OPISY ZADAŃ - BUDŻET OBYWATELSKI 2019 - GŁOSOWANIE
KATEGORIA REJONOWA
ŚRÓDMIEŚCIE/CENTRUM
R1

R2

R3
R4
R5

R6

R7
R8

R9

R 10

R 11

Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42wykonanie parkingu niestrzeżonego dla samochodów osobowych
wraz z zagospodarowaniem terenu przy przychodni.
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej,
Strzeleckiej, Chrobrego (II etap) - wykonanie trawnika, nasadzeń
roślin ozdobnych i młodych drzew, budowa mini placu zabaw z
dwoma urządzeniami i strefy wypoczynkowej z dwiema/trzema
ławeczkami.
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32
- wyrównanie terenu, budowa drogi z kostki brukowej, pięciu miejsc
parkingowych, chodnika, urządzenie trawnika, posadzenie krzewów.
Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej - budowa chodnika
od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Grabary.
Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej,
Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia - wykonanie małego placu
zabaw.
Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej,
Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia - wykonanie siłowni
zewnętrznej składającej się m.in.: z orbitreka, biegacza, wioślarza,
wahadła pojedynczego, twistera siedzącego i stojącego.
Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A,
24A-26A - remont podwórza wraz z wykonaniem kanalizacji, budową
drogi oraz montażem dwóch latarni parkowych.
Przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26
- przebudowa chodnika o długości 110 m i szerokości 3,3 m.
Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55
- zagospodarowanie podwórka w dodatkowe nasadzenia zieleni
i kwietniki, stojak na rowery, ławki oraz infrastrukturę sportową
i plac zabaw.
Power Up! Doładuj się na Kwadracie - instalacja jednej dużej
ładowarki z kilkoma portami do ładowania, zasilanej na baterię
słoneczną i stylizowanej na kasetę C60, do telefonów i tabletów na
terenie Placu Nieznanego Żołnierza.
Zagospodarowanie podwórka przy budynkach,
przy ul. Estkowskiego i Moniuszki - przebudowa wjazdu na
podwórze oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego i placu zabaw
wyposażonego w m.in.: huśtawkę wagową metalową, bujak na
sprężynach, karuzelę krzyżową.
GÓRCZYN

R 12

Budowa chodnika pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego
- budowa ok. 40 m chodnika (szerokość 2,0 m) w rejonie przejścia
dla pieszych przy Galerii Handlowej Panorama oraz 10 m łącznika
od ul. Daszyńskiego do istniejącego chodnika przy ul. Rataja.

Koszt zadania
344.471 zł
92.745 zł

228.130 zł
115.000 zł
123.506 zł
80.254 zł

271.000 zł
129.000 zł
290.041 zł

78.720 zł

94.307 zł

Koszt zadania
28.600 zł

R 13

R 14
R 15
R 16

R 17

R 18
R 19
R 20
R 21
R 22

R 23
R 24
R 25
R 26
R 27

R 28

Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego
a Wróblewskiego (II etap) - kontynuacja zagospodarowania skarpy
między ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego. Remont schodów,
ścieżek i montaż oświetlenia.
Remont ul. Siedzikówny-Inki - frezowanie i ułożenie nowej
warstwy drogi na długości 300 m (szerokość 6 m) na odcinku od ul. 8
Maja do marketu Biedronka.
Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 2 - przebudowa 58 m
chodnika.
Budowa zatok parkingowych przy ul. Witosa - budowa dwóch
zatok parkingowych przy ul. Witosa - od skrzyżowania z ul.
Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego.
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na
Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza - remont
schodów, chodników, utworzenie ścieżki przez park oraz budowa
muru oporowego.
Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b
- przebudowa chodnika na 150 m (szerokość 2 m).
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grabskiego 19-27
- budowa 30 miejsc parkingowych.
Budowa zatoki parkingowej przy ul. Wróblewskiego 17 - budowa
zatoki parkingowej z 15 miejscami postojowymi.
Przebudowa chodnika przy ul. Połanieckiej - przebudowa
chodnika o długości 125 m i szerokości 2,5-3 m.
Budowa miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do
wyjazdu z Panoramy - budowa 20 miejsc postojowych
przy ul. Daszyńskiego.
Budowa miejsc postojowych przy ul. Racławickiej - budowa 20
miejsc postojowych oraz przebudowa chodnika o długości 113 m
i szerokości 2 m.
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa - wykonanie 45
miejsc postojowych.
Przebudowa chodnika przy ul. Bohaterów Lenino - przebudowa
chodnika o długości 140 m i szerokości 2 m przy ul. Bohaterów
Lenino i ul. Kościuszki.
Miejsca parkingowe przy ul. Szwoleżerów 9 - przebudowa
istniejących oraz budowa sześciu nowych miejsc parkingowych.
Przebudowa chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy
ul. Pułaskiego 5-7 - przebudowa 148 m chodnika oraz rekultywacja
terenów zielonych.
Remont ul. Pułaskiego - remont nawierzchni drogi
od ul. Pułaskiego 6 do ul. Wróblewskiego 37 na odcinku o długości
ok. 500 m oraz szerokości ok. 5 m.
DOLINKI

R 29
R 30
R 31

Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej 187C-196
- przebudowa chodnika na długości 185 m.
Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155159 - wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości ok. 5,5 m i
długości 98 m wraz z oświetleniem (4 lampy).
Przebudowa ul. Parkowej - wykonanie kanalizacji deszczowej
i wymiana nawierzchni drogi na odcinku 125 m.

279.500 zł

369.241 zł
36.803 zł
191.546 zł
352.400 zł

89.634 zł
82.574 zł
66.705 zł
97.532 zł
85.000 zł
217.000 zł
237.000 zł
110.000 zł
118.601 zł
96.517 zł
303.920 zł

Koszt zadania
130.000 zł
252.500 zł
222.880 zł

