Lista propozycji projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego Miasta Biała Podlaska na rok 2019.
NUMER
PROJEKTU

1
2
3
4
5
6

TYTUŁ
Ścieżka zdrowia od juniora do seniora siłownia zewnętrzna, boisko do plażówki Akademicka 8
Budowa parkingu wzdłuż
ul. Niemcewicza, monitoring oraz
przejście dla pieszych
Budowa miejsc parkingowych przy
ul. Kopernika 14-24
Centrum sportu i rekreacji "Janowska
Arena"
Wyspa Piotrusia Pana - plac zabaw przy
PS 17 ul. Zygmunta Starego
Wykonanie systemu monitoringu
wizyjnego w rejonie ul. Kr. Jadwigi
i Z. Augusta

7

Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej

8

Ulepszenie ul. Augusta Fieldorfa

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ZAKRES

OBSZAR

ogólnodostępna siłownia na powietrzu, boisko do siatkówki plażowej,
mała architektura, szachy
budowa parkingu przy ul. Niemcewicza, wybudowanie wysepki dla
pieszych montaż dwóch kamer wizyjnych oraz budowa miejsca
postojowego dla karetek
budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika
14-24 (wymiana trylinki na kostkę betonową, wyrównanie terenu)
rozbudowa strefy rekreacyjnej "Janowska Arena" - urządzenia
zabawowe, siłownia zewnętrzna, utwardzenie terenu
plac zabaw - miejsce przygody, akcji, zabawy dla dzieci w wieku
przedszkolnym
7 kamer monitorujących: Rondo I Brygady Kom. J. Piłsudskiego i
Marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, przejście w budynku
Terebelska 72, ul. Zygmunta Augusta, ul. Królowej Jadwigi, SP 9
budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Podmiejskiej na odcinku
o długości 350 m
ulepszenie drogi gruntowej na odcinku 200 m (1000m2) poprzez
ułożenie kostki brukowej

Wykonanie chodnika przy ul. Żeromskiego
wykonanie ciągu pieszego - chodnika o szerokości 1,5 m wzdłuż
od Al. Jana Pawła II w kierunku
ul. Żeromskiego od Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej
ogólnodostępny teren rekreacyjny na terenie ZSO nr 3 przy
Plac rekreacyjny "JEDYNECZKA" przy SP 1
ul. Narutowicza - plac zabaw, siłownia, stół do tenisa stołowego,
ul. Narutowicza,
szachy, chińczyk
remont chodnika - wymiana obrzeży betonowych nawierzchnia z
Remont chodnika wzdłuż ul. Artyleryjskiej
kostki brukowej
Budowa boiska wielofunkcyjnego,
budowa boiska wielofunkcyjnego ogrodzonego o nawierzchni
poliuretanowego osiedle Rataja –
poliuretanowej: boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej oraz
ul. Rewakowicza
boisko do gry w tenisa.
budowa oświetlenia ul. Powstańców od posesji nr 29A do końca
Budowa oświetlenia ul. Powstańców
drogi asfaltowej - odcinek o dł. 500 m
Teren rekreacyjny przy ul. Zagrodowej - III
siłownia zewnętrzna oraz uzupełnienie placu zabaw
etap
Remont chodnika przy ul. Kościuszki
wymiana chodnika oraz naprawa terenu pasa zieleni pomiędzy
nr 7; 11; 13
chodnikiem a ulicą; długość chodnika 230 m (460 m2)
Remont chodnika wzdłuż ul. Sidorskiej
Remont chodnika wzdłuż ul. Sidorskiej (od budynku Sidorska 12 do
oraz budowa parkingu przy ul. Piaskowej wjazdu na parking SAS) oraz budowa parkingu przy ul. Piaskowej 2
Chodnik przy Cmentarzu jeńców włoskich
kontynuacja remontu chodnika wzdłuż ul. Łukaszyńskiej oraz
oraz kontynuacja chodnika wzdłuż
chodnik wokół cmentarza jeńców włoskich
ul. Łukaszyńskiej
Utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego przy
budowa ciągu pieszo-jezdnego w technologii uproszczonej - odcinek
ul. Jagodowej
drogi łączący ul. Twardą z ul. Wolską
Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" - tor przeszkód do jazdy
Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" rowerem zaprojektowanych w takiej kolejności, by możliwe było
kontynuacja budowy SKATEPARKU
utrzymanie prędkości bez pedałowania - kontynuacja budowy
SKATEPARKU

1

2

3

4

5

6
7

