
POLESIE 
Osiedle LUBLINEK-PIENISTA 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0017LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 
Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku. 
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i standardu 
wypoczynku oraz zwiększenie atrakcyjności Uroczyska Lublinek. 
W ramach zadania planowane jest postawienie altanki 
(deszczochronu), utworzenie łąki kwiatowej oraz wykonanie 
blokad zabezpieczających teren przed niekontrolowanymi 
wjazdami. Zapewnione zostanie monitorowanie terenu i patrole 
konne Straży Miejskiej. Dofinansowane zostanie również bieżące 
utrzymanie terenu (wykaszanie, sprzątanie). 

125 000,00 zł 

P0034LP 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej 
do Rusałki - dojście do placu zabaw. 
Działki: P-36 101/1, P36 102/2, P-36 103/1.  
Budowa chodnika szerokości 1,5-2,0 m wzdłuż ul. Dennej po jej 
wschodniej lub zachodniej stronie od przejścia dla pieszych przy 
skrzyżowaniu Pienista/Denna, do skrzyżowania Denna/Rusałki, 
wraz z bezpiecznym dojściem do placu zabaw zlokalizowanym przy 
ul. Dennej. 

50 000,00 zł 

P0035LP 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od 
Obywatelskiej do Dennej - dojście do przystanku 
autobusowego. 
Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1. 
Budowa chodnika o szerokości 2,0 m wzdłuż ul. Pienistej (strona 
parzysta) na odcinku od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu 
Pienista/Denna - dojście do przystanku komunikacji miejskiej. 

65 000,00 zł 

P0036LP 

Budowa chodników na odcinku od istniejącego                   
peronu przystanku komunikacji miejskiej     do chodnika            
o nawierzchni asfaltowej  zlokalizowanego wzdłuż ulicy 
Waltera – Janke wraz z sporządzeniem dokumentacji 
projektowej w zakresie w/w zadania. 
Działki: P-36 25/41, P-36 37/43. 
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągów 
pieszych na odcinku  od istniejącego peronu przystanku 
komunikacji miejskiej do chodnika o nawierzchni asfaltowej  
zlokalizowanego wzdłuż ulicy Waltera – Janke. Następnie 
wykonanie zadania - budowa chodników. 

46 250,00 zł 

P0037LP 

Remont chodnika (nitka wschodnia) wraz z wymianą 
zniszczonych krawężników w pasie jezdni wzdłuż ul. 
Obywatelskiej na odcinku od ul. Wł. Króla do ul. Sztormowej. 
Działka P-33 91/3. 
Remont chodnika (przebudowa). 

78 750,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0038LP 

Remont chodnika (nitka wschodnia), przebudowa istniejących 
zjazdów wraz z wymianą zniszczonych krawężników w pasie 
jezdni wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do 
Wł. Króla. 
Działka P-33 91/3. 
Remont chodnika (przebudowa istniejących zjazdów do posesji), 
wymiana krawężników wzdłuż ul. Obywatelskiej na w/w odcinku 
oraz rekultywacja terenów zielonych. 

105 750,00 zł 

P0047LP 

Utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym 
mechanicznie ok. 510 mb terenów gruntowych na odcinku od 
ul. Lublinek do ul. Maratońska. 
Działka nr 114/3 obręb P-37. 
Utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym 
mechanicznie gruntu wraz z korytowaniem na głębokość 20cm. 
Prace geodezyjne w zakresie wytyczenia granic działki. Wycinka 
istniejących drzew oraz nowe nasadzenia. 

249 560,00 zł 

P0049LP 

Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików. 
Tereny niezabudowane i obrzeża kompleksu leśnego Lublinek, 
działki stanowiące własność miasta. 
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla 
i mienia poprzez zredukowanie nadmiernie rozwiniętej populacji 
dzików w drodze odłowu części osobników i ich przesiedlenie          
z dala od miasta. W ramach zadania planowany jest zakup odłowni 
mobilnej wraz z systemem zdalnego monitorowania i zamykania 
odłowni oraz sfinansowanie odłowów. 

30 000,00 zł 

P0105LP 

Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku”. 
Park „Na Smulsku”, działka P39-100/5, 
W Parku „Na Smulsku" brakuje jakiejkolwiek infrastruktury dla 
dzieci. Plac zabaw niewielki, zlokalizowany obok górki, byłby 
doskonałą atrakcją dla rodzin z dziećmi. 

100 000,00 zł 

P0129LP 

Montaż punktów oświetleniowych na ul. Żaglowej. 
Ul. Żaglowa. 
Realizacja zadania będzie polegała na montażu 10 punktów 
oświetleniowych na ul. Żaglowej, celem poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

103 000,00 zł 

P0140LP 

Budowa chodnika między przystankiem autobusowym Nowe 
Sady/Waltera-Janke a przejściem dla pieszych na tym 
skrzyżowaniu. 
Działka P36-37/46. 
Budowa chodnika szer. 1,5m pomiędzy przystankiem 
autobusowym a przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu Waltera- 
Janke/Nowe Sady. 

19 000,00 zł 

P0228LP 

Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej. 
Teren między ul. Denną a Pienistą, działki P35-7, P35-8. 
Inwestycja polegająca na budowie siłowni zewnętrznej, na 
uprzednio przygotowanej do tego przedsięwzięcia działce 
przylegającej do działki, na której wcześniej zrealizowano 
inwestycję polegającą na budowie placu zabaw dla dzieci. Całość 
stworzyłaby kompleks rekreacyjny dla rodzin. 

300 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0229LP 

Remont ul. Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. 
Burzliwej. 
Ul. Falista. 
Remont ul. Falistej - korytowanie, wymiana całej konstrukcji jezdni 
oraz chodników. 

369 500,00 zł 

P0230LP 

Wymiana nawierzchni ul. Burzliwej od ul. Falistej do ul. 
Sztormowej. 
Działki P33-65/17, P33-65/6. 
Inwestycja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Burzliwej 
usytuowanej wzdłuż zabudowy osiedlowej dwukondygnacyjnych 
domów szeregowych oraz domów wolnostojących na odcinku od 
ul. Falistej do ul. Sztormowej. Zadanie objęłoby: frezowanie 
nawierzchni asfaltowej, usunięcie płyt betonowych, wykonanie 
podbudowy po usuniętych płytach), położenie dwóch warstw 
asfaltu (wyrównawczej i ścieralnej). 

217 000,00 zł 

P0269LP 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty    
z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się w nich uczyć programowania 
i budowy robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. 
Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form nauki                  
i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

 


