/687/00/20/0110
przebudowa ul. Wojennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy 
Świat do skrzyżowania z ul. Wyścigową (dokumentacja techniczna, 
położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wymiana krawężników, 
chodniki z kostki brukowej, wykonanie nowego oznakowania 
pionowego 
i poziomego, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Nowa Miodowa 150 000,00 ZDM/W/687/00/20/0114

dokumentacja, roboty drogowe (90 m)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Remont chodników na Wieniawie 289 300,00 ZDM/W/687/00/20/0109
modernizacja chodników przy: ul. Puławskiej, ul. Poniatowskiego, ul. 
Junoszy, ul. Zuchów, ul. Popiełuszki

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 300,00 Gmina

zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z 
istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej 
na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie 300 000,00 ZDM/W/687/00/20/0112
dokumentacja projektowa oraz wykonanie modernizacji nawierzchni 
asfaltowej ul. Przytulnej łącznie z istniejącą zatoką postojową i 
chodnikiem poprzez wymianę krawężników i wykonanie nowego 
dywanika asfaltowego oraz wymianę obrzeży chodnika i ułożenie 
kostki brukowej na chodniku

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Remont ul. Kruka 149 927,00 ZDM/W/687/00/20/0113
przebudowa ul. Kruka od ul. Powstania Styczniowego do ul. 
Romanowskiego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 927,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Wokół Sygnału - od nowa 142 000,00 ZDM/W/687/00/20/0099
dokumentacja projektowa, budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Słowackiego, wymiana chodników

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 000,00 Gmina

zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawaleryjskiej, 
wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie 
drogowym oraz remont ul. Tatarakowej 1 200 000,00 ZDM/W/687/00/20/0117
dokumentacja oraz modernizacja ul. Tatarakowej (wymiana 
krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz 
ułożenie warstwy asfaltowej) i fragmentu ul. Kawaleryjskiej wraz z 
elementami jej zagospodarowania (nawierzchnia asfaltowa ulicy, 
parkingi i chodniki - wymiana płyt ażurowych oraz wymiana 
nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej 3 902 125,00
zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II -  budowa 
ul. Milczan 2 003 669,00 ZDM/W/789/00/20/0017
budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem 
brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Słupian do skrzyżowania z ul. Polan (w tym: wpłaty podmiotów - 
60.000,00 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW - 190.000,00 zł na zadanie 
pn. "budowa kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i 
Nałęczowskiej")

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 003 669,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa 
ul. Bużan 1 898 456,00 ZDM/W/789/00/20/0016
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budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem 
brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. 
Wołynian (w tym: wpłaty podmiotów - 26.000,00 zł oraz z pożyczki z 
WFOŚiGW - 447.000,00 zł, na zadanie pn. "budowa sieci kanalizacji 
deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, 
Nałęczowskiej i Łużyczan")

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 898 456,00 Gmina

60017 Drogi wewn ętrzne 2 973 780,00
drogi wewnętrzne 2 673 780,00
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych 300 000,00 ZDM/W/008/00/20/0605
budowa sięgaczy ul. Trześniowskiej, wykonanie nawierzchni drogi 
dojazdowej  do SP nr 42 i utworzenie 3 miejsc parkingowych, budowa 
miejsc parkingowych przy ul. Okrzei 3, 5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 Gmina
budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów 1 033 780,00 ZDM/W/008/00/20/3209
kontynuacja budowy ul. Wojtyłów wraz z wykonaniem miejsc 
postojowych, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją 
deszczową oraz chodnika (od ul. Nałkowskich do ul. Wojtyłów) wraz z 
oświetleniem i nasadzeniami

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 033 780,00 Gmina
budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa 
chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. 
Harnasie do ul. Zelwerowicza 1 000 000,00 ZDM/W/008/00/20/0780
kanalizacja deszczowa 300 mb, roboty drogowe (do warstwy wiążącej) 
150 mb

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Gmina
budowa ul. Wapowskiego 340 000,00 ZDM/W/008/00/20/3129
dokumentacja, roboty drogowe na odcinku od ul. Domeyki do ul. 
Samsonowicza (160 mb)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 300 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej 150 000,00 ZDM/W/687/00/20/0118
dokumentacja projektowa i budowa 30 miejsc parkingowych przy ul. 
Laurowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin 150 000,00 ZDM/W/687/00/20/0119
modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Królowej Jadwigi od ul. 
Doświadczalnej do czwartego segmentu garażowego przy ul. Witosa

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Gmina

60095 Pozostała działalno ść 2 892 462,00
przygotowanie inwestycji 2 751 962,00
dokumentacja przyszłościowa 2 751 962,00 ZDM/W/011/00/20/0626Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. 
Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora 
deszczowego do zbiornika retencyjnego, przebudowę ul. Wiejskiej, 
przebudowę ul. Romera, budowę ul. Głównej, przebudowę ul. 
Wallenroda, budowę ul. Sławinek, przedłużenie ul. Węglarza, budowę 
ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej), 
przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii 
Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od 
obiektów mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych, 
budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego terenów 
poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w 
Lublinie, budowę ul. Araszkiewicza (na odcinku od ul. Skowronkowej 
do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20), budowę ulic nr 022D, 023D i 
ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej ? aktualizacja, przebudowę 
ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), 
przebudowę ul. Zorza, parkingu przy SP nr 32 przy ul. Tetmajera oraz 
przy ul. Kosmonautów, przedłużenie ul. Sielankowej wraz z włączeniem do ul. Nał
ul. Krzemienieckiej  (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej) budowę ul. Kleopatry, budow

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 751 962,00 Gmina
zarządzanie drogami w mieście 140 500,00
zakupy inwestycyjne 140 500,00 ZDM/W/331/00/20/0604
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (zakup sieciowej 
wersji AutoCad, serwera, switcha, kopiarek, licencji 
Norma+Sekocenbud)

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 140 500,00 Gmina

630 Turystyka 604 473,00

63095 Pozostała działalno ść 604 473,00
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zadania w ramach budżetu obywatelskiego 604 473,00

zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 
Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i 
ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową 484 473,00 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 484 473,00 Gmina

zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej 
nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru 
Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza 120 000,00 ZDM/W/687/00/20/0087
budowa stacji roweru miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza 
(skrzyżowanie z ul. Antoniny Grygowej i ul. Metalurgiczną)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 Gmina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 680 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 000,00
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci 
wodociągowe 500 000,00

budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego 500 000,00 ZDM/W/122/00/20/0781

dokumentacja, kanalizacja deszczowa, roboty drogowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 Gmina

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 180 000,00
oświetlenie ulic, placów i dróg 730 000,00
oświetlenie ulic - inwestycje 730 000,00 ZDM/W/130/00/20/0739
budowa oświetlenia ul. Rąblowskiej i ul. Wólczańskiej, kontynuacja 
przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 730 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego 450 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej 150 000,00 ZDM/W/687/00/20/0095
dokończenie oświetlenia ul. Powojowej od działki nr 9 do działki nr 17 
przy ul. Świętochowskiego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Latarnie na Lipniaku 150 000,00 ZDM/W/687/00/20/0096
zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego przy ul. 
Onyszkiewicza (od nr 1 do 28) w osiedlu Lipniak

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. 
Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż 
ogrodzenia kościoła i placu zabaw) 150 000,00 ZDM/W/687/00/20/0097

dokumentacja projektowa, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-
rowerowego pomiędzy ul. Zbożową 
a ul. Świerkową, a także zabezpieczenie w zasilenie przyszłego 
oświetlenia parkowej alejki w parku Sławin oraz zabezpieczenie energii 
dla zasilenia monitoringu terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 Gmina
II. Wydatki na zadania własne 
realizowane z udziałem środków 
europejskich 201 210 543,00

600 Transport i ł ączność 201 210 543,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 34 995 901,00
projekt "Budowa, modernizacja przystanków i 
węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi 
rodzajami transportu dla potrzeb LOF" 738 000,00
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów 
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami 
transportu dla potrzeb LOF 738 000,00 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/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, 
budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym 
zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej, 
przebudowy ul. Wygodnej;

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 000,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 000,00 Gmina

projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej 
dla północnej części LOF wraz z budową systemu 
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" 30 757 901,00

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla 
północnej części LOF wraz z budową systemu biletu 
elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej 30 757 901,00 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

przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich; 
przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową 
trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań; budowa trakcji 
trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. 
Smorawińskiego; 
ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. 
Szeligowskiego; ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. 
Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta wraz 
z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą; przebudowa 
skrzyżowania ulic: Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: 
Szeligowskiego - Czapskiego; przebudowa/rozbudowa 
ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z 
niezbędną infrastrukturą; budowa odcinka drogi wzdłuż granicy z 
Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną 
infrastrukturą; przyłącze do budynku technicznego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 Gmina
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 748 646,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 255,00 Gmina

projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i 
Komunikacją w Lublinie" 3 500 000,00
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i 
Komunikacją w Lublinie 3 500 000,00 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 projektu budowlanego, rozpoczęcie realizacji rozbudowy 
Systemu Zarządzania Ruchem

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 975 000,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 525 000,00 Gmina

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu 165 599 642,00

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" 52 786 080,00
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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 52 786 080,00 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

rozbudowa ul. Abramowickiej na odcinku od ulicy Sadowej do granicy 
miasta wraz budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa nowego odcinka 
drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z infrastrukturą, 
budowa skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z 
projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z 
infrastrukturą, opracowanie dokumentacji i budowa odcinka drogi od 
ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a, 
pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 443 665,00 Powiat
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 030 149,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 312 266,00 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)" 35 647 750,00
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) 35 647 750,00 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

zakończenie budowy 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, nadzory; opracowanie dokumentacji 
projektowej i rozpoczęcie budowy ul. Bliskiej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 306 910,00 Powiat
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 646 547,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 694 293,00 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)" 5 656 282,00

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) 5 656 282,00 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), dostosowanie dwóch sygnalizacji świetlnych 
do potrzeb Centrum Sterowania Ruchem, wykonanie konstrukcji na 
odcinku przejściowym al. Solidarności

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 903 151,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 753 131,00 Powiat

projekt "Przebudowa strategicznego korytarza 
transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w 
centralnej części LOF" 12 000 000,00
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Przebudowa strategicznego korytarza transportu 
zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej 
części LOF 12 000 000,00 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 budowę/przebudowę ulic objętych 
projektem,  rozpoczęcie: przebudowy/rozbudowy Al. Racławickich wraz 
z rondem Honorowych Krwiodawców z wyznaczeniem buspasów, 
budową infrastruktury rowerowej oraz przebudową trakcji trolejbusowej, 
oświetlenia, chodników, sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych; 
przebudowy/rozbudowy ul. Lipowej z wyznaczeniem buspasów, 
przebudowy trakcji trolejbusowych i oświetlenia ulicznego, 
przebudowy/budowy chodników, przebudowy/budowy sygnalizacji 
świetlnych, budowy pasa do relacji skrętnej w prawo w ul. Obrońców 
Pokoju, przebudowy zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy 
ul. Poniatowskiego do przekroju obustronnymi buspasami, 
budowy/przebudowy infrastruktury rowerowej, przebudowy chodników, 
zatok autobusowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej; budowy 
systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych 
interwencją;

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 178 495,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821 505,00 Powiat

projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji 
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" 59 509 530,00
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji 
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie 59 509 530,00 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

dokumentacja projektowa przebudowy kluczowego węzła komunikacji 
zbiorowej Rondo Lubelski Lipiec’ 80, skrzyżowań ul. Droga 
Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką, 
przebudowa/rozbudowa ul. A.Grygowej, obustronne buspasy, budowa 
wiaduktów, budowa trakcji; zakończenie przebudowy skrzyżowania 
ulic: Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza; przebudowa 
skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - 
Sulisławicka, rozpoczęcie prac związanych z: przebudową kluczowego 
węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z 
wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80, 
budową/przebudową trakcji trolejbusowej i przebudową oświetlenia w 
ul. Lubelskiego Lipca '80, remontem mostu w ul. Fabrycznej; budową 
brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. 
Grygowej oraz podstacji; rozbudową systemu dynamicznej informacji 
przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; przebudową drogi 
wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA 
do wysokości wagonowni;

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 897 602,00 Powiat
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 337 863,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 274 065,00 Powiat

60095 Pozostała działalno ść 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
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opracowanie dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 
80 oraz dokumentacji na dostosowanie układu komunikacyjnego w 
związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury 
komunikacyjnej

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

Informacje uzupełniaj ące
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