
 
    załącznik nr 1 do uchwały nr 56/XXII/2021 z dnia 27.05.2021 roku 
 

1. Rewitalizacja tzw. Placu Rybnego dz. 36/5 (ark.2;obr.34) mająca na celu uzupełnienie płyt 
piaskowca na murkach okalających pl. Rybny. Wymiana nawierzchni placu  
z piaskowca na płyty granitowe. Wymiana siedzisk na placu i dokonanie nowych nasadzeń. 
Zabezpieczenie terenu od strony nieruchomości Rybna 11 przed dewastacją parkujących tam 
samochodów osobowych rozjeżdżających teren zielony poprzez ustawienie słupków typu 
„Lublin”. 

2. Realizacja projektu rewitalizacji błoni zamkowych (jest to jedyny teren o tak dużym areale będący 
zieloną przestrzenią do wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy.) 

3. Realizacja zadania mającego na celu zastąpienie wolnostojących pojemników na odpady 
komunalne na pojemniki podziemne lub półpodziemne na terenie Starego Miasta  
w Lublinie. Obecny stan rzeczy bardzo negatywnie wpływa na postrzeganie przez przyjezdnych 
terenu Starego Miasta w Lublinie, jak również zmniejszyłoby to negatywne oddziaływanie ze 
względu na wydobywający się z nich zapach na pobliskie lokale mieszkalne lub użytkowe. 

4. Remont Zaułku Hartwigów według dokumentacji projektowej sporządzonej przez Biuro 
Architekta Miejskiego. 

5.  Remont schodów wraz z murem oporowym Zaułku Panasa i leżących naprzeciwko schodów 
prowadzących na ul. Podwale. Zlokalizowanie na spocznikach schodów miejsc siedzących 
otoczonych pergolami i iluminacja tego miejsca.  

6. Dokonanie odtworzenia placu (zarysu zabudowań kościoła Św. Michała) wymiana nawierzchni 
poprzez zastąpienie tłucznia płytami granitowymi lub kostką granitową. Wymiana oświetlenia na 
placu i wykonanie iluminacji świetlnej. (gotowy projekt dokumentacyjny znajduje się w UML 
WIiR. 

7. Zagospodarowanie terenu znajdującego się za kamienicą usytuowaną przy ul. Grodzka 11 dz. 74 
(ark.2;obr.34) poprzez dokonanie nasadzeń zieleni i ustawienie tzw. mebli miejskich. (realizacja 
projektu będącego w dyspozycji Miejskiego Architekta Zieleni) 

8. Oddelegowanie na teren Starego Miasta w Lublinie w związku z nasileniem się ruchu pieszego 
jednego patrolu Policji, lub Straży Miejskiej szczególnie w godzinach od 19.00 – 6.00 w celu 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, czy też mienia. W związku z dużym zainteresowaniem 
turystów na teren Starego Miasta w Lublinie napływają coraz to większe ilości osób, w związku z 
tym nasilają się w sposób znaczny problemy dotyczące zakłócania ciszy nocnej, wandalizmu, 
spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych, przebywania i nagabywania 
przechodzących osób przez osoby bezdomne, oddawania moczu/kału w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. 

9. Zlokalizowanie ogólnodostępnej toalety w ciągu pieszym ulicy od Bramy Grodzkiej do  
ul. Bramowej (proponowane miejsce Trybunał Koronny kwestia uczynnienia wejścia od strony 
kamienic Rynek 14/15). Obecnie istniejące rozwiązanie nie sprawdza się ponieważ dostęp do 
Trybunału Koronnego jest ograniczony godzinowo, jak również poprzez brak ogólnodostępnej 
informacji. Korzystanie z restauracyjnych toalet nie działa w sposób właściwy, gdyż osoby 
odwiedzające Stare Miasto w Lublinie wraz z korzystaniem z toalety wiążą obowiązek dokonania 
złożenia zamówienia.  

10. Rewitalizacja terenu znajdującego się pomiędzy i w najbliższym otoczeniu budynków Furmańska 
9/11 i Furmańska 3/7 polegająca na : 

 wymianie nawierzchni na całej powierzchni wnioskowanego terenu 
 dokonanie przycięcia i pielęgnacji drzewostanu i krzewów 
 wykonanie klombów/gazonów 
 montaż ławek 
 wymiana nawierzchni jezdni okalającej teren 
 wymiana nawierzchni chodników 

11. Regulacja stanów własnościowych kamienic i gruntów na terenie Starego Miasta w Lublinie 



12. Ustawienie stałego pojemnika na elektroodpady na terenie przynależnym do budynku o adresie 
Lubartowska 27/29 określonym działką nr 13 (obr.34, ark.1) lub przy budynkach Furmańska 9/11 
i Furmańska 3/7 

13. Wykonanie gruntownego remontu Bramy Rybnej określonej działką nr  35/6 (obr.34, ark.2) wraz 
z odtworzeniem na niej Sgraffito. 


