
POLESIE 

OSIEDLE  LUBLINEK PIENISTA 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0199LP 

Pszczółka Maja – wiatrak który pokaże kierunek i siłę 
wiatru – dla najmłodszych i trochę starszych. 
Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 
Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie Pszczółki 
Mai na wysokim na 5 metrów słupie. Pokaże on  kierunek      
i siłę wiatru. Atrakcja i edukacja dla najmłodszych                    
i informacja dla starszych osób, które poruszają się                 
w okolicach osiedla Lublinek-Pienista - niedaleko lotniska. 
Przykładowy wiatrak: https://bit.ly/2IQIzyn. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

5 200,00 

2. P0101LP 

Chodnik przy płytach etap II – 100 m na ul. Pienista        
w kierunku ul. Franciszka Plocka. 
Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). 
Budowa chodnika przy płytach etap II – 100 m  ul. Pienista 
(pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). 
Teren ogólnodostępny. 

80 000,00 

3. P0196LP 

Zewnętrzna siłownia z 4 elementami przy osiedlu Nowe 
Polesie. 
Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 
Budowa zewnętrznej siłowni składającej się z 4 elementów 
na zielonym terenie przy ul. Pienistej pomiędzy osiedlami 
Nowe Polesie I oraz Nowe Polesie II/III/IIIB. Wyciąg                
i krzesło, biegacz i ławka, surfer i twister, prasa i wioślarz. 
Przykładowa siłownia: https://bit.ly/2G53sU1    Elementy 
siłowni: https://goo.gl/XtcjkU. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

81 500,00 

4. P0192LP 

Zielony Lublinek na Zielone EXPO – sadzimy drzewa. 
Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1. 
1. Wyrównanie i uporządkowanie terenu (śmieci, wystające 
druty, plastikowe rury itp.). 2. Posadzenie wzdłuż istniejącej 
ścieżki 100 "dorosłych" drzew alejowych o obwodzie pnia 
min. 16 cm (osiągających docelowo max wysokość                   
5 metrów): klony: pospolity, jesionolistny, jawor, drzewa 
owocowe ozdobne (jarzębina, wiśnia jabłoń). 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

93 000,00 

5. P0188LP 

Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Sanitariuszek - 
etap 1. 
Ul. Sanitariuszek od ul. Maratońskiej w kierunku                    
ul. Biwakowej strona wschodnia. Działki nr 292/4, 32/5, 
32/4 w obrębie P-37. 
Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Sanitariuszek na 
odcinku od istniejącego ciągu pieszego na ul. Maratońskiej 
w kierunku ul. Biwakowej po stronie wschodniej. 
Zadanie ogólnodostępne. 

98 000,00 
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6. P0047LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 
Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. 
Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. 
Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na 
terenie Uroczyska Lublinek. 
Uroczysko Lublinek stanowi publicznie dostępny teren. 
Zadanie będzie dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń         
i opłat. 

135 000,00 

7. P0197LP 

Plac zabaw przy osiedlu Nowe Polesie. 
Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 
Budowa placu zabaw dla dzieci (złożonego z 9 elementów) - 
toru przeszkód na zielonym terenie przy ul. Pienistej 
pomiędzy osiedlami Nowe Polesie I oraz Nowe Polesie 
II/III/IIIB. Proste elementy drewniane takie jak: ruchomy 
most, drabinka do chodzenia na rękach, kładka na 
sprężynach, "trzepak" do akrobacji. Przykładowy plac 
zabaw: https://bit.ly/2Glolxm. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

148 000,00 

8. P0089LP 

Remont i budowa chodników na skrzyżowaniu ulic 
Pienistej, Burzliwej i Rusałki oraz wzdłuż ul. Pienistej 
do Mini Parku. 
Skrzyżowanie ulic Pienistej, Burzliwej i Rusałki oraz ul. 
Pienista (strona południowa) od ulicy Rusałki do 
planowanego wejścia/wyjścia (zejścia) do Mini parku 
(zlokalizowanego na terenach zielonych pomiędzy ul. Denną 
a ul. Pienistą). 
Zadanie polega na remoncie istniejących chodników oraz 
budowie nowych na skrzyżowaniu ulic Pienista, Burzliwa, 
Rusałki oraz budowie nowego chodnika wzdłuż ul. Pienistej, 
po jej południowej stronie do realizowanego ze środków 
algorytmowych RO Lublinek-Pienista oraz ramach tzw. 
konkursu miejskiego na zadania realizowane przez rady 
osiedla (siłownia) Mini Parku, sąsiadującego z istniejącym 
placem dla dzieci. Do remontu istniejących chodników oraz 
budowie nowych został już opracowany odpowiedni 
projekt. Zadanie obejmuje również oznaczenie przejść dla 
pieszych w tym rejonie. 
Teren ogólnodostępny. 

306 654,00 

9. P0071LP 

MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część spacerowa. 
Działki nr 6,7,8, obręb P-35 
Wykonanie etapu rekreacyjno-spacerowego w ramach 
realizacji kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Mini 
Parku przy ul. Dennej dla mieszkańców Osiedla: 1. Aleja 
spacerowa (bieganie). 2. Ścieżka rowerowa (rolki).                
3. Urządzenia komunalne. 4. Stół do gry w tenisa stołowego. 
Ogólnodostępne. 

390 000,00 

 


