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1.D-22 Przebudowa ul. Rycerskiej i ul. Kaczeńcowej 

Projekt obejmuje przebudowę ul. Rycerskiej polegającą na wymianie krawężników na nowe 
oraz  nawierzchni jezdni i parkingów, budowie oświetlenia ciągu pieszego prostopadłego do 
ul. Rycerskiej pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Kawaleryjską – na długości ok. 320 m, ok. 13 
słupów parkowych. 

W ramach projektu zostanie przebudowana ul. Kaczeńcowa. Nastąpi wymiana: krawężników 
na nowe, nawierzchni jezdni i parkingów  o łącznej powierzchni 2.270 m², nawierzchni 
chodników wzdłuż budynku przedszkola nr 45 na nową o pow. ok. 85 m²  oraz budowa 
parkingów w miejscu dotychczasowych prowizorycznych o powierzchni 216 m².  

 

2.D-38 Inwestycje na Kalinie  

Projekt polegający na przebudowie ul. Krzemienieckiej na odcinku od ul. Lwowskiej do  
ul. Wołyńskiej. 

 

3.  M-6 Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafirowej  

W ramach projektu zostanie zbudowanych 30 nowych miejsc parkingowych na odcinku od  
ul. Turkusowej do skrzyżowania z ciągiem pieszym Bursztynowa oraz zostanie zmieniona 
zniszczona nawierzchnia  jezdni i istniejących zatok postojowych o powierzchni ok. 550 m² 

 

4.  M-15 Remont ul. Antoniego Jeziorańskiego 

Zadanie, w ramach którego nastąpi wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni, zniszczonej 
nawierzchni chodników, zniszczonej nawierzchni zjazdów oraz zniszczonych krawężników 
na nowe – długość drogi ok. 94 m. 

 

5. M-21 Remont nawierzchni asfaltowej części ul. Fantastycznej 

Projekt polegać będzie na wymianie zniszczonej nawierzchni jezdni oraz  wymianie 
krawężników na nowe – długość drogi ok. 240 m. 

 



6. M-34 Lepsza Zdrowa -  wzmocnienie nawierzchni ul. Zdrowej, poprawa   
infrastruktury drogowej szansą dla podniesienia bezpieczeństwa i rozwoju dzielnicy  
Głusk 

Zadanie polegające na remoncie jezdni ul. Zdrowej na odcinku od wysokości posesji nr 61 do 
wysokości posesji nr  128 na dł. ok. 470 m  

 

7. M-47 Miejsca parkingowe na Tatarach  

W ramach projektu zostaną zbudowane miejsca parkingowe w rejonie ul. Maszynowej. 

 

8.  M-71 Ul. Jana Kasprowicza – oświetlenie drogowe   

Zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego odcinka ul. Jana Kasprowicza  - słupy 
oświetleniowe z wysięgnikami i lampami – 12 szt. 

 

9. M-79 Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące odcinki: 

• budowa ciągu pieszego od ul. Siewierzan do ul. Nałęczowskiej – przejście przez 
ogródki działkowe do przystanku przy ul. Nałęczowskiej na odcinku ok.160 m  

• budowa ciągu pieszego od pętli przy ul. Wojciechowskiej w kierunku ul. Wygon – 
ok.150m  

10. M-90 Budowa miejsc parkingowych LSM (os. Prusa, os. Piastowskie) 

Projekt polegający na: 

• budowie nowych 5 miejsc parkingowych równoległych w ciągu ul. Kazimierza  
Wielkiego  
w dwóch lokalizacjach – w rejonie posesji nr 11 oraz nr 7a i 5  

• budowie 13 miejsc postojowych  na osiedlu Prusa naprzeciwko wejścia do budynku 
ZSzO nr 5 przy ul. Ignacego Rzeckiego. 

 

11. M-96 Łącznik rowerowy 

Zadanie polegające na budowie łącznika rowerowego w pasie drogowym, który łączy                     
ul. Zamojską z ul. Wesołą –  dł. ok. 80 m. 

 

12.  M-102 Budowa oświetlenia ul. Wólczańskiej 



W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie drogowe na długości ok. 650 m  
w ul. Wólczańskiej – II etap – odcinek od słupa nr 33 ( granica posesji nr 44 i 46) do ul. 
Odległej. Montaż 12 słupów oświetlenia drogowego. 

 

13. M-114 Lublin przyjazny rowerzystom 

Projekt obejmuje następujące zadania: 

• 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 oznakowanie tras rowerowych  

• ułatwienie wjazdów na skróty rowerowe – ul. Bazylianówka i ul. Firlejowska 

 

14. M-149 Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Heloizy 

Zadanie polegające na wykonaniu chodnika po parzystej stronie ulicy na długości ok. 200 m 
oraz na wymianie krawężników na nowe. 

 

15. M-170 Budowa chodnika na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa 
Franczaka 

W ramach projektu zostanie zbudowany ciąg pieszy pomiędzy ul. Zygmunta Augusta                   
a ul. Józefa Franczaka o długości ok. 110 m. 


