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PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH CZWARTEJ EDYCJI LUBELSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Nr 
projektu 

Nazwa projektu 
Planowana  
kwota (w zł) 

z tego wydatek: 
Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
lub jednostki  

realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M - 2 
Budowa miejsc parkingowych przy  
ul. Laurowej 

150 000,00  150 000,00    
dokumentacja projektowa i budowa 30 miejsc parkingowych 
przy ul. Laurowej 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

M - 7 
Sterylizacja/kastracja kotów i kotek 
wolnożyjących, właścicielskich oraz suk i psów 
właścicielskich oraz czipowanie psów 

300 000,00    300 000,00  

czipowanie psów, sterylizacja/kastracja kotów oraz psów 
właścicielskich, których właściciele mieszkają na terenie 
Miasta Lublin oraz sterylizacja/kastracja kotów wolno 
żyjących, bytujących na terenie Miasta Lublin 

Wydział Ochrony 
Środowiska 

900/90095 

M - 8 Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej 150 000,00  150 000,00    
dokończenie oświetlenia ul. Powojowej od działki nr 9 do 
działki nr 17 przy ul. Świętochowskiego 

Zarząd Dróg i Mostów 900/90015 

M - 9 Latarnie na Lipniaku 150 000,00  150 000,00    
zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego przy  
ul. Onyszkiewicza (od nr 1 do 28) w osiedlu Lipniak 

Zarząd Dróg i Mostów 900/90015 

M - 10 Remont ul. Kruka 149 927,00  149 927,00    
przebudowa ul. Kruka od ul. Powstania Styczniowego do  
ul. Romanowskiego 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 12 Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie 135 500,00  135 500,00    

budowa infrastruktury sportowej w wąwozie między ulicami: 
Biskupińska, Gnieźnieńska i Słowian (dokumentacja, 
budowa boiska do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej 
trawy, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, 
dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian) 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

926/92601 

M - 14 Nowa Miodowa 150 000,00  150 000,00    
dokumentacja projektowa oraz częściowa wymiana 
nawierzchni ul. Miodowej poprzez jej utwardzenie kostką 
brukową wraz z ułożeniem progów zwalniających 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 18 Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin 150 000,00  150 000,00    
modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Królowej Jadwigi od 
ul. Doświadczalnej do czwartego segmentu garażowego 
przy ul. Witosa 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60017 

M - 19 Bezpieczniej z monitoringiem 150 000,00  150 000,00    
montaż 6 kamer monitoringu miejskiego w Dzielnicy 
Bronowice (ul. Pogodna, ul. Zimowa, ul. Plagego  
i Laśkiewicza) 

Wydział Informatyki  
i Telekomunikacji 

600/60053 

M - 22 Aktywny Student 300 000,00    300 000,00  

organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ciągu dwóch 
semestrów (letni i zimowy) na pięciu największych 
uczelniach w Lublinie (UMCS, PL, UP, UM, KUL) - wynajem 
obiektów sportowych, promocja i obsługa projektu, zakup 
sprzętu, udział w zawodach 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 25 Remont chodników na Wieniawie 289 300,00  289 300,00    
modernizacja chodników przy: ul. Puławskiej,  
ul. Poniatowskiego, ul. Junoszy, ul. Zuchów, ul. Popiełuszki 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 
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Nr 
projektu 

Nazwa projektu 
Planowana  
kwota (w zł) 

z tego wydatek: 
Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
lub jednostki  

realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M - 26 

Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS 
„Lublinianka” /etap 4/ jako podwaliny pod 
realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno 
– sportowego 

300 000,00  300 000,00    

wyposażenie obiektu: zakup bramek stacjonarnych  
i przenośnych aluminiowych wraz z siatkami, wykonanie 
"piłkochwytu" od strony rzeki Czechówki, zakup 
uzupełniający sprzętu do utrzymania murawy, zakup 
zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych, montaż 
trybuny "mobilnej" na 150 widzów, dokumentacja 
projektowa i wykonanie kompleksowej modernizacji boiska 
nr 1 poprzez: zerwanie istniejącej darni, montaż drenażu, 
nawiezienie dodatkowej warstwy podłoża, wyprofilowanie 
terenu, nawierzchnia trawiasta, monitoring terenu 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / MOSiR 

„Bystrzyca” Sp. z o. o. 
926/92604 

M - 27 
Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy 
Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej 

300 000,00  300 000,00    

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) 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 28 

Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci  
w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją 
przybliżającą prawa fizyki, na Placu 
Teatralnym 

293 000,00   293 000,00   

utworzenie placu zabaw będącego atrakcją turystyczną  
i miejscem nauki poprzez zabawę, zwiedzanie, udział  
w warsztatach i pokazach eksperymentów, montaż 
urządzeń mobilnych 

Biuro Partycypacji 
Społecznej 

900/90095 

M - 29 

Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego 
pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok 
parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu 
zabaw) 

150 000,00  150 000,00    

dokumentacja projektowa, wykonanie oświetlenia ciągu 
pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a 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  

Zarząd Dróg i Mostów 900/90015 

M - 31 Aktywny Lublin 300 000,00    300 000,00  

zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców - 
wynajem obiektów sportowych i sprzętu, treningi 
prowadzone przez instruktora, wydatki związane z obsługą  
i promocją, zakup sprzętu 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 33 Wokół Sygnału - od nowa 300 000,00  

158 000,00    
dokumentacja projektowa, budowa placu zabaw i rekreacji 
na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego wraz 
 z oświetleniem oraz ustawieniem ławek 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 

142 000,00    
dokumentacja projektowa, budowa miejsc parkingowych 
wzdłuż ul. Słowackiego, wymiana chodników 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 35 

Parking dla samochodów przy Szkole 
Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia 
Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana 
Kasprowicza 

148 350,00  

28 350,00    
dokumentacja i budowa utwardzonego placu dla 7 pojazdów 
w pobliżu wjazdu na posesję SP nr 48 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

801/80101 

120 000,00    
budowa stacji roweru miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza 
(skrzyżowanie z ul. Antoniny Grygowej i ul. Metalurgiczną) 

Zarząd Dróg i Mostów 630/63095 

  



 

 

       A
u

to
p

o
p
ra

w
k
a

 d
o
 p

ro
je

k
tu

 b
u
d

ż
e
tu

 m
ia

s
ta

 L
u
b

lin
 n

a
 2

0
1
8

 ro
k
 

 
4
0 

Nr 
projektu 

Nazwa projektu 
Planowana  
kwota (w zł) 

z tego wydatek: 
Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
lub jednostki  

realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M - 39 
Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole 
Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe 
marzenia dzieci. 

300 000,00  300 000,00    
opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali 
sportowej typu lekkiego (o konstrukcji namiotowej lub 
łukowej) 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

801/80101 

M - 40 
Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności  
i kontaktu z przyrodą 

290 480,00    290 480,00  

realizacja w miesiącach maj-październik w rejonie  
ul. Rusałka kreatywnego placu zabaw dla dzieci - 

ogrodzenie terenu, wynajem kontenerów m.in. biurowych, 
magazynowych, toalet i umywalek, zatrudnienie 
playworkerów i koordynatora, prowadzenie warsztatów 
(ogrodniczych, konstrukcyjnych, muzycznych), zakup 
materiałów i wyposażenia, promocja parku  

Wydział Kultury /  
Centrum Kultury 

921/92109 

M - 45 
Budowa schodów na skarpie od  
ul. Rückemana do wąwozu 

150 000,00  150 000,00    
dokumentacja projektowa, budowa schodów terenowych 
wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do 
pobliskiego wąwozu 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 

M - 47 MIEJSCA PARKINGOWE DLA WROTKOWA 297 000,00  297 000,00    

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)  

Zarząd Dróg i Mostów 600/60015 

M - 55 
Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej 
z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-
chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie 

70 000,00  70 000,00    

dokumentacja projektowa, prace ogólnobudowlane, w tym 
tynkarsko-malarskie, położenie podłogi kwasoodpornej, 
montaż drzwi, roboty w zakresie branży sanitarnej, 
elektrycznej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

801/80101 

M - 57 
Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha 
Żywnego w ulicę Elsnera 

300 000,00  300 000,00    wykonanie prawoskrętu z ul. Żywnego w ul. Elsnera Zarząd Dróg i Mostów 600/60015 

M - 59 
Krasickiego remont chodnika (wymiana na 
kostkę) 

149 500,00  149 500,00    
dokumentacja oraz kontynuacja modernizacji chodnika  
w ul. Krasickiego od ul. Grochowskiego w stronę ul. Asnyka 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 62 
Rewitalizacja terenu na cele rekreacji  
i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin 
Południowy 

150 000,00  150 000,00    

zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej  
i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla 
mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa 
chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych 
(wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie  
w elementy do gry)  

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 

M - 64 
Linowy mini park rozrywki i skwer 
wypoczynkowy 

300 000,00  300 000,00    

dokumentacja, budowa parku linowego (wyrównanie terenu, 
przygotowanie podłoża, ustawienie stojaków rowerowych  
i ławek, instalacja urządzeń linarnych) i skweru 
wypoczynkowego (wyrównanie podłoża, wykonanie alejek 
żwirowych, trawnika, nasadzenie krzewów, zakup i montaż 
ławek i koszy na śmieci) w rejonie ul. Altanowej 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 
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Nr 
projektu 

Nazwa projektu 
Planowana  
kwota (w zł) 

z tego wydatek: 
Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
lub jednostki  

realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M - 65 Nasza Dzielnica – Sławinek 300 000,00  

275 000,00    
wykonanie infrastruktury miejsca spotkań – „grilla 
miejskiego” (altanki) w okolicy ul. Baśniowej, modernizacja 
boiska przy ul. Baśniowej 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 

25 000,00    zakup i montaż kamery monitoringu w miejscu spotkań  
w okolicy ul. Baśniowej  

Wydział Informatyki  
i Telekomunikacji 

600/60053 

M - 68 Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary 149 700,00  149 700,00    

budowa i modernizacja ciągów pieszych (chodnik od  
ul. Przyjaźni 24 do ul. Przyjaźni 26 wraz 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 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 69 
90 nowych miejsc parkingowych na LSM 
(osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, 
Z. Krasińskiego, J. Słowackiego) 

299 700,00  299 700,00    

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 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

M - 71 
Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat 
- kontynuacja projektu 

299 998,00    299 998,00  

przeprowadzenie w lubelskich szkołach i przedszkolach  
(48 placówek, 27 dzielnic) zabaw ruchowych, zajęć 
ogólnorozwojowych aktywizujących sportowo dzieci w wieku 
3-12 lat 

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

M - 73 Aktywny Uczeń 299 500,00    299 500,00  

zorganizowanie cyklu zajęć sportowo – rekreacyjnych, 
drużynowych i indywidualnych, z różnych dziedzin 
sportowych, stanowiących uzupełnienie zajęć z wychowania 
fizycznego przeznaczonych dla młodzieży uczącej się  
w szkołach na terenie Gminy Lublin; wynajem obiektów 
sportowych, organizacja zawodów sportowych, spotkania ze 
znanymi sportowcami, zakup sprzętu, obsługa instruktorska 
i techniczna, a także promocja  

Wydział Sportu i Turystyki 926/92605 

  



 

 

       A
u

to
p

o
p
ra

w
k
a

 d
o
 p

ro
je

k
tu

 b
u
d

ż
e
tu

 m
ia

s
ta

 L
u
b

lin
 n

a
 2

0
1
8

 ro
k
 

 
4
2 

Nr 
projektu 

Nazwa projektu 
Planowana  
kwota (w zł) 

z tego wydatek: 
Zakres rzeczowy 

Nazwa wydziału Urzędu  
lub jednostki  

realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M - 77 Czego potrzebuje Lublin 270 000,00    

92 500,00  
zakup sprzętu i rozbudowa systemu informatycznego do 
obsługi BO, ewaluacja i promocja budżetu obywatelskiego 

Biuro Partycypacji 
Społecznej 

750/75095 

177 500,00  

przeprowadzenie badań opinii mieszkańców Lublina na 
temat ich satysfakcji z projektów zrealizowanych we 
wcześniejszych latach w ramach BO oraz badań 
dotyczących potrzeb w kolejnych edycjach 

Wydział Strategii i Obsługi 
Inwestorów 

M - 78 

Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. 
Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu 
Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do 
potrzeb dzieci. 

299 203,00  299 203,00    
dokumentacja, zakup oraz montaż specjalnie 
dostosowanych 24 urządzeń zabawowych oraz budowa 
ścieżki z kostki brukowej z poręczami 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

801/80104 

M - 80 BEZPIECZNY ZWIERZ 300 000,00    300 000,00  

poprawienie losu zwierząt na terenie Miasta Lublin oraz 
edukacja społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży z zakresu 
wiedzy niezbędnej do sprawowania opieki nad zwierzętami 
w sposób odpowiedzialny (przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych, szkoleń z bezpieczeństwa dla adoptowanych 
zwierząt, kampanii społecznej "Twój pies, Twoja kupa", 
sfinansowanie sterylizacji zwierząt) 

Wydział Ochrony 
Środowiska 

900/90095 

M - 85 Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych 144 444,00  144 444,00    

utworzenie w otoczeniu Zalewu Zemborzyckiego oraz trasy 
wzdłuż rzeki Bystrzycy (na terenie dzielnicy Zemborzyce)  
30 miejsc odpoczynku złożonych z ławki, śmietnika i stojaka 
rowerowego, ustawienie w otoczeniu Zalewu 30 stojaków 
rowerowych oraz zestawów narzędzi do naprawy rowerów, 
pompek rowerowych, wodopoju ulicznego, oznaczenie tras 
spacerowych i biegowych, ustawienie tablic informacyjnych 
z mapą tras i ciekawostkami dotyczącymi okolicy 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / 

MOSiR "Bystrzyca"  
Sp. z o. o. 

926/92604 

M - 97 Alejami wąwozu dla Czechowa 142 940,00  142 940,00    

dokumentacja projektowa i rewitalizacja wąwozu pomiędzy 
al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego poprzez 
naprawę alejek, ławek, poprawę stanu zieleni (kwietniki, 
nasadzenia), ustawienie stojaków na rowery, tabliczek  
i pojemników na psie odchody 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 

M - 98 

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  300 000,00    

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 

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 
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Nr 
projektu 

Nazwa projektu 
Planowana  
kwota (w zł) 

z tego wydatek: 

Zakres rzeczowy 
Nazwa wydziału Urzędu  

lub jednostki  
realizującej/nadzorującej 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 (dział, rozdział) inwestycyjny bieżący 

M - 106 Lublin przyjazny rowerzystom 300 000,00  300 000,00    

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 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 

  razem projekty małe 8 978 542,00  6 618 564,00  2 359 978,00        

D - 10 

Wykonanie remontu fragmentu  
ul. Kawaleryjskiej, wraz z elementami jej 
zagospodarowania w pasie drogowym oraz 
remont ul. Tatarakowej 

1 200 000,00  1 200 000,00    

wykonanie dokumentacji oraz modernizacji 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)   

Zarząd Dróg i Mostów 600/60016 

D - 12 
Modernizacja infrastruktury stadionu 
żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 

1 200 000,00  1 200 000,00    

projekt budowlany I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego 

przy Al. Zygmuntowskich, zmiana geometrii toru z 
ułożeniem nowej nawierzchni granitowej oraz strefy 
bezpieczeństwa, zakup i montaż 3000 sztuk plastikowych 
krzesełek na betonową trybunę, zakup maszyny startowej 
oraz tablicy LED (tablica wyników), zakup profesjonalnych 
maszyn do przygotowania nawierzchni toru, stworzenie 
bazy motocyklowej (garaże) dla szkółki żużlowej  

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego /  

MOSiR „Bystrzyca”  
Sp. z o. o. 

926/92604 

D - 13 

Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS 
„Lublinianka” /etap 5/ jako podwaliny pod 
realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno 
– sportowego 

1 200 000,00  1 200 000,00    

wykonanie dokumentacji, wymiana ogrodzenia terenu boisk 
sportowych „Lublinianki” wraz z uporządkowaniem terenów 
zielonych i dojazdów od strony ul. Czechowskiej oraz 
osiedla mieszkaniowego, modernizacja boiska głównego  
z zamontowaniem oświetlenia treningowego, przebudowa 
bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, 

montaż stadionowej tablicy wyników, wykonanie  
tzw. sektora gości, wykonanie dodatkowego "piłkochwytu", 
uzupełnienie wyposażenia stadionu oraz monitoring terenu 

Biuro Nadzoru  
Właścicielskiego / 

MOSiR „Bystrzyca”  
Sp. z o. o. 

926/92604 

D - 38 
Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła 
II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, 
chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie 

1 200 000,00  1 200 000,00    

dokumentacja, dokończenie parku od strony os. Górki 
(chodniki, drogi rowerowe, latarnie), utworzenie placu do 
parkour, utworzenie placu zabaw z elementami linowymi, 
budowa chodnika łączącego wąwóz z ul. Jana Pawła II  
i ul. Szafirową, doświetlenie amfiteatru, ławki i kosze na 
śmieci 

Wydział Inwestycji  
i Remontów 

900/90095 

  razem projekty duże 4 800 000,00  4 800 000,00          

  ogółem 13 778 542,00  11 418 564,00 2 359 978,00     

 


