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Nazwa projektu 

 
Dane Zarządu 

Osiedla 
 

 
Opis projektu 

 
Szacunkowy 

koszt 
przedsięwzięcia 

 

 
Uwagi 

 

1. Ulepszenie mini 
boiska do piłki 
nożnej przy Szkole 
Podstawowej Nr 11 
im. H. Jordana  
w Przemyślu. 

  

Zarząd Osiedla Nr 1 
„Stare Miasto” 

Projekt zakłada ulepszenia 
istniejącego mini boiska do 
piłki nożnej na terenie 
działek należących do Szkoły 
Podstawowej Nr 11 im.  
H. Jordana w Przemyślu.  
W ramach projektu 
zrealizowane zostałoby 
zamierzenie o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym. 

19 500,00 Pozytywnie 

 

2. Rodzinne miejsce 
rekreacji  
i wypoczynku – 
przy szkole 
podstawowej Nr 1 
im. Henryka 
Sienkiewicza  
w Przemyślu  
– Etap I. 

 

Zarząd Osiedla Nr 1 
„Stare Miasto” 

Projekt zakłada 
zagospodarowania terenu 
na rodzinne miejsce 
rekreacji i wypoczynku przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 
im. H. Sienkiewicza w 
Przemyślu, które miałoby 
służyć wszystkim 
mieszkańcom dzielnicy 
starego miasta oraz uczniom 
Szkoły. 

18 900,00 Pozytywnie 

 

3. Modernizacja 
boiska do piłki 
nożnej oraz remont 
boiska do 
koszykówki przy 
szkole 
Podstawowej nr 16  
w zespole Szkół z 
Oddziałami 
Integracyjnymi im. 
Orląt Lwowskich w 
Przemyślu. 

  

Zarząd Osiedla Nr 2 
„Kmiecie” 

Projekt zakłada poszerzenie 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej poprzez 
modernizację boiska do piłki 
nożnej na terenie osiedla 
„Kmiecie” oraz remont 
boiska do koszykówki  
przy Szkole Podstawowej  
Nr 16 w Zespole Szkół  
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Orląt Lwowskich w 
Przemyślu wraz z zakupem 
urządzeń rekreacyjno-
sportowych. 

55 000,00 Warunkowo 
pozytywnie – 
wymaga 
dodatkowych 
uzgodnień   
z Regionalnym 
Zarządem 
Gospodarki 
Wodnej zgodnie  
z art. 88l ust. 1  
pkt 1 ustawy  
z 18 lipca 2001r. 
Prawo wodne. 

4. Punkt kamerowy 
na obiekcie 
przedszkola przy 
ul. Dolińskiego 4  
w Przemyślu – 
monitoring własny 
(bez podłączenia 
do sieci miejskiej). 

 

Zarząd Osiedla Nr 3 
„Warneńczyka” 

Projekt dotyczy wykonania 
punktu kamerowego 
obsługującego teren 
przejścia pieszego łączącego 
ul. Dolińskiego z ul. 
Goszczyńskiego przy terenie 
przedszkola miejskiego na 
ul. Dolińskiego nr 4, które 
poprawi warunki 
bezpieczeństwa 
mieszkańców. Lokalizacja 3 
kamer. 

26 000,00 Pozytywnie 
 

5. Oświetlenie 
Osiedla na Stawach 
– Etap II. 

 

Zarząd Osiedla Nr 3 
„Warneńczyka” 

Projekt zakłada wykonanie 
oświetlenia  
na osiedlu „Warneńczyka” – 
ciąg dalszy realizacji 
inwestycji w części 

22 500,00 Pozytywnie 

 



mieszkalnej osiedla. 
Realizacja projektu zwiększy 
poczucie bezpieczeństwa  
i poprawi warunki życia 
mieszkańców, jak  
i użytkowników osiedla. 

6. Budowa sieci 
oświetleniowej na 
ulicy Sanatoryjnej  
– Etap I. 

 

Zarząd Osiedla Nr 4 
„Lipowica” 

Projekt zakłada wykonanie 
oświetlenia na osiedlu 
„Lipowica”. Pierwszym 
etapem będzie postawienie 
czterech lamp. Wieczorową 
porą na ulicy panuje 
kompletna ciemność. 
Budowa sieci 
oświetleniowej jest jedną  
z głównych potrzeb 
mieszkańców ulicy. 

20 000,00 Pozytywnie – 
możliwe 
ograniczenie 
zakresu zadania ze 
względu na 
częściowo 
nieuregulowany 
stan prawny 

 

7. Bezpieczna Szkoła 
– Parking – Miejsca 
Postojowe. 

 

Zarząd Osiedla Nr 5 
„Salezjańskie” 

Projekt zakłada utworzenia 
parkingu na terenie Szkoły 
Podstawowej Nr 4  
w Przemyślu. Planowana 
liczba miejsc postojowo-
parkingowych – 10. 
Realizacja projektu przede 
wszystkim poprawi 
bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

50 000,00 Pozytywnie 
 

 

8. Monitoring osiedla 
Kazanów. 
 

  

Zarząd Osiedla Nr 6 
„Kazanów” 

Projekt zakłada montaż 
masztu z kamerą na terenie 
osiedla „Kazanów” 
usytuowany w 3 miejscach, 
który umożliwi całodobową 
obserwację i rejestrację 
zachodzących wydarzeń 
dbając o bezpieczeństwo 
mieszkańców osiedla. 

49 000,00 Warunkowo 
pozytywnie – 
wymaga 
dodatkowych 
uzgodnień w 
zakresie 
technologii  
i umiejscowienia 

9. Budowa 
oświetlenia 
schodów łącznika  
ul. Czwartaków  
z ul. Pułaskiego. 

 

Zarząd Osiedla Nr 6 
„Kazanów” 

Projekt zakłada budowę 
oświetlenia schodów 
łącznika ul. Czwartaków  
z ul. Pułaskiego na terenie 
osiedla „Kazanów”, który 
poprawi widoczność oraz 
bezpieczeństwo 
mieszkańców osiedla. 

12 000,00 Pozytywnie 

 

10. Montaż słupów 
ogłoszeniowych. 

  

Zarząd Osiedla Nr 6 
„Kazanów” 

Projekt zakłada montaż 
dwóch słupów 
ogłoszeniowych na terenie 
osiedla „Kazanów”, które 
pozwolą mieszkańcom na 
przegląd informacji  
o wystawach, imprezach 
odbywających się  
w mieście. 

5 300,00 Warunkowo 
pozytywnie – 
wymaga 
dodatkowych 
uzgodnień 
dotyczących 
umiejscowienia 

11. Siłownia 
plenerowa Winna 
Góra. 

  

Zarząd Osiedla Nr 7 
„Winna Góra” 

Projekt zakłada 
zagospodarowanie punktu 
widokowego przy ul. B. 
Chrobrego oraz budowę 
kompleksu rekreacyjno-
wypoczynkowego, który 

22 080,00 Pozytywnie 

 



będzie usytuowany przy 
punkcie widokowym. 
Osiedle „Winna Góra” ze 
względu na swoje położenie 
i walory przyrodniczo-
architektoniczne jest licznie 
odwiedzane przez 
mieszkańców Przemyśla 
chcących spędzać czas na 
świeżym powietrzu. 

12. Mini siłownia na 
powietrzu. 

Zarząd Osiedla Nr 8  
„Rogozińskiego” 

Projekt zakłada budowę 
mini siłowni zlokalizowanej  
Pomiędzy ogrodami 
działowymi a boiskiem 
wielofunkcyjnym przy  
ul. Focha.  W okolicy osiedla 
brak jest urządzeń do 
ćwiczeń na wolnym 
powietrzu dla rozwoju 
fizycznego. Ruch na świeżym 
powietrzu wzmacnia więzy 
rodzinne i wpływa 
pozytywnie na rozwój 
młodzieży. Przyczynia się 
również do aktywności 
fizycznej ludzi starszych co 
wpływa korzystnie na 
zdrowie.  

23 000,00 Pozytywnie 

 

13. Rewitalizacja 
przejścia 
podziemnego 
Krasińskiego-
Borelowskiego.  

  

Zarząd Osiedla Nr 9 
„Krasińskiego” 

Projekt zakłada odnowienie 
przejścia podziemnego 
znajdującego się na terenie 
osiedla „Krasińskiego”. 
Poprawa estetyki 
pozytywnie wpłynie na 
odbiór przechodniów  
i zachęci do korzystania  
z tego pieszego ciągu 
komunikacyjnego. 

40 520,00 Pozytywnie 

 

14. Przygotowanie 
terenu na potrzeby 
rekreacji przy 
wielopokoleniowy
m parku 
wypoczynku sportu 
i rekreacji . 

 

Zarząd Osiedla Nr 10 
„Kopernika” 

Projekt zakłada 
uporządkowanie terenu  
na potrzeby rekreacji, który 
znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zrealizowanej inwestycji  
pn. „Wielopokoleniowy  
Park Wypoczynku Sportu  
i Rekreacji” – Etap I i II”. 
Realizacja projektu poprawi 
bezpieczeństwo i komfort  
z użytkowania tego terenu. 

6 000,00 Warunkowo 
pozytywnie – 
wymaga 
dodatkowych 
uzgodnień co do 
zakresu prac 

 

15. Oświetlenie części 
ul. Wybrzeże 
Prezydenta W. 
Wilsona. 

  

Zarząd Osiedla Nr 10 
„Kopernika” 

Projekt zakłada 
umieszczenia trzech lamp 
ulicznych przy ul. Wybrzeże 
Prezydenta W. Wilsona  
w Przemyślu. Budowa 
oświetlenia zwiększy 
poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańcom miasta oraz 
osiedla „Kopernika”. 

26 000,00 Pozytywnie 
 

 



16. Budowa sieci 
oświetleniowej  
ul. Piaskowa w 
Przemyślu. 

  

Zarząd Osiedla Nr 11 
„Lwowskie” 

Projekt dotyczy wykonania 
sieci oświetleniowej ulicy 
Piaskowej na terenie  
osiedla „Lwowskie”, która 
poprawi warunki życia  
i funkcjonowania oraz 
bezpieczeństwo 
zamieszkujących na tym 
terenie osób. 

26 000,00 Pozytywnie 

 

17. Przebudowa 
chodnika strona 
prawa i lewa ul. B. 
Głowackiego. 

 

Zarząd Osiedla Nr 12 
„W. Łukasińskiego” 

Projekt zakłada przebudowę 
chodnika ul. Głowackiego na 
terenie osiedla 
„Łukasińskiego”, który 
zapewni bezpieczeństwo 
ruchu pieszego, komfortu 
poruszania się oraz jego 
estetyki. 

55 000,00 Pozytywnie 

 

18. Wykonanie 
dodatkowego 
oświetlenia ulic: 
Czachowskiego, 
Regera i Piasta 
Kołodzieja na 
terenie osiedla Nr 
13 „Przemysława”. 

Zarząd Osiedla Nr 13 
„Przemysława” 

Projekt zakłada ustawienie 
dodatkowego oświetlenia 
na osiedlu „Przemysława”, 
które poprawi komfort 
codziennego korzystania  
z ulic oraz poprawi 
bezpieczeństwo 
mieszkańców osiedla. 

15 200,00 Pozytywnie 

 

19. Ciąg pieszy z kostki 
betonowej 
brukowej. 
Wykonanie 
utwardzenia ścieżki 
komunikacyjnej 
łączącej  
ul. Federkiewicza  
z ul. Popiełuszki. 

Zarząd Osiedla Nr 13 
„Przemysława” 

Projekt dotyczy wykonania 
utwardzenia ścieżki 
komunikacyjnej na terenie 
osiedla „Przemysława”, 
która poprawi komfort 
codziennego korzystania ze 
ścieżki oraz poprawi 
bezpieczeństwo 
mieszkańców osiedla. 

19 000,00 Pozytywnie 

 

20. Przebudowa  
ul. Krótkiej   
– dł. 157 mb. 

 

Zarząd Osiedla Nr 14 
„Słowackiego” 

Projekt zakłada remont ulicy 
Krótkiej, która wymaga 
pilnej przebudowy. Jej 
naprawa umożliwi 
mieszkańcom dojazd do pól 
maszynami rolniczymi. 

20 000,00 Pozytywnie 

 

21. Oświetlenie 
drogowe ul. 
Koszykowej  
– I Etap. 

 

Zarząd Osiedla Nr 15 
„Konopnickiej” 

Projekt zakłada wykonania 
oświetlenia na terenie 
osiedla „Konopnickiej”. 
Pierwszy etap zakłada 
wykonanie projektu 
budowlanego na całość 
oświetlenia ul. Koszykowej. 

19 750,00 Pozytywnie 

 

22. Plac Zabaw 
„Tuwima”. 

 

Zarząd Osiedla Nr 16 
„Mickiewicza” 

Projekt ma na celu 
przywrócenie funkcji terenu 
zielonego przy ul. Tuwima, 
celem poprawy estetyki 
obszaru starego miasta oraz 
warunków życia 
mieszkańców pobliskich 
kamienic. W ramach 
projektu proponuje się 
wykonanie placu zabaw 
wraz z wyposażeniem. 

24 770,00 Warunkowo 
pozytywnie – 
wymaga uzyskania 
akceptacji 
Dyrektora CKZiU  
Nr 2 w Przemyślu  

 



23. Plac zabaw dla 
dzieci. 

  

Zarząd Osiedla Nr 17 
„Zielonka” 

Projekt zakłada 
zagospodarowania terenu 
rekreacyjno-sportowego,  
w ramach którego zostanie 
zagospodarowany plac na 
potrzeby najmłodszych przy 
ul. Ziemowita. Wkład własny 
mieszkańców osiedla 
„Zielonka” to przygotowanie 
terenu do montażu 
urządzeń. 

20 000,00 Pozytywnie 

 

24. Budowa 
oświetlenia na 
zjeździe z ulicy 
Bielskiego na ulicę 
Łętowską. 

 

Zarząd Osiedla Nr 18 
„Rycerskie” 

Projekt zakłada budowę 
oświetlenia na osiedlu 
Rycerskim, które zapewni 
lepsze bezpieczeństwo 
mieszkańców, a w 
szczególności dzieci. 

35 583,00 Pozytywnie 

 

25. Opracowanie 
dokumentacji 
oświetlenia ulicy 
Gen. Andersa wraz 
z pracami 
budowlanymi – I 
etap (3 lamp).  

Zarząd Osiedla Nr 19 
„Krakowskie” 

Projekt zakłada budowę 
oświetlenia na terenie 
osiedla „Krakowskie”, które 
poprawiłby komfort 
codziennego korzystania 
oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców osiedla. W I 
etapie projekt zakłada 
wykonanie 3 lamp.  

20 000,00 Pozytywnie 
 

26. Wykonanie 
dokumentacji 
kanalizacji 
deszczowej. 

 

Zarząd Osiedla Nr 20 
„Za Wiarem” 

Projekt dotyczy wykonania 
dokumentacji kanalizacji 
deszczowej drogi 
wewnętrznej osiedla „Za 
Wiarem”. Przedmiotowa 
droga jest jedynym dojściem 
do garaży i ogródków 
działkowych. 

20 000,00 Pozytywnie 

 

27. Modernizacja 
świetlicy 
osiedlowej  
„Kruhel Wielki”. 

 

Zarząd Osiedla Nr 21 
„Kruhel Wielki” 

Projekt zakłada 
modernizację świetlicy 
osiedlowej mieszczącej się 
na terenie osiedla „Kruhel 
Wielki”, w tym stan 
techniczny budynku, 
poprawa warunków 
sanitarno-higienicznych. 

19 998,85 Warunkowo 
pozytywnie – 
konieczność 
uregulowania 
stanu prawnego  

 

 


