Lista propozycji projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska na rok 2018.
ZAKRES
OBSZAR 1

1

Remont chodników wzdłuż ul. Kopernika.

remont chodników wzdłuż ul. Kopernika na wysokości
budynków Kopernika 3 i 5 oraz na odcinku od budynku
Kopernika 2 do ulicy Warszawskiej oraz na odcinku
od budynku Kopernika 12A do ulicy 34 Pułku Piechoty

2

Budowa parkingu przy ul. 34 Pułku Piechoty
ul. Pokoju w Białej Podlaskiej.

miejsca postojowe przy ul. 34 Pułku Piechoty
naprzeciwko Stowarzyszenia Wspólny Świat

3

Utwardzenie ul. Szczytowej.

wykonanie nawierzchni części ul. Szczytowej
w technologii uproszczonej

4

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika.

budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika
pomiędzy ul. 34 Pułku Piechoty a ul. Akademicką

OBSZAR 2

Miejsce rekreacji i integracji mieszkaoców
ul. Marsz. J. Piłsudskiego i Sitnickiej.

uporządkowanie zieleni, urządzenia zabawowe i fitness
pomiędzy blokami ul. Marsz. J. Piłsudskiego 45 i 47 oraz
ul. Sitnicka 24.

6

Janowska mój dom.

rozbudowa strefy rekreacyjnej "Janowska Arena" –
urządzenia zabawowe oraz remont parkingu przy bloku
ul. Janowska 80

7

Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z
modernizacją parkingu przy ul. Anny
Jagiellonki.

remont miejsc parkingowych, bezpieczne przejście
dla pieszych, budowa odcinka chodnika ul. Anny
Jagiellonki naprzeciwko supermarketu

8

Ulepszenie ul. Augusta Fieldorfa.

nawierzchnia ulicy z kostki brukowej na odcinku 130 m
pow. 650 m 2

9

Kompleks sportowy dla osiedla Jagiellooskiego.

urządzenia do streetworkoutu na terenie SP 9

5

OBSZAR 3

10

Przedłużenie nawierzchni ulicy Żeromskiego.

budowa drogi w technologii uproszczonej
ul. Żeromskiego od bloku nr 45 do bloku 56

11

Remont chodnika wzdłuż ul. Artyleryjskiej.

wymiana obrzeży betonowych, ułożenie kostki
betonowej

12

Rozbudowa boiska miejskiego - plac zabaw
i teren wypoczynku dla mieszkaoców osiedla
Rataja (Francuska).

miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkaoców osiedla
Rataja, ul. Żeromskiego, Podmiejskiej, Kol. Francuskiej
(boisko przy ul. Rewakowicza)

OBSZAR 4
13

Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy
ul. Zagrodowej.

budowa wiaty zadaszonej, wyposażenie placu zabaw,
siłownia odkryta

OBSZAR 5

14

Modernizacja ul. Leszczynowej na odcinku
od ul. Orzechowej do ul. Łukaszyoskiej.

przebudowa zjazdów, miejsca postojowe, przejścia
dla pieszych oraz nowa nawierzchnia odcinka
ul. Leszczynowej

15

Modernizacja chodnika przy ul. Łukaszyoskiej
i wokół Przedszkola Samorządowego nr 14
w Białej Podlaskiej.

modernizacja chodnika przy ul. Łukaszyoskiej i wokół
ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 14 wzdłuż
fragmentu ul. Na Skarpie

16

"Aktywna Rodzina" teren rekreacyjny
przy ul. Sikorskiego.

przestrzeo rekreacyjno- wypoczynkowa –urządzenia
zabawowe i fitness, uporządkowanie zieleni

17

Budowa integracyjnego placu zabaw i edukacji
przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

Urządzenia zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych
oraz zagospodarowanie terenu na "Zieloną Salę
Lekcyjną"

18

Parking XXI wieku - modernizacja terenu przy
ul. Sidorskiej 102.

budowa parkingu wraz z częściowym ogrodzeniem
i oświetleniem

OBSZAR 6

19

Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie
terenu zielonego przy ul. Twardej.

stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla
mieszkaoców osiedla Słoneczne Wzgórze -modernizacja
placu zabaw i zagospodarowanie terenu zielonego przy
ul. Twardej.

20

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią dla Szkoły Podstawowej nr 3.

modernizacja części boiska o nawierzchni asfaltowej
poprzez naniesienie poliuretanu i instalację
odpowiedniego sprzętu sportowego

OBSZAR 7
21

Siłownia na otwartym powietrzu oraz plac
zabaw z elementami skateparku.

siłownia na wolnym powietrzu oraz plac zabaw
z elementami skateparku przy ul. Świerkowej

22

Zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Podleśnej i Drzewieckiego, naprawa
przystanków na osiedlu "Za Torami".

zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Podleśnej i ul. Drzewieckiego, przegląd
i naprawa pozostałych wiat na osiedlu " Za Torami"

23

Przedłużenie nawierzchni ul. Grabarskiej.

budowa drogi w technologii uproszczonej
ul. Grabarska od ul. Lotników Podlaskich

24

Park osiedlowy WOLA przy ul. Wyzwolenia,
Drzewieckiego, Kruczej.

uporządkowanie i zagospodarowanie terenu - usunięcie
dzikorosnących krzewów, zniszczonych drzew i zieleni
martwej - budowa alejek, uzupełnienie o roślinnośd
parkową, mała architektura i oświetlenie

