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Wnioski do budżetu miasta Lublina na 2023 rok. 

 

 
 

zwracam się z prośbą o uwzględnienie w budżecie miasta na rok 2023, następujących inwestycji dla 

 dzielnicy Sławin, biorąc pod uwagę kolejność w hierarchii ważności tych inwestycji; 

 

1. Budowa ul. Sławinek. 

2. Opracowanie Koncepcji urządzenia suchej doliny na południe od ul. Relaksowej (na odcinku od 

ul. Tarasowej do boiska przy ul. Altanowej). 

3. Realizacja parku linowego i skweru na działce gminy Lublin przy ul. Altanowej (zadanie zaległe 

z Budżetu Obywatelskiego). 

4. Przebudowa boiska przy ul. Altanowej. 

5. Rozpoczęcie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla tych części 

dzielnicy, w których on nie obowiązuje. 

6. Wykonanie kanalizacji i wodociągu w części ulic Wodnej i Mgielnej (obszar nie objęty obecnie 

realizowanym przez MPWiK projektem z dofinansowaniem ze środków unijnych) 

7. Utworzenie placówki kulturalnej (filii Domu Kultury), miejsca spotkań dla mieszkańców 

dzielnicy. 

8. Przebudowa lub remont ul. S. Sempołowskiej (odcinek nieremontowany), ul. Gajowa, ul. 

Lawendowa, (odcinek nieremontowany), ul. Kwiatów Polnych (od ul. Fiołkowej do ul. 

Lawendowej), ul. W. Ziółkowskiego, ul. Skryta i ul. S. Nowickiego 

9. Przebudowa lub remont ul. Zbożowej (od al. Warszawskiej do pętli autobusowej). 

10. Przebudowa lub remont al. Warszawskiej (od ul. Sławinkowskiej do granicy miasta 

 

zwracam się z prośbą o uwzględnienie w budżecie miasta na rok 2023, następujących inwestycji dla 

dzielnicy Czechów Północny biorąc pod uwagę kolejność w hierarchii ważności tych inwestycji ; 

 



1. Termomodernizacja budynku przedszkola nr 75 

2. Wykonanie remontu nawierzchni poszerzenie ul. Szwajcarskiej oraz przebudowa prawoskrętu z 

ulicy Szwajcarskiej w ulicę Choiny (poprzez budowę dodatkowego pasa dla samochodów 

wyjeżdżających z osiedla im. I. J. Paderewskiego) 

3. Remont ulicy Beskidzkiej (II etap) 

4. Wykonanie parkingu pomiędzy ulicami Paderewskiego i Harnasie a ulicą Zelwerowicza.  

5. Utworzenie, a właściwie, przywrócenie na Czechowie Północnym Biura Obsługi Mieszkańców. 

6. Remont nawierzchni ulicy Leszetyckiego. 

7. Doświetlenie ulicy Paderewskiego na odcinku od wjazdu w ulicę Śliwińskiego do wjazdu w ulicę 

Szwajcarską. 

8. Zabezpieczenie środków na przedłużenie linii autobusowej 40 oraz trolejbusowej 154 na pętlę 

przy ul. Choiny (przy granicy z gm. Niemce) oraz wydłużenie linii 40 oraz 15 w miesiącach 

kwiecień-koniec września do przystanku Dąbrowa 02. 

9. Utworzenie linii 46 łączącej północne i południowe krańce miasta. 

10. Rewitalizacja terenu Szkoły Podstawowej nr 16. 

 

zwracam się z prośbą o uwzględnienie w budżecie miasta na rok 2023, następujących inwestycji dla 

dzielnicy Czechów Południowy biorąc pod uwagę kolejność w hierarchii ważności tych inwestycji; 

 

1. Budowa jezdni wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi ul. Młodej Polski. 

2. Budowa jezdni wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi i oświetleniem na ul. Mackiewicza. 

3. Remont drogi ul. Lipińskiego (na odcinku Lipińskiego 7 – Północna) wraz z remontem 

chodników oraz parkingiem między budynkami Lipińskiego 7 i Lipińskiego 11 

4. Budowa drogi (łącznika) od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego. 

5. Remont ul. Solarza wraz z budową oświetlenia jezdni. 

6. Remont ul. Leśmiana wraz z chodnikami. 

7. Remont ul. Czaplińskiego wraz z chodnikami. 

8. Remont ulicy Technicznej wraz z chodnikiem. 

9. Remont chodników po obu stronach ul. Północnej (od Kosmowskiej do tunelu). 

10. Wykonanie elewacji Przedszkola Nr 2 ul. Lawinowa 7. 
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Pan 
Krzysztof Żuk 
Prezydent Miasta Lublin 
za pośrednictwem  
Pani  
Doroty Bartoszczyk 
Dyrektora Biura Rady Miasta Lublin 
 
 

     Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 119/6/2021 z dn. 29 
czerwca 2021r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do 
projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, przedkładam wnioski do projektu budżetu 
miasta Lublin na 2022 rok i proszę o ich uwzględnienie. 
 

ABRAMOWICE: 
1. Wykonanie odcinka kolektora sanitarnego, odprowadzającego ścieki z ul. Klonowica i ul. 
Szymonowica, z pominięciem obecnej przepompowni. (jest gotowy projekt) 
2. Wytyczenie i utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych pomiędzy ulicami: Abramowicką 
i Wólczańską. 
3. Utwardzenie odcinka ul. Żeglarskiej od ul. Powojowej do ul. Zemborzyckiej. 
5. Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122, obok 
siedziby Rady Dzielnicy. 
6. Wykonanie stacji rowerów miejskich w rejonie marketu Stokrotka przy ul. Abramowickiej. 
7. Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Powojowej. 
 
DZIESIĄTA: 

3. Przebudowa ul. Kunickiego na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Abramowickiej. 
1. Budowa ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – w ramach 
inicjatywy mieszkańców. 
2. Kontynuacja przebudowy ul. Herberta na całej długości oraz przebudowa ul. 
Dunikowskiego od ul. Herberta do ul. Mickiewicza. 
4. Remont ul. Przybylskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Biernata. 
5. Wykonanie przedłużenia ulicy Diamentowej do ul. Abramowickiej. 
6. Wykonanie remontów ulic: Reymonta, Reja, Pułaskiego, Słowackiego, Biernata i Leśnej. 
15. Rewitalizacja doliny rzeki Czerniejówki. 
8. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Orłowskiego. 
9. Remont ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Kraszewskiego. 
10. Remont chodników w ulicach: Dziesiąta, Ściegiennego, Kochanowskiego 
i Wyspiańskiego. 
11. Remont i adaptacja budynku byłego Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35 na 
potrzeby Teatru im. H.Ch.Andersena,utworzenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 



 

świetlicy środowiskowej. 
7. Budowa przedszkola i żłobka na terenach będących rezerwą pod oświatę w rejonie ulic: 
Iwaszkiewicza, Szelburg-Zarębiny i Sieroszewskiego. 
12. Budowa kanalizacji burzowej w ulicy Słowackiego, Staffa i Mickiewicza. 
13. Wykonanie drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Smoluchowskiego. 
14. Budowa ulic: Brata Alberta, Kuncewiczowej i Oczki. 
 
GŁUSK 

1. Zabezpieczenie pomieszczeń na kulturalno-oświatowe potrzeby mieszkańców dzielnicy, 
siedzibę Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk” oraz siedzibę Rady Dzielnicy w budynku 
byłego domu kultury przy ul.Głuskiej 138. 
2. Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zdrowej.180 tyś/.jest gotowy projekt/ 
3. Dokończenie budowy chodnika w ul. Wygodnej do granic miasta. 
4. Budowa chodnika w ul. Nektarowej i ul. Sachsów. 
5. Położenie warstwy bitumicznej na ul. Grabowskiego./0k.120 tyś / 
6. Dokończenie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie przebudowy ul. Zorza. 
 
KOŚMINEK 

1. Remont ulicy Kosmonautów i Grochowskiego wraz z chodnikami. 
2. Utwardzenie parkingu przy ul. Dulęby 7 i 9. 
3. Remont ulicy Żelaznej, od ul. Garbarskiej do ul. Pawiej. 
4. Przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od ul. Garbarskiej do ul. Suchej. 
 
WROTKÓW: 
2. Budowa ulicy wraz z infrastrukturą – starej części ul. Nałkowskich wraz z łącznikami 
pieszo-jezdnymi  do ul. Nałkowskich. 
3. Przebudowa ul. Samsonowicza do ul. Domeyki, wraz z wykonaniem chodników, 
oświetlenia i nowych miejsc parkingowych. 
10. Wydłużenie istniejącego oświetlenia ulicy Zemborzyckiej, na odcinku od ul. 
Diamentowej do ul. Żeglarskiej. 
7. Budowa kompleksu obiektów:domu kultury i szkoły podstawowej wraz z zapleczem 
sportowym w rejonie osiedla „Słoneczny Dom”. 
12. Utworzenie Biura Obsługi Mieszkańców. 
11. Przebudowa ulicy Wolińskiego, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, chodników i 
miejsc parkingowych. 
4. Remont ulicy Medalionów. 
8. Utworzenie Komisariatu Policji dla dzielnic: Wrotków i Zemborzyce. 
5. Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, łączącej osiedle Medalionów z istniejącą 
ścieżką wzdłuż rzeki Bystrzycy. 
6. Zagospodarowanie terenów wokół Parafii p.w. św. Jana Pawła II – wykonanie skwerów 
i miejsc do wypoczynku mieszkańców. 
9.Usprawnienie ruchu pojazdów w ul.Wapowskiego -wprowadzenie jednostronnego 
zakazu postoju./wniosek wspólnot Wapowskiego 2i 4/. 
1.Budowa brakującego odcinka ul.Wapowskiego od ul.Samsonowicza do ul.Domeyki. 
ZEMBORZYCE 

1. Wykonanie remontu ul. Janowskiej wraz z chodnikami. 
2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Osmolickiej od przystanku MPK do drogi prowadzącej do 
Mętowa. Gmina Głusk deklaruje współfinansowanie. Wniosek był uwzględniony w 
budżecie miasta na 2020 rok. 
3. Remont ulicy Pasiecznej z wykonaniem chodnika i oświetlenia. 
4. Przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Przedszkola nr 16 przy ul. 



 

Krężnickiej 156. 
5. Kontynuacja remontu ul. Krężnickiej wraz z wykonaniem chodnika i oświetlenia, na 
odcinku od ul. Pasiecznej do granic miasta. 
17. Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej w strefie zabudowy. 
7. Oświetlenie ulicy Ziołowej i ul. Letniskowej. 
8. Dokończenie oświetlenia na brakującym odcinku ul. Cienistej. 
9. Remont ul. Cienistej i ul. Osmolickiej. 
16. Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy. 
11. Położenie nowej warstwy bitumicznej na ulicy Letniskowej i Modrej. 
12. Przeznaczenie środków w wysokości 80 tys. zł na dalsze prowadzenie prac 
konserwatorsko-restauratorskich na zabytkach cmentarza parafialnego przy ulicy 
Pszczelej 24 (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/947). 
13. Remont nawierzchni ulicy Nizinnej, od ulicy Tęczowej do ulicy Mrówczej. 
14. Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Stary Gaj. 
15.Wykonanie planu zagospodarowani przestrzennego dla terenu całej Dzielnicy 
Zemborzyce. 
10.Budowa oświetlenia ulicy Ku Słońcu w ramach porozumienia z Gminą Konopnica. 
6.Zabezpieczenie środków finansowych na organizację festynu w ramach projektu- 
Dzielnice Kultury. 



Monika Kwiatkowska,                    

                    dn. 30.09.2022 r. 

Radna Rady Miasta Lublin 

 

                        

            Pan  

                        

            Krzysztof Żuk 

                        

            Prezydent Miasta Lublin 
 

                        

     

 Proszę o uwzględnienie w budżecie miasta Lublin na 2023 rok następujących zadań: 

 

1.Przebudowa ulicy Tomasza Zana (inwestycja etapowana), pierwszy etap odcinek pomiędzy ulicą 

Nadbystrzycką, a ulicą Filaretów. 

2.Przebudowa ulicy Wallenroda wraz z uwzględnieniem utworzenia parkingu między ulicą Rymwida, a 

parkingiem przy kościele na działce nr 9/178  

3.Budowa kompleksu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy 

Rzeckiego. 

4. Wykupienie z rąk prywatnych budynku po „starym Empiku” przy ulicy Grażyny 7 i 

utworzenie w nim Miejskiego Domu Kultury zgodnie z  planem zagospodarowania 

przestrzennego jest to obszar usług publicznych, a podstawowym przeznaczeniem nieruchomości 

min. jest oświata, kultura. 

5. Budowa ulicy Wapiennej (dokumentacja gotowa w ZDiM) 

6. Remont chodnika przy ulicy Kazimierza Wielkiego (od strony osiedla Piastowskiego) 

7. Remont kładki nad ulicą Filaretów w ciągu ulicy Leszka Czarnego.  

8. Przebudowa ulicy Juranda. 

9. Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Nadbystrzyckiej na wysokości ulicy Magdaleny Brzeskiej i 

ulicy Wigilijnej 

10.Przygotowanie dokumentacji przebudowy ul. Nadbystrzyckiej 

11.Przebudowa ulicy Głębokiej 

12.Remont ulicy Glinianej od Nadbystrzyckiej do ulicy Siewnej. 

13. Remont chodnika przy ulicy Glinianej (odcinek od ul. Letniej do ul. Słonecznej po stronie 

parzystej i odcinek od ul. Chmielewskiego do ul. Sowińskiego, także po stronie parzystej) 

14. Remont nawierzchni ulicy Wileńskiej 



15. Przebudowa ulicy Wertera 

16. Remont ulicy Ofelii (remont nawierzchni) 

17. Remont ulicy Tristana (remont nawierzchni) 

18. Remont ulicy Orlanda (remont nawierzchni) 

19. Budowa ulicy Romea 

                        

               Radna Rady Miasta Lublin 

                        

                      Monika Kwiatkowska 



dr Marcin Nowak                       Lublin, dn. 30.09.2022 r.

  

Radny Miasta Lublin 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin 

 

       Szanowny Pan  

       Dr Krzysztof Żuk 

       Prezydent Miasta Lublin 

       za pośrednictwem  

       Przewodniczącego Rady Miasta Lublin 

 

  

    Wnioski budżetowe na rok 2023  

 

1. Remont ulicy Popiełuszki (etapowanie)- 4 000 000 (cztery miliony złotych)- źródło 

finansowania sprzedaż składników majątkowych 

2. Akcja Przyjazna Zebra- 100 000 tys. zł. (sto tysięcy złotych)- źródło finansowania 

sprzedaż składników majątkowych 

3. Remont ulicy Rowerowej- 700 000 tys zł.  (sześćset tysięcy złotych)- źródło 

finansowania sprzedaż składników majątkowych 

4. Dofinansowanie do KS Lublinianka- 400 000 tys. zł (czterysta tysięcy złotych)- źródło 

finansowania sprzedaż składników majątkowych 

 5. Remont ulicy Karmelickiej- 400 000 tys. zł (czterysta tysięcy złotych) - źródło 

finansowania sprzedaż składników majątkowych 

6. Remont ulicy Skautów- 1 000 000 (milion złotych) - źródło finansowania sprzedaż 

składników majątkowych 

7. Częściowy remont ulicy Pogodnej wraz z budową parkingów- 900 000 tys. zł 

(dziewięćset tysięcy złotych) - źródło finansowania sprzedaż składników majątkowych 

8. Rewitalizacja Placu Rybnego 300 000 (trzysta tysięcy złotych) źródło finansowania 

sprzedaż składników majątkowych 

9. Naprawa schodów przy Przedszkolu nr 19  15 000 tys zł. (piętnaście tysięcy złotych)- 

źródło finansowania sprzedaż składników majątkowych 



10. Dokończenie remontu podłóg w Szkole Podstawowej nr 31 – 90 tys. zł (dziewięćdziesiąt 

tysięcy złotych) -  źródło finansowania sprzedaż składników majątkowych 

11. Montaż szlabanu parkingowego przy XXIX LO przy ulicy Lipowej- 15 tys zł (piętnaście 

tysięcy złotych)- źródło finansowania sprzedaż składników majątkowych 

12 Modernizacja obiektów sportowych przy XXIX LO przy ulicy Lipowej (wymiana 

sztucznej nawierzchni, montaż oświetlenia, utworzenie siłowni, wymiana ogrodzenia)-   

3 200 000 (trzy miliony dwieście tysięcy złotych) źródło finansowania sprzedaż składników 

majątkowych 

13. Remont szatni w SP 24 przy ulicy Niecałej- 80 tys zł. (osiemdziesiąt tysięcy złotych)- 

źródło finansowania sprzedaż składników majątkowych 

14. Termomodernizacja SP 24 przy ulicy Niecałej- 2 000 000- (dwa miliony złotych)- 

źródło finansowania sprzedaż składników majątkowych 

15. Dofinansowanie żużlowego klubu sportowego Motor Lublina – 4 000 000- (cztery 

miliony złotych)-   źródło finansowania sprzedaż składników majątkowych 

 

         Z wyrazami szacunku 

 

         dr Marcin Nowak 

                     Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin 

     

 

  

















































Lublin, dnia 30 września 2022 r.

Sz. P. dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

za pośrednictwem

Sz. P. Doroty Bartoszczyk
Dyrektor Biura Rady Miasta Lublin

Wnioski do projektu budżetu miasta Lublin na 2023 rok

Szanowny Panie Prezydencie,

Poniżej  załączam listę  projektów inwestycyjnych,  które  w odczuciu  moim,
Rad  Dzielnic  z  Czechowa  Północnego,  Czechowa  Południowego,  Sławina  oraz
przede wszystkim mieszkańców powinny znaleźć się w projekcie  budżetu miasta
Lublin na 2023 rok.

ZADANIA   PRIORYTETOWE:
1. Termomodernizacja Przedszkola nr 75 w Lublinie.
2. Remont  nawierzchni  ulicy  Młodej  Polski  wraz  z  chodnikami  oraz

parkingami.
3. Remont nawierzchni ulic osiedla Choiny:

a) Beskidzkiej – drugi etap
b) Świętokrzyskiej i Sudeckiej.

4. Budowa ul. Sławinek, wraz z chodnikiem i oświetleniem.
5. Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50.
6. Ustanowienie Dziennego Domu Seniora dla Czechowa oraz Sławina.
7. Remont  basenu  (wymiana  folii  basenowej,  poprawa  izolacji

przeciwwilgociowej,  wymiana  złoża,  wymiana  pomp  obiegowych,
wymiana  układów  pomiarowych)  przy  Szkole  Podstawowej  nr  16  i
dostosowanie go potrzeb i użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
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POZOSTAŁE   ISTOTNE   ZADANIA:
8. Wykonanie  remontu  nawierzchni  poszerzenie  ul.  Szwajcarskiej  oraz

przebudowa prawoskrętu z ulicy Szwajcarskiej w ulicę Choiny (poprzez
budowę dodatkowego pasa dla samochodów wyjeżdżających z osiedla im.
I. J. Paderewskiego).

9. Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Leszetyckiego.
10. Przywrócenie Biura Obsługi Mieszkańców w dzielnicy Czechów Północny.
11. Zabezpieczenie  środków  na  przedłużenie  linii  autobusowej  40  oraz

trolejbusowej 154 na pętle przy ul. Choiny (przy granicy z gm. Niemce)
oraz wydłużenie linii 40 oraz 15 w miesiącach kwiecień-koniec września
do przystanku Dąbrowa 02.

12. Utworzenie linii 46 łączącej północne i południowe krańce miasta.
13. Realizacja  (wykonanie)  spójnej  koncepcji  zagospodarowania  terenów

zieleni  łączących  ulicę  Symfoniczną  z  ulicą  Koncertową  (tzw.  Park
Czechów)  opracowanej  ze  środków  rezerwy  celowej  Rady  Dzielnicy
Czechów Północnt w 2020 r.

14. Budowa  ulicy  Jurajskiej  i  wykonanie  połączenia  ulicy  Jurajskiej  z  ulicą
Sudecką/Żywiecką.

15. Doświetlenie ulic Gorczańskiej, Świętokrzyskiej i części Zelwerowicza (od
Stokrotki do ulicy Choiny).

16. Wykonanie parkingu pomiędzy ulicami Paderewskiego i Harnasie a ulicą
Zelwerowicza.

17. Opracowanie koncepcji  zagospodarowania terenów  zielonych na osiedlu
Paderewskiego.

18. Modernizacja boiska do tenisa przy SP 43 (doświetl., zaplecze sanitarne).
19. Doświetlenie  ulicy  Paderewskiego  na  odcinku  od  wjazdu  w  ulicę

Śliwińskiego do wjazdu w ulicę Szwajcarską.
20. Remont nawierzchni ul. Lipińskiego (na odcinku Lipińskiego 7 – Północna)

wraz  z  remontem  chodników  oraz  parkingiem  między  budynkami
Lipińskiego 7 i Lipińskiego 11

21. Budowa drogi (łącznika) od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego
22. Remont nawierzchni ul. Solarza wraz z budową oświetlenia.
23. Remont ul. Leśmiana wraz z chodnikami.
24. Remont ul. Czaplińskiego wraz z chodnikami.
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25. Remont ulicy Technicznej wraz z chodnikiem.
26. Remont  chodników  po  obu  stronach  ul.  Północnej  (na  wysokości

Kosmowskiej do tunelu).
27. Budowa chodnika przy ul. Koncertowej – od V Komisariatu Policji do już

istniejącego.
28. Wykonanie elewacji Przedszkola Nr 2 ul. Lawinowa 7.
29. Budowa oświetlenia  chodników wokół  budynku Przychodni  Zdrowia  i

filii MOPR przy ul. Kompozytorów 8A.
30. Budowa schodów przy ul. Lipińskiego 5 a 7.
31. Budowa chodnika do ul. Organowej 9.
32. Realizacja  parku  linowego  i  skweru  na  działce  gminy  Lublin  przy  ul.

Altanowej (zadanie z Budżetu Obywatelskiego).
33. Przebudowa boiska przy ul. Altanowej.
34. Remont lub przebudowa parkingu (wraz z pętlą autobusu nocnego) przy

al. Warszawskiej obok Muzeum Wsi Lubelskiej.
35. Budowa ul. Głównej (w dzielnicy Sławin to odcinek od ul. Deszczowej do

mostu na rz. Czechówce).
36. Wykonanie  kanalizacji  i  wodociągu  w  części  ulic  Wodnej  i  Mgielnej

(obszar  nie  objęty  obecnie  realizowanym  przez  MPWiK  projektem  z
dofinansowaniem ze środków unijnych).

37. Budowa ulic:  I)  ulicy kpt.  Władysława Raginisa;   II)  ulicy podpor.  Jana
Bołbotta oraz III)  ulicy mjr.  Mariana Gołębiowskiego, IV) ulicy Konrada
Staczyńskiego oraz V) ulicy Mirosława Dereckiego.

38. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy wyjazdowej od Przychodni i
Pogotowia Ratunkowego w stronę Al. Mieczysława Smorawińskiego.

39. Budowa  schodów  pomiędzy  budynkiem  Przychodni  przy  al.
Kompozytorów Polski w kierunku wąwozu (dotychczas istniejące schody
zostały zlikwidowane przez Marszałka Województwa).

40. Remont al.  Warszawskiej  na odcinku od. ul.  Sławinkowskiej  do granicy
miasta.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

/-/ Marcin Bubicz
Radny Miasta Lublin
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                 RADNY RADY MIASTA LUBLIN 

                Zbigniew Jurkowski 

Lublin, dnia 29 września 2022 r. 
 
 
 
 

Pan  
Krzysztof Żuk  
Prezydent Miasta Lublin 

 

za pośrednictwem 
 
 Pani 
 Doroty Bartoszczyk 

     Dyrektor 

     Biura Rady Miasta Lublin 

 
      Zgodnie z § 1 ust. 5 załącznika nr 5 do uchwały nr 1072/XLIII/2010 z dnia 24 czerwca 
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej proszę o uwzględnienie                    
w budżecie miasta Lublin na 2018 rok następujących zadań 

 

 

 

 

1. Remont nawierzchni i chodników ul. Anny Walentynowicz w Lublinie. 
 

 

 
 
                                                                                   Radny Rady Miasta Lublin 

 
                                                                                     Zbigniew Jurkowski   
 
 


