
 

 

 

Lp. Nazwa Projektu Dane Zarządu   
Osiedla 

Opis projektu Szacunkowy koszt 
projektu 

Rozstrzygnięcie 

1. Przeprowadzenie    pilotażu 
nowoczesnego systemu zbierania 
odpadów na terenie Starego 
Miasta w postaci montażu 
podziemnego pojemnika na 
odpady. 

Zarząd Osiedla 
Nr 1 „Stare 
Miasto” 

Projekt zakłada montaż podziemnego 
pojemnika na odpady w rejonie Placu 
Rybiego będącego alternatywą dla 
obecnie ustawionych pojemników  
tradycyjnych. 
 

37 000,00  Zaakceptowany warunkowo ze względu na 
konieczność przeprowadzenia uzgodnień  z 
podmiotami zewnętrznymi oraz ewentualne e 
problemy z infrastrukturą podziemną 
 
Jednostki odpowiedzialne: RIF+GK+ZDM 

2. 1. Modernizacja boiska do piłki 
nożnej położonego przy ul. Wyb. 
Ojca Św. Jana Pawła II. 
 

Zarząd Osiedla 
Nr 2 „Kmiecie” 

Projekt zakłada wmontowanie  
na stałe 4 ławek miejskich (po 2 ławki 
po stronach bocznych boiska) oraz 
zamontowanie tzw. piłko chwytów  
od strony rzeki San (ok. 90 metrów 
bieżących: do wysokości 180 cm- 
siatka metalowa, do wysokości 400 m 
siatka materiałowa zamocowana  
na słupach). 

Łącznie 54 200,00 
34 000,00 
(montaż ławek-
4 000,00  
montaż piłko chwytów 
- 30 000,00)  
 
 
 

Zaakceptowany 
 
Jednostki odpowiedzialne: RIF 

 2. Modernizacja boiska do 
koszykówki przy Zespole Szkół  
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Orląt Lwowskich. 

Zarząd Osiedla 
Nr 2 „Kmiecie” 

Projekt zakłada zamontowanie 
dodatkowych dwóch atestowanych 
koszy wraz z obręczami do gry oraz 
pomalowanie linii do gry na podłożu. 

10 000,00 
 

Zaakceptowany 
 
Jednostki odpowiedzialne: RIF 

 3. Modernizacja zejścia (schodów)  
do boiska do piłki siatkowej 
plażowej przy ul. Wyb.  Ojca Św. 
Jana Pawła II. 
 

Zarząd Osiedla 
Nr 2 „Kmiecie” 

Projekt zakłada modernizację zejścia 
(schodów) na boisko do piłki siatkowej 
plażowej, remont poręczy oraz 
zastosowanie wszystkich metod 
budowlanych w celu możliwości 
przejechania wózka dziecięcego  
i wózka inwalidzkiego. 

5 200,00 
 

Zaakceptowany z zastrzeżeniem, że ze 
względu na duży spadek nie będzie 
możliwe dostosowanie do wymogów 
przewidzianych dla osób 
niepełnosprawnych 
Uwaga: wartość wg kosztorysu 
inwestorskiego wynosi 8 183,00 PLN. 
 

Wykaz zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla 2018 

wraz z rozstrzygnięciem 



 

 

Jednostki odpowiedzialne: ZDM+RIF 

 4. Uzbrojenie Parku Sportowo- 
Rekreacyjnego „Kmiecie” 
w chodnik z kostki brukowej 
łączący deptak spacerowy  
z parkiem przy ul. Wyb. Ojca Św. 
Jana Pawła II. 
 

Zarząd Osiedla 
Nr 2 „Kmiecie” 

Projekt zakłada wybudowanie 
dodatkowego zejścia (chodnika)  
o długości do 20 m z kostki brukowej 
łączącego deptak nad Sanem  
z istniejącym już  Parkiem Sportowo-
Rekreacyjnym „Kmiecie”. 

5 000,00 Zaakceptowany 
 
Uwaga: wartość wg kosztorysu 
inwestorskiego wynosi 6 303,00 PLN przy 
szerokości chodnika równej 2,0m. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM+RIF 

3.  1. Budowa oświetlenia Osiedla na 
Stawach – ETAP 3. 
 

Zarząd Osiedla 
Nr 3 
„Warneńczyka” 

Projekt zakłada kontynuację budowy 
oświetlenia przy ulicy Goszczyńskiego,  
od nr 35 do nr 47 (postawienie  
4 lamp). 

18 000,00 
 
 
 

Zaakceptowany 
 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

 2. Budowa oświetlenia ul. 
Onufrego 
Zagłoby – ETAP 1. 

Zarząd Osiedla 
Nr 3 
„Warneńczyka” 

Projekt zakłada budowę oświetlenia 
ulicy Onufrego Zagłoby od nr 4 do  
nr 10 (postawienie 2 lamp i linii 
kablowej na dł. 100 m). 
 

10 000,00 Zaakceptowany warunkowo: konieczność 
uzyskania zgód właścicieli nieruchomości 
na przebieg linii i posadowienie słupów do 
31.03.2018 r. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

4. Budowa sieci oświetleniowej  
na ulicy Obronnej - ETAP 1. 

Zarząd Osiedla  
Nr 4 „Lipowica” 

Projekt zakłada budowę oświetlenia 
ul. Obronnej (ETAP 1 -  postawienie  
5 lamp wraz z linią kablową 
podziemną). 
 

25 000,00 Zaakceptowany warunkowo: konieczność 
uzyskania zgód właścicieli nieruchomości 
na przebieg linii i posadowienie słupów do 
31.03.2018 r. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

5. 1. Poprawa jakości życia 
mieszkańców osiedla nr 5. 

Zarząd Osiedla 
Nr 5 
„Salezjańskie” 

Budowa nowoczesnego placu  
zabaw dla dzieci przy ul. Glazera, 
pomiędzy budynkami nr 24 a nr 26,  
w miejscu obecnego placu zabaw. 

33 000,00 
 

Zaakceptowany  
 
 
Jednostki odpowiedzialne: RIF 

 2. Poprawa bezpieczeństwa życia 
mieszkańców osiedla nr 5.  

Zarząd Osiedla 
Nr 5 
„Salezjańskie” 

Instalacja kamery on-line podłączonej 
do Centrum Monitoringu Miejskiego 
na skrzyżowaniu ul. Św. Jana i 
Salezjańskiej 

15 000,00 Zaakceptowany 
 
 
Jednostki odpowiedzialne: SM 

  Zarząd Osiedla Instalacja dwóch kamer punktowych 
na terenie osiedla 

 Odrzucony.  



 

 

Nr 5 
„Salezjańskie” 

Straż Miejska po szczegółowej analizie 
zaproponowanych miejsc wskazała, że ze 
względu na konfigurację terenu oraz 
bujną roślinność zainstalowane kamery 
będą miały bardzo ograniczoną 
widoczność, co powoduje że ich 
efektywność będzie niewielka. Ponadto 
odległość pomiędzy miejscami powoduje, 
że będą to odrębne, nieskomunikowane 
ze sobą punkty posiadające odrębne 
rejestratory obrazu. Realizując tę 
propozycję należałoby w najbliższych 
budynkach wyodrębnić pomieszczenia na 
potrzeby tych rejestratorów, bez dostępu 
osób trzecich co jest niemożliwe (bloki 
mieszkalne). 
 
Środki  zostały przeznaczone na budowę 
placu zabawa pomiędzy blokami Glazera 
24 i 26 
Jednostka odpowiedzialna: SM 

6. 1. Modernizacja chodnika przy ul. 
Opalińskiego 
 

Zarząd Osiedla 
Nr 6 „Kazanów” 

Projekt zakłada remont chodnika przy 
ul. Opalińskiego, od wjazdu do garaży 
do transformatora 
  

50 000,00 Zaakceptowany w ograniczonym kwotą 
zakresie  
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

 2. Budowa plenerowej mini 
siłowni dla seniorów 

Zarząd Osiedla 
Nr 6 „Kazanów” 

Projekt zakłada budowę plenerowej 
mini siłowni na terenie SP6 

15 300,00 Zaakceptowany 
Jednostki odpowiedzialne: RIF 

7. 1. Rozbudowa siłowni plenerowej 
na osiedlu „Winna Góra”. 

Zarząd Osiedla 
Nr 7 „Winna 
Góra” 

Projekt zakłada kontynuację inwestycji 
powstałej w ramach  
BO 2017. Inwestycja polega  
na zamontowaniu urządzenia fitness 
(orbitrek + słup nośny +prasa nożna) 
oraz zasadzeniu żywopłotu od strony 
sąsiadującego z siłownią ogródka 

11 000,00 Zaakceptowany 
 
 
Jednostki odpowiedzialne: RIF 



 

 

działkowego. Żywopłot na długości  
35 m przy rozstawie sadzonek co  
0,5 m. Sadzonki zabezpieczone taśmą 
ogrodniczą o wysokości 0,4 m. 
Utwardzenie nawierzchni kostką 
brukową na podbudowie z kruszywa 
wokół obecnych i projektowanych 
sprzętów. 

 2. Remont ciągu pieszo -
rowerowego na osiedlu „Winna 
Góra”. 

Zarząd Osiedla 
Nr 7 „Winna 
Góra” 

Projekt zakłada remont ciągu pieszo- 
rowerowego między ul. Chrobrego  
a ul. Wyspiańskiego. Zadanie polega na 
zdemontowaniu betonowych płytek i 
obrzeży, przygotowaniu podłoża oraz 
ułożeniu nowych obrzeży i nawierzchni 
z kostki brukowej. 

14 000,00 Zaakceptowany w ograniczonym kwotą 
zakresie  
 
Uwaga: wartość całego zadania wg 
kosztorysu inwestorskiego wynosi 21 
741,00 PLN. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM  

8. Modernizacja boiska położonego 
przy  ul. Focha. 

Zarząd Osiedla 
Nr 8 
„Rogozińskiego” 

Projekt zakłada wykonanie na siłowni 
ogrodzenia oraz budowę oświetlenia 
boiska i siłowni. 

25 000,00 Zaakceptowany  
 
Jednostki odpowiedzialne: RIF + ZDM  

9. Przebudowa przejścia 
podziemnego na skrzyżowaniu 
Krasińskiego, Focha i 
Borelowskiego 

Zarząd Osiedla 
Nr 9  
„Krasińskiego” 

Kontynuacja zadania z 2017 43 060,00 Zaakceptowany w ograniczonym kwotą 
zakresie  
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM  
 
 

 Zakup i instalacja sterownika 
jednoprocesowego dla 
sygnalizacji świetlnej przy 
wyjeździe z ulicy Krasińskiego na 
Pl. Konstytucji 3 Maja  

Zarząd Osiedla 
Nr 9 
„Krasińskiego” 

Zakup i instalacja sterownika 
jednoprocesowego dla sygnalizacji 
świetlnej  ułatwi kierowcom 
przemieszczanie się na tym 
newralgicznym skrzyżowaniu i 
zmniejszy ruch na ul. Wyb. Ojca Św. 
Jana Pawła II, gdzie kierowcy zrobili 
sobie objazd przez ul. Klasztorną 

 Odrzucony. Zakup i wymiana sterownika 
jednoprocesorowego jest bezzasadna 
ponieważ:  

- zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r sterownik powinien być wyposażony w 
co najmniej dwa niezależne układy 
nadzorujące poprawność jego działania 



 

 

Proponowana kwota 30.000,- zł (załącznik nr 1-4  do rozporządzenia w 
sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach),  

- zakup i wymiana na sterownik 
dwuprocesorowy, którego koszt wyniesie  
ok 30 000,00 zł, nic nie wniesie bez 
wprowadzenia zmiany organizacji ruchu 
na tym skrzyżowaniu, w celu zmiany 
organizacji ruchu należałoby 
przeprowadzić aktualne badania natężenia 
ruchu pojazdów i pieszych i opracować 
nowy program sygnalizacji świetlnej 
obejmujący wszystkie skrzyżowania w 
ciągu ul. 3-go Maja – ul. Jagiellońskiej,  
ul. Mickiewicza ze względu na koordynację 
ruchu kołowego (koszt dla wszystkich 
skrzyżowań około 120 000,00 zł bez 
kosztów wymiany starszego typu 
sterowników). Kwota dedykowana dla 
Osiedla została przeznaczona na 
dokończenie inwestycji rozpoczętej w 
2017 remont przejścia podziemnego 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

10. Remont nawierzchni chodnika 
przy ul. Reymonta. 

Zarząd Osiedla 
Nr  10 „Mikołaja 
Kopernika” 

Projekt zakłada remont i wymianę 
betonowych płyt chodnikowych, część 
od strony ul. Bogusławskiego  
w kierunku ul. Konopnickiej- prawa 
strona ok. 35 mb o szerokości 2,5 m  
(w całości 88 m2 powierzchni) oraz 
część od strony ul. Kopernika  
w kierunku ul. Konopnickiej- lewa 

31 680,00 Zaakceptowany 
 
Uwaga: wartość wg kosztorysu 
inwestorskiego wynosi 32 460,00 PLN. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM  
 



 

 

strona od wjazdu Reymonta 3  
do Reymonta 7 ok. 37 mb   (w całości  
65,5 m2 powierzchni). W przypadku 
niższych kosztów remontu, projekt 
zakłada naprawę pozostałych części 
chodników przy ul. Reymonta. 

11. Budowa chodnika z kostki 
brukowej betonowej przy  
ul. Topolowej. 

Zarząd Osiedla 
Nr  11 
„Lwowskie” 

Projekt zakłada budowę chodnika  
z kostki brukowej betonowej 
jednostronnie o długości 80 mb  
i szerokości 2,0 m. 

28 040,00 Zaakceptowany w ograniczonym kwotą 
zakresie  
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM  

12. Modernizacja ul. Stanisława 
Niewiadomskiego       wraz 
wykonaniem    części   chodnika 
i  remontem podwórza. 

Zarząd Osiedla 
Nr 12 
„Łukasińskiego” 

Projekt zakłada remont ulicy 
Niewiadomskiego i części chodnika  
po prawej stronie ulicy nr 2, nr 4, nr 6,  
po lewej stronie ulicy nr 3, nr 1  
do nr 6, ul. Moniuszki nr 3 i nr 5 oraz 
remont podwórza zlokalizowanego na 
końcu ul. Niewiadomskiego. 

53 916,00 Zaakceptowany w ograniczonym kwotą 
zakresie do modernizacji ulicy 
Niewiadomskiego 
Uwaga: wartość wg kosztorysu 
inwestorskiego wynosi 66 643,00 PLN. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM  

13. Budowa  oświetlenia  ul. Skalnej. Zarząd Osiedla 
Nr 13 
„Przemysława” 

Projekt zakłada budowę oświetlenia 
od ul. Tatarskiej w kierunku  
ul. Przemysława. 
 

33 480,00 Zaakceptowany warunkowo: konieczność 
uzyskania zgód właścicieli nieruchomości 
na przebieg linii i posadowienie słupów do 
31.03.2018 r. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM  

14. Dokończenie budowy chodnika 
przy ul. Herburtów. 

Zarząd Osiedla 
Nr  14 
„Słowackiego” 

Projekt zakłada przedłużenie  
chodnika w kierunku Pikulic przy  
ul. Herburtów - od skrzyżowania  
z  ul. Sobótki do granicy miasta 
(długość chodnika  120 m, szerokość 
1,20 m - łącznie 144 m2). 

25 000,00 Zaakceptowany  
Uwaga: wartość wg kosztorysu 
inwestorskiego wynosi 28 349,00 PLN. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

15. Budowa oświetlenia drogowego  
ul. Szańcowej. 

Zarząd Osiedla 
Nr  15 
„Konopnickiej” 

Projekt zakłada montaż 4 latarni 
oświetleniowych zlokalizowanych na 
ul. Szańcowej, od cerkwi w kierunku ul. 
Sybiraków. 

25 000,00 Zaakceptowany  
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM  
 



 

 

16. Plac  Zabaw Tuwima- ETAP 2. Zarząd Osiedla 
Nr  16 
„Mickiewicza” 

Projekt zakłada remont 
zejścia/schodów do placu zabaw  
wraz z wykonaniem zjazdu dla wózków 
dziecięcych i balustrady oraz montaż 
dwóch ławek  z oparciem. 

25 000,00 Zaakceptowany  
 
Jednostki odpowiedzialne: RIF 

17. Wzmocnienie pobocza jezdni 
ul. Grochowskiej. 

Zarząd Osiedla 
Nr 17 „Zielonka” 

Projekt zakłada utwardzenie  
i skropienie emulsją pobocza  
ul. Grochowskiej, na odcinku od kopca 
tatarskiego do łącznika z ul. Pasteura. 

25 000,00 Zaakceptowany w ograniczonym kwotą 
zakresie  
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

18. Modernizacja chodnika przy ul. 
Bielskiego. 

Zarząd Osiedla 
Nr 18 
„Rycerskie” 

Projekt zakłada remont chodnika  
od wjazdu na osiedle Bielskiego  
do ul. Grunwaldzkiej. 

35 800,00 Zaakceptowany w ograniczonym kwotą 
zakresie  
Przewidziana kwota gwarantuje 
wykonanie remontu cząstkowego 
polegającego na wymianie uszkodzonych 
płyt betonowych 50x50 na płyty  
w dobrym stanie technicznym 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

19. Budowa linii oświetlenia na 
słupach stalowych wzdłuż ul. Gen. 
Andersa – ciąg dalszy inwestycji  
z 2017 r. 

Zarząd Osiedla 
Nr 19 
„Krakowskie” 

Projekt zakłada kontynuację inwestycji 
rozpoczętej w ramach budżetu 
obywatelskiego 2017 

25 000,00 Zaakceptowany warunkowo: konieczność 
uzyskania zgód właścicieli nieruchomości 
na przebieg linii i posadowienie słupów do 
31.03.2018 r. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

20. Budowa oświetlenia na ul. Droga 
Hurecka. 

Zarząd Osiedla 
Nr 20  
„Za Wiarem” 

Projekt zakłada budowę latarni  
od istniejącego transformatora. Droga 
nie posiada chodnika, oświetlenie 
poprawi bezpieczeństwo na ulicy. 
 

25 000,00 Zaakceptowany warunkowo: konieczność 
uzyskania zgód właścicieli nieruchomości 
na przebieg linii i posadowienie słupów do 
31.03.2018 r. 
 
Jednostki odpowiedzialne: ZDM 

 

Zatwierdził: 

Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla 


