
Załącznik nr 1. 
Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-
przestrzennych obszaru rewitalizacji.

skala 1:5000

granica obszaru rewitalizacji
pokrywająca się z granicą obszaru zdegradowanego

granice podobszarów rewitalizacji

granice działek

Przedsięwzięcia kluczowe - podstawowe:

cały obszar rewitalizacji:
K1. Program organizacji domów sąsiedzkich
i miejsc aktywności lokalnej;
K3. Pilotażowy program modernizacji gminnego
zasobu komunalnego;
K6. Program kształtowania lokalnych przestrzeni
zieleni i rekreacyjnych;
K7. Program poprawy dostępności obszaru
rewitalizacji pieszo lub rowerem. 

K2. Program organizacji placówek kultury i ośrodków
kulturalno-społecznych oraz podejmowania lokalnych
działań kulturalnych

K4. Program wsparcia lokalnych przedsiębiorców

K5. Program nadania przestrzeni publicznej lokalnego wymiaru

Przedsięwzięcia kluczowe - pozostałe:

2, 3, 4, 18, 19, 24, 25, 27 i 28

Zielono-błękitna infrastruktura na obszarze rewitalizacji1

2. Centrum Sztuki Dzieci;
3. Przebudowa / rozbudowa Domu Słów;
4. Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci;
i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej
18. Remont z modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Rybnej 7;
19. Remont z modernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3;
24. Renowacja Trybunału Koronnego;
25. Renowacja konserwatorska z termomodernizacją budynku Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;
27. Brama Krakowska – przebudowa, prace remontowe, aranżacyjne 
i wystawiennicze;
28. Przebudowa Pałacu Lubomirskich na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej.

Coroczny cykl wydarzeń kulturalnych Centrum Kultury
na obszarze rewitalizacji

Laboratorium Innowacji Miejskich

Nowa przestrzeń w dzielnicy Tatary

Park Kulturowy dla Starego Miasta

Warsztat Medialabowy
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cały obszar rewitalizacji: przedsięwzięcia 5, 8-16, 20-22 

5. Kompleksowy system bezpieczeństwa w placówkach oświatowych
8. Coroczny cykl wydarzeń kulturalnych Warsztatów Kultury na obszarze
rewitalizacji
9. Wolontariusz Kultury
10. „W aktywności siła” - wzrost aktywności społeczno-zawodowej 
oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób niepełnosprawnych
11. Centrum Rewitalizacji Społecznej
12. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin
13.Bank usług środowiskowych
14. „Sami dla siebie” - wzrost integracji społecznej i poprawa dostępu do
rynku pracy wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym
15. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin
16. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej
zarejestrowanych w MPU w Lublinie
20.Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej
21. Społeczna Agencja Najmu
22.Plan restrukturyzacji zadłużenia wspierany narzędziami polityki
społecznej
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