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1. M-23 – Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej
Projekt obejmuje wykonanie remontu obu ulic z wyłączeniem parkingu na końcu
ul. Tymiankowej. Zostaną wymienione krawężniki, wyregulowane studzienki oraz
uzupełniona podbudowa i ułożona warstwa asfaltowa.
2. M-92 – Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla
Błonie w Lublinie
W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont chodników o łącznej powierzchni
ok. 1440 m2 wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy ul. Hetmańskiej,
ul. Dragonów i ul. Kawaleryjskiej. Zostanie wybudowany podjazd dla osób
niepełnosprawnych na odcinku od budynku przy ul. Rycerskiej 2 do przystanku
autobusowego. Projekt obejmuje także budowę zatok parkingowych o nawierzchni z kostki
brukowej dla ok. 83 samochodów osobowych wzdłuż ul. Kawaleryjskiej, ul. Rycerskiej
i ul. Hetmańskiej wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjno-projektowymi.
3. M-8 – Budowa chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej
łączącej Botanik z ul. Zbożową
Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej, w miejscu
istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy „laskiem” a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw
oraz budowę ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Willowej i zrealizowany
już odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową.
4. M-104 – Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta –
ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny
W ramach projektu zostanie zbudowany nieurządzony odcinek ul. Szelburg-Zarembiny,
znajdujacy się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porazińską – 90 mb ulicy
o szerokości 10 m – wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni
z kostki brukowej oraz chodników i zjazdów do posesji.
Projekt obejmuje również budowę nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofa, znajdujacych
się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Sierpińskiego i ul. Dygasińskiego (odcinek nr 1),
ul. Dygasińskiego – ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego – ul. Kwiecińskiego
(odcinek nr 3) i ul. Kwiecieńskiego – ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek 4) – w sumie
210 mb ulicy o szerokości 10 m – wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni
o nawierzchni asfaltowej i zjazdów do posesji.
5. M-120 – Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz
przy ul. Bursztynowej
Projekt zawiera budowę 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.
6. D-40 – Rewitalizacja ul. Różanej
W ramach tego dużego projektu zostanie wykonany nowy dywanik asfaltowy wraz
z wymianą krawężników, zostanie przeprowadzony remont chodników i zatok
parkingowych oraz budowa nowych miejsc postojowych przy ul. Różanej.

