
Zestawienie komunalnych boisk oraz urządzeń sportowych wraz z wyposażeniem zlokalizowanych na terenie miasta Lublin (2020) 

Lp. Lokalizacja Status
własnościowy Rodzaj boiska

Urządzenia Nr działki 

Dzielnica Czechów

1. ul. Poturzyńska - 
Śliwińskiego 

Gmina 
Lublin/Osoba 
fizyczna

piłka nożna  
(trawiaste)

-  2 bramki do piłki nożnej,
-  piłkochwyt
 - tablica informacyjna

Obr.4, ark.6, dz.1/2

2. ul. Nowowiejskiego 9 Gmina Lublin kompleks boisk
piłka nożna 
(trawiaste), 
siatkówka plażowa 
(piaszczyste)

-  2 bramki do piłki nożnej,
-  2 piłkochwyty,
-  2 słupki do siatkówki plażowej
- ogrodzenie boiska do piłki siatkowej
 - tablica informacyjna

Obr.6, ark.11, 
dz. 220/18, 219

3. ul. Oratoryjna Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej Obr. 6, ark. 11, 
dz. 220/18

4. ul. Koncertowa 1-3 a Gmina Lublin kompleks boisk:
koszykówka (asfalt)
piłka nożna, piłka 
siatkowa (trawiaste)

- 2 konstrukcje z tablicami do koszykówki 
- 4 bramki do piłki nożnej
- 2 słupki do piłki siatkowej
 -  tablica informacyjna

Obr.6, ark. 9, 
dz.11/10

5. ul. Radzyńska Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej Obr. 5, ark. 3, dz. 17

6. ul. Żelazowej Woli 17 Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste)

-  2 bramki do piłki nożnej
 -  tablica informacyjna

Obr.6, ark.6, 
dz. 14/28

7. ul. Górska (Kameralna) Gmina Lublin koszykówka (asfalt) - 2 konstrukcje do koszykówki
- częściowe ogrodzenie
- stół do tenisa stołowego

Obr. 6, ark. 10, 
dz. 5/5
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Dzielnica Węglin

1. ul. Szczecińska  30 Gmina Lublin kompleks boisk
piłka nożna, 
koszykówka, piłka 
siatkowa
(trawiaste)

-  2 bramki do piłki nożnej,
-  2 konstrukcje z tablicami do koszykówki
-  2 słupki do piłki siatkowej
- piłkochwyt
- ogrodzenie
-  tablica informacyjna

Obr.40, ark.6, 
dz. 239/2

2. ul. Podhalańska (obok 
siłowni na świeżym 
powietrzu)

Gmina Lublin siatkówka plażowa 
(piaszczyste)

- 2 słupki do siatkówki plażowej
- tablica informacyjna

Obr. 27, ark. 1, 
dz. 251, 252

                                                                                                      Dzielnica Czuby

1. ul. Bursztynowa Park 
Czuby

Gmina Lublin piłka nożna 
trawiaste

- 2 bramki do piłki nożnej
- tablica informacyjna
- ławki boiskowe

Obr.27, ark.4, dz.2/13

2. ul. Rycerska obok skate 
parku

Gmina Lublin piłka siatkowa 
(trawiaste)

- 2 słupki do piłki siatkowej Obr.30, ark.2, dz.44/3

3. ul. Bursztynowa Park 
Czuby 

Gmina Lublin kompleks boisk o 
nawierzchni 
syntetycznej: piłka 
siatkowa, 
koszykówka, tenis  

- 2 konstrukcje do koszykówki 
- 2 słupki do piłki siatkowej
 - ławki boiskowe
- tablica informacyjna

Obr.27, ark.3, dz.1/33

4. ul. Bursztynowa Gmina Lublin boisko do 
koszykówki (płyty 
chodnikowe)

- 2 konstrukcje do koszykówki Obr. 27, ark. 4, 
dz. 2/13

5. ul. Szafirowa Gmina Lublin boisko do piłki 
nożnej (trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- tablica informacyjna

Obr. 27 ark. 11 dz. 
73/92
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                                                                                                         Dzielnica  Kalinowszczyzna

1. ul. Wołyńska Gmina Lublin, 
Skarb Państwa

piłka nożna (asfalt) - 2 bramki do piłki nożnej
- tablica informacyjna

Obr.14, ark.3, dz. 3/2,
dz. 24, dz. 25

2. ul. Daszyńskiego  5 Gmina Lublin kompleks
boisk
piłka nożna 
(trawiaste)
koszykówka,
siatkówka (asfalt)

- 2 bramki do piłki nożnej (czasowo zdemontowane;
inwestycja prowadzona przez Wydział Inwestycji i 
Remontów UML)
- 2 konstrukcje z tablicami do koszykówki
- 2 słupki do siatkówki
- ogrodzenie boiska
- ławki na terenie boiska 
- tablica informacyjna

Obr.14, ark.5, 
dz.18/12

3. ul. Kleeberga 10-14       
(przy parkingu)

Gmina Lublin piłka nożna
(trawiaste)

- 4 bramki do piłki nożnej
- ogrodzenie
- piłkochwyt
- tablica informacyjna

Obr. 14, ark.3, dz.3/2

4. ul. Rückemana 10 Gmina Lublin koszykówka 
(trawiaste)

- 2 konstrukcje z tablicami do koszykówki
- tablica informacyjna

Obr. 14, ark.3, dz.3/2

5. ul. Daszyńskiego wąwóz Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej Obr 14, ark. 5, 
dz.18/12

6. ul. Daszyńskiego 19 Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- tablica informacyjna

Obr.14, ark.5, 
dz.18/12

Dzielnica Tatary

1. ul. Przyjaźni Skarb Państwa, 
Gmina Lublin

kompleks boisk
piłka nożna 
(trawiaste)
koszykówka 
(asfalt), piłka 
siatkowa (trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- ogrodzenie boiska piłkarskiego (trawiaste)
-2 konstrukcje z tablicami do koszykówki (asfalt)
-2 słupki do piłki siatkowej
- tablica informacyjna

Obr. 2, ark.3, 
dz. 9/19
Obr. 37, ark. 12, dz. 7
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2. ul. Mełgiewska 7/9 Gmina Lublin kompleks boisk piłka 
nożna, koszykówka, 
piłka siatkowa
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- 1 konstrukcja z tablicą do koszykówki
- 2 słupki do piłki siatkowej
- ogrodzenie, piłkochwyt
-  tablica informacyjna

Obr., 13 ark.7,
dz. 1/60

                       Dzielnica Bronowice

1. ul. Łęczyńska 22 Gmina Lublin kompleks boisk
koszykówka, piłka 
siatkowa
(trawiaste)

-1 konstrukcja z tablicą do koszykówki
-2 słupki do piłki siatkowej
- ogrodzenie boiska
- tablica informacyjna

Obr. 2, ark.6, 
dz. 143/1, 144/2

2. ul. Łęczyńska 22 Gmina Lublin Skatepark 
(nawierzchnia 
asfaltowa)

- skatespot Obr. 2 ark. 6 dz. 
135/2, 136/2, 137/2

3. ul. Bronowicka 
(Firlejowska)

Skarb Państwa siatkówka plażowa 
(piaszczyste)

- 2 słupki do siatkówki
- ogrodzenie  boiska
- tablica informacyjna

Obr. 2, ark.2, 
dz. 147/8

4. ul. Plagego i 
Laśkiewicza

Gmina Lublin kompleks boisk 
piłka siatkowa, 
koszykówka 
(trawiaste)

- 2 konstrukcje do koszykówki
- 2 słupki do piłki siatkowej

Obr. 19, ark. 6, 
dz. 392

                                          Dzielnica Wrotków

1. ul. Nałkowskich 84 Gmina 
Lublin/Osoba 
fizyczna

kompleks boisk
piłka nożna, piłka 
siatkowa
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- 2 słupki do piłki siatkowej
- tablica informacyjna

Obr. 43, ark 7, 
dz.95/8, 95/9

2. ul. Medalionów 2 Gmina Lublin koszykówka
(trawiaste)

- 2 konstrukcje z tablicami do koszykówki
- stół do tenisa stołowego
- tablica informacyjna

Obr. 43, ark.7, 
dz. 99/4
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3. ul. Medalionów 10 Gmina Lublin piłka nożna
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej Obr. 43, ark.1, dz. 5

4. ul. Medalionów 18 Skarb Państwa piłka nożna, 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- stół do tenisa stołowego (podłoże utwardzone)
- stół do szachów
- tablica informacyjna
- 2 piłkochwyty
- 4 ławki metalowe oparciem

Obr. 43, ark. 1, dz. 4, 
dz. 1/2

Dzielnica Kośminek

1. Róg ulic Wspólnej i 
Pawiej

Gmina Lublin, 
Skarb Państwa, 
Osoba fizyczna

piłka nożna 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- tablica informacyjna

Obr.16, ark.9, 
dz 25, 22/2, 23/1, 
24/2

Dzielnica Sławinek

1. ul. Nałęczowska – 
Kolorowa - 
Sielankowa

Gmina Lublin kompleks boisk
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- piłkochwyt
- 2 konstrukcje z tablicami do koszykówki
- 2 słupki do piłki siatkowej
- tablica informacyjna
- ławki metalowe z oparciem

Obr. 33, ark.10, 
dz. 30/8, 30/18

Dzielnica Szerokie

1. ul. Polan (Słowian) 
Wąwóz 

Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste), piłka 
siatkowa, 
koszykówka 
(poliuretan)

- 2 bramki do piłki nożnej
- 2 piłkochwyty
- ogrodzenie
- 2 słupki do piłki siatkowej
- 2 konstrukcje z tablicami do koszykówki
- tablica informacyjna

Obr.33, ark.21, 
dz. 1014, 1015, 1016
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2. ul. Skubiszewskiego Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste)

- bramka do piłki nożnej Obr. 72, ark. 2, dz. 
697/75

Dzielnica Za Cukrownią

1. ul. Krochmalna Gmina Lublin kompleks boisk
piłka nożna 
(trawiaste)
skate park, 
koszykówka (asfalt)

- 2 bramki do piłki nożnej
- 1 konstrukcja z tablicą do koszykówki
-  3 konstrukcje skate parku (poręcz prosta, funbox, 
quater pipe)
- tablica informacyjna

Obr. 17, ark. 6, 
dz. 35/5, 25/5, 24/2

Dzielnica Głusk

1. ul. Głuska 171 Skarb Państwa piłka nożna (trawiaste) - 2 bramki do p. nożnej
- tablica informacyjna

Obr.67, ark.1, dz.18/1

                                                                                                      Dzielnica Felin

1. ul. Jagiełły Gmina Lublin piłka nożna 
(trawiaste)

Bez bramek 
- piłkochwyt
- ogrodzenie

Obr.11, ark 5, 
dz.23/3, 21/11, 31/10,
34/3

                                                                                            
                                                                                               Dzielnica Sławin

1. ul. Altanowa os. Botanik
Gmina Lublin

piłka nożna 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- tablica informacyjna

Obr.3, ark.6, dz. 17/1,
16/6

2. ul. Poli Gojawiczyńskiej
Gmina Lublin

piłka siatkowa 
(trawiaste)

- 2 słupki do piłki siatkowej Obr. 31, ark. 6, dz. 
268/2
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                                Dzielnica Abramowice 

1. ul. Sieroszewskiego -
Iwaszkiewicza Gmina Lublin

piłka nożna 
(trawiaste)

- 2 bramki do piłki nożnej
- tablica informacyjna

Obr.1, ark.8, dz. 46

                                                                                            
Dzielnica Śródmieście 

1. ul. Probostwo 21-23
Gmina Lublin

koszykówka, piłka 
siatkowa (asfalt) 

- 1 konstrukcja do koszykówki
- 2 słupki do piłki siatkowej
- tablica informacyjna

Obr. 7, ark.3, 
dz. 31/20

Dzielnica Konstantynów

1. ul. Pielęgniarek 
(Ułanów 13) Gmina Lub lin

koszykówka 
(kostka brukowa)

- 1 konstrukcja do koszykówki Obr. 15, ark. 2, 
dz. 79/18 

2. ul. Romanowskiego
Gmina Lub lin

piłka nożna
(trawiaste)

- 1 bramka do piłki nożnej Obr. 25 ark. 5 dz. 258

Dzielnica Dziesiąta

1. ul. Skrzynicka
Gmina Lublin

siatkówka plażowa 
(piaszczyste)

- 2 słupki do siatkówki plażowej
- ogrodzenie boiska
- ławki zewnętrzne
- latarnia solarna

Obr. 11, ark.16, dz. 2,
3

2. ul. K. Przerwy-Tetmajera
Gmina Lublin

Tor rowerowy 
(konstrukcje ziemne
i drewniane)

- tor rowerowy
- ogrodzenie

Obr. 16, ark. 4, dz. 
33/6

Dzielnica Stare Miasto

1. al. Unii Lubelskiej
Gmina Lublin

skatepark 
(nawierzchnia 
asfaltowa)

- skatespot Obr. 34 ark. 1 dz. 
45/17
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