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Załącznik ………… 

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy 

„Aktywne Roztocze” 

MIASTO ZAMOŚĆ 

Cel Strategiczny 1. 
Lepsza dostępność komunikacyjna obszaru oraz  poprawa stanu ochrony środowiska 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

Zwiększenie integracji komunikacyjnej 
obszarów funkcjonalnych miast 
subregionalnych  województwa 
lubelskiego poprzez przebudowę sieci 
dróg powiatowych na terenie Białej 
Podlaskiej, Chełma i Zamościa. 

15 700 000,00 

-Koncepcja budowy drogi, chodników, 
ścieżki rowerowej, skrzyżowania z linią 
kolejową, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji teleinformatycznej, sieci 
oświetlenia ulicznego, data sporządzenia 
maj 2015r 
- Pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 
192/2015, ST-LU-
ZM/DECYZJA/7998/2015 z dnia 30 
czerwca 2015 r. 

RPO WL 2014-2020 
Działanie 8.2 
Lokalny układ 
transportowy. 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 

Cel operacyjny 1.2. Wewnętrzna spójność komunikacyjna z rozwiniętym ekologicznym transportem zbiorowym 

Budowa zrównoważonego systemu 
transportu publicznego na terenie 
Miasta Zamość i gmin przyległych. 

83 000 000,00 

- Decyzja 506/2010 dotycząca budowy 
kabla światłowodowego oraz 
bezprzewodowego dostępu do Internetu 
-Hotspoty na Blokach Kamienic: IV,VII i 
XX na Starym Mieście w Zamościu w 
ramach Projektu e-Zamość działki nr 
ewidencyjny 39,40,54, 
- Decyzja 507/2010 dotycząca budowy 
urządzeń teletechnicznych 
przewodowych oraz bezprzewodowego 
dostępu do Internetu – Hotspoty w 

RPO WL 2014-2020 
Działanie 5.4 
Transport 
niskoemisyjny 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 
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obiektach fortecznych: Kazamata-Bastion 
I, Nowa Brama Lubelska, Stara Brama 
Lubelska z Kojcem, Brama Szczebrzeska z 
Wartownią w obrębie Starego Miasta w 
Zamościu w ramach Projektu e-Zamość 
działki nr ewidencyjny 3,1,6,134,54/4, 
- Decyzja nr 5957/IX-DM/152A/11 
dotyczy umieszczenia odcinka linii 
teletechnicznej w pasie drogowym ulicy 
Okopowej w Zamościu, 
- Decyzja nr 5956/IX-DM/153A/11 
dotyczy umieszczenia odcinka linii 
teletechnicznej w pasie drogowym ulicy 
Królowej Jadwigi w Zamościu, 
- Decyzja nr 5384/IX-DM/131A/11 
dotyczy umieszczenia odcinka linii 
teletechnicznej w pasie drogowym ulicy 
Piłsudskiego w Zamościu, 
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta Zamość,  
- Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego w 
Zamościu na lata 2014-2028, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia na zakup taboru 
niskoemisyjnego. 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie dostępności sieci wodno – kanalizacyjnej oraz poprawa czystości obszaru 

     
     

Cel operacyjny 1.4. Wzrost efektywności energetycznej obiektów i budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii  

Kompleksowa termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej i 
systemów oświetleniowych ulic w 
Zamościu. 

61 000 000,00 - opracowano pełną inwentaryzację 
architektoniczno - budowlaną budynków, 
dla których będą opracowywane audyty 
energetyczne w zakresie niezbędnym do 
rzetelnego opracowania przedmiotowych 
audytów,  
-opracowano  audyty energetyczne 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

RPO WL 2014-2020 
Działanie 
5.2 Efektywność 
energetyczna 
sektora 
publicznego 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 
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Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 
2009r. (Dz.U. Z 2009r. Nr 43 poz. 346)  
-opracowano projekt budowlano – 
wykonawczy i uzyskano pozwolenie na 
budowę dla zadania: termomodernizacja 
obiektów Zespołu Szkół Nr 5 w Zamościu 
przy ul. B. Prusa 10 

 

Cel strategiczny 2. Zintegrowany rozwój turystyki 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności do obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo poprzez integrację lokalnych szlaków turystycznych z 
ponadregionalnymi szlakami rowerowymi 

„Zamość – brama Roztocza strefą 
aktywnej rekreacji kulturowej” 

35 170 000 zł  RPO WL Działanie 
5.4 Transport 

niskoemisyjny 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 

Przebudowa zbiornika wodnego i 
zagospodarowanie terenu wokół 
zalewu w kierunku ochrony 
dziedzictwa naturalnego i poszerzenia 
oferty rekreacyjnej oraz prace 
remontowo - konserwatorskie Rotundy 
i Cmentarza Wojennego wraz z 
przyległym terenem w obrębie 
kompleksu zabytkowego miasta 
Zamościa wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 

17 238 000 zł - Uchwała Nr XLVI/499/06 Rady 
Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 
2006r. w sprawie   uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zamość. 
- Koncepcja zagospodarowania terenu 
przy Zalewie Miejskim w Zamościu w 
ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Rewitalizacja terenów 
rekreacyjnych przy Zalewie Miejskim w 
Zamościu. Inwestor: Miasto Zamość, 
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. 
Projektant: arch. Jan Burmas UPR.proj. 
UAN-II-8386/1/86 
- wytyczne konserwatorskie remontu 
budynku Rotundy w Zamościu w 
obszarze zamojskiego zespołu 
staromiejskiego z dnia 30 czerwca 2015r., 

RPO WL Działanie 
7.4 Turystyka 
przyrodnicza 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 
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Znak: IN.III.5183.88.2.2015. 
Cel operacyjny 2.2. Zachowanie atrakcji dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Zwiększenie dostępności zalewu 
miejskiego w Zamościu jako miejsca 
aktywnej rekreacji w sąsiedztwie 
zamojskiego zespołu staromiejskiego 

13 490 000 zł  RPO WL Działanie 
7.1. Dziedzictwo 

kulturowe i 
naturalne 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 

Przebudowa zbiornika wodnego i 
zagospodarowanie terenu wokół 
zalewu w kierunku ochrony 
dziedzictwa naturalnego i poszerzenia 
oferty rekreacyjnej oraz prace 
remontowo - konserwatorskie Rotundy 
i Cmentarza Wojennego wraz z 
przyległym terenem w obrębie 
kompleksu zabytkowego miasta 
Zamościa wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 

17 238 000 zł - Uchwała Nr XLVI/499/06 Rady 
Miejskiej w Zamościu z dnia 26 czerwca 
2006r. w sprawie   uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zamość. 
- Koncepcja zagospodarowania terenu 
przy Zalewie Miejskim w Zamościu w 
ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Rewitalizacja terenów 
rekreacyjnych przy Zalewie Miejskim w 
Zamościu. Inwestor: Miasto Zamość, 
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. 
Projektant: arch. Jan Burmas UPR.proj. 
UAN-II-8386/1/86 
- wytyczne konserwatorskie remontu 
budynku Rotundy w Zamościu w 
obszarze zamojskiego 
  zespołu staromiejskiego z dnia 30 
czerwca 2015r., Znak: 
IN.III.5183.88.2.2015. 

POIiŚ Działania 2.4 
Ochrona przyrody 
i edukacja 
ekologiczna 

 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 

16 317 000 zł POIiŚ Działania 8.1 
Ochrona 

dziedzictwa 
kulturowego i 

rozwój zasobów 
kultury 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 

„Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” 30 000 000 zł - dokumentacja techniczna (Projekt 
budowlany i wykonawczy, Program prac 
konserwatorskich, Specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, 
wykonany przez jednostkę projektową: 
PAS PROJEKT ARCHI STUDIO, 05-830 
Nadarzyn; ul. Plantowa 5, w sierpniu 
2013 r.) 
- prawomocne pozwolenie na budowę ze 
wszystkimi uzgodnieniami (Pozwolenie 
na budowę nr 254/2013 z dnia 13. 09.2013 
r., 

POIiŚ Działania 8.1 
Ochrona 

dziedzictwa 
kulturowego i 

rozwój zasobów 
kultury 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 
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- dokumentacja kosztorysowa 
Rewitalizacja zabytkowego obiektu 
Pałacu Zamoyskich w Zamościu w celu 
utworzenia centrum konferencyjno – 
hotelowego zwiększającego potencjał 
gospodarczy i turystyczny regionu 

120 000 000 zł Brak 
 

POIiŚ Działania 8.1 
Ochrona 

dziedzictwa 
kulturowego i 

rozwój zasobów 
kultury 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój specjalizacji turystycznej poprzez integrację produktów oferty turystycznej 

E-turysta – Aktywne Roztocze 750 000 (wartość całego 
projektu) 

 RPO WL - 
Działanie 2.1. 

Cyfrowe lubelskie 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 

Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 

ze wszystkimi 
partnerami 

przedsięwzięcia 
„Od kultury do 

natury” 
Promocja zintegrowanego produktu 
turystycznego „Aktywne Roztocze – od 
– kultury do natury” 

2 550 000 (wartość całego 
projektu) 

 RPO WL Działanie 
3.6. Marketing 
gospodarczy 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 

Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 

ze wszystkimi 
partnerami 

przedsięwzięcia 
„Od kultury do 

natury” 
Budowa obiektów dla zwierząt 
zagrożonych wyginięciem na terenie 
Ogrodu Zoologicznego  
w Zamościu, pełniącego funkcję 
przygranicznego ośrodka 
kwarantannowania i przetrzymywania 
zwierząt nielegalnie wwiezionych do 
strefy Schengen – kontynuacja 
projektów zrealizowanych  
w latach 2009-2015, 

25 000 000 zł Brak RPO WL Działanie 
7.3 Ochrona 

różnorodności 
przyrodniczej 

oraz  

RPO WL Działanie 
13.3. Rewitalizacja 

obszarów miejskich 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 
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współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.    

 

 

Cel  Strategiczny 3. Rozwijająca się specjalizacja gospodarcza oraz wzrost jakości życia 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 3.1. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez rozwój przedsiębiorczości ze szczególną rolą przetwórstwa produktów lokalnych 

Rewitalizacja zdegradowanych 
infrastrukturalnie i społecznie 
przestrzeni zamojskiego zespołu 
staromiejskiego w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców, likwidacji 
problemów społecznych, aktywizacji 
gospodarczej i zwiększenia oferty 
rekreacyjnej Zamościa – jedynego na 
obszarze województwa lubelskiego 
miasta z kompleksem zabytkowym 
wpisanym na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

14 100 000,00 

- Projekt budowlany – Remont z pracami 
konserwatorskimi bloków kamienic 
Starego Miasta w Zamościu: Blok VII 
zawarty między ulicami: Bazyliańska, 
Zamenhofa, Łukasińskiego, Pereca oraz 
kamienica przy ul. Łukasińskiego 11 
(zlokalizowana w bloku VIII). Data 
przygotowania dokumentu: marzec 2008. 
Autor opracowania: mgr inż. arch. Jan 
Burmas 
- Projekt budowlany – Remont z pracami 
konserwatorskimi bloków kamienic 
Starego Miasta w Zamościu: Blok VI 
zawarty między ulicami: Bazyliańska, 
Ormiańska, Grecka, Pereca. Data 
przygotowania dokumentu: kwiecień 
2008. Autor opracowania: mgr inż. arch. 
Jan Burmas 
- Projekt budowlany – Remont z pracami 
konserwatorskimi bloków kamienic 
Starego Miasta w Zamościu: Blok XX 
położony przy Rynek Wielki, ul. 
Grodzka, Kolegiacka, Staszica. Data 
przygotowania dokumentu: maj 2008. 

RPO WL 2014-2020 
Działanie 13.3. 
„Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

Przedsięwzięcie 
samodzielne 
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Autor opracowania: mgr inż. arch. Jan 
Burmas. 
- Program prac konserwatorskich w 
Bloku XX na Starym Mieście w Zamościu. 
Data przygotowania dokumentu: 2008. 
Autorzy opracowania: mgr Katarzyna 
Bromirska, mgr Miron Keller 
- Projekt budowlany: branża drogowa, 
branża elektryczna, branża sanitarna – 
przebudowa ulic wraz z ich 
odwodnieniem, przebudową  oświetlenia 
ulic i budową kanalizacji 
teleinformatycznej, przebudową sieci 
wodociągowej, likwidacją kolizji sieci 
podziemnych na terenie Starego Miasta w 
Zamościu – ul. Staszica, odc. od ul. 
Kolegiackiej do Rynku Wielkiego. Data 
przygotowania dokumentu: IV kwartał 
2007. Autor opracowania: inż. Maria 
Kamińska, ul. Peowiaków 36/17, 22-400 
Zamość. 
- Projekt budowlany: branża drogowa, 
branża elektryczna, branża sanitarna – 
przebudowa ulic wraz z ich 
odwodnieniem, przebudową  oświetlenia 
ulic i budową kanalizacji 
teleinformatycznej, przebudową sieci 
wodociągowej, likwidacją kolizji sieci 
podziemnych na terenie Starego Miasta w 
Zamościu – ul. Staszica, odc. od ul. 
Bazyliańskiej do ul. Łukasińskiego. Data 
przygotowania dokumentu: IV kwartał 
2007. Autor opracowania: inż. Maria 
Kamińska, ul. Peowiaków 36/17, 22-400 
Zamość 
- Projekt budowlany: branża drogowa, 
branża elektryczna, branża sanitarna – 
przebudowa ulic wraz z ich 
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odwodnieniem, przebudową  oświetlenia 
ulic i budową kanalizacji 
teleinformatycznej, przebudową sieci 
wodociągowej, likwidacją kolizji sieci 
podziemnych na terenie Starego Miasta w 
Zamościu – ul. Grecka, odc. od ul. 
Grodzkiej do ul. Staszica. Data 
przygotowania dokumentu: IV kwartał 
2007. Autor opracowania: inż. Maria 
Kamińska, ul. Peowiaków 36/17, 22-400 
Zamość 
- Projekt budowlany: branża drogowa, 
branża elektryczna, branża sanitarna – 
przebudowa ulic wraz z ich 
odwodnieniem, przebudową  oświetlenia 
ulic i budową kanalizacji 
teleinformatycznej, przebudową sieci 
wodociągowej, likwidacją kolizji sieci 
podziemnych na terenie Starego Miasta w 
Zamościu – ul. Żeromskiego, odc. od ul. 
Bazyliańskiej do Placu Wolności. Data 
przygotowania dokumentu: IV kwartał 
2007. Autor opracowania: inż. Maria 
Kamińska, ul. Peowiaków 36/17, 22-400 
Zamość 
- Projekt budowlany: branża drogowa, 
branża elektryczna, branża sanitarna – 
przebudowa ulic wraz z ich 
odwodnieniem, przebudową  oświetlenia 
ulic i budową kanalizacji 
teleinformatycznej, przebudową sieci 
wodociągowej, likwidacją kolizji sieci 
podziemnych na terenie Starego Miasta w 
Zamościu – ul. Bazyliańskiej, odc. od ul. 
Zamenhofa do ul. Łukasińskiego. Data 
przygotowania dokumentu: IV kwartał 
2007. Autor opracowania: inż. Maria 
Kamińska, ul. Peowiaków 36/17, 22-400 
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Zamość 
- Projekt budowlany: branża drogowa, 
branża elektryczna, branża sanitarna – 
przebudowa ulic wraz z ich 
odwodnieniem, przebudową  oświetlenia 
ulic i budową kanalizacji 
teleinformatycznej, przebudową sieci 
wodociągowej, likwidacją kolizji sieci 
podziemnych na terenie Starego Miasta w 
Zamościu – ul. Kościuszki, odc. od ul. 
Bazyliańskiej do Placu Wolności. Data 
przygotowania dokumentu: IV kwartał 
2007. Autor opracowania: inż. Maria 
Kamińska, ul. Peowiaków 36/17, 22-400 
Zamość. 

     

Cel operacyjny 3.2. Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie 

     
     

Cel operacyjny 3.3. Wzrost bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej na terenie obszaru o funkcji turystycznej 

     
     

Cel operacyjny 3.4. Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej 

     
     

 

 


