Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska na rok 2023, zakwalifikowanych do głosowania.

Nr
Tytuł
1 Remont chodnika – ul. Kąpielowa
2 Bezpieczna droga do szkoły
3
4
5
6

Budynek wielofunkcyjny na cmentarzu
komunalnym
„STREFA ZDROWIA NAD KRZNĄ” tężnia
solankowa oraz miejsce do morsowania
Spinamy ścieżki – ścieżka pieszo-rowerowa
przy ul. Okopowej
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Aleja Jana
Pawła II

Nr
Tytuł
1 Ścieżka biegowa „Na Skarpie”
2 Bezpieczne Zielone Miasto – II etap ścieżki
rowerowo-dydaktycznej
3 Kieszonkowy park „LEGENDY BIALSKIEJ
DYDAKTYKI”
4 Boisko wielofunkcyjne na os. Sielczyk
5 Ekologiczny świat AZYLU

PROJEKTY DUŻE
Opis
Remont chodnika przy ul. Kąpielowej od Noclegowni do ul. Sidorskiej
Budowa chodnika przy ul. Lipowej pomiędzy ul. Al. Jana Pawła II i ul.
Podmiejską
Budowa budynku wielofunkcyjnego na cmentarzu komunalnym w ramach,
którego powstanie m. in. miejsce na ołtarz, ławeczki, zieleo i oświetlenie
Budowa tężni solankowej oraz drewnianego tarasu do zejścia do rzeki w celu
morsowania lub wędkowania, a obok drewnianej wiaty do przebierania się
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po północnej stronie ul. Okopowej spinająca
ścieżki rowerowe z ul. Terebelskiej i ul. Janowskiej
Wybudowanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego z uwzględnieniem mostu po
kolejce wąskotorowej zwiększy bezpieczeostwo ruchu pieszych i rowerzystów
wzdłuż Al. Jana Pawła II
PROJEKTY ŚREDNIE
Opis
Budowa ścieżki biegowej po obwodzie działki 2227/12
Rozbudowa istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Akademickiej do ul.
Studenckiej i targowej zakooczona wiatą rowerową na terenie ZSO nr 4
Instalacja ławek, nasadzenia zieleni, montaż tablicy upamiętniającej legendy
bialskiej dydaktyki
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Budowa Ekojurty + montaż instalacji fotowoltaicznej + pompy ciepła

Lokalizacja
ul. Kąpielowa
ul. Lipowa
ul. Cmentarna
ul. Na Skarpie
ul. Okopowa
ul. Aleja Jana Pawła

Lokalizacja
ul. Na Skarpie
ul. Akademicka, Ul. Targowa
ul. Madller, ul. Łuczyckiej
ul. Sielczyk 10
ul. Olszowa 4

Nr
Tytuł
1 Wykonanie monumentu upamiętniającego
rocznicę założenia Podlaskiej Wytwórni
Samolotów
2 Budowa ul. Fieldorfa i ul. Wroczyoskiego
3

Budki lęgowe dla ptaków

4

8

Parking ul. Langiewicza przy Społecznej
Szkole Podstawowej
Zielona Podlaska
Centrum lekkoatletyczne przy Zespole Szkół
w Białej Podlaskiej
Wiata rekreacyjna z ławkami i toaletą
miejską na placu zabaw przy ul. Terebelskiej
Ogród sensoryczny dla dzieci

9

Ratuj życie z AED

5
6
7

10 Higiena i sport to zdrowie
11 Ekologiczny sad miejski
12 „OSIEDLOWA POTAŃCÓWKA” – cykl 8
wydarzeo w całym mieście
13 Bialski labirynt edukacyjny

PROJEKTY MAŁE
Opis
Wykonanie elementów monumentu upamiętniającego rocznicę założenia
Podlaskiej Wytwórni Samolotów.

Lokalizacja

Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy ul. Fieldorfa i ul.
Wroczyoskiego
Projekt polega na zakupie i montażu budek lęgowych dla ptaków w parkach
miejskich, osiedlach oraz okolicach szkół i przedszkoli
Wyrównanie terenu i utwardzenie placu przy Społecznej Szkole Podstawowej

ul. Fieldorfa, ul. Wroczyoskiego

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Biała Podlaska
Rozbudowa bazy lekkoatletycznej na boisku Zespołu Szkół, poprzez wykonanie
alejki szutrowej do nordic walking oraz stanowiska do skoku w dal
Montaż wiaty rekreacyjnej, ławek, stolików i toalety na placu zabaw przy ul.
Terebelskiej
Budowa ogrodu sensorycznego (ścieżka sensoryczna, grill, stół piknikowy,
domek eco, zabawki, budki lęgowe)
Zakup i montaż 22 defibrylatorów we wskazanych lokalizacjach na terenie
miasta Biała Podlaska
Generalny remont szatni i łazienek w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 6
Nasadzenia drzew owocowych, krzewów owocowych, instalacja budek dla
owadów pożytecznych
Cykl 8 wydarzeo we wskazanych lokalizacjach w formie potaocówek z muzyką
tematyczną
Budowa labiryntu z elementami edukacyjnymi

Teren miasta Biała Podlaska
ul. Zygmunta Augusta 2

Teren miasta Biała Podlaska
ul. Sielczyk 10

ul. Terebelska 52-54
ul. Akademicka 8
Teren miasta Biała Podlaska
ul. Leszczynowa 12-16
ul. Zamkowa
Teren miasta Biała Podlaska
ul. Aleja Tysiąclecia przy Targowisku
Miejskim

