Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska na rok 2022,
zakwalifikowanych do głosowania.
PROJEKTY DUŻE
NR

TYTUŁ

OPIS

LOKALIZACJA

1

Boisko poprawi warunki aktywnego spędzania czasu wolnego
Na boisko zawsze blisko! Budowa boiska
mieszkańców miasta oraz umożliwi realizację działań zapewniających
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych
prawidłowy rozwój psycho-fizyczny uczniów szkoły specjalnej.

2

Park linowy i trampoliny "Pod dębami"

Park linowy oraz zestaw modułowych trampolin do użytku
zewnętrznego.

Park u zbiegu ul. Kąpielowej
i ul. Łukaszyńskiej

3

Mieszkańcy bliżej natury - miasteczko
ekologiczne

Miasteczko wpłynie na podniesienie świadomości proekologicznej
mieszkańców, zachęci do zdrowego trybu życia w zgodzie z naturą.

Teren przy schronisku dla
zwierząt ul. Olszowa

4

NASZE BOISKO - remont boiska
wielofunkcyjnego przy ZSOI (SP5) ul. Sidorska 30

Boisko poprawi warunki aktywnego spędzania czasu wolnego
mieszkańców miasta oraz umożliwi realizację działań zapewniających
prawidłowy rozwój psycho-fizyczny uczniów.

teren przy SP 5 ul. Sidorska 30

5

Ścieżka rowerowa wzdłuż Al. Jana Pawła II
(odcinek nad doliną rzeki Krzny)

Wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem
mostu po kolejce wąskotorowej zwiększy bezpieczeństwo ruchu
pieszych i rowerzystów wzdłuż Al. Jana Pawła II.

Al. Jana Pawła II (odcinek nad
doliną rzeki Krzny)

6

Książka w zasięgu ręki - czytaj tu i teraz

Zakup 2 książkomatów zwiększy dostępność zasobów Miejskiej
Biblioteki Publicznej i przyczynie się do popularyzacji czytelnictwa.

Parking przy ul. Bieńkowskiego
oraz przystanek autobusowy
okolice ronda na ul. Lubelskiej

7

Spinamy ścieżki- budowa ścieżki pieszorowerowej przy ul. Kosynierów – etap I

Budowa ścieżki pozwoli na aktywizację zdrowotną mieszkańców oraz
umożliwi docelowo połączenie istniejących ścieżek przy ul. Północnej i wzdłuż ul. Kosynierów
ul. Brzeskiej oraz budowanej w ul. Podmiejskiej.

8

Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9
- cz. I

Budowa bazy lekkoatletycznej pozwoli na aktywizację zdrowotną
mieszkańców.

Plac Zespołu Szkół Specjalnych
ul. Orzechowa 58

Teren SP 9 ul. Zygmunta
Augusta 2

PROJEKTY MAŁE
NR

TYTUŁ

OPIS

LOKALIZACJA

9

Ścieżka rowerowa przy ul. Akademickiej – etap II

Rozbudowa istniejącej ścieżki przy ul. Akademickiej zwiększy
bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, pozwoli na aktywizację
zdrowotną mieszkańców.

ul. Akademicka
od ul. Sygietyńskiego
do ul. Studenckiej

10

Budki lęgowe dla ptaków

Budki lęgowe zapewnią ptakom odpowiednie warunki rozmnażania,
czego efektem będzie zmniejszenie populacji komarów oraz edukacja
ekologiczna i ochrona środowiska.

Tereny miejskich parków, szkół
i przedszkoli

11

Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół nr 9
- cz. II

Budowa bazy lekkoatletycznej pozwoli na aktywizację zdrowotną
mieszkańców.

Teren SP 9 ul. Zygmunta
Augusta 2

12

Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego Os. Rataja

Uporządkowanie terenu wzbogacenie istniejącej infrastruktury o
Teren rekreacyjny przy
nowe urządzenia zabawowe oraz górka do zjazdu na sankach pozwolą
ul. Rewakowicza
na integrację mieszkańców oraz aktywny wypoczynek.

13

Wielosektorowe boisko do piłki siatkowej
plażowej

Kompleks 3 boisk do plażówki zachęci mieszkańców miasta do
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz upowszechni
piłkę siatkową w mieście.

Teren SP 6 ul. Leszczynowa 16

14

Budowa chodnika przy ul. Sosnowej (od ul.
Długiej do ul. Wyzwolenia)

Chodnik poprawi warunki bezpieczeństwa pieszych.

ul. Sosnowa

15

Budowa bezpłatnych miejsc postojowych przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Utwardzenie części pobocza ul. Jana II Kazimierza umożliwi bezpłatny
postój samochodów osób korzystających z usług szpitala.

ul. Jana II Kazimierza

16

Rowerowy plac zabaw "PUMPTRACK" rozbudowa

Rozbudowa placu rowerowego zachęci do aktywności fizycznej wielu
mieszkańców miasta.

Teren rekreacyjny przy
ul. Świerkowej

17

Przyjazny wypoczynek w parku Zofii Las

Budowa alejek z Parku "Zofii Las" poprawi estetykę parku i stworzy
przyjazne warunki wypoczynku.

Park Zofii Las

18

Budowa ul. Kasztanowej wraz z chodnikiem

Inwestycja poprawi warunki dojazdu do szkoły oraz zwiększy
bezpieczeństwo pieszych.

ul. Kasztanowa

19

Bezpieczna Szkoła – Szkoła Społeczna - parking
i przejścia dla pieszych

Aktywne przejście dla pieszych z doświetleniem w przebiegu
Al. Solidarności, przejście dla pieszych w ul. Langiewicza oraz budowa
parkingu przy Społecznej Szkole Podstawowej zwiększy
bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły oraz wszystkich
użytkowników.

20

Modernizacja i wyposażenie hali sportowej SP nr 3

Modernizacja oraz doposażenie obiektów sportowych szkoły zachęci
mieszkańców do aktywności fizycznej.

Teren SP 3 ul. Sportowa 7

21

Pies i kot w mieście - wspólna sprawa

Ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji,
kastracji oraz chipowania zwierząt właścicielskich i wolnożyjących.

Całe miasto

22

FIT-PARK ZDROWIA

23

Remont kładki po kolejce wąskotorowej

24

Skatepark

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez stworzenie warunków
aktywnego spędzania czasu.
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż
Al. Jana Pawła II.

Aleja Solidarności oraz
ul. Langiewicza

Teren zielony przy
ul. Bieńkowskiego
Al. Jana Pawła II

Budowa skateparku dla dzieci i młodzieży zachęci mieszkańców miasta
ul. Madler
do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

