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3  LATA KADENCJ I

MIASTO 
DZIEL NIC

przyjazne, zielone, czyste 
i bezpieczne
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MIASTO DZIELNIC

PARTYCYPACJA

ponad 25 mln zł rocznie na działania partycypacyjne:

(15 mln zł Budżet Obywatelski, 5 mln zł Inicjatywa 

lokalna, 3,5 mln zł Rady Dzielnic, 2 mln zł pierwszy   

w Polsce Zielony Budżet) 

120 projektów partycypacyjnych (80 - Budżet 

Obywatelski, 16 - Inicjatywa Lokalna, 24 - Zielony 

Budżet) 

ponad 2,3 tys. drzew, 48 tys. krzewów, 11 tys. bylin, 

13 nowych skwerów i 5 Miejsc dla Ciebie, meble 

miejskie i ukwiecenie Śródmieścia 



MIASTO DZIELNIC

BEZPIECZEŃSTWO
KOMUNIKACJA

nowe trasy autobusów nocnych 
nowe linie do rozbudowujących 
się dzielnic: Ponikwoda, Głusk, 
Węglin 
zwiększenie częstotliwości 
kursowania autobusów 
obsługa komunikacyjna miejskich 
festiwali i wydarzeń 

rozbudowa systemu monitoringu: 500 kamer
w mieście 
2,5 tys. interwencji anty-smogowych 
nowi dzielnicowi  
170 kontroli bezpieczeństwa przy szkołach 
52 nowe przejścia dla pieszych 
wymiana nawierzchni chodników na duże 
przyjazne pieszym płyty 
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MIASTO DZIELNIC

KULTURA I  SP ORT 

715 projektów kulturalnych na kwotę ponad 5,7 mln zł  

bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w 11 

dyscyplinach  

nowe filie bibliotek: Głusk (2014 r.), Sławin (2015 r.), 

Szerokie (2017 r.) 

nowe filie instytucji kultury: DDK „Czuby Południowe” 

(2015 r.),  Pracownie Kultury Maki (2016 r.)



3  LATA KADENCJ I

MIASTO 
INWESTYCJ I

inwestycje służące 
mieszkańcom i przedsiębiorcom
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MIASTO INWESTYCJ I
INWESTYCJE  DROGOWE 

niemal 54 km zbudowanych, przebudowanych i 

wyremontowanych dróg, niemal 50 km chodników  

zrealizowane inwestycje: ul. Narutowicza (3,2 mln zł),                   

 ul. Muzyczna z mostem na Bystrzycy (42 mln zł); skrzyżowanie   

 ul. Poligonowej z ul. Generała Ducha (65 mln zł) 

w trakcie budowy: ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła 

Sławin (90 mln zł), przedłużenie ul. Krańcowej (47 mln zł), ul. 

Grygowej  do ul. Wyzwolenia (70 mln zł) 

w przygotowaniu: ul. Choiny i ul. Abramowicka do granic miasta 

(37,4 mln zł),  Al. Racławickie i ul. Lipowa – gotowy projekt             

   i uzyskane pozwolenia, rondo Lubelskiego Lipca ‘80 

w projektowaniu: II etap łącznika Trasy Zielonej do ul. Jana 

Pawła  



TERENY Z IELONE

Dolina Bystrzycy: gotowa koncepcja utworzenia 
terenów rekreacyjnych z parkami wzdłuż 22-km 
odcinka 
Park Zawilcowa: trwa kompleksowe 
zagospodarowanie 14 ha terenu po byłym 
składowisku odpadów (6,3 mln zł ) 
Park Ludowy: gotowa koncepcja kompleksowej 
rewitalizacji terenu (wybór wykonawcy) 
Park Bronowicki: gotowa dokumentacja i uzyskane 
pozwolenia, projekt oczekuje na dofinansowanie 
Błonia pod Zamkiem: gotowa koncepcja, trwa 
opracowanie dokumentacji 

MIASTO INWESTYCJ I
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MIASTO INWESTYCJ I

REWITALIZACJA  ŚRÓDMIEŚCIA

zakończona rewitalizacja Placu Litewskiego i rozpoczęcie 
modernizacji Deptaka - 67 mln zł 
realizacja projektu modelowej rewitalizacji Podzamcza 
budowa Dworca Metropolitalnego w rejonie obecnego 
dworca PKP, dokumentacja w przygotowaniu, realizacja po 
uzyskaniu dofinansowania UE w latach 2020-2022 
budowa hali targowej przy ul. Ruskiej i targowiska na handel 
koszykowy: gotowa koncepcja i dokumentacja zielonego 
targowiska 
utworzenie funduszu na rewitalizację kamienic objętych 
parkiem kulturowym: trwają rozmowy na temat możliwości 
finansowania funduszu ze środków zewnętrznych 
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TRANSPORT

100 niskoemisyjnych autobusów i 70 nowoczesnych 
trolejbusów, łącznie 61 km trakcji trolejbusowej, nowa 
zajezdnia 
nowe linie do miejscowości podlubelskich – Świdnik, 
Mełgiew, Tomaszowice, Jastków, Mętów, Abramowice 
w planie: zakup 40 nowych trolejbusów, budowa 3 podstacji 
zasilających, budowa 10 km nowej trakcji, system autobusu 
elektrycznego, 67 nowych autobusów (w tym 32 już 
gwarantowane), 12 stanowisk szybkiego ładowania (7 już 
gwarantowanych), modernizacja przystanków  
budowa węzłów przesiadkowych P&R, B&R, K&R na 
przedmieściach  
budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych 
Centrum Elektromobilności w Lublinie 

MIASTO INWESTYCJ I
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MIA S TO 
RODZ INY
realizujące programy wsparcia dla rodzin i seniorów 
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ŻŁOBKI ,  PRZEDSZKOLA I  SZKOŁY 
 
roczne wydatki na oświatę. rodzinę pomoc społeczną i 
ochronę zdrowia 1,1 mld zł 
769 nowych miejsc w przedszkolach (łącznie 11 tys. miejsc) 
łącznie 1 tys. miejsc w żłobkach, 210 nowych miejsc w 
budowanym żłobku przy ul. Zelwerowicza 
dotacje dla rodzin do 579 miejsc w żłobkach i 212 miejsc      
w klubach dziecięcych  
budowa szkoły przy ul. Berylowej dla 600 dzieci i 150 
przedszkolaków, następna w kolejności szkoła przy ul. 
Majerankowej w dzielnicy Ponikwoda

MIASTO RODZINY

113 mieszkań TBS Nowy Dom  i 120 mieszkań ZNK na Felinie 
w przygotowaniu budowa kolejnych 300 nowych lokali po 
uregulowaniu stanów formalno-prawnych nieruchomości  
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MIESZKANIA 
 



WSPARCIE  DLA SENIORÓW 
 

27 miejskich klubów i centrów aktywności seniorów 
blisko 20 tys. seniorów zaszczepionych przeciw 
grypie  

MIASTO RODZINY
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PROFILAKTYKA   
 

 ponad 2,2 tys. dzieci 3-letnich zaszczepionych 
przeciwko pneumokokom, 2 tys. 12-letnich 
dziewcząt w programie szczepień przeciw wirusowi
brodawczaka ludzkiego (HPV),       a także 
stomatologia w szkołach i profilaktyka: wad postawy, 
wad wzroku i zeza 
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MIASTO 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I  ROZWOJU

przyciągające inwestorów i dbające o lokalnych 
przedsiębiorców 
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MIASTO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  ROZWOJU 

MIEJSCA PRACY 52  NOWYCH 
INWE STORÓW

25 inwestorów i 566 mln zł 
 deklarowanych inwestycji 
 w sektorze produkcji 
 27 inwestorów                   
w pozostałych sektorach 
priorytetowych (BPO/SSC, 
IT/ICT, transport i logistyka) 

ponad 18 tys. nowych miejsc pracy i ponad 6 tys. 
miejsc aktywizacji zawodowej (MUP 2015 - 2017) 
5,3 tys. nowych miejsc pracy w branżach 
priorytetowych 
najniższa stopa bezrobocia od okresu 
transformacji - 6,7% 
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MIASTO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  ROZWOJU

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

3 775 miejsc pracy w SSE, 58 inwestorów, w tym 42 
już prowadzących działalność, 1,5 mld zł 
zrealizowanych inwestycji ( 30% więcej niż  nakłady 
deklarowane) 
efekt mnożnikowy - 1,5 (1000 miejsc pracy w SSE 
daje 500 w jej otoczeniu) 
128 ha, niemal w 100% zagospodarowanych 
nowe tereny: 12,3 ha – zakład  Lubelli, 12,7 ha 
gruntów spółki URSUS 
całkowity zwrot nakładów miasta na utworzenie SSE 
(ok. 100 mln zł) w roku 2016 
dalszy rozwój SSE zależny od przepisów krajowych, 
planowane jest objęcie SSE terytorium całego kraju  
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MIASTO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  ROZWOJU

TERENY PO FSC

rewitalizacja terenów poprzemysłowych, obecnie prace przy 
wymianie sieci elektroenergetycznych, projekt zgłoszony do 
RPO WL 2014–2020 
3 tys. osób zatrudnionych  w ponad 90 firmach  
w przygotowaniu  Centrum Inteligentnego Przemysłu na 
ok 140 ha na terenie dawnej FSC 
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KLASTRY I  PRZEMYSŁY KREATYWNE

17 funkcjonujących klastrów, wzrost liczby członków 
o 750 podmiotów 
projekt  "Kreatywni": promocja 48 lokalnych 
przedsiebiorstw 



MIASTO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  ROZWOJU

WSPARCIE  DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

zwolnienia podatkowe w tym 8,2 mln zł ulg na terenie 

SSE 

zmiany w planach 

zagospodarowania: Podzamcze, Szeligowskiego/Smora 

wińskiego/Chodźki, Głusk/Abramowice, 

Chodźki/Jaczewskiego, Mełgiewska, Zawieprzycka, 

Kasprowicza, Dziubińskiej 

tworzenie infrastruktury towarzyszącej inwestycjom 

blisko 1100 umów startupowych na 19 mln zł 
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MIASTO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  I  ROZWOJU

PORT L OTNICZY LUBL IN

ponad 10 tys. operacji lotniczych, ponad 823 tys. obsłużonych 
pasażerów 
nowe kierunki lotów w 2017 r.: Monachium, Kijów, Liverpool, 
Heraklion, Tel Awiw, Mediolan 
otwarcie  bazy operacyjnej Wizz Air i wdrożenie systemu ILS 
CAT II  
w planie przebudowa istniejącego terminala oraz budowa 
nowego skrzydła 
największa dynamika ruchu pasażerskiego spośród wszystkich 
lotnisk krajowych w 2016 r. (5. miejsce w UE)  
1,3 mln obsłużonych pasażerów od powstania lotniska 
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MIASTO AKADEMICKIE  

będące partnerem dla uczelni i studentów 
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MIASTO AKADEMICKIE

STUDY IN LUBLIN

32 wyjazdy promujące studia w Lublinie, 
udział  w targach edukacyjnych, promocja 
lubelskich uczelni 
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STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

47 stypendiów w programie "Najlepsi 
zostają w Lublinie" ( 200 tys. zł)
304 stypendia dla studentów i doktorantów
( 2,1 mln zł )

STUDENCI  ZAGRANICZNI

6,5 tys. studentów zagranicznych     
 w roku akademickim 2016/2017  
blisko 10 mln zł szacowanych 
wydatków konsumpcyjnych 
studentów zagranicznych miesięcznie
85 mln zł opłat za studia rocznie 
1 mld zł szacunkowych                   
 wydatków studentów zagranicznych 
w Lublinie na cele konsumpcyjne i 
opłaty za studia 2014-2020  
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MIASTO AKADEMICKIE

WSPÓŁPRACA MIASTO-NAUKA-BIZNES

ponad 400 start-upów w 10 inkubatorach na terenie Lublina  
uruchomienie miejskiej przestrzeni co-workingowej i strony startup.lublin.eu 
nowe kierunki studiów na potrzeby pracodawców 
prace nad utworzeniem Szkoły Prawa Europejskiego w Lublinie 
podwójne dyplomy UMCS i Politechniki Lubelskich oraz kilkunastu uczelni na 
Ukrainie 
UMCS w sieci EUniverCities Network
współpraca uczelni w celu wymiany doświadczeń w zakresie współpracy      
 miasto - uczelnie 
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MIASTO SPORTU 
I  REKREACJ I  
umożliwiające aktywne i ciekawe spędzanie wolnego czasu 
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MIASTO SPORTU I  REKREACJ I

OBIEKTY SPORTOWE

zakończenie modernizacji stadionu lekkoatletycznego 

przy al. Piłsudskiego  (38 mln zł),                                     

lipiec 2018 r. - Mistrzostwa Polski Seniorów 

 modernizacja stadionu Lublinianki i 

modernizacja stadionu żużlowego przy Al. 

Zygmuntowskich w ramach projektów z Budżetu 

Obywatelskiego 

dodatni bilans finansowy Aqua Lublin i Arena Lublin 

 budowa ścieżek biegowych i spacerowych: pierwsza 

ścieżka biegowa w ramach przebudowy Parku 

Ludowego, dodatkowo dla mieszkańców dostępna 

bieżnia stadionu lekkoatletycznego 
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MIASTO SPORTU I  REKREACJ I

POLITYKA ROWEROWA 
I  P IESZA 

500 miejsc parkingowych dla rowerów przy wszystkich 

szkołach podstawowych 

146 km dróg rowerowych w mieście (7 km nowych, 1 km 

wyremontowanych tras) 

Lubelski Rower Miejski - 91 stacji rowerowych, w tym 4 

sponsorskie, 2 dziecięce i 5 w Świdniku; łącznie 901 

rowerów w tym 20 dziecięcych i 5 tandemów; 5. co do liczby 

rowerów i 4. co do liczby stacji system w Polsce; liczba 

wypożyczeń do września 2017 r. - ponad 450 tys., 1,8 mln 

wypożyczeń, ponad 75 tys. użytkowników 
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MIASTO HISTORI I  

łączące przeszłość z teraźniejszością 
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MIASTO HISTORI I

700-L ECIE  
L UBL INA

dodatkowe 10 mln zł na projekty mieszkańców. 

blisko 1000 dodatkowych wydarzeń w ramach 6 sezonów 

ponad 200 tys. uczestników kulminacyjnego sezonu 

„Urodziny Miasta” 10-15 sierpnia  

30 tys. uczestników koncertu „Zakochani w Lublinie”, udział

delegacji z 32 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych 

ponad pół miliona widzów filmu „Volta” Juliusza 

Machulskiego,   

Lublin jednym z miast – gospodarzy Mistrzostw Europy UEFA

Euro U21, gospodarz ceremonii otwarcia, ponad 40 tys 

kibiców na Arena Lublin, transmisja do 100 krajów świata 



MIASTO HISTORI I

PROMOCJA ATRAKCJ I  TURYSTYCZNYCH

wzrost liczby uczestników miejskich festiwali: Carnavalu 
Sztukmistrzów, Nocy Kultury, Festiwalu Inne Brzmienia, 
Jarmarku Jagiellońskiego 
wzrost liczby turystów nocujących w  Lublinie - 20% więcej 
miejsc noclegowych 
1 mln osób odwiedzających obiekty muzealne i zabytkowe  
wdrożenie Lubelskiej Karty Turysty 
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MIASTO W DIALOGU

ponad 25 mln zł na działania partycypacyjne 
konsultacje społeczne najważniejszych projektów 
pierwszy w Lublinie panel obywatelski poświęcony układowi 
komunikacyjnemu w południowej części miasta 
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D ZI ĘKUJ Ę

PREZYDENT KRZYSZTOF ŻUK
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