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LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA NA 2022 ROK 

PROJEKTY MAŁE 

Lp. Tytuł Skrócony opis Osiedle Koszt 

1 
Budowa altany 
ogrodowej 

Wykonanie altany drewnianej, wraz z dachem (gont lub 
blacha). Podłoże betonowe, kostka lub drewniane. Ławki 
metalowe lub drewniane. Stolik. Budowa grilla lub jego 
zakup. 

Podłęże 10 000 zł 

2 
Budowa placu 
zabaw na osiedlu 
Mokrzyszów 

Budowa placu zabaw przy ul. Wrzosowej na osiedlu 
Mokrzyszów. Planowany plac zabaw zlokalizowany byłby 
na działce nr 1399/21 należącej do Miasta Tarnobrzeg. 
Niwelacja i wyrównanie terenu, przygotowanie 
nawierzchni pod urządzenia zabawowe, obsiew trawą 
terenu, ogrodzenie terenu oraz zakup  i montażu 
urządzeń zabawowych. 

Mokrzyszów 20 000 zł 

3 

Czyszczenie i 
malowanie 
elewacji budynku 
Domu 
Osiedlowego w 
Miechocinie 

Czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej i detali 
architektonicznych budynku Domu Osiedlowego, to jest 
obramień okiennych, boni elewacyjnych na narożnikach 
budynku, gzymsu dekoracyjnego wieńczącego ściany 
parteru budynku o łącznej pow. 302 m2 waz z remontem 
spękań i miejscowych ubytków w obrębie tynków 
elewacyjnych zewnętrznych. 

Miechocin 20 000 zł 

4 
Dokończenie placu 
zabaw przy ulicy 
Kopernika 2, 4 i 6 

Projekt w swym zakresie obejmuje dokończenie 
rozpoczętej w 2019 roku inwestycji związanej z 
przebudową placu zabaw zlokalizowanym w sąsiedztwie 
bloków 2, 4 i 6 przy ulicy Kopernika, w zakresie 
rzeczowym obejmuje budowę nowego ogrodzenia oraz 
instalacje dwóch nowych urządzeń zabawowych 
tj. huśtawek oraz urządzenia linowego do wspinania dla 
dzieci. 

Siarkowiec 20 000 zł 

5 

Dostawa i montaż 
urządzeń placu 
zabaw ul. Leszka 
Białego 
w Tarnobrzegu 

Budowa obiektów małej architektury w miejscu 
publicznym o powierzchni 93,10 m kw wraz 
z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z mat 
gumowych. Ustawienie dwóch elementów zabawowych 
tj. huśtawka potrójna, bujak konik, dodatkowe 
wyposażenie to ławka z oparciem i tablica z 
regulaminem. 

Piastów 20 000 zł 

6 
Montaż huśtawki 
dwumodułowej 

Montaż huśtawki dwumodułowej na istniejącym placu 
zabaw. Jeden moduł huśtawki typu bocianie gniazdo, 
drugi huśtawka normalna. 

Sielec 20 000 zł 

7 
Mural "Tarnobrzeg 
- Naprzód w 
kierunku gwiazd" 

Realizacja zaprojektowanego zewnętrznego muralu o 
powierzchni około 70 m2, na którego wykonanie 
przeznaczono jedną ze ścian budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. 

Stare Miasto 17 700 zł 

8 
Naprawa części 
ulicy i chodnika z 
kostki brukowej 

Wykonanie remontu kapitalnego jezdni z kostki 
brukowej - zdemontowanie kostki i dokonanie 
wyrównania poprzez podsypkę i powrotne ułożenie  - 
120mb. Wykonanie remontu części chodnika - 
zdemontowanie kostki brukowej, usuniecie korzeni 
drzew, dokonanie podsypki celem wyrównania i 
ponowne ułożenie - 80 mb. 

Wielopole 20 000 zł 
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Lp. Tytuł Skrócony opis Osiedle Koszt 

9 
Odwodnienie ul. 
Bema cz. II. 

Likwidacja zastoisk wodnych powstałych po opadach 
deszczu. 

Sobów 20 000 zł 

10 
Pieszy bezpieczny 
na drodze 

Wykonanie oznakowania poziomego 
grubowarstwowego w formie linii akustyczno — 
wibracyjnych przed przejściem dla pieszych 
na ul. Wisłostrada od strony wiaduktu. Montaż lampy 
hybrydowej oświetlającej przejście dla pieszych ul. 
Wisłostrada od skrzyżowania z ul. Partyzantów. Montaż 
lustra drogowego poprawiającego widoczność wyjazdu 
z ul. Różanej. Montaż 2 znaków drogowych B-33-20 
na ul. Szewskiej. 

Nagnajów 19 500 zł 

11 
Relaks na terenach 
zielonych Osiedla 
„Przywiśle" 

Dostawa wraz z montażem: ławek, koszy parkowych, 
stojaka na rowery oraz zestawów na odchody 
czworonożnych pupili. Proponowane: Ławka min. 150, 
rura gięta, z oparciem (jak uprzednio); kosz uliczny 
w konstrukcji betonowej lub stylowej stalowy; kosz na 
psie odchody w podobnym stylu; stojak na rowery 
stalowy z rur min 5-stanowisk. Zalecany dobór w 
podobnym stylu architektonicznym. 

Przywiśle 19 950 zł 

12 
Remont Alei 
Lipowej na Osiedlu 
Dzików 

Wykonania utwardzenia terenu Alei Lipowej, wymiany 
obrzeży betonowych na odcinku objętym utwardzeniem. 

Dzików 20 000 zł 

13 
Siłownia na 
Dębowej Polanie 

Budowa siłowni na terenach Dębowej Polany. 
Przygotowanie podłoża z kostki brukowej o powierzchni 
ok. 150 m kw. oraz zakupienie i zamontowanie urządzeń 
do wyposażenia osiedlowej siłowni na wolnym 
powietrzu. 

Zakrzów 20 000 zł 

14 
Wiaty stadionowe 
dla zawodników 
na Euroboisku 

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż dwóch wiat 
stadionowych dla zawodników rezerwowych 
(określanych również mianem boksów rezerwowych) 
na Euroboisku przy Szkole Podstawowej Nr 10 im. 
Janusza Korczaka w Tarnobrzegu (osiedle Serbinów). 

Serbinów 20 000 zł 

15 

Wyczyszczenie 
stawu przy remizie 
OSP Tarnobrzeg 
os. Wielowieś 

Wyczyszczenie i odmulenie stawu. Wielowieś 20 000 zł 

 


