
Inwestycje realizowane przy udziale Rad Dzielnic w 2019r. 
 

 

1. Czechów Północny 

 

Poszerzenie jezdni ulicy Żelazowej Woli i Poturzyńskiej na wysokości 

Przedszkola nr 75 

 

   Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Paderewskiego w Lublinie 

 

 

2. Czuby Południowe 

 

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy VII Komisariacie 

Policji 

 

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego ciągu pieszego 

zlokalizowanego pomiędzy ulicami Agatową i Bursztynową 

 

3. Czuby Północne 

 

 Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia placu do zawracania w rejonie   
 ulicy Przytulnej 
 

     Utwardzenie terenu przylegającego do placu do zawracania w rejonie ulicy  
 Przytulnej 

 

Utwardzenie gruntu działki budowlanej kostką brukową w rejonie Przychodni 
Farmil Med przy ulicy Tymiankowej 7 

 

4.  Ponikwoda 
 

Budowa chodnika w ulicy Pliszczyńskiej na odcinku od zjazdu do posesji nr 52 
do przystanku autobusowego 
 

Budowa chodnika oraz miejsc parkingowych dla samochodów osobowych        
w ulicy Dożynkowej na odcinku od ulicy Laurowej do posesji Dożynkowa 21 

 

5. Sławinek 
 



Budowa parkingu przy ulicy Krynicznej - wykonanie 10 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych 
 

Wykonanie chodnika w łączniku pomiędzy ulicami Bratnią i Bajkową 
 

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia przy wejściu na kładkę w ulicy 
Powstańców Śląskich nad al. Władysława Sikorskiego. 
 

 

6. Szerokie 
 

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego wzdłuż ciągu pieszego 
łączącego ulicę Św. Wojciecha z ulicą Wojciechowską. 
 

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego w ulicy Łużyczan na 
odcinku od ulicy Nałęczowskiej do budynku Łużyczan 16. 

 

7. Tatary 
 

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia placu zabaw na ulicy Motorowej 
pomiędzy budynkami nr 1-3 i 6. 
 

Wykonanie utwardzenia gruntu działki budowlanej wzdłuż jezdni przy budynku 
Gospodarcza 10 

 

 

 

8. Węglin Południowy 
 

Budowa schodów terenowych od ulicy Jana Pawła II na wysokości przystanku 
autobusowego 5562 Kryształowa w stroną ulicy Berylowej 

 

9. Węglin Północny 
 

Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w łączniku pomiędzy ulicami 
Tatiany i Parysa 
 

Zaprojektowanie i wybudowanie szafy sterującej oświetlenia drogowego na 
skrzyżowaniu ulic  
F. Skubiszewskiego i T. Krwawicza. 

 

Budowa oświetlenia drogowego w ulicy T. Jacyny - Onyszkiewicza w zakresie 
wykonania  
2 latarni oświetleniowych – kontynuacja z 2018r 

 

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu na 9 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w tym jedno dla niepełnosprawnych oraz chodnika dla 
pieszych na wysokości zespołu sportowego w ulicy Judyma 



 

 

Inwestycje realizowane z inicjatywy lokalnej 
 

Budowa ul. Józefa Korzeniowskiego – budowa drogi i oświetlenia drogowego, 

realizacja wspólnie z MPWiK 

Budowa ul. Leszka i ul. Ziemowita – budowa drogi, oświetlenia drogowego, 

odwodnienia, realizacja wspólnie z MPWiK 

Budowa ul. Szafranowej – budowa drogi, oświetlenia, odwodnienia, realizacja 

wspólnie z MPWiK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


