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LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ,
zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie ogółu
mieszkańców.

TYTUŁ PROJEKTU

Sportowa jedność

Budowa miejsc postojowych wraz
z przebudową ciągów pieszych,
wzdłuż pasa zieleni przed
budynkiem mieszkalnym przy ul.
Romana Stramki 1 w Nowym Sączu

Integrujmy i bawmy się razemorganizacja imprez i doposażenie
placu zabaw na os. Stare Miasto.

SKRÓCONY OPIS
Wykonanie ogólnodostępnej siłowni na świeżym
powietrzu
przeznaczonej
dla
osób
niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo przy
Zespole Szkół nr 5-Specjalnych, ul. Magazynowa 6.
Głównym celem powstania inwestycji będą
działania zmierzające do rehabilitacji ruchowej
oraz integracyjnej młodzieży, osób dorosłych na
świeżym powietrzu.
Budowa 13 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40
m x 5m każde) na długości ok 30 mb o łącznej
powierzchni ok. 150 m2 wraz z przebudową ciągów
pieszych na długości ok. 30 mb o łącznej
powierzchni ok. 65,00 m2, wzdłuż ul. Romana
Stramki w Nowym Sączu.
Projekt zakłada organizację imprez integracyjnych
dla mieszkańców: spotkania noworocznego oraz
pikniku rodzinnego oraz doposażenie placu zabaw
przy Zamku w huśtawkę metalową, zestaw
zabawowy LULU, tablicę informacyjną. Podczas
pikniku rodzinnego dla mieszkańców przygotowane
zostaną atrakcje: gry, zabawy, animacje, dmuchana
zjeżdżalnia czy też stoisko z watą cukrową.

OSIEDLE

SZACUNKOWY KOSZT
REALIZACJI ZADANIA

Gorzków

71 879,00 zł

Gorzków

71 000,00 zł

Stare Miasto

41 372,00 zł

Modernizacja nawierzchni części
ul. Wczasowa i części ul. Mała
Góra, osiedle Zawada.
Zwiększenie atrakcyjności obiektu
sportowego na osiedlu Wojska
Polskiego poprzez budowę
samoobsługowej stacji naprawy
rowerów oraz zakup stołów do
gier

Samoobsługowa stacja naprawy
rowerów I

Samoobsługowa stacja naprawy
rowerów II

Modernizacja poprzez wymianę nawierzchni 163 m
odcinka ul. Wczasowa i 12m odcinka ul. Mała Góra,
Zawada
Osiedle Zawada.
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów to
funkcjonalny element miejskiej architektury.
Wyposażona jest ona w pompkę i podstawowe
zestawy narzędzi rowerowych. Stoły do gier
w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy i chińczyka
Wojska Polskiego
zwiększą
atrakcyjność
obiektu
sportowego.
Zainstalowane zostaną ławki, kosze na śmieci oraz
stojaki rowerowe. Teren wokół zostanie obsadzony
krzewami. Projekt zrealizowany będzie przy
ul. I Brygady (działka 3/6, obr. 068).
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów to
funkcjonalny element miejskiej architektury. Jest
wyposażona w pompkę i podstawowe zestawy
narzędzi rowerowych. Zainstalowana zostanie
Stare Miasto
ławka, kosz na śmieci oraz stojaki rowerowe. Stacja
znajdować się będzie przy nowopowstałym parkingu
przy Panoramie (działki nr 46/1, 46/3, 46/4 obr.
027), os. Stare Miasto.
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów to
funkcjonalny element miejskiej architektury. Jest
wyposażona w pompkę i podstawowe zestawy
narzędzi rowerowych. Zainstalowana zostanie
ławka, kosz na śmieci oraz stojaki rowerowe. Stacja
znajdować się będzie przy ul. Witosa
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Przetakówka

120 750,00 zł

45 700,00 zł

9 970,00 zł

9 970,00 zł

Samoobsługowa stacja naprawy
rowerów V

Samoobsługowa stacja naprawy
rowerów VI

Bezpieczne przejście dla pieszych
- czyli wzbogacenie infrastruktury
ciągów pieszych.

"Nowosądeckie centrum
aktywnego wypoczynku"

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów to
funkcjonalny element miejskiej architektury. Jest
wyposażona w pompkę i podstawowe zestawy
narzędzi rowerowych. Zainstalowana zostanie
ławka, kosz na śmieci oraz stojaki rowerowe. Stacja
znajdować
się
będzie
przy
skrzyżowaniu
ul. Królowej
Jadwigi
i
ul.
Nawojowskiej.
(os. Millenium)
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów to
funkcjonalny element miejskiej architektury. Jest
wyposażona w pompkę i podstawowe zestawy
narzędzi rowerowych. Zainstalowana zostanie
ławka, kosz na śmieci oraz stojaki rowerowe. Stacja
znajdować się będzie przy ul. Ogrodowej
(os. Wólki)
Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych
składającego się z nawierzchni antypoślizgowej,
lamp LED oświetlających "zebrę", znaków D-6 i lamp
ostrzegawczych przy ul. Lwowskiej (wjazd do
Miasteczka Galicyjskiego). Wykonanie nawierzchni
antypoślizgowej na przejściach dla pieszych przy
ul. Lwowskiej (w okolicy budynku 174) oraz przy
ul. Piątkowskiej (skrzyżowanie z ul. Lwowską).
Miejsce do rekreacji i wypoczynku w bezpośrednim
sąsiedztwie ścieżki EuroVelo i zatoczki autobusowej
zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej. W ramach tego
zadania będą wykonane: siłownia zewnętrzna
dostosowana do osób niepełnosprawnych, zestaw do
ćwiczeń workout, stoliki i ławki, stojaki na rowery.
Wykonane
zostanie
utwardzenie
oraz
uporządkowanie terenu.
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Millenium

9 970,00 zł

Wólki

9 970,00 zł

Piątkowa

57 100,00 zł

Wólki

98 597,00 zł

Boisko do siatkówki o podłożu
piaskowym z elementami
zabawowymi dla dzieci

Bezpieczne osiedle - Bezpieczni
mieszkańcy

Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej oraz
wyposażenie
w
zabawki
zwinnościowe
i sprawnościowe placu zabaw dla dzieci z terenu
Osiedla Nawojowska.
Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu
remontu już istniejącej infrastruktury i wymianę
starych płytek na kostkę betonową. Remont ciągów
pieszych znajdujący się: przy ulicy Sienkiewicza
pomiędzy ul. Źródlaną a Zygmuntowską (obr. 92,
dział 119); fragmentu ciągu pieszego znajdującego
się przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 16 przy
wejściu na osiedle obok sklepu ABC (obr. 89,
działka 89); chodnik wewnątrz osiedla przy bloku
Sienkiewicza 17 (obr. 89, działka 83/7). Istniejące
zjazdy z kostki pozostają w stanie istniejącym bez
konieczności remontu.

Nawojowska

99 800,00 zł

Szujskiego

61 409,50 zł

"Dobre drogi na Przetakówce"

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na
ul. Kochanowskiego, począwszy od ul. Hallera
w kierunku potoku Łubinka.

Przetakówka

92 998,00 zł

"Nowe parkingi na Helenie"

Budowa parkingu dla samochodów przy ul. Świętej
Heleny (działka 65/5 obręb 25) oraz remont
nawierzchni jezdni.

Helena

131 927,00 zł

"Dobry parking na Barskim"

Budowa
nowoczesnego
parkingu
dla
wielu
samochodów
na
Osiedlu
Barskim.
Remont
istniejącego
oraz
rozbudowa
(powiększenie)
parkingu u zbiegu ulic Barskiej i Broniewskiego.
Utwardzone zostanie ok. 312 m2 terenu.

Barskie

77 890,00 zł
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"A teraz głosujemy bo chcemy
piękny chodnik"

Remont istniejącego chodnika przy ul. Barskiej na
odcinku od ul. Librantowskiej w kierunku granicy
miasta oraz budowa nowego chodnika przy
ul. Barskiej, od miejsca gdzie kończy się istniejący
chodnik w kierunku granicy miasta.
Budowa
parkingu
dla
samochodów
przy
ul. Kochanowskiego,
pomiędzy
ul.
Kołłątaja
a ul. Tuwima.
Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na
ul Westerplatte, począwszy od ul. Sucharskiego
w kierunku ul. Lwowskiej.

Kochanowskiego

111 063,00 zł

Kochanowskiego

25 000,00 zł

Westerplatte

44 443,00 zł

Budowa ogólnodostępnego,
ogrodzonego placu zabaw na
osiedlu Falkowa.

Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu
zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 11
przy ul. Długoszowskiego 126 (działka 12/6 obr. 44).
Montaż
na
bezpiecznej
nawierzchni
wielofunkcyjnych
zestawów
zabawowych,
huśtawek, bujaków, karuzeli oraz ławek.

Falkowa

97 740,00 zł

ABC Utwardzenie terenów
zielonych na Osiedlu
Przydworcowym

Utwardzenie
terenów
zielonych
płytami
betonowymi ażurowymi ze zbrojeniem. Na Osiedlu
Przydworcowym
w
pobliżu
zabudowań
wielorodzinnych- Limanowskiego 3, Limanowskiego
11 i Daszyńskiego 1. Pozwoli to poprawę
bezpieczeństwa i estetykę na osiedlu. W tej chwili
nawierzchnia trawiasta jest zniszczona, a po
dokonaniu inwestycji z w/w projektu uchroni ją
przed degradacją.

Przydworcowe

47 389,00 zł

"Więcej parkingów "
"Bezpieczna droga do szkoły"
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ABC Romantyczna promenada do
źródełka nad Żeglarką

Poprawa
bezpieczeństwa
poprzez
montaż
oświetlenia i monitoringu wzdłuż potoku Żeglarka,
miedzy ogródkami działkowymi ul. Mickiewicza
i Jadwigi Wolskiej wraz z małą architekturą przy
źródełku wody siarczkowej. Montaż ławek wzdłuż
traktu. Wyłożenie placu przy źródełku kostką,
montaż ławek przy źródełku, rzeźby ogrodowej
w stylu greckim, oświetlenia.

Wólki

98 597,00 zł

ABC Bezpieczne Ogrodzenie przy
Szkole Podstawowej nr 14 w
Nowym Sączu

Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu.
Obecne wymaga pilnej wymiany.

Biegonice

125 908,00 zł

"Seniorom dla zdrowia i pogody
ducha"

Projekt
zakłada
cykl
imprez
kulturalnych
i rekreacyjnych oraz badań profilaktycznych dla
seniorów z osiedla Millenium. Celem projektu jest
integracja pokoleniowa, zagospodarowanie czasów
wolnego seniorów a także wykonanie badań
profilaktycznych w kierunku chorób onkologicznych,
układu krążenia, oczu, układu kostnego.

Millenium

54 730,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych
poprzez doświetlenie istniejących
przejść dla pieszych na
skrzyżowaniu ulic Freislera
i Traugutta zgodnie
z obowiązującymi normami
dotyczącymi przejść dla pieszych

Realizacja projektu polega na zamontowaniu
specjalnych dedykowanych latarni doświetlających
przejście dla pieszych. Wykonane będą 2 przejścia
dla pieszych jedno przy ul. Traugutta i jedno przy
ul. Freislera od strony przystanku autobusowego. Na
każdym przejściu będą montowane po dwie lampy.

Gorzków

70 200,00 zł
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Wesołe Podwórko - plac zabaw
przy Szkole Podstawowej 9
w Nowym Sączu

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym
Sączu będzie stanowił wydzielone miejsce
(ogrodzone) na miękkim podłożu, przeznaczone do
zabawy dla dzieci różnych grup wiekowych -10 lat,
na którym będą znajdować się różne urządzenia.
W ramach tego zadania będą wykonane: bezpieczna
nawierzchnia
z
poliuretanu,
piaskownicami,
zjeżdżalnia, huśtawka, huśtawka na desce tzw.
ważka, karuzela, bujak sprężynowy, drabinki
(drewniane lub metalowe) oraz inne zestawy
zabawowe, stoliki i ławki dla opiekunów bawiących
się dzieci.

Kaduk

65 692,00 zł

Mieszkańcy bliżej siebie - cykl
spotkań kulturalnych dla
mieszkańców Osiedla Centrum

Festyny i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dnia
dziecka, Mikołajki i Andrzejki. Wycieczki i wyjścia
do teatru dla seniorów np. do Wadowic, Krakowa,
Częstochowy, Krynicy. Imprezy okolicznościowe
zorganizowane będą na świetlicy osiedlowej
Al. Wolności 39 a

Centrum

27 000,00 zł

Przetakówka

71 300,00 zł

Rekreacyjno - edukacyjny skwer
dla rodzin, dzieci, zwierząt,
spacerowiczów, rowerzystów,
turystów - dla każdego.

Zagospodarowanie Skweru Dra Jerzego Masiora nad
rzeką Kamienicą u zbiegu ul. Tarnowskiej,
Paderewskiego i Kraszewskiego. Zaplanowane
działania będą obejmować: - wykonanie kolorowego
podświetlenia Pomnika Sybiraków umiejscowionego
na skwerze oraz podświetlenia całego skweru;
usytuowanie 1 ławki wraz z zadaszeniem oraz
4 ławek parkowych obustronnych,
a także
zadaszonej ławki dla matek z przewijakiem dla
dzieci; obsadzenie kwiatami zejścia z ulicy
Paderewskiego, wykonanie klombu oraz obsadzenie
krzewami
liściastymi;
montaż
zadaszonego
multimedialnego ekranu dotykowego z systemem
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Kompleks rekreacyjno -sportowy
z placem zabaw na osiedlu
"Zawada"

"Budżet Obywatelski dla
spragnionych"

audio, który umożliwi zapoznanie się z historią
Przetakówki, sylwetką Jerzego Masiora i jego
dorobkiem poetyckim i malarskim, ze szczególnym
uwzględnieniem utworów poświęconych Nowemu
Sączowi, a także filmy, publikacje prasowe,
audycje radiowe i sztuki teatralne, poprawę
dostępności dla niepełnosprawnych i od strony
ul. Paderewskiego; realizację na zachodniej ścianie
stacji trafo muralu nawiązującego do postaci
Jerzego Masiora i jego twórczości poetyckiej cytat; usytuowanie fontanny wody pitnej (tzw.
poidełka) dla ludzi i zwierząt; zainstalowanie na
skraju skweru stojaka na rowery - 5 stanowisk oraz
montaż kosza na śmieci segregowane i odchody
zwierząt.
Projekt zakłada realizację ogrodzonego placu
zabaw dla najmłodszych przy Szkole Podstawowej
nr 16 w Nowym Sączu (działka nr 443/2 obr. 116).
Plac zabaw dla dzieci zawiera kącik dla malucha
oraz dzieci przedszkolnych, w którym znajdą się
urządzenia takie jak: huśtawki, zjeżdżalnie,
piramida, domki, piaskownica oraz tyrolka (linowa
zjeżdżalnia).
Budowa
wielofunkcyjnej
strefy
wypoczynku
i aktywizowanie
mieszkańców.
W
strefie
wypoczynku wykonane zostanie utwardzenie
podłoża
pod
planowaną
wiatę
biesiadną,
o wymiarach 5 m x 8 m, stół, ławki, kosz na śmieci.
W ramach aktywizacji mieszkańców zaplanowano:
zimowa i letnia impreza integracyjna, spotkanie dla
seniorów „Wyjazd po dawkę kultury”.
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Zawada

146 608,00 zł

Zabełcze

76 450,00 zł

Bezpieczne osiedle Falkowa - czyli
wzbogacenie infrastruktury
parkingów na terenie osiedla
Falkowa.

Atrakcyjnie i wesoło - mini plac
zabaw na osiedlu Przydworcowe

Festiwal pn. "Obozowisko
średniowieczne"

Budowa bezpiecznego parkingu dla mieszkańców
osiedla Falkowa orz wszystkich pozostałych
mieszkańców miasta korzystających z leśnego
kompleksu Lasku Falkowskiego oraz sąsiadujących
ogródków działkowych. Parking znajdować się
będzie przy kapliczce pw. Św. Antoniego.
Projekt obejmuje zakup i montaż urządzenia
wielofunkcyjnego
ze
zjeżdżalnią
(ew. zjeżdżalniami) przeznaczonego dla dzieci
w wieku 3+, z bezpiecznymi schodkami dla
maluchów i mini ścianką wspinaczkową dla
starszych dzieci z elementami edukacyjnymi. Mini
plac zabaw znajdować się będzie pomiędzy blokami
ul. Zamenhofa 4 i ul. Zamenhofa 8 (obr. 31 dział
13/10).
Projekt przewiduje utworzenie terenu rekreacyjnosportowego, na którym zostaną zamontowane
urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych,
również dla osób niepełnosprawnych. Tego typu
inwestycja będzie umożliwiała również zacieśnianie
więzi osobowych. Zadanie polega na: - wykonaniu
projektu siłowni, - zakup i montaż urządzeń siłowni
plenerowej (zestaw street workout, prasa nożna,
wioślarz wolnostojący, wahadło + twister, orbitrek,
wyciskacz siedzący + wyciskacz górny dla
niepełnosprawnych,
jeździec),
wykonanie
nawierzchni i zagospodarowanie terenu, małej
architektury, - oświetleniu terenu, - wykonanie
monitoringu. Obozowisko wczesnośredniowieczne
prezentacja oraz rekonstrukcja różnych aspektów
życia codziennego z wczesnego średniowiecza (X-XI
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Falkowa

97 741,00 zł

Przydworcowe

47 000,00 zł

Poręba Mała

15 000,00 zł

Budowa siłowni "Pod Chmurką".

ABC Taras widokowy na Kocich
Plantach

wiek). Przez cały czas trwania festiwalu dostępne
będą stanowiska łucznicze oraz oszczepnicze,
Akademia Małego Wojownika, gdzie dzieci
i młodzież będą mogły spróbować walki bezpieczną
bronią wykonaną z filcu i lnu, oraz przymierzyć
repliki
oryginalnego
wczesnośredniowiecznego
uzbrojenia. Podczas festiwalu zaprezentowane
zostanie: uzbrojenie z X wieku oraz pokaz walki
wojów
z
wykorzystaniem
różnego
rodzaju
wczesnośredniowiecznego
oręża,
starcia
wczesnośredniowiecznych drużyn oraz kręgi walki
(kręgi
honoru oraz kręgi
zdrady), sceny
fabularyzowane z wczesnośredniowiecznego życia,
obozowisko
wczesnośredniowieczne,
turniej
pojedynków wojowników, turniej walki o most,
turniej łuczniczy, bitwa o Gród. Festiwal zakończy
się koncertem Zespołu grającego muzykę tradycyjną
i średniowieczną np. Zespół „DAJ OGNIA”.
Projekt zakłada budowę małej siłowni polowej na
istniejącym podłożu trawiastym na placu sportoworekreacyjnym przy ulicy Mała Poręba. Siłownia
składać się będzie z 5 elementów do ćwiczeń: Prasy
ręcznej; Orbitreka; Biegacza; Wioślarza; Motyla.
Remont i przebudowa tarasu widokowego na Kocich
Plantach z wykorzystaniem ukształtowania terenu.
Konstrukcja pozwalająca na wejście kilku osób
i w sposób
bezpieczny
dająca
możliwość
podziwiania panoramy rozciągającej się ze wzgórza.
Taras znajduje się na końcu wzgórza w najwyższym
punkcie,
z wykorzystaniem
dawnego
zejścia
(działka nr 127, obr. 088)
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Poręba Mała

35 000,00 zł

Szujskiego

63 877,00 zł

Doposażenie placu zabaw

Projekt zakłada zakup i montaż zestawu
systemowego placu zabaw przeznaczonego dla
dzieci w różnym wieku życia, przy placu sportoworekreacyjnym przy ul. Mała Poręba. Plac zabaw
wyposażony zostanie w :
1. Zestaw systemowy - duży, czterowieżowy,
częściowo zadaszony, wyposażony w trzy różne
zjeżdżalnie, pomosty i wejścia oraz elementy
wspinaczkowe i edukacyjne.
2. Huśtawkę wahadłową dwustanowiskową.
3. Huśtawkę wahadłową Bocianie Gniazdo. Montaż
na istniejącym gruncie trawiastym. Plac zabaw
wykonany z elementów plastikowych i metalowych
posiadający certyfikat bezpieczeństwa. Będą mogły
z niego korzystać dzieci przebywające na terenie
os. Poręba Mała oraz dzieci mieszkańców osiedla.
Teren placu jest terenem ogólnodostępnym,
ogrodzonym i zamykanym.

Poręba Mała

70 862,00 zł

Prezydent Miasta Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel
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