
PLAN  JEDNOSTKOWY DOCHODOW  I  WYDATKOW

BUDŻETOWYCH  NA  ROK  2019

(stan na: 31.01.2019 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: 56 481 333,00 zł

      słownie: 

b) wydatki majątkowe: 194 712 491,00 zł

      słownie: 

c) dochody: 12 925 200,00 zł

      słownie: 

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

Dział Rozdz. Paragr. Nazwa

1 2 3 4

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

Dochody - ogółem  12 925 200,00
1. Dochody własne  12 925 200,00

600 Transport i łączność   356 000,00
60016 Drogi publiczne gminne   14 000,00

wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji 
w zakresie dróg   14 000,00 ZDM/D/008

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych 
źródeł   14 000,00 Gmina

60095 Pozostała działalność   342 000,00
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   250 000,00 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   250 000,00 Gmina

wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego 
płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków 
pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu 
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego   2 000,00 ZDM/D/006

0970 Wpływy z różnych dochodów   2 000,00 Gmina
700 Gospodarka mieszkaniowa   174 200,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   174 200,00
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   74 200,00 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   74 200,00 Gmina
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pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote zero groszy

sto dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych zero groszy

dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych zero groszy
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756

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem  12 395 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 
jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw  12 395 000,00

opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela   250 000,00 ZDM/D/004

0690 Wpływy z różnych opłat   250 000,00 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  3 355 000,00 ZDM/D/009

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw  1 300 000,00 Gmina

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw  2 000 000,00 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   20 000,00 Powiat
pozostałe dochody   190 000,00 ZDM/D/003

0920 Wpływy z pozostałych odsetek   20 000,00 Gmina
0920 Wpływy z pozostałych odsetek   170 000,00 Powiat

Wydatki bieżące - ogółem  56 481 333,00
I. Wydatki na zadania własne 
realizowane bez udziału środków 
europejskich  56 481 333,00

600 Transport i łączność  27 470 131,00

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu  11 892 000,00
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe  11 892 000,00

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. Zana, ul. Herberta wraz z remontem ul. 
Dunikowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, ul. 
Łęczyńskiej od ul. Mełgiewskiej do ul. Kresowej

4270 Zakup usług remontowych  1 500 000,00 Powiat

remonty sygnalizacji świetlnych   400 000,00 ZDM/W/006/00/10/0769

remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów

4270 Zakup usług remontowych   400 000,00 Powiat

strefa płatnego parkowania  2 500 000,00 ZDM/W/006/00/10/3117

4300 Zakup usług pozostałych  2 500 000,00 Powiat

utrzymanie dróg  7 362 000,00 ZDM/W/006/00/10/0370
utrzymanie dróg
w tym usuwanie i przechowywanie usuniętych z dróg pojazdów
oraz m.in.: wykonanie napraw chodnika na ul. Długiej

4260 Zakup energii   400 000,00 Powiat

4300 Zakup usług pozostałych  6 946 000,00 Powiat

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   10 000,00 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

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  3 832 000,00
drogi gminne  3 547 000,00

remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, 
parkingów, schodów i kładek dla pieszych  1 000 000,00 ZDM/W/007/00/10/2952
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w tym m.in.: wykonanie remontu: ul. Bema, ul. Dożynkowej, ul. 
Arnsztajnowej, ul. Sempołowskiej i ul. Jana Lisa wraz z chodnikami, ul. 
Nadrzecznej, ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. 
Zemborzyckiej, ul. Dożynkowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy 
do ul. Cynamonowej, ul. Młodej Polski, ul. Lipińskiego (brakującego 
odcinka), chodnika i zatok postojowych na ul. Niepodległości (od nr 2 do 
nr 12) oraz chodników w ulicy Ściegiennego

4270 Zakup usług remontowych  1 000 000,00 Gmina

remonty sygnalizacji świetlnych   40 000,00 ZDM/W/007/00/10/0772

remont sygnalizacji świetlnych wynikający z dostosowania do przepisów

4270 Zakup usług remontowych   40 000,00 Gmina

utrzymanie dróg  2 507 000,00 ZDM/W/007/00/10/0370

w tym m.in.: wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprowicza (w tym przy 
Szkole Podstawowej nr 48), wykonanie napraw (poprzez położenie 
asfaltu) ul. Robotniczej, ul. Parafialnej, ul. Akacjowej, ul. Bukowej, ul. 
Śliskiej, ul. Łazienkowskiej, ul. Skrzynickiej, ul. Świętochowskiego (na 
odcinku od końca wybudowanej ulicy do nr 123), ul. Czereśniowej, 
naprawy chodników w ul. Żelaznej (po stronie nieparzystej), ul. Wspólnej, 
ul. Sulisławickiej, ul. Tetmajera, ul. Dziesiąta, ul. Ściegiennego, ul. 
Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Matejki)

4260 Zakup energii   10 000,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych  2 496 400,00 Gmina

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    600,00 Gmina

zadania w ramach budżetu obywatelskiego   285 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego   175 000,00 ZDM/W/687/00/10/0150
wymiana: zniszczonej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz 
zniszczonych krawężników na długość drogi ok. 94 m

4270 Zakup usług remontowych   175 000,00 Gmina

zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy 
Heloizy   110 000,00 ZDM/W/687/00/10/0151
wymiana nawierzchni chodnika (po parzystej stronie ulicy) na długości ok. 
200 m z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
oraz wymiana krawężników

4270 Zakup usług remontowych   110 000,00 Gmina

60017 Drogi wewnętrzne  1 575 000,00
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.: wykonanie remontu ul. Montażowej oraz ul. Na Stoku wraz z 
miejscami parkingowymi

4270 Zakup usług remontowych   500 000,00 Gmina

utrzymanie dróg   600 000,00 ZDM/W/008/00/10/0370
w tym m.in.: wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu bitumicznego 
łącznika pomiędzy starą i nową ul. Nałkowskich, a także wykonanie 
bieżących napraw dróg gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, 
Dziesiąta, Kośminek, Zemborzyce

4300 Zakup usług pozostałych   600 000,00 Gmina

zadania w ramach budżetu obywatelskiego   475 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Lepsza Zdrowa - wzmocnienie nawierzchni ul. 
Zdrowej, poprawa infrastruktury drogowej szansą 
dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy 
Głusk   175 000,00 ZDM/W/687/00/10/0155

remont jezdni ul. Zdrowej poprzez wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu 
w miejsce istniejącej z destruktu na odcinku od wysokości posesji nr 61 
do wysokości posesji nr 128 na dł. ok. 470 m

4270 Zakup usług remontowych   175 000,00 Gmina

zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Remont nawierzchni asfaltowej części ulicy 
Fantastycznej   300 000,00 ZDM/W/687/00/10/0154
wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na nową lub z 
kostki brukowej betonowej, wymiana zniszczonych krawężników - długość 
drogi ok. 240 m

4270 Zakup usług remontowych   300 000,00 Gmina

60095 Pozostała działalność  10 171 131,00
zarządzanie drogami w mieście  10 171 131,00
funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów  10 071 131,00 ZDM/W/331/00/10/0001

w tym wydatki związane z remontami: naprawy i konserwacje

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   16 000,00 Gmina

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  6 245 000,00 Gmina

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   450 000,00 Gmina

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  1 220 000,00 Gmina

4120 Składki na Fundusz Pracy   140 000,00 Gmina

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych   110 000,00 Gmina

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5 000,00 Gmina
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia   280 000,00 Gmina

4220 Zakup środków żywności   4 131,00 Gmina

4260 Zakup energii   145 000,00 Gmina

4270 Zakup usług remontowych   32 000,00 Gmina

4280 Zakup usług zdrowotnych   4 000,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych   434 500,00 Gmina

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   21 000,00 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   20 000,00 Gmina

4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych   145 500,00 Gmina

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego   1 000,00 Gmina

4580 Pozostałe odsetki   3 000,00 Gmina

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
fizycznych   3 000,00 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   20 000,00 Gmina

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej   15 000,00 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   9 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   9 000,00

gospodarka nieruchomościami   9 000,00
wydatki związane z utrzymaniem zasobów 
komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz 
szacunki nieruchomości   9 000,00 ZDM/W/015/00/10/0372

4260 Zakup energii   2 000,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych   7 000,00 Gmina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  29 002 202,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   17 000,00

opłata za usługi wodne   17 000,00
opłata za usługi wodne   17 000,00 ZDM/W/912/00/10/0001

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   17 000,00 Gmina

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi   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  13 500 000,00
oczyszczanie miasta  13 500 000,00
mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i 
obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów 
w pasie drogowym  13 500 000,00 ZDM/W/127/00/10/3215

4300 Zakup usług pozostałych  13 500 000,00 Gmina

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   385 202,00
zieleń w mieście   385 202,00
nasadzenia roślinne   82 000,00 ZDM/W/128/00/10/3182

4300 Zakup usług pozostałych   82 000,00 Gmina

utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz 
zakup roślin rabatowych w pasie drogowym   303 202,00 ZDM/W/128/00/10/0456

4300 Zakup usług pozostałych   303 202,00 Gmina

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  15 000 000,00
oświetlenie ulic, placów i dróg  15 000 000,00
utrzymanie oświetlenia  15 000 000,00 ZDM/W/130/00/10/0001

w tym remonty urządzeń oświetlenia

4260 Zakup energii  10 650 000,00 Gmina

4270 Zakup usług remontowych   50 000,00 Gmina

4300 Zakup usług pozostałych  4 300 000,00 Gmina

Wydatki majątkowe - ogółem  194 712 491,00
I. Wydatki na zadania własne 
realizowane bez udziału środków 
europejskich  37 924 646,00

600 Transport i łączność  36 186 646,00
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60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu  2 010 000,00
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe   120 000,00
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych   120 000,00 ZDM/W/006/00/20/0605

wykonanie dwóch zatok na ul. Nałęczowskiej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   120 000,00 Powiat
zadania w ramach budżetu obywatelskiego  1 890 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. 
Józefa Franczaka   90 000,00 ZDM/W/687/00/20/0146
budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Zygmunta Augusta a ul. Józefa 
Franczaka

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   90 000,00 Powiat
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Inwestycje na Kalinie   600 000,00 ZDM/W/687/00/20/0143
przebudowa ul. Krzemienieckiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. 
Wołyńskiej; montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy 
budynku nr 13 przy ul. Lwowskiej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   600 000,00 Powiat
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem 
nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej  1 200 000,00 ZDM/W/687/00/20/0145
przebudowa ulicy Rycerskiej (nawierzchnia, parkingi i krawężniki) wraz z 
wykonaniem oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do ul. Rycerskiej 
(od ul. Hetmańskiej do ul. Kawaleryjskiej) oraz przebudowa ul. 
Kaczeńcowej (nawierzchnia, parkingi, chodnik)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 200 000,00 Powiat
60016 Drogi publiczne gminne  20 778 036,00

drogi gminne  18 585 036,00
budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej   710 812,00 ZDM/W/007/00/20/3212
zakończenie budowy i przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem i 
oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   710 812,00 Gmina
budowa i przebudowa ul. Kasztanowej  1 597 254,00 ZDM/W/007/00/20/3208

zakończenie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 597 254,00 Gmina
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych   620 000,00 ZDM/W/007/00/20/0605

zakończenie przebudowy chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. 
Łęczyńską wraz z łącznikiem w stronę ul. Odlewniczej, budowa miejsc 
parkingowych na Kalinowszczyźnie, budowa chodnika wzdłuż ulicy 
Wyżynnej (dojście do garaży), budowa brakującego fragmentu ul. 
Sportowej, budowa zatoki na końcowym linii 39 - ul. Mełgiewska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   620 000,00 Gmina

budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika 
pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową  1 322 724,00 ZDM/W/007/00/20/0777
zakończenie budowy ul. Chabrowej i ul. Rozmarynowej wraz z 
oświetleniem i odwodnieniem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 322 724,00 Gmina
budowa ul. Strumykowej   400 000,00 ZDM/W/007/00/20/3244
dokończenie budowy ul. Strumykowej na odcinku od ul. Lędzian do ul. 
Nałęczowskiej (około 175 m)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   400 000,00 Gmina

budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową   400 000,00 ZDM/W/007/00/20/0778

dokumentacja, roboty drogowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   400 000,00 Gmina
drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, 
przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej  1 000 000,00 ZDM/W/007/00/20/0767

realizacja drogi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 000 000,00 Gmina

inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i 
innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej   369 624,00 ZDM/W/007/00/20/0773
budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi i przebudową kolizji 
energetycznych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   369 624,00 Gmina
przebudowa ul. Balladyny  5 713 872,00 ZDM/W/007/00/20/3623
zakończenie rozbudowy i przebudowy ulicy na odcinku od ul. Zana do ul. 
Wileńskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  5 713 872,00 Gmina
przebudowa ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. 
Orzeszkowej do ul. Reja   150 000,00 ZDM/W/007/00/20/3241

rozpoczęcie realizacji robót

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   150 000,00 Gmina
przebudowa ul. Kalinowszczyzna  5 870 000,00 ZDM/W/007/00/20/3125
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rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  5 870 000,00 Gmina
przebudowa ul. Rataja   30 750,00 ZDM/W/007/00/20/0775

opłaty za umieszczenie sieci związanych z realizacją inwestycji

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   30 750,00 Gmina
przebudowa ul. Spadochroniarzy   200 000,00 ZDM/W/0007/00/20/3236
przebudowa ulicy na odcinku 220 m od ul. Pagi (w tym: wpłaty podmiotów 
- 200.000,00 zł)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   200 000,00 Gmina
przebudowa ul. Wiejskiej   200 000,00 ZDM/W/007/00/20/3245

rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   200 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego   638 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej   288 000,00 ZDM/W/687/00/20/0147

budowa nowych 30 miejsc parkingowych na odcinku od ul. Turkusowej do 
skrzyżowania z ciągiem pieszym Bursztynowa o nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej, wymiana nawierzchni zatok postojowych z 
asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   288 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie   175 000,00 ZDM/W/687/00/20/0149

budowa ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej, od pętli 
przy ul. Wojciechowskiej w kierunku ul. Wygon, budowa schodów z ul. 
Światowida do ścieżki w kierunku pętli przy ul. Wojciechowskiej, budowa 
ciągu pieszego pomiędzy ul. Słowian i ul. Biskupińską

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   175 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. 
Prusa, Piastowskie)   175 000,00 ZDM/W/687/00/20/0148
budowa nowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego 
oraz parkingu przy ul. Rzeckiego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   175 000,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej  1 555 000,00
zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II -  budowa 
ul. Milczan   40 000,00 ZDM/W/789/00/20/0017
wykonanie drugostronnego zasilenia oświetlenia wybudowanego 
oświetlenia w ul. Milczan

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   40 000,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa 
ul. Korzeniowskiego   415 000,00 ZDM/W/789/00/20/0036

dokumentacja, realizacja robót (w tym: wpłaty podmiotów - 14.000,00 zł)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   415 000,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa 
ulic: Leszka i Ziemowita  1 000 000,00 ZDM/W/789/00/20/0031
dokumentacja, rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą (w 
tym: wpłaty podmiotów - 144.000,00 zł)

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 000 000,00 Gmina
zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa 
ul. Szafranowej   100 000,00 ZDM/W/789/00/20/0038

rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   100 000,00 Gmina
60017 Drogi wewnętrzne  11 115 222,00

drogi wewnętrzne  10 834 222,00
budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-
jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek 
dla pieszych   300 000,00 ZDM/W/008/00/20/0605
wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 wraz z utworzeniem 
miejsc parkingowych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   300 000,00 Gmina
budowa ul. Bliskiej  3 084 222,00 ZDM/W/008/00/20/3239
rozpoczęcie realizacji budowy ul. Bliskiej i przebudowy/rozbudowy 
odcinka ul. Wojciechowskiej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  3 084 222,00 Gmina
budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz 
budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej 
od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza  5 650 000,00 ZDM/W/008/00/20/0780

zakończenie realizacji robót

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  5 650 000,00 Gmina
budowa ul. Kaskadowej  1 800 000,00 ZDM/W/008/00/20/3240

realizacja robót

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 800 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego   281 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Łącznik rowerowy   106 000,00 ZDM/W/687/00/20/0153

łącznik rowerowy w pasie drogowym łączący ul. Zamojską z ul. Wesołą

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   106 000,00 Gmina
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zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Miejsca parkingowe na Tatarach   175 000,00 ZDM/W/687/00/20/0152

budowa miejsc parkingowych w ul. Maszynowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   175 000,00 Gmina
60095 Pozostała działalność  2 283 388,00

przygotowanie inwestycji  2 083 388,00
dokumentacja przyszłościowa  2 083 388,00 ZDM/W/011/00/20/0626

dokumentacja m.in. na: przebud. ul.Zorza na odc. od ul.Głuskiej do 
granicy miasta, bud. ul.Sławinek, bud. ul.Głównej, przebud. 
ul.Nałkowskich (na odc. od ul.Romera do ul.Żeglarskiej), połączenie ulic: 
Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1 wraz z 
przebud. ul.Grenadierów i bud. miejsc parkingowych w pasie drog., 
przebud. obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al.Unii 
Lubelskiej wraz z przebud. al.Unii Lubelskiej na odc. od obiektów 
mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych, bud./przebud. uzbrojenia 
i układu komunik. terenów poprzemysłowych po dawnej FSC w Lublinie, 
przebud. ul.Kosynierów i ul.Ziemiańskiej, przebud. ul.Krzemienieckiej (od 
ul.Walecznych do ul.Lwowskiej), bud. ul.Kleopatry, bud. ul.Koryznowej na 
odc. od ul.Ponikwoda do ul.Rumiankowej, bud. ul.Narcyzowej i 
Majerankowej, bud. ul.Zamenhofa od ul.Staffa do ul.Sierpińskiego - 
aktual., bud. ul.Skowronkowej, rozbud. ul.Samsonowicza, przebud. 
ul.Romera wraz z chodnikami, przebud. ul.Wallenroda, bud. 
ul.Araszkiewicza, przebud. mostu na rzece Czerniejówce w ciągu 
ul.Pawiej wraz z przebud. ul.Pawiej na odc. od mostu do ul.Kunickiego 
oraz rozbud. ul.Piaskowej na odc. od ul.Kunickiego do ul.Pawiej, bud. 
miejsc postojowych przy ul.Tetmajera obok SP nr 32 oraz wzdłuż 
ul.Kosmonautów, bud. ul.Wapowskiego, bud. ul.Głowackiego, 
przedłużenie ul.Dekutowskiego (od istniejącego skrzyż. z ruchem 
okrężnym przy ul.Dr. Męczenników Majdanka w kierunku pd.-wsch. części 
cmentarza z połączeniem z ul.Wyzwolenia) - aktual., rozbud. 
ul.Dziubińskiej i Dojazdowej - aktual., modern. ul.Rowerowej wraz z bud. 
miejsc parkingowych, bud. ul.Mackiewicza (wraz z chodnikami), 
wykonanie odc. chodnika od ul.Krężnickiej do ul.Pszczelej, bud. sygnal. 
świetlnej na skrzyż. ul.Tymiankowej i ul.Jana Pawła II, bud. odcinków 
ścieżki row. od al.Kraśnickiej do Parku Jana Pawła II, przebud. 
ul.Kruszynowej, bud. II etapu ul.Trześniowskiej - aktual., woonerfu na 
ul.Zielonej, bud. ul.Berylowej od ul.Granitowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  2 083 388,00 Gmina
zarządzanie drogami w mieście   200 000,00
zakupy inwestycyjne   200 000,00 ZDM/W/331/00/20/0604

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (zakup serwerów blade, 
półki dyskowej wraz z dyskami, modułu finansowo-księgowego do 
systemu rozliczającego należności SPP, programu do obsługi archiwum)

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych   200 000,00 Gmina

630 Turystyka   614 000,00
63095 Pozostała działalność   614 000,00

pozostałe zadania w zakresie turystyki   80 000,00
budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego   80 000,00 ZDM/W/474/00/20/3246
budowa stacji rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Willowej, ul. Generała 
Ducha na wysokości ul. Mineralnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   80 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego   534 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 
Lublin przyjazny rowerzystom   299 000,00 ZDM/W/687/00/20/0106
ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych, samoobsługowych 
punktów naprawy rowerów, pompek rowerowych w pobliżu stacji 
Lubelskiego Roweru Miejskiego, barierek odgradzających drogę dla 
rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   299 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Lublin Przyjazny Rowerzystom   235 000,00 ZDM/W/687/00/20/0140
przebudowa łącznika pomiędzy trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy a ul. 
Unii Lubelskiej (od Mostu Kultury do ul. Zamojskiej), wykonanie 4 
brakujących przejazdów rowerowych, stworzenie połączenia pomiędzy 
trasą rowerową wzdłuż Bystrzycy i Parkiem Handlowym Tatary, 
wykonanie oznakowania tras rowerowych, ułatwienie wjazdów na skróty 
rowerowe - ul. Bazylianówka i ul. Firlejowska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   235 000,00 Gmina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  1 124 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  1 124 000,00

oświetlenie ulic, placów i dróg   790 000,00
oświetlenie ulic - inwestycje   790 000,00 ZDM/W/130/00/20/0739

kontynuacja budowy oświetlenia ul. Wólczańskiej, rozpoczęcie budowy 
oświetlenia ul. Rąblowskiej, budowa dodatkowego oświetlenia 
szczególnie istotnych przejść dla pieszych na terenie miasta (aktywne 
przejścia dla pieszych na ul. Kunickiego przy skrzyżowaniu z ul. 
Kraszewskiego oraz ul. Reja), zaprojektowanie i budowa oświetlenia 
drogowego oraz aktywnego oznakowania, kontynuacja budowy 
oświetlenia w Dzielnicy Tatary, budowa oświetlenia zejścia do ronda u 
zbiegu ulic: Jana Pawła II, Nadbystrzyckiej i Diamentowej, budowa 
brakującego oświetlenia na ul. Magnoliowej od al. Spółdzielczości Pracy 
do ul. Bazylianówka

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   790 000,00 Gmina
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zadania w ramach budżetu obywatelskiego   334 000,00
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - 
Budowa oświetlenia ulicy Wólczańskiej   175 000,00 ZDM/W/687/00/20/0162
budowa oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej - II etap - odcinek od 
słupa nr 33 (granica posesji nr 44 i 46) do ul. Odległej; montaż 12 słupów 
oświetlenia drogowego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   175 000,00 Gmina
zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - ul. 
Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa 
pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48   159 000,00 ZDM/W/687/00/20/0159
budowa oświetlenia drogowego ul. Kasprowicza - słupy oświetleniowe z 
wysięgnikami i lampami - 12 szt.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   159 000,00 Gmina
II. Wydatki na zadania własne 
realizowane z udziałem środków 
europejskich  156 574 845,00

600 Transport i łączność  156 574 845,00
60004 Lokalny transport zbiorowy  40 544 045,00

projekt "Budowa, modernizacja przystanków i 
węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi 
rodzajami transportu dla potrzeb LOF"  7 117 077,00
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów 
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami 
transportu dla potrzeb LOF  7 117 077,00 ZDM/W/753/00/20/0001
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 
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, przebudowy ul. Wygodnej

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  3 050 538,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  4 066 539,00 Gmina

projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej 
dla północnej części LOF wraz z budową systemu 
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"  25 419 968,00

Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla 
północnej części LOF wraz z budową systemu 
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej  25 419 968,00 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

dokończenie przebudowy/rozbudowy ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz 
z przebudową skrzyżowań; przebudowy skrzyżowania ulic: 
Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: Szeligowskiego - 
Czapskiego; przebudowy/rozbudowy ul. Choiny na odcinku od ul. Wojtasa 
do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą; budowy 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   999 000,00 Gmina
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  22 661 712,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 759 256,00 Gmina

projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem 
i Komunikacją w Lublinie"  8 007 000,00
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i 
Komunikacją w Lublinie  8 007 000,00 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

kontynuacja realizacji rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem, opłata 
przyłączeniowa
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6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   7 000,00 Gmina
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  6 800 000,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 200 000,00 Gmina

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu  114 725 800,00
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"  43 187 960,00

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  43 187 960,00 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

dokończenie rozbudowy 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, budowy skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z 
projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z 
infrastrukturą; budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości 
budynku przy ul. Wrotkowska 2a, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 309 000,00 Powiat
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  9 327 003,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  32 551 957,00 Powiat

projekt "Przebudowa strategicznego korytarza 
transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w 
centralnej części LOF"  12 265 900,00
Przebudowa strategicznego korytarza transportu 
zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej 
części LOF  12 265 900,00 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

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

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  10 426 015,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 839 885,00 Powiat

projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji 
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"  59 271 940,00
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji 
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy 
ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie  59 271 940,00 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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kontynuacja przebudowy/rozbudowy ul. A. Grygowej, obustronne 
buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji; kontynuacja 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; przebudowa drogi wewnętrznej 
na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości 
wagonowni

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 675 204,00 Powiat
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  57 330 276,00 Powiat
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   266 460,00 Powiat

60095 Pozostała działalność  1 305 000,00
projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"  1 305 000,00
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  1 305 000,00 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

dokumentacja budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz 
dokumentacja na dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z 
budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; 
rozpoczęcie realizacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   90 000,00 Gmina
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1 215 000,00 Gmina

VI. Wydatki na zadania realizowane na 
podstawie umów i porozumień z 
organami administracji rządowej i 
innymi podmiotami   213 000,00

600 Transport i łączność   213 000,00

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach  
powiatu   213 000,00
wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 
303   213 000,00
wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 
303   213 000,00 ZDM/W/695/00/20/3113

przebudowa sieci telekomunikacyjnych

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   213 000,00 Powiat

Informacje uzupełniające
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