LISTY PROJEKTÓW ZADAŃ
zgłoszonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, które poddane będą pod głosowanie
ogółu mieszkańców.
Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

BARSKIE
Parking dla samochodów
obok Szkoły Podstawowej
nr 18

Remont (oraz budowa oświetlenia) istniejącego
parkingu u zbiegu ulic Barskiej i Broniewskiego na
działkach ewidencyjnych nr 22/4 i 22/2 obręb 19.

działki ewidencyjne nr 22/4
i 22/2 obręb 19.

122 472,00 zł

Zielone Płuca Nowego
Sącza – Osiedle Barskie

Projekt polega na wysianiu łąk kwietnych
i zasadzeniu krzewów na terenach zielonych wzdłuż
brzegu Łubinki. Celem projektu jest przeciwdziałanie
skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym
Sączu oraz zwiększenie obszaru i jakości terenów
zielonych, co doprowadzi do zmniejszenia
odczuwalnej temperatury w gorące dni oraz
lepszego stanu środowiska.

Tereny zielone przy rzece
Łubince - Obręb 019, Działki
ewidencyjne 32 oraz 8/3

40 400,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

BIEGONICE
Moje osiedle to moje
bezpieczeństwo- potrafię
pomagać!

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia
i sprzęt do ratowania ludzkiego życia. Defibrylatory
AED zostaną zlokalizowane w najbardziej
uczęszczanych miejscach w osiedlu i będą
dostępne całą dobę. Zostaną przeprowadzone
szkolenia dla mieszkańców dzielnicy. Kamera
termowizyjna i pojazd ratowniczy Quad pozwolą na
skuteczną walkę z COVID-19 i szybkie podjęcie działań
w trudnym terenie Biegonic.

ul. Towarowa 6, 33-300 Nowy
Sącz (Szkoła Podstawowa nr
14), ul. Węgierska 206, 33-300
Nowy Sącz (Świetlica
Środowiskowa) ul. Biegonicka
8, 33-300 Nowy Sącz (
Kościół Parafialny) ul.
Zakładników 1, 33-300 Nowy
Sącz (Remiza OSAP) ul.
Elektrodowa, 33-3000 Nowy
Sącz (stadion sportowy).

200 000,00 zł

Parking w Biegonicach,
nowy chodnik przy
Węgierskiej

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14
przy ul. Towarowej. Remont chodnika na Węgierskiej.

Miejsce postoju dla rodziców
i mieszkańców
korzystających z boiska przy
SP 14. Działka Nr 473 obr. 113,
chodnik od ul. Słowackiej.

200 299,00 zł

Sąsiedztwo ulicy Grodzkiej,
działka nr 69/1 obręb 088.

44 137,00 zł

CENTRUM
Nowy Parking na osiedlu
Centrum

Remont istniejącego parkingu, do wysokości
wnioskowanej kwoty.

Szacunkowy
koszt

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Z uśmiechem przez świat

Projekt zakłada organizację 3 festynów
dedykowanych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w różnych miesiącach. Planuje się,
aby wydarzenia odbyły się na placu Starej Sandecji
w Nowym Sączu. W projekcie wezmą udział chętne
dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Plac Stara Sandecja w Nowym
Sączu (na działce o nr 79,
obręb 088).

21 750,00 zł

Mieszkańcy razem- cykl
spotkań kulturalnych dla
mieszkańców OSIEDLA
CENTRUM

Festyn i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dzień
Dziecka, Mikołaj, Andrzejki, Spotkanie z Kolędą, Dzień
Babci i Dziadka, Kawiarniane spotkania, wycieczki dla
dzieci, wyjścia do teatru dla seniorów, warsztaty
florystyczne.

Świetlica osiedlowa
Al. Wolności 39a.

44 127,00 zł

Ulica Chruślicka, począwszy
od ul. Leśnej do
skrzyżowania z ulicą
Franciszka Nowowiejskiego;
obręb 122, działka
ewidencyjna 86.

41 945,00 zł

CHRUŚLICE
Kierunek: bezpieczna
droga na osiedlu
Chruślice

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy
Chruślickiej, począwszy od ulicy Leśnej do
skrzyżowania z ulicą Franciszka Nowowiejskiego, na
długości ok. 80 m

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

DĄBRÓWKA
"Dąbrówka Przyśpiesza,
Dąbrówka Pomaga,
Dąbrówka Trzyma się
Razem" - Budowa boiska
do koszykówki na Placu
Rekreacyjnym im.
Stanisława Janisza

Budowa boiska do koszykówki na Placu
Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy
ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka
w Nowym Sączu oraz wykonanie linii do piłki
siatkowej na niniejszym boisku.

Plac Rekreacyjny im.
Stanisława Janisza przy ul.
Bohaterów Orła Białego w
Nowym Sączu działka 95/4
obręb 109 Osiedle Dąbrówka.

150 313,00 zł

I Festiwal muzyki romskiej
i bałkańskiej "Ederlezi"

Organizacja I Festiwalu Muzyki Romskiej i Bałkańskiej
"EDERLEZI" - żywa muzyka, kolorowe stroje, taniec i
jedzenie. Integracja mieszkańców osiedla.

Plac – teren miasta przy
placu zabaw na Dąbrówce.

150 131,00 zł

Kierunek: bezpieczny
chodnik przy ulicy Majora
Henryka Dobrzańskiego

Przy ulicy Majora Henryka Dobrzańskiego istnieje
chodnik, ale jest on w opłakanym stanie. Nasza
propozycja do Budżetu Obywatelskiego zakłada
budowę nowego chodnika o szerokości 1,5 metrów
i długości co najmniej 315 metrów.

ul. Majora Henryka
Dobrzańskiego; obręb 111,
działka ewidencyjna 104/2.

150 313,00 zł

FALKOWA
Nowy asfalt na Falkowej

Projekt zakłada wykonanie nowego asfaltu na ulicy
Długoszowskiego od nr 132 do nr 115.

ul. Długoszowskiego.

100 000,00 zł

Kierunek: miejsce grillowe
- pokochaj Falkową

Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców
bezpiecznego miejsca do grillowania.

Działka na tzw. Skałkach.

155 586,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

GOŁĄBKOWICE
Sport to nasza pasja

Projekt zakłada zorganizowanie dwóch turniejów piłki
siatkowej, dwóch turniejów piłki nożnej oraz dwóch
turniejów piłki ręcznej na Osiedlu Gołąbkowice, a
dokładnie na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego
Sportowego w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 77 w
różnych miesiącach w ciągu roku. Wydarzenie
dedykowane dla dzieci i młodzieży.

IV Liceum Ogólnokształcące
Sportowe w Nowym Sączu, ul.
Nadbrzeżna 77 (nr działek
79/2, 77, 80/2- obręb 034
oraz działek 3/2, 2/2, 1/2 obręb 037.

30 000,00 zł

Remont parkingu przy
cmentarzu ul. Lwowska

Remont nawierzchni parkingu przy cmentarzu przy
ul. Lwowskiej, wykonanie i oznakowanie miejsc
parkingowych w tym przynajmniej jednego miejsca
dla osób niepełnosprawnych. Parking jest
wykorzystywany przede wszystkim przez osoby
udające się na pobliski cmentarz.

Parking przy cmentarzu ul.
Lwowska (w okolicy budynku
nr) – działka nr 10/1 oraz 11/3
w obrębie 035.

135 000,00 zł

Dokończenie ścieżki
pieszej

Przebudowa ścieżki pieszej od istniejącej ścieżki do
ul. Nadbrzeżnej - odcinek 100 m.

Ścieżka piesza pomiędzy
MOSIR a dawną Mają Ścieżka
od „psiego parku” do ulicy
Nadbrzeżnej. Numer działki
81/9 oraz 81/6 (odgałęzienie
ścieżki w prawą stronę) w
obrębie 034.

72 860,00 zł

Szacunkowy
koszt

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Słoneczna energiapanele fotowoltaiczne dla
Szkoły Podstawowej nr
20 im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Z
Oddziałami integracyjnymi
W Nowym Sączu

Proponujemy rozwiązanie wspomagające walkę̨ ze
smogiem i emisją dwutlenku węgla. Projekt polega na
zamontowaniu paneli fotowoltaicznych na budynku
SP nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Z
Oddziałami integracyjnymi. Panele zamieniają̨ energię
słoneczną na użyteczną postać́. Są̨ odnawialnym
źródłem energii, przez co ograniczą
zanieczyszczenie powietrza Nowego Sącza.

Szkoła Podstawowa nr 20 im.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego z Oddziałami
Integracyjnymi w Nowy
Sączu, ul. Nadbrzeżna 77, 33300 Nowy Sącz.

66 888,00 zł

GORZKÓW
Widzialne Dźwięki muzykoterapia

Głównym celem powstania inwestycji będą działania
polegające na montażu instrumentów muzycznych
(tj. bębny) w przestrzeni miejskiej. Umożliwi to
spontaniczne obcowanie z muzyką dla każdego oraz
pozwoli na realizację zajęć edukacyjnych, a nawet
organizację mini koncertów plenerowych. Wykonanie
ogólnodostępnych sprzętów muzycznych na
świeżym powietrzu dostosowane będzie do potrzeb
osób niepełnosprawnych intelektualnie, czy też
ruchowo.

Zespół Szkół nr 5 –
Specjalnych, ul. Magazynowa
6 (działka nr 215 i 216).

113 753,00 zł

Kierunek: wygodna droga
na osiedlu Gorzków

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy
Wiśniowieckiego, uzupełnienie przeprowadzonego
przez Miasto remontu tzw. „starej drogi”, począwszy
od domu o nr 74 do ul. Traugutta tj. ok. 120 m
długości.

Ulica Wiśniowieckiego,
począwszy od domu o nr 74
do ul. Traugutta, obręb 64
działka ewidencyjna 61/5.

113 753,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Zielone Płuca Nowego
Sącza -Osiedle Gorzków

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów
pasach zieleni wzdłuż Alei Piłsudskiego. Celem
projektu jest przeciwdziałanie skutkom
zanieczyszczenia powietrza w Nowym Sączu oraz
zwiększenie obszaru terenów zielonych, co
doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Pasy zieleni dzielące Aleje
Piłsudskiego na odcinku do
wiaduktu kolejowego, z
wyłączeniem ronda przy
ulicy 1 Brygady.

Modernizacja i
dostosowanie obiektu
boiska sportowego do
potrzeb mieszkańców
oraz na cele integracyjne

Celem projektu jest dostosowanie istniejącego boiska Boisko sportowe ul. Freislera
i jego wyposażenia do standardów bezpieczeństwa
10.
umożliwiających korzystanie z obiektu przez
szerokie grono użytkowników zarówno na cele
sportowe, jak i integracji środowiska Podopiecznych
Stowarzyszenia RiPDNRiU "Nadzieja" i ich rodzin z
mieszkańcami osiedla Gorzków oraz rodzinami
korzystającymi z pobliskiego przedszkola.

Szacunkowy
koszt
113 000,00 zł

113 700,00 zł

HELENA
Nowe chodniki na Helenie

Remont chodników na ul. Dunajcowej na odcinku od
ul. Legionów do ul. Dmowskiego.

ul. Dunajcowa na odcinku od
ulicy Legionów do ul.
Dmowskiego.

210 390,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

KADUK
Integracja, relaks i
zabawa na osiedlu Kaduk
-tego nam trzeba!

W ramach projektu planuje się następujące działania:
1) budowę placu zabaw dla dzieci, w tym: urządzenia
zabawowe, nawierzchnia bezpieczna, ogrodzenie,
elementy małej architektury. 2) Organizację pikniku
rodzinnego dla mieszkańców osiedla 3) Organizację
międzyosiedlowych zawodów sportowych na
Kaduku.

Grunwaldzka, obr.103 działki
nr 19/11, 19/7.

104 500,00 zł

Kierunek: rozbudowa
bazy sportowej dla dzieci

Budowa skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem
przy Szkole Podstawowej numer 9

Szkoła Podstawowa numer 9
ul. Grzegorza Piramowicza 16;
obręb 1108 działka
ewidencyjna 45.

104 505,00 zł

KILIŃSKIEGO
Nowy chodnik przy
cmentarzu

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika
i budowę nowego odcinka chodnika od budynku nr 15
do wejścia na cmentarz.

Działka 108/1 obr. 73

25 000,00 zł

Kierunek: Nowy Sącz
ogrodem zmysłówróżana aleja

Obsadzenie chodników wiodących od wiszącej kładki
nad Kamienicą, do ulicy Jana Kilińskiego różami i
utworzenie alei różanej.

Tereny zielone pomiędzy
kładką wiszącą nad
Kamienicą, a ulicą Jana
Kilińskiego; obręb 071 działki
ewidencyjne 57/21 oraz 57/2.

25 211,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Zagospodarowanie
ogrodu przy świetlicy
osiedlowej

Urządzenie miejsca na wolnym terenie przy świetlicy
osiedlowej dla różnych spotkań zabawowych i
wypoczynkowych, w celu uatrakcyjnienia życia
mieszkańców.

33-300 Nowy Sącz, ul.
25 211,00 zł
Stolarska 28, obr. 73, dz. 108/1,
121/3.

Zielone Płuca Nowego
Sącza - Osiedle
Kilińskiego

Projekt polega na wysianiu łąk kwietnych, zasadzeniu
krzewów oraz zainstalowaniu ławek i koszy na
terenach zielonych między ulicą Kilińskiego a
Kamienicą. Celem projektu jest przeciwdziałanie
skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym
Sączu oraz zwiększenie obszaru terenów zielonych,
co doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Tereny zielone przy ulicy
Kilińskiego - Obręb 071, Działki
Ewidencyjne 57/27, 57/2.

25 200,00 zł

KOCHANOWSKIEGO
Osiedle Kochanowskiego
- w sercu miasta i w
moim sercu

Projekt zakłada remont generalny jezdni asfaltowej
na ul. Tuwima oraz organizację cyklu imprez
integracyjnych dla mieszkańców (w tym spotkań
świątecznych i noworocznych, spotkań
plenerowych, zabaw, konkursów i wycieczek,
wyjazdów integracyjnych).

ul. Tuwima. Działka 109/8 i
109/5 obręb 020.

215 145,00 zł

Czas na ul. Brodowską,
Żywiecką i
Kochanowskiego

Remont parkingu na ul. Kochanowskiego, chodnika na
ul. Żywieckiej oraz organizacja cyklu imprez
integracyjnych dla mieszkańców.

ul. Kochanowskiego (przy
skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja),
ul. Żywiecka, na odcinku od
ul. Paderewskiego do ul.
Hallera.

215 145,00 zł

Tytuł
Kierunek: Nowy Sącz
ogrodem zmysłów wiśniowy bulwar nad
Łubinką

Skrócony opis
Stworzenie z niezagospodarowanego terenu
zielonego u zbiegi ulic Barskiej oraz Pieczkowskiego
Wiśniowego Bulwaru nad Łubinką z ławkami
przeznaczonymi do wypoczynku mieszkańców.

Lokalizacja
Tereny zielone u zbiegu ulic
Barskiej i Janusza
Pieczkowskiego; obręb 004
działka ewidencyjna 36/9,
33/11 i 33/15, 32/8, 28/17, 30/4

Szacunkowy
koszt
215 145,00 zł

MILLENIUM
Nowy chodnik na ulicy
Millenium

Projekt zakłada modernizację istniejącego chodnika
Osiedle Millenium, od ulicy
od ul. Rejtana do ul. Konopnickiej na długości około
Rejtana do ulicy Konopnickiej,
200 metrów oraz budowę oświetlenia ulicznego, oraz obręb 072 działka 1/11.
ustawienie koszy na śmieci.

86 938,00 zł

Integracja
międzypokoleniowa
mieszkańców Millenium

Projekt zawiera cykl wydarzeń integracyjnych,
międzypokoleniowych obejmujących organizację
imprez rozrywkowych, kulturalnych, rekreacyjnych
i turystycznych dla mieszkańców osiedla Millenium.
Beneficjentami będą osoby w różnym przedziale
wiekowym, a dobór tematyki służyć będzie
zachęcaniu mieszkańców bloków do wychodzenia
poza swoje miejsce zamieszkania i spędzania czasu
w grupie.

81 730,00 zł

Boisko szkolne przy Zespole
Szkół nr 2 im. Sybiraków w
Nowym Sączu oraz inne
tereny Miasta Nowego Sącz
i okolic.

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

NAWOJOWSKA
Zajęcia sportowe dla
każdego

Projekt zakłada organizowanie ogólnodostępnych
zajęć sportowych obejmujących sztuki walki
adresowanych dla mieszkańców Nowego Sączą
(dla osób w różnym wieku oraz o różnej kondycji
fizycznej).

Nowy Sącz ul. Borelowskiego
27.

159 621,00 zł

Nowy Sącz - miasto
Kobiet - Bądź dla siebie
dobra - warsztaty
rozwojowe dla kobiet

Nowy Sącz – miasto Kobiet – to stworzenie
przestrzeni, w której nowosądeckie kobiety pod
opieką specjalistów będą mogły otrzymać rzetelną
wiedzę niezbędną do rozwoju osobistego
i zawodowego oraz wsparcie w podejmowaniu
odważnych decyzji i życia zgodnie z własnymi
wartościami i marzeniami. Będą mogły również
nawiązać nowe znajomości i wymienić się
doświadczeniem w bezpiecznej atmosferze.

ul. Kusocińskiego 41 (świetlica
osiedlowa)

78 700,00 zł

Rekreacja i zabawa na
nowym placu zabaw w
Nowej Kolonii na Osiedlu
Nawojowska

Projekt przewiduje doposażenie placu zabaw
w urządzenia zwinnościowe i sprawnościowe oraz
w urządzenia siłownie zewnętrznej.

Działka nr 3/6 obr. 95, plac
zabaw na „Nowej Kolonii”

159 000,00 zł

Kierunek: Zdrowy oddech
dla dzieci z Nowego
Sącza

Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal
w Szkole Podstawowej nr 15 oraz do sal w Żłobku
Miejskim przy ulicy Janusza Kusocińskiego.

Szkoła Podstawowa numer 15
oraz Żłobek Miejski przy ul.
Janusza Kusocińskiego.

100 000,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

PIĄTKOWA
Bezpieczne przejście dla
pieszych - czyli
wzbogacenie
infrastruktury ciągów
pieszych

Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych
składających się z nawierzchni antypoślizgowej,
lamp LED oświetlających „zebrę”, znaków D-6 i lamp
ostrzegawczych przy ul. Lwowskiej.

przejście dla pieszych:
ul. Lwowska (w okolicy
budynku nr 258) działkach nr
197 w obrębie 123; przejście
dla pieszych: ul. Lwowska (w
okolicy budynku nr 270) działka nr 197 w obrębie 123.

91 500,00 zł

PORĘBA MAŁA
Poprawa bezpieczeństwa
pieszych na osiedlu
Poręba Mała

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego już
fragmentu chodnika przy ul. Juranda. Długość
projektowanego chodnika to ok. 90 mb na szerokość
2 m.

ul. Juranda dz. Nr 275/1 obr.
115

75 000,00 zł

"Nie tylko plac zabaw strefa relaksu dla dzieci i
dorosłych" - to tytuł
projektu, którego po
realizacji, finalnym
hasłem będzie: Wyjdź z
domu - poćwicz ciało i
umysł!

Projekt zakłada wykonanie: dokumentacji i wizualizacji
projektu, demontaż i modernizację istniejącego
(bardzo ubogiego) placu zabaw, doposażenie go
w nowe urządzenia, stworzenie strefy relaksu dla
dzieci i dorosłych, położenie bezpiecznej
nawierzchni, ogrodzenie terenu.

Szkoła Podstawowa nr 17
im. Kurierów Sądeckich, ul.
Mała Poręba 57, 33-300 Nowy
Sącz. Numer działki: 291/7,
obręb 115.

148 050,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Integracja i sport na
Osiedlu Poręba Mała

Projekt zakłada organizację festynu, turniejów
sportowych, dwóch wieczorów z projekcjami
filmowymi oraz organizację wycieczek i wyjść do
kina dla mieszkańców osiedla Poręba Mała.
W projekcie wezmą udział chętni mieszkańcy.

Szkoła Podstawa nr 17 im.
Kurierów Sądeckich w Nowym
Sącz, ul. Mała Poręba 57 (nr
działki: 291/7, obręb: 115); ul.
Mała Poręba obok numeru 39
Plac Rekreacyjny-Sportowy
(numer działki: 188, obr. 115)

58 000,00 zł

Budowa budynku przy
placu zabaw

Budowa budynku socjalnego, z częścią gospodarczą
oraz ubikacją. Budynek przeznaczony będzie dla
mieszkańców osiedla Poręba Mała. Zlokalizowanym na
działce miejskiej, przy placu rekreacyjno sportowym w centrum osiedla Poręba Mała.

nr działki 188, obęb 115

77 255,00 zł

Kierunek: darmowy prąd
dla szkoły

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu
Szkoły Podstawowej numer 17

Szkoła Podstawowa nr 17, ul.
Mała Poręba 57

193 955,00 zł

Zakup i montaż kontenera
sanitarno - szatniowego

Zakup i montaż kontenera sanitarno - szatniowego
dla osób przebywających na placu sportowo
rekreacyjnym w celu załatwienia potrzeb
sanitarnych oraz fizjologicznych.

Teren placu sportowo
rekreacyjnego przy ul. Mała
Poręba dz. Nr 188 obr. 115
Dokładna lokalizacja zostanie
ustalona na etapie projektu.

28 955,00 zł

Ul. Zdrojowa, działka 5/36,
obręb 013

147 548,00 zł

PRZETAKÓWKA
Budowa parkingu przy
basenie nad Łubinką

Budowa miejsc postojowych dla samochodów przy
ul. Zdrojowej obok Basenu.

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Remont i budowa nowych
chodników na Osiedlu
Przetakówka

Remont i budowa nowego chodnika na
ul. Głowackiego, od ul. Zdrojowej do ul. Dojazdowej.

ul. Głowackiego. Obręb 012,
działka 69/1

147 548,00 zł

"PLAC ZABAW NA KAŻDYM
OSIEDLU"

Wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw
wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. huśtawka
wahadłowa (w tym bocianie gniazdo), zestaw
wspinaczkowy ze zjeżdżalnią oraz drabinką, bujaki
sprężynowe, karuzela, piaskownica, domki zabawowe,
tablica edukacyjna. Montaż ławek, koszy na śmieci,
wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenie
placu zabaw oraz posadzenie od ulicy Witosa pasma
rzędu tui stanowiących naturalną ochronę od ulicy
Witosa.

Działka o nr. Ewidencyjnym
16/15 obręb 008 przy ulicy
Witosa naprzeciw stacji paliw
ORLEN (tuż obok Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym
Sączu)

147 548,00 zł

Kierunek: wygodne
parkingi przy targowisku

Przebudowa istniejącego parkingu przy Giełdzie
Rolno - Spożywczej na osiedlu Przetakówka od
strony ulicy Dojazdowej

Parking przy ulicy Dojazdowej
na wysokości Giełdy Rolno –
Spożywczej, obręb 012,
działka ewidencyjna 68

147 548,00 zł

Słoneczna energiapanele fotowoltaiczne dla
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Kochanowskiego

Proponujemy rozwiązanie wspomagające walkę̨ ze
smogiem, zanieczyszczeniami powietrza i emisją
dwutlenku węgla. Projekt polega na zamontowaniu
paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego. Panele
zamieniają̨ energię słoneczną na użyteczną postać́.
Są̨ odnawialnym źródłem energii, przez co ograniczą
zanieczyszczenie powietrza Nowego Sącza.

Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Jana Kochanowskiego w
Nowym Sączu, ul. Szkolna 9,
33-300 Nowy Sącz

66 888,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

PRZYDWORCOWE
Grill integracyjny

Projekt zakłada organizację dwóch imprez
integracyjnych dla mieszkańców w dwóch różnych
miesiącach. Podczas imprez przygotowane zostaną
atrakcje: grill, słodycze i napoje, gry, zabawy,
animacje dla dzieci, konkursy, dmuchana zjeżdżalnia,
wata cukrowa.

Nieruchomości przy ul. Reja 2
i Reja 4 w Nowym Sączu,
działki nr: 79/1, 79/2, 79/3,
37/2, obręb 91.

12 500,00 zł

Przydworcowe rośnie
w siłę

Utwardzenie terenów zielonych i montaż urządzenia
na placu Zabaw przy ul. Zamnehoffa.

Działka nr 113/17 obr. 090
oraz przy nowym placu
zabaw na Zamenhoffa

74 346,00 zł

Park im. Ireny Styczyńskiej
(obok zamku) -działka 54 obr.
27, Zespół Szkół nr 4
w Nowym Sączu, Stadion
Międzyszkolny im. Romana
Stramki MOS (Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy)

65 534,00 zł

STARE MIASTO
Integracja, sport i zabawa
na Starym Mieście

Projekt zakłada organizację imprez integracyjnych
dla mieszkańców: spotkania noworocznego, pikniku
rodzinnego oraz doposażenie placu zabaw przy
Zamku w zestaw zabawowy typu OMEGA i
doposażenie Stadionu Międzyszkolnego w Nowym
Sączu w urządzenie do pomiaru czasu. Podczas
pikniku dla mieszkańców przygotowane zostaną
atrakcje: gry, zabawy, animacje, dmuchana
zjeżdżalnia, stoisko z watą cukrową.

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Kino plenerowe pod
chmurką

Projekt zakłada 3 wieczory z projekcjami filmowymi,
które odbędą się w ciągu roku w odstępach
miesięcy. Wydarzenie dedykowane dla chętnych
mieszkańców.

33-300 Nowy Sącz, na
działce numer: 74, obręb: 027
- pod ruinami Zamku
Królewskiego w Nowym
Sączu

32 250,00 zł

Kierunek: Zdrowy oddech
dla dzieci z Nowego
Sącza

Zakup oczyszczaczy powietrza do wszystkich sal w
Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu oraz
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, Rynek 14.

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Adama Mickiewicza ul. Jana
Długosza 2, Pałac Młodzieży
w Nowym Sączu, Rynek 14

65 534,00 zł

Zielone Płuca Nowego
Sącza- Osiedle Stare
Miasto

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów
i wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych
w pobliżu ruin zamku i w pobliżu dróg w rejonie
Starego Miasta. Celem projektu jest przeciwdziałanie
skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym
Sączu oraz zwiększenie obszaru terenów zielonych,
co doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

Tereny zielone przy ulicy
Piotra Skargi i Kazimierza
Wielkiego-Obręb 027, Działki
Ewidencyjne 62.Tereny
zielone przy ulicy Legionów
(most Piłsudskiego) -Obręb
027, Działki Ewidencyjne 56/2,
57/2 oraz 74.

65 500,00 zł

Tytuł
Wrzutnia książek przy
Sądeckiej Bibliotece
Publicznej

Skrócony opis

Lokalizacja

Projekt zakłada zakup i zamontowanie przy budynku
głównym Sądeckiej Biblioteki Publicznej wrzutni
książek, umożliwiającej wszystkim mieszkańcom
miasta zwrot książek o dowolnej porze dnia, 24 h na
dobę, 7 dni w tygodniu. Samoobsługowa wrzutnia to
doskonała opcja dla pracujących jak i udogodnienie
w czasach wzmożonej ostrożności i zaleceń
związanych z ograniczeniem kontaktów.

Działka nr 39 w obrębie 27
przy ul. Franciszkańskiej 11 w
Nowym Sączu

Szacunkowy
koszt
31 500,00 zł

SZUJSKIEGO
Zielone Płuca Nowego
Sącza -Osiedle
Szujskiego

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów i
wysianiu łąk kwietnych na terenach zielonych i
pasach zieleni wzdłuż dróg w rejonie osiedla
Szujskiego. Celem projektu jest przeciwdziałanie
skutkom zanieczyszczenia powietrza w Nowym
Sączu oraz zwiększenie obszaru terenów zielonych,
co doprowadzi do zmniejszenia się odczuwalnej
temperatury w gorące dni oraz lepszego stanu
środowiska.

ul. Kunegundy - obr. 086,
31 000,00 zł
działki ewidencyjne 165,42
(łąki kwietne), obr. 092, działka
ewidencyjna 15/4 (drzewa)

Aktywny plac zabaw

Zadaniem projektu jest stworzenie aktywnego,
bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla
dzieci w wieku 2,5 – 6 lat oraz ich rodzin. Celem
takiego aktywnego placu zabaw jest rozwój fizyczny,
społeczny i emocjonalny dzieci.

Miejskie Przedszkole nr 3, ul.
Szujskiego 16, 33-300 Nowy
Sącz, nr działki: 93 w obrębie
89 opow. 0,1079 ha

99 584,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Nowy Sącz- przyjazny
mieszkańcom. Poprawa
infrastruktury technicznej
na osiedlu Szujskie (ul. 1
Maja) poprzez remont i
modernizację miejsc
postojowych przy szkole
nr 8 i kościele
"kolejowym"

Remont miejsc postojowych przy szkole
podstawowej nr 8 i Kościele, OO. Jezuitów w Nowym
Sączu przy ul. 1 maja, wzdłuż muru jednostki
wojskowej

Nowy Sącz, Ul. 1 Maja, działka
nr 162/2, obręb 089

99 584,00 zł

Bezpieczny chodnik przy
ulicy Podhalańskiej

Remont istniejącego chodnika asfaltowego
polegający na wymianie istniejącej zniszczonej,
zagrażającej bezpieczeństwu nawierzchni chodnika
asfaltowego, wymiany zapadniętego krawężnika oraz
uzupełnienie uszkodzonej nawierzchni asfaltowej
wzdłuż krawężnika

ul. Podhalańska odcinek
między ulicą Zygmuntowską
a ul. Szujskiego na odcinku
między przedszkolem a ul.
Zygmuntowską działki nr 160/1
i 112/5 w obrębie 089 (po
stronie nieparzystej od
numeru 9 do 19).

73 625,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

WESTERPLATTE
Więcej miejsc dla
samochodów

Utwardzenie gruntu i położenie kostki brukowej.

Tereny przyległe od ul.
Batalionów Chłopskich,
począwszy od sklepu
Biedronka, aż do wysokości
Kościoła pw. Św. Jana Pawła
II i Piekarni Harnaś. Wybór
lokalizacji uzależniony jest od
infrastruktury podziemnej i
posiadanych środków
określonych we wniosku

70 381,00 zł

Osiedle Wojska Polskiego,
ulice: I Brygady, Św. Rity,
Wieniawskiego,
Szymanowskiego, Darowskiej,
Poniatowskiego Boczna,
Poniatowskiego,
Korzeniowskiego, Gurgacza,
Ciećkiewicza, Siemiradzkiego,
Wiśniowieckiego,
Łukasińskiego,
Rokitniańczyków, Browarna

156 464,00 zł

WOJSKA POLSKIEGO
Nowe Lampy LED na
Wojska Polskiego

Projekt obejmuje wymianę starych lamp ulicznych na
nowe lampy typu LED na wszystkich ulicach na
terenie osiedla.

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Zielone Płuca Nowego
Sącza-Osiedle Wojska
Polskiego

Projekt polega na zasadzeniu drzew, krzewów na
pasach zielenie wzdłuż Alei Piłsudskiego i ulicy
Królowej Jadwigi. Celem projektu jest
przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczenia
powietrza w Nowym Sączu oraz zwiększenie
obszaru i jakości terenów zielonych, co doprowadzi
do zmniejszenia się odczuwalnej temperatury w
gorące dni oraz lepszego stanu środowiska.

Pas zieleni dzielący Aleje
Piłsudskiego z wyłączeniem
ronda przy ul. 1 Brygady i
pas zieleni dzielący ulicę
Królowej Jadwigi.

96 000,00 zł

Osiedle Wojska Polskiego
dla każdego

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
oraz organizacja imprez integracyjnych na Osiedlu
Wojska Polskiego

1) Szkoła Podstawowa nr 21 w
Nowym Sączu. 2) Działka 3/6,
obęb 68, 3) Działka 6/35
obręb 68.

156 000,00 zł

Kierunek: miasto
przyjazne czworonogom

Zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasińskiego dla
potrzeb ogrodzonego wybiegu dla psów

Działka przy Łukasińskiego,
obręb 070, działka
ewidencyjna 11/7 (bez wjazdu,
do pobliskich garaży oraz
skweru, na którym jest słup
energetyczny).

156 300,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

WÓLKI
Centrum aktywnego
wypoczynku na osiedlu
Wólki - Pumptrack, boisko
do siatkówki i tenis
stołowy

Celem projektu jest wykonanie Pumptrack asfaltowego i ziemnego toru rowerowego z muldami
i zakrętami do trenowania równowagi i koordynacji
wraz z placem odpoczynku. Obiekt przeznaczony
jest dla osób lubiących jazdę na rowerze,
hulajnogach, deskorolkach. Ponadto wykonane
zostanie boiska do siatkówki plażowej, postawiony
stół do tenisa stołowego, ławki i koszy na śmieci.

Działka 1/5 obręb 81 ul.
Ogrodowa koło pętli
autobusowej

157 890,00 zł

Promenada nad Żeglarką

Wykonanie naprawy nawierzchni drogi wzdłuż
ogródków działkowych nad potokiem Żeglarka wraz z
małą architekturą.

Działka nr 110/3 obr, 76 i dz.
5/2 obr. 88

157 890,00 zł

Nowe parkingi i chodnik
na Wólkach

Nowy parking i chodnik na ulicy Barbackiego.

Chodnik przy ul. Barbackiego
– numery parzyste do ulicy
Wolskiej od piekarni Danek.

157 890,00 zł

dz. 11/5; 12/4, 13/10 w obr. 87.

ZABEŁCZE
Bezpieczeństwo ponad
wszystko

Inteligentna sygnalizacja świetlna.

Skrzyżowanie ul. Tarnowskiej
z ul. Myśliwską /koło sklepu
Lewiatan/

121 823,00 zł

Tytuł

Skrócony opis

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

ZAWADA
Położenie dywanika
asfaltowego na łączniku
między ul. Kamienna a ul.
Mała Góra na Osiedlu
Zawada

Położenie dywanika asfaltowego szer. 3,5m, dł.100m
na działce nr 224/1 obręb 117 - na łączniku miedzy ul.
Kamienną a ul. Mała Góra na Osiedlu Zawada.

Łącznik między ul. Kamienna
a ul. Mała Góra – dz. Nr 224/1,
obręb 117 Nowy Sącz

42 000,00 zł

Kierunek: darmowy prąd
dla szkoły

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu
Szkoły Podstawowej nr 16.

Szkoła Podstawowa nr 16,
ul. Generała Bora
Komorowskiego 7

235 478,00 zł

Remont istniejącego
chodnika przy ul.
Grunwaldzkiej od ul.
Nawojowskiej do ul.
Granicznej wraz z
budową brakującego
odcinka

Remont istniejącego chodnika przy ul. Grunwaldzkiej
na odcinku od ulicy Nawojowskiej do zjazdu
publicznego (ul. Grunwaldzka 243). Budowa
brakującego odcinka chodnika od dz. nr 31/1 do ulicy
Granicznej.

Obręb 110, ul. Grunwaldzka
dz. Nr 293, 28/2, 29/2, 31/2,
39/2, 40/2, 41/2, 47/2, 48/2.
57/2, 58/2, 59/2, 62/2, 63/2,
64/2, 71/2, 77/2, 78/2, 80/2,
61/2, 123/2, 124/2.

230 000,00 zł

Osiedle Zawada dla
każdego.

Rozbudowa infrastruktury i bazy rozrywkowo sportowej oraz organizacja imprez integracyjnych na
osiedlu Zawada.

1. Szkoła Podstawowa nr 16
w Nowym Sączu działka Nr
443/2 obr. 116.

235 000,00 zł

2. Działka Nr 563/54 obr. 116,
(MOSiR Zawada Nowy Sącz,
pomiędzy torem a boiskiem).

Zastępca Prezydenta
(-) Artur Bochenek

