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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO W SPRAWIE WYBORU PROJEKTÓW 
DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PIŁY 

NA 2015 ROK REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „DECYDUJMY RAZEM” 
 

Skład Zespołu Opiniującego 
1. Jolanta Sobieszczyk – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich 
2. Teresa Jakubowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich 
3. Jerzy Mac – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile 
4. Danuta Nowak-Bogusławska - Kierownik Biura Prezydenta 
5. Mariola Chełminiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich                                        

i Zarządzania Kryzysowego 
6. Arleta Graczkowska – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich 
7. Romuald Wylegała – Inspektor w Wydziale Finansowym 
8. Aleksandra Kralska – Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
9. Beata Leciejewska – Podinspektor w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

 
Inne osoby uczestniczące w pracach Zespołu, z głosem doradczym 

10. Bartosz Mirowski -  asystent Prezydenta Miasta Piły 
11. Agata Kamińska - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich 
12. Kamila Sobczak - Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich 

 
W od 10 czerwca do 10 lipca 2014 roku do Urzędu Miasta Piły wpłynęły 304 wnioski, w 
ramach których zgłoszono 308 projektów. Podczas oceny wniosków zgłoszonych do Urzędu  
Miasta Piły Zespół Opiniujący kierował się zasadami zawartymi w Zarządzenia Nr 
1064(112)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 czerwca 2014 roku, w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Piły na 2015 rok :  
 

 Zgłaszane zadanie musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być 
zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina 
może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. 

 Zgłaszane zadania muszą być przedsięwzięciami jednorocznymi należącymi do zadań 
własnych gminy 

 Zgłaszane propozycje zadań miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania 
przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można było zgłaszać projekty 
inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. 

  Maksymalna wartość pojedynczej inwestycji nie może przekroczyć 300 tys. zł. 
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Warunki określone w regulaminie konsultacji spełniło w całości lub części 139 projektów, 169 
zostało negatywnie zweryfikowanych w całości. Powodem negatywnej oceny były przyczyny 
formalne lub merytoryczne. Przykłady poniżej: 

 wartość inwestycji wyższa niż 300 tys. zł 

 wieloletni okres realizacji 

 teren - współwłasność lub brak własności gminy 

 zgłoszenie dot. remontu przestrzeni, a nie inwestycji 

 niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

 inwestycja jest ujęta w budżecie miasta na 2014 rok 

 inwestycja będzie realizowana w ramach innego projektu, np. z udziałem środków 
unijnych  

 inwestycja na terenie gminy planowanym do sprzedaży 

 zgłoszenie nie jest inwestycją, dotyczy remontu budynku, zadanie edukacyjne lub 
promocyjne. 
 

Część zgłoszonych projektów była o takim samym zakresie rzeczowym, dlatego też zebrano 
je pod jedną wspólną nazwą zadania.  Zadania wybrane do ujęcia w budżecie   obywatelskim 
na 2015 rok zostaną przekazane do procesu konsultacji, który rozpocznie się 1 sierpnia br.                     
i potrwa do 7 września 2014 r.  
 
Listy projektów były przedmiotem końcowych uzgodnień na posiedzeniu Prezydenta Miasta 
Piły w dniu 28 lipca 2014 roku.  
 

 Lista weryfikacyjna wszystkich złożonych projektów, z uzasadnieniem i wyjaśnieniami   
stanowi Załącznik nr 1 do protokołu. 

 Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie, stanowi Załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Protokół zakończono w dniu 31 lipca 2014 roku. 
 
 
 

    /-/Jolanta Sobieszczyk 
      Dyrektor  
   Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich 

 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
/-/Arleta Graczkowska 
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Załącznik nr 1 do protokołu 

 WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROPOZYCJI ZADAŃ   

 DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PIŁY NA 2015 ROK   

      

Lp Lokalizacja  Zakres zadania Osiedle 
Szacunkowy 

koszt/zł/ 
Uzasadnienie 

ZADANIA ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI 

1 ul. Kamienna 
Rozbudowa zespołu boisk przy 
ul. Kamiennej Gładyszewo 300 000 

pozycja nr 1 na liście zadań 
do konsultacji 

2 ul. Mała  
budowa chodnika z 
odwodnieniem Górne 

300 000 

projekt łączony pn. Budowa 
chodników przy ul. Małej i 
Drzymały 
pozycja nr 2 na liście zadań 
do konsultacji  

3 ul. Mała, Drzymały budowa chodników Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
chodników przy ul. Małej i 
Drzymały 
pozycja nr 2 na liście zadań 
do konsultacji  

4 

ul. Szybowników 
miedzy ul. Lotniczą a 
ul. Koszalińską  

budowa ciągu pieszego z 
oświetleniem i przejściami dla 
pieszych na ul. Szybowników 
wraz z zagospodarowaniem 
zieleni Górne 

300 000 

Projekt łączony pn. Budowa 
ciągu pieszego z 
oświetleniem i przejściami 
dla pieszych na ul. 
Szybowników wraz z 
zagospodarowaniem zieleni 
pozycja nr 3 na liście zadań 
do konsultacji 

5 ul. Szybowników  

Budowa chodnika wzdłuż ul. 
Szybowników (łączący ul. 
Lotniczą z obwodnicą), 
oświetlenie Górne 

Projekt łączony pn. Budowa 
ciągu pieszego z 
oświetleniem i przejściami 
dla pieszych na ul. 
Szybowników wraz z 
zagospodarowaniem zieleni 
pozycja nr 3 na liście zadań 
do konsultacji 

6 
od ul. Lotniczej do ul. 
Koszalińskiej 

chodnik od ul. Lotniczej do ul. 
Koszalińskiej Górne 

Projekt łączony pn. Budowa 
ciągu pieszego z 
oświetleniem i przejściami 
dla pieszych na ul. 
Szybowników wraz z 
zagospodarowaniem zieleni 
pozycja nr 3 na liście zadań 
do konsultacji 



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Priorytet V, Działanie 5.4 
Poddziałanie 5.4.2 

„Decydujmy razem” 

 

                   

 

 

7 ul. Szybowników Chodnik Górne 

Projekt łączony pn. Budowa 
ciągu pieszego z 
oświetleniem i przejściami 
dla pieszych na ul. 
Szybowników wraz z 
zagospodarowaniem zieleni 
pozycja nr 3 na liście zadań 
do konsultacji 

8 

Obszar pomiędzy 
kościołem parafii pw. 
Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia 
Wiernych, a 
pawilonem 
handlowym 

Modernizacja boiska do piłki 
nożnej, ogrodzenie placu gry, 
stworzenie miejsc z punktami 
małej architektury na 
obszarze pomiędzy kościołem 
parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia 
Wiernych, a pawilonem 
handlowym Górne 300 000 

pozycja nr 4 na liście zadań 
do konsultacji 

9 ul. Konarskiego  

Przebudowa chodnika na 
odcinku od skrzyżowania z ul. 
Wyspiańskiego do ronda przy 
al. Wojska Polskiego (po 
dwóch stronach) Górne 

200 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Konarskiego 
pozycja nr 5 na liście zadań 
do konsultacji 

10 

ul. Konarskiego od ul. 
Salezjańskiej do ul. 
Drygasa Ciąg pieszy  Górne 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Konarskiego 
pozycja nr 5 na liście zadań 
do konsultacji 

11 ul. Asnyka 

budowa chodnika wzdłuż ul. 
Asnyka  – (po łuku między ul. 
Orzeszkowej a ul. 
Kochanowskiego) i oznaczenie 
przejść dla pieszych, instalacja 
i przegląd zieleni Górne 

300 000 

projekt łączony pn. Budowa 
chodnika przy ul. Asnyka 
pozycja nr 6 na liście zadań 
do konsultacji  

12 ul. Asnyka 

Chodnik po obu stronach 
jezdni oraz przejścia dla 
pieszych Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
chodnika przy ul. Asnyka 
pozycja nr 6 na liście zadań 
do konsultacji  

13 

ul. Asnyka od ul. 
Kochanowskiego do 
ul. Złotej 22 chodnik Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
chodnika przy ul. Asnyka 
pozycja nr 6 na liście zadań 
do konsultacji  

14 ul. Trentowskiego  

remont chodnika, montaż 
barier uniemożliwiających 
wejście na jezdnię i 
wykonanie przejść dla 
pieszych Górne 

180 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodnika i 
budowa elementów 
bezpieczeństwa ruchu przy 
ul. Trentowskiego 
pozycja nr 7 na liście zadań 
do konsultacji  
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15 

ul. Trentowskiego od 
ul. Żeromskiego do 
płotu przedszkola nr 
18 Remont chodnika Górne 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodnika i 
budowa elementów 
bezpieczeństwa ruchu przy 
ul. Trentowskiego 
pozycja nr 7 na liście zadań 
do konsultacji  

16 
pl. Lotnika lub koniec 
ul. Lotniczej 

wykonanie na pl. Lotnictwa 
obelisku/głazu z tablicą  
upamiętniającego poległych 
lotników z Piły Górne 50 000 

pozycja nr 8 na liście zadań 
do konsultacji 

17 ul. Kondratowicza  
remont starych i zużytych 
chodników Górne 

200 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Kondratowicza 
pozycja nr 9 na liście zadań 
do konsultacji  

18 ul. Kondratowicza  remont ulicy i chodnika Górne 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Kondratowicza 
pozycja nr 9 na liście zadań 
do konsultacji  

19 ul. Wyspiańskiego 

Sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu ul. 
Wyspiańskiego z ul. 
Słowackiego Górne 150 000 

pozycja nr 10 na liście zadań 
do konsultacji 

20 ul. Wyspiańskiego  

Przebudowa chodnika wzdłuż 
ul. Wyspiańskiego od sklepu 
Żabka do skrzyżowania o 
ruchu okrężnym przy ul. 
Mickiewicza Górne 

150 000 

projekt łączony pn. 
Chodniki i zatoki 
autobusowe wzdłuż ul. 
Wyspiańskiego, od sklepu 
Żabka do skrzyżowania o 
ruchu okrężnym przy ul. 
Mickiewicza 
pozycja nr 11 na liście zadań 
do konsultacji  

21 ul. Wyspiańskiego 
Budowa 4 zatok 
autobusowych Górne 

projekt łączony pn. 
Chodniki i zatoki 
autobusowe wzdłuż ul. 
Wyspiańskiego, od sklepu 
Żabka do skrzyżowania o 
ruchu okrężnym przy ul. 
Mickiewicza 
pozycja nr 11 na liście zadań 
do konsultacji  
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22 

ul. Wyspiańskiego od 
sklepu Żabka do 
ronda Wyspiańskiego-
Mickiewicza chodnik Górne 

projekt łączony pn. 
Chodniki i zatoki 
autobusowe wzdłuż ul. 
Wyspiańskiego, od sklepu 
Żabka do skrzyżowania o 
ruchu okrężnym przy ul. 
Mickiewicza 
pozycja nr 11 na liście zadań 
do konsultacji  

23 ul. Wyspiańskiego 

Parking-chodnik przed 
sklepami na rogu ul. 
Wyspiańskiego Górne 

150 000 

projekt łączony pn. Budowa 
miejsc postojowych wzdłuż 
ul. Wyspiańskiego 4 ABC 
pozycja nr 12 na liście zadań 
do konsultacji  

24 ul. Wyspiańskiego 
Pas drogowy wzdłuż budynku 
przy ul. Wyspiańskiego 4 ABC Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
miejsc postojowych wzdłuż 
ul. Wyspiańskiego 4 ABC 
pozycja nr 12 na liście zadań 
do konsultacji  

25 ul. Reja 

Przebudowa ciągu pieszego 
przy ul. Reja przy Przedszkolu 
nr 12 i wykonanie podjazdów 
dla niepełnosprawnych Górne 80 000 

pozycja nr 13 na liście zadań 
do konsultacji 

26 ul. Trentowskiego  

Rozbudowa placu zabaw przy 
Przedszkolu nr 18 przy ul. 
Trentowskiego Górne 40 000 

pozycja nr 14 na liście zadań 
do konsultacji 

27 

Pasaż Pantaleona 
Szumana – odcinek od 
ul. Orzeszkowej do ul. 
Kasprowicza 

Dokończenie budowy ciągu 
pieszego z oświetleniem - 
Pasaż Pantaleona Szumana na 
odcinku od ul. Orzeszkowej do 
ul. Kasprowicza Górne 250 000 

pozycja nr 15 na liście zadań 
do konsultacji 

28 ul. Walecznych 
Przebudowa chodnika przy ul. 
Walecznych Górne 100 000 

pozycja nr 16 na liście zadań 
do konsultacji 

29 ul. Władysława IV Przebudowa chodnika Górne 
80 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodnika przy 
ul. Władysława IV 
pozycja nr 17 na liście zadań 
do konsultacji  

30 ul. Władysława IV 
Budowa chodnika 
(obustronna) Górne 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodnika przy 
ul. Władysława IV 
pozycja nr 17 na liście zadań 
do konsultacji  

31 Park przy ul. Ceglanej 

Uzupełnienie koszy 
betonowych na śmieci przy 
urządzeniach siłowni nr 2, 3, 
4, 5, 7 w parku przy ul. 
Ceglanej 
 Górne 8 000 

pozycja nr 18 na liście zadań 
do konsultacji 
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32 ul. Armii Ludowej 

Montaż 3 szt. progów 
zwalniających na ul. Armii 
Ludowej Górne 12 000 

pozycja nr 19 na liście zadań 
do konsultacji 

33 al. Wojska Polskiego 

Budowa miejsc parkingowych, 
modernizacja postoju taxi 
wraz z chodnikiem, 
ustawienie kilku ławek Górne 

300 000 

projekt łączony pn. Budowa 
parkingu przy al. Wojska 
Polskiego 54 
pozycja nr 20 na liście zadań 
do konsultacji  

34 
al. Wojska Polskiego 
54 Parking TAXI Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
parkingu przy al. Wojska 
Polskiego 54 
pozycja nr 20 na liście zadań 
do konsultacji  

35 

plac parkingowy na 
działce 356/11 obręb 
19 

plac parkingowy na działce 
356/11 obręb 19 Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
parkingu przy al. Wojska 
Polskiego 54 
pozycja nr 20 na liście zadań 
do konsultacji  

36 ul. Matwiejewa 

Likwidacja fontanny, 
dokończenie przebudowy 
terenu przy ul. Matwiejewa 
od strony Placu Lotnictwa i 
parkingu zgodnie z 
obowiązującym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego  Górne 300 000 

pozycja nr 21 na liście zadań 
do konsultacji 

37 ul. Salezjańska-Złota 

Mała architektura przy 
wjeździe na parking do 
kościoła przy ul. Salezjańskiej 
– Złotej Górne 6 000 

pozycja nr 22 na liście zadań 
do konsultacji 

38 
ul. Żeromskiego-
Słowackiego 

Budowa barier drogowych U-
12A i odnowienie znaków 
poziomych przy ul. 
Żeromskiego – Słowackiego Górne 30 000 

pozycja nr 23 na liście zadań 
do konsultacji 

39 ul. Wypoczynkowa 
Budowa oświetlenia przy ul. 
Wypoczynkowej Górne 250 000 

pozycja nr 24 na liście zadań 
do konsultacji 

40 

Obszar pomiędzy ul. 
Żeromskiego-
Wyszyńskiego-
Wyspiańskiego-
Orzeszkowej dz. 
993/4 

Zagospodarowanie terenu 
pomiędzy ul. Żeromskiego-
Wyszyńskiego-Wyspiańskiego-
Orzeszkowej dz. 993/4- 
utwardzenie terenu z 
dojazdem do budynków 
mieszkalnych 19-33, 
uporządkowanie zieleni, 
oświetlenie i budowa 
przejścia dla pieszych w 
obszarze drzew, montaż na 
trawniku urządzeń do street 
workout'u Górne 240 000 

pozycja nr 25 na liście zadań 
do konsultacji 

41 
Parking przed ZS i PCE 
- ul Ceglana 

Budowa parkingu przed ZS i 
PCE przy ul. Ceglanej Górne 300 000 

pozycja nr 26 na liście zadań 
do konsultacji 
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42 ul. Żeromskiego  

Przebudowa chodnika przy ul. 
Żeromskiego od ogrodzenia 
Szkoły Podstawowej do ul. 
Wyszyńskiego Górne 200 000 

pozycja nr 27 na liście zadań 
do konsultacji 

43 ul. Mickiewicza 

Oświetlenie drogi przez las 
komunalny w kierunku 
kotłowni KR Zachód Górne 

120 000 

projekt łączony pn. Budowa 
oświetlenia – dukt leśny od 
ulicy Mickiewicza do ul. 
Długosza 
pozycja nr 28 na liście zadań 
do konsultacji  

44 

dukt leśny od ulicy 
Mickiewicza do ulicy 
Długosza  

wykonanie oświetlenia ciągu 
pieszo-jezdnego przez las 
komunalny Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
oświetlenia – dukt leśny od 
ulicy Mickiewicza do ul. 
Długosza 
pozycja nr 28 na liście zadań 
do konsultacji  

45 ul. Matwiejewa  

Plac zabaw z siłownią w 
rejonie ul. Matwiejewa-
Grunwaldzkiej dz. 1402/1 Górne 120 000 

pozycja nr 29 na liście zadań 
do konsultacji 

46 ul. Żeromskiego 90 
Modernizacja wjazdu do 
MOSiR przy hali sportowej Górne 

70 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa 
wejścia/wjazdu na stadion 
MOSiR od strony ul. 
Żeromskiego 
pozycja nr 30 na liście zadań 
do konsultacji  

47 ul. Żeromskiego 94 Wejście na halę sportową Górne 

projekt łączony pn. 
Przebudowa 
wejścia/wjazdu na stadion 
MOSiR od strony ul. 
Żeromskiego 
pozycja nr 30 na liście zadań 
do konsultacji  

48 ul. Długosza 
Oświetlenie od skrzyżowania z 
ul. Krzywą Górne 

150 000 

projekt łączony pn. Budowa 
oświetlenia przy ul. Krzywej 
i Długosza  
pozycja nr 31 na liście zadań 
do konsultacji  

49 
ul. Krzywa i ul. 
Długosza instalacja oświetlenia  Górne 

projekt łączony pn. Budowa 
oświetlenia przy ul. Krzywej 
i Długosza  
pozycja nr 31 na liście zadań 
do konsultacji  

50 

ul. Kraszewskiego – 
Przedszkole nr 13 
 
 
 
 

Budowa nowego ogrodzenia 
przy  Przedszkolu nr 13 przy 
ul. Kraszewskiego Górne 50 000 

pozycja nr 32 na liście zadań 
do konsultacji 
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51 ul. Mickiewicza 

Oświetlenie ciągu 
komunikacyjnego od ul. 
Mickiewicza 135 do 
przystanku autobusowego Górne 80 000 

pozycja nr 33 na liście zadań 
do konsultacji 

52 ul. Reymonta 
Wjazd do Przedszkola nr 18 
przy ul. Reymonta Górne 100 000 

pozycja nr 34 na liście zadań 
do konsultacji 

53 

ul. Śniadeckich od 
skrzyżowania z ul. 
Łączną do 
skrzyżowania z ul. 
500-lecia Piły Przebudowa chodnika Jadwiżyn 

150 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodnika 
jednostronnego przy ul. 
Śniadeckich od 
skrzyżowania z ul. 500 - 
lecia do ul. Łącznej pozycja 
nr 35 na liście zadań do 
konsultacji  

54 
ul. Śniadeckich – 500-
lecia 

Przebudowa chodnika 
jednostronnego od 
skrzyżownia z ul. 500 - lecia 
do ul.Łącznej Jadwiżyn 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodnika 
jednostronnego przy ul. 
Śniadeckich od 
skrzyżowania z ul. 500 - 
lecia do ul. Łącznej pozycja 
nr 35 na liście zadań do 
konsultacji  

55 

ul. Śniadeckich od al. 
Wyzwolenia do 
kotłowni MEC 

Budowa chodnika przy ul. 
Śniadeckich, od al. 
Wyzwolenia do kotłowni MEC Jadwiżyn 300 000 

pozycja nr 36 na liście zadań 
do konsultacji 

56 

ul. Śniadeckich od 
skrzyżowania z ul. 
Łączną do al. 
Wyzwolenia 

Budowa chodnika przy ul. 
Śniadeckich, od skrzyżowania 
z ul. Łączną do al. Wyzwolenia Jadwiżyn 150 000 

pozycja nr 37 na liście zadań 
do konsultacji 

57 
ul. Dąbrowskiego ul. 
Śniadeckich 

Przebudowa chodnika wzdłuż 
ul. Dąbrowskiego i ul. 
Śniadeckich Jadwiżyn 130 000 

pozycja nr 38 na liście zadań 
do konsultacji 

58 ul. Parkowa  siłownia zewnętrzna Koszyce 

300 000 

projekt łączony pn. Budowa 
placu zabaw z siłownią przy 
ul. Parkowej  
pozycja nr 39 na liście zadań 
do konsultacji  

59 ul. Parkowa Plac zabaw Koszyce 

projekt łączony pn. Budowa 
placu zabaw z siłownią przy 
ul. Parkowej  
pozycja nr 39 na liście zadań 
do konsultacji  

60 
ul. Parkowa-
Królewska-Książęca 

Park z placem zabaw dla 
dzieci i siłownią Koszyce 

projekt łączony pn. Budowa 
placu zabaw z siłownią przy 
ul. Parkowej  
pozycja nr 39 na liście zadań 
do konsultacji  
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61 

ul. Kasztelańska-
Staropolska-
Wenedów 

dz. 85/2 i 95/10 
zagospodarowanie terenu 
zielenią urządzoną Koszyce 

100 000 

projekt łączony pn. 
Rekreacyjne 
zagospodarowanie terenu 
w rejonie ul. Kasztelańskiej-
Staropolskiej-Wenedów 
pozycja nr 40 na liście zadań 
do konsultacji  

62 

ul. Wenedów-
Kasztelańska dz. 95/2 
i 95/10 Zagospodarowanie zieleni Koszyce 

projekt łączony pn. 
Rekreacyjne 
zagospodarowanie terenu 
w rejonie ul. Kasztelańskiej-
Staropolskiej-Wenedów 
pozycja nr 40 na liście zadań 
do konsultacji  

63 

Ciąg pieszy łączący ul. 
Promienną z ul. 
Kazimierza Wielkiego 

Budowa ciągu pieszego 
łączącego ul. Promienną z ul. 
Kazimierza Wielkiego Koszyce 140 000 

pozycja nr 41 na liście zadań 
do konsultacji 

64 
ul. Kazimierza 
Wielkiego 

Ustawienie wiaty 
przystankowej na ul. 
Kazimierza Wielkiego,  na 
przystanku pomiędzy ul. 
Wenedów i Światowida Koszyce 10 000 

pozycja nr 42 na liście zadań 
do konsultacji 

65 Teren nad rzeką Gwdą 

Zwiększenie liczby ławek i 
koszy na śmieci na terenach 
nad rzeką Gwdą Koszyce 10 000 

pozycja nr 43 na liście zadań 
do konsultacji 

66 ul. Kasztelańska 

Uzupełnienie o nowe 
urządzenia placu zabaw przy 
ul. Kasztelańskiej Koszyce 50 000 

pozycja nr 44 na liście zadań 
do konsultacji 

67 al. Wyzwolenia 

Sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu al. Wyzwolenia 
z ul. Kazimierza Wielkiego Koszyce 300 000 

pozycja nr 45 na liście zadań 
do konsultacji 

68 
Siłownia zewnętrzna 
nad rzeką Gwdą 

Siłownia zewnętrzna nad 
rzeką Gwdą Koszyce 60 000 

pozycja nr 46 na liście zadań 
do konsultacji 

69 
Od kortów Mario do 
mostu 

Oświetlenie chodnika i drogi 
rowerowej od kortów Mario 
do mostu Koszyce 75 000 

pozycja nr 47 na liście zadań 
do konsultacji 

70 
Teren nad rzeką, na 
os. Koszyce K2 

Budowa placu zabaw i 
ćwiczeń dla psów nad rzeką 
na osiedlu Koszyce Koszyce 80 000 

pozycja nr 48 na liście zadań 
do konsultacji 

71 ul. Wspólna 
Projekt drogi wraz z 
chodnikiem Koszyce 

300 000 

projekt łączony pn. Budowa 
części ul. Nowej i części ul. 
Wspólnej 
pozycja nr 49 na liście zadań 
do konsultacji  

72 ul. Nowa i Wspólna 
Budowa części ulicy Nowej i 
ul. Wspólnej Koszyce 

projekt łączony pn. Budowa 
części ul. Nowej i części ul. 
Wspólnej 
pozycja nr 49 na liście zadań 
do konsultacji  
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73 

al. Wyzwolenia-ul. 
Kazimierza Wielkiego-
ul. Wspólna 

Ciągi pieszych, zieleń i mała 
architektura, utwardzenie ul. 
Wspólnej Koszyce 

projekt uwzględniony 
częściowo w zakresie 
ciągów pieszych i 
utwardzenia drogi; 
projekt łączony pn. Budowa 
części ul. Nowej i części ul. 
Wspólnej 
pozycja nr 49 na liście zadań 
do konsultacji  

74 ul. Jastrzębia Oświetlenie ul. Jastrzębiej  Motylewo 200 000 
pozycja nr 50 na liście zadań 
do konsultacji 

75 ul. Kukułcza Oświetlenie ul. Kukułczej Motylewo 110 000 
pozycja nr 51 na liście zadań 
do konsultacji 

76 ul. Sowia 

Siłownia zewnętrzna z 
jednostanowiskowym polem 
do koszykówki Motylewo 

150 000 

projekt łączony pn. 
Uzupełnienie 
zagospodarowania terenu 
pod funkcje rekreacyjno - 
sportowe (koszykówka, 
siłownia, inne) przy ul. 
Sowiej pozycja nr 52 na 
liście zadań do konsultacji  

77 Osiedle Motylewo 

Budowa centrum 
rekreacyjnego – siłownia na 
powietrzu Motylewo 

projekt łączony pn. 
Uzupełnienie 
zagospodarowania terenu 
pod funkcje rekreacyjno - 
sportowe (koszykówka, 
siłownia, inne) przy ul. 
Sowiej pozycja nr 52 na 
liście zadań do konsultacji  

78 ul. Łabędzia 
Budowa oświetlenia przy ul. 
Łabędziej Motylewo 260 000 

pozycja nr 53 na liście zadań 
do konsultacji 

79 

ul. Kossaka - odcinek 
po prawej stronie, za 
torami  do DK 10 

Oświetlenie ścieżki 
rowerowej, budowa  
chodnika, ławeczki, kosze na 
śmieci przy ul. Kossaka - 
odcinek po prawej stronie, za 
torami  do drogi krajowej nr 
10 Podlasie 50 000 

pozycja nr 54 na liście zadań 
do konsultacji 

80 ul. Wybickiego 
Montaż progu zwalniającego 
na ul. Wybickiego Podlasie 4 500 

pozycja nr 55 na liście zadań 
do konsultacji 

81 
chodnik łączący ul. 
Bydgoską z ul. Lipową 

Doświetlenie chodnika 
łączącego ul. Bydgoską z ul. 
Lipową – 2 punkty Podlasie 40 000 

pozycja nr 56 na liście zadań 
do konsultacji 

82 ul. Korczaka 146-148 
Utwardzenie drogi przy ul. 
Korczaka 146-148 Podlasie 250 000 

pozycja nr 57 na liście zadań 
do konsultacji 

83 ul. Rodakowskiego 
Budowa siłowni przy ul. 
Rodakowskiego Podlasie 70 000 

pozycja nr 58 na liście zadań 
do konsultacji 

84 SP nr 12 
Przebudowa parkingu przy 
Szkole Podstawowej Nr 12 Podlasie 100 000 

pozycja nr 59 na liście zadań 
do konsultacji 
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85 ul. Bydgoska 

Remont chodnika przy ul. 
Bydgoskiej od nr 150 do 
świateł na skrzyżowaniu z ul. 
Lutycką i ul. Lelewela Podlasie 140 000 

pozycja nr 60 na liście zadań 
do konsultacji 

86 ul. Wieniawskiego 

Ustawienie ławek, wykonanie 
chodnika, montaż 
pojemników na odpady w 
parku przy placu zabaw  przy 
ul. Wieniawskiego  Podlasie 80 000 

pozycja nr 61 na liście zadań 
do konsultacji 

87 ul. Rodakowskiego 

Ogrodzenie i doposażenie 
placu zabaw, chodnik na 
przejściu od Lelewela 80 do 
Rodakowskiego Podlasie 100 000 

pozycja nr 62 na liście zadań 
do konsultacji 

88 ul. Radosna 

Budowa ciągu pieszego, 
oznaczenie przejść dla 
pieszych i wykonanie zieleni 
przy ul. Radosnej Staszyce 300 000 

pozycja nr 63 na liście zadań 
do konsultacji 

89 ul. Kolejowa 

Rozbudowa placu zabaw i 
budowa siłowni zewnętrznej 
przy ul. Kolejowej Staszyce 90 000 

pozycja nr 64 na liście zadań 
do konsultacji 

90 
ul. Rogozińska działki 
405/406/407/408/426  

Budowa chodnika przy ul. 
Rogozińskiej działki 405, 406, 
407, 408, 426  Staszyce 300 000 

pozycja nr 65 na liście zadań 
do konsultacji 

91 ul. Krótka 
Budowa chodnika  przy ul. 
Krótkiej Staszyce 200 000 

pozycja nr 66 na liście zadań 
do konsultacji 

92 ul. Gnieźnieńska 

Modernizacja ulicy i 
utwardzenie sięgaczy przy ul. 
Gnieźnieńskiej Staszyce 300 000 

pozycja nr 67 na liście zadań 
do konsultacji 

93 ul. Zamenhofa - Cicha 
Budowa kreatywnego placu 
zabaw Staszyce 

150 000 

projekt łączony pn. Budowa 
placu zabaw, w sąsiedztwie 
istniejących boisk 
sportowych w rejonie ul. 
Cichej – Miedzianej  
pozycja nr 68 na liście zadań 
do konsultacji  

94 
ul. Miedziana-Ujska-
Obornicka-Spiżowa 

Budowa placu zabaw dz.779, 
w sąsiedztwie istniejących 
boisk sportowych Staszyce 

projekt łączony pn. Budowa 
placu zabaw, w sąsiedztwie 
istniejących boisk 
sportowych w rejonie ul. 
Cichej – Miedzianej  
pozycja nr 68 na liście zadań 
do konsultacji  

95 ul. Cicha - Zamenhofa 

Budowa parkingu na 40 miejsc 
w rejonie ul. Cichej – 
Zamenhofa Staszyce 300 000 

pozycja nr 69 na liście zadań 
do konsultacji 

96 

ul. Brzozowa-
Osiedlowa-Wiosny 
Ludów-Trzcianecka 

Budowa siłowni zewnętrznej 
w rejonie ul. Brzozowej-
Osiedlowej-Wiosny Ludów-
Trzcianeckiej Staszyce 150 000 

pozycja nr 70 na liście zadań 
do konsultacji 

97 ul. Grodzka 
Wybrukowanie placu dla 
posesji Grodzka 6,8,10,12, i 14 Staszyce 150 000 

pozycja nr 71 na liście zadań 
do konsultacji 
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98 

ul. Motylewska-
Zamenhoffa-
Rogozińska 

Budowa placu zabaw przy ul. 
Motylewskiej w rejonie hotelu 
Medyk Staszyce 70 000 

pozycja nr 72 na liście zadań 
do konsultacji 

99 
ul. Piłsudskiego-al. 
Piastów 

Ustawienie słupa 
ogłoszeniowego dla 
mieszkańców Piły w celu 
zamieszczania ogłoszeń (ul. 
Piłsudskiego – al. Piastów) Śródmieście 10 000 

pozycja nr 73 na liście zadań 
do konsultacji 

100 

ul. Matejki pomiędzy 
ul. Paderewskiego i 
Chopina  

Budowa chodników, przejść 
dla pieszych oraz oznaczenie 
przejść dla pieszych na ul. 
Matejki pomiędzy ul. 
Paderewskiego i Chopina Śródmieście 300 000 

pozycja nr 74 na liście zadań 
do konsultacji 

101 

ul. Drygasa na 
wysokości sklepu 
Media Expert do pl. 9 
Maja 

Budowa ciągu pieszego przy 
ul. Drygasa, na wysokości 
sklepu Media Expert do pl. 9 
Maja Śródmieście 150 000 

pozycja nr 75 na liście zadań 
do konsultacji 

102 pitniki 

Budowa pitników przy ścieżce 
rowerowej wzdłuż obwodnicy 
śródmiejskiej, na ul. 
Śródmiejskiej, 14 Lutego, w 
parku miejskim, parku na 
wyspie, pl. Zwycięstwa Śródmieście 150 000 

pozycja nr 76 na liście zadań 
do konsultacji 

103 ul. 1 Maja 
Montaż nowej wiaty 
przystankowej przy ul. 1 Maja Śródmieście 50 000 

pozycja nr 77 na liście zadań 
do konsultacji 

104 

Street workout park -
teren u w centrum 
miasta 

Budowa street workout parku 
w centrum miasta Śródmieście 60 000 

pozycja nr 78 na liście zadań 
do konsultacji 

105 ul. Niemcewicza 
Przebudowa chodnika przy ul. 
Niemcewicza Śródmieście 110 000 

pozycja nr 79 na liście zadań 
do konsultacji 

106 ul. Domańskiego 

Wymiana nawierzchni 
chodnika przy ul. 
Domańskiego Śródmieście 40 000 

pozycja nr 80 na liście zadań 
do konsultacji 

107 

Skwer ul. Piekarska – 
Wodna – al. 
Niepodległości 

Przebudowa chodnika i 
nasadzenia krzewów na 
skwerze przy ul. Piekarskiej – 
Wodnej – al. Niepodległości Śródmieście 150 000 

pozycja nr 81 na liście zadań 
do konsultacji 

108 ul. Piekarska 
Wytyczenie kontrapasa dla 
rowerów na ul. Piekarskiej Śródmieście 50 000 

pozycja nr 82 na liście zadań 
do konsultacji 

109 ul. Chopina 

Oświetlenie ul. Chopina, od al. 
Wojska Polskiego w kierunku 
schodów przy skrzyżowaniu 
ul. Chopina i Matejki (tylne 
ogrodzenie MwiK) Śródmieście 55 000 

pozycja nr 83 na liście zadań 
do konsultacji 

110 ul. Sikorskiego 
chodnik od ul. Kilińskiego do 
ul. Okrzei Śródmieście 

300 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Sikorskiego oraz 
budowa parkingu naprzeciw 
Wyższej Szkoły Biznesu  
pozycja nr 84 na liście zadań 
do konsultacji  
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111 ul. Sikorskiego 
chodnik od ul. Kilińskiego do 
ul. Okrzei Śródmieście 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Sikorskiego oraz 
budowa parkingu naprzeciw 
Wyższej Szkoły Biznesu  
pozycja nr 84 na liście zadań 
do konsultacji  

112 

ul. Sikorskiego od 
skrzyżowania przy 
WSB do Pl. 9 Maja  ciąg pieszy Śródmieście 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Sikorskiego oraz 
budowa parkingu naprzeciw 
Wyższej Szkoły Biznesu  
pozycja nr 84 na liście zadań 
do konsultacji  

113 ul. Sikorskiego 

Przebudowa chodnika od ul. 
Kilińskiego do ul. Okrzei i 
parking przy ul. Sikorskiego 
(naprzeciw Szkoły Biznesu) Śródmieście 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników 
przy ul. Sikorskiego oraz 
budowa parkingu naprzeciw 
Wyższej Szkoły Biznesu  
pozycja nr 84 na liście zadań 
do konsultacji  

114 

Obiekt użyteczności 
publicznej - Urząd 
Miasta 

Utworzenie stanowiska w 
Urzędzie Miasta Piły  dla dla 
osób niewidomych i 
niedowidzących 
wyposażonego w 
powiększalnik stacjonarny Śródmieście 10 000 

pozycja nr 85 na liście zadań 
do konsultacji 

115 ul. Ogińskiego 
Budowa parkingu przy ul. 
Kujawskiej-Ogińskiego  Śródmieście 240 000 

projekt uwzględniony 
częściowo - remont ulicy 
poza projektem 
pozycja nr 86 na liście zadań 
do konsultacji 

116 

ul. Kilińskiego od 
skrzyżowania przy 
WSB do skrzyżowania 
z Bohaterów 
Stalingradu 

Budowa parkingu z wjazdem i  
modernizacja ciągu pieszego 
przy ul. Kilińskiego od 
skrzyżowania przy WSB do 
skrzyżowania z ul.  Bohaterów 
Stalingradu Śródmieście 290 000 

pozycja nr 87 na liście zadań 
do konsultacji 

117 ul. Kryniczna 

Zagospodarowanie terenu 
przy ul. Krynicznej – mini park, 
skwer rekreacyjny Śródmieście 300 000 

pozycja nr 88 na liście zadań 
do konsultacji 

118 
ul. Wodna – al. Jana 
Pawła II-Budowlanych 

Modernizacja drogi 
wewnętrznej z miejscami 
parkingowymi, chodnikami 
terenem zieleni  Śródmieście 

300 000 

projekt uwzględniony w 
części - w zakresie drogi 
wewnętrznej z miejscami 
postojowymi;  tereny 
wzdłuż budynków 
mieszkalnych przewidziane 
są do sprzedaży 
właścicielom lokali w trybie 
bezprzetargowym , jako 

119 
ul. Wodna-al. Jana 
Pawła II-Budowlanych 

Naprawa drogi wewnętrznej, 
wymiana nawierzchni 
chodników,plac zabaw Śródmieście 

120 
ul. Wodna- al. Jana 
Pawła II-Budowlanych 

Naprawa drogi wewnętrznej 
wraz z chodnikami i terenem Śródmieście 
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zieleni grunty przyległe do działek 
wytyczonych po obrysie 
budynku, z zastosowaniem 
99% bonifikaty, obejmują 
one chodniki wzdłuż 
budynków mieszkalnych; na 
wnioski wspólnot 
mieszkaniowych z obszaru 
al. Jana Pawła II- ul. 
Budowlanych – ul. 
Piekarska –ul.  Wodna, 
 teren stanowiący dz. nr 
158/52 przygotowany jest 
do wynajęcia i 
zagospodarowania pod 
miejsca postojowe i tereny 
zieleni urządzonej, w tym 
ogólnodostępny plac zabaw 
(uchwała nr XLV/580/14 
Rady Miasta Piły z dnia 
29.04.2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na 
wynajęcie w drodze 
przetargu nieruchomości 
położonej przy ul. 
Budowlanych w Pile); 
projekt łączony pn. 
Przebudowa wjazdu i drogi 
wewnętrznej wzdłuż al. 
Jana Pawła II oraz 
wykonanie miejsc 
postojowych - Wnętrze 
obszaru pomiędzy ul. 
Budowlanych- ul.Wodną- al. 
Jana Pawła II – ul.Piekarską 
pozycja nr 89 na liście zadań 
do konsultacji 

121 

ul. Wodna- al. Jana 
Pawła II- 
Budowlanych-
Piekarska 

parking, wjazdy, zieleń, plac 
zabaw Śródmieście 

122 

ul. Budowlanych-
Wodna-Plac 
Zwycięstwa-Piekarska 

Plac zabaw, parking 
ogólnodostępny i droga 
wewnętrzna Śródmieście 

123 

ul. Budowlanych-
Wodna-Plac 
Zwycięstwa-Piekarska 

plac zabawa, ogólnodostępny 
parking i droga wewnętrzna  Śródmieście 

124 ul. Piekarska 
Budowa placu zabaw przy ul. 
Piekarskiej Śródmieście 250 000 

pozycja nr 90 na liście zadań 
do konsultacji 

125 
Chodnik łączący ul. 
Witosa z Browarną 

Przebudowa chodnika 
łączącego ul. Witosa z ul. 
Browarną Zamość 50 000 

pozycja nr 91 na liście zadań 
do konsultacji 

126 

chodnik od 
skrzyżowania ul. 
Zygmunta Starego z 
Walki Młodych w 
kierunku ul. 
Śmiłowskiej 

Przebudowa chodnika od 
skrzyżowania ul. Zygmunta 
Starego z Walki Młodych, w 
kierunku ul. Śmiłowskiej Zamość 195 000 

pozycja nr 92 na liście zadań 
do konsultacji 
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127 
ul. Walki Młodych-
Węglowa Plac zabaw Zamość 

80 000 

projekt łączony pn. Budowa 
placu zabaw przy ul. 
Węglowej  
pozycja nr 93 na liście zadań 
do konsultacji  

128 ul. Węglowa Plac zabaw Zamość 

projekt łączony pn. Budowa 
placu zabaw przy ul. 
Węglowej  
pozycja nr 93 na liście zadań 
do konsultacji  

129 

ul. Walki Młodych 8 
AE- Walki Młodych 
10AC 

Remont chodnika przy ul. 
Walki Młodych 8 AE- Walki 
Młodych 10 AC Zamość 75 000 

pozycja nr 94 na liście zadań 
do konsultacji 

130 ul. Komuny Paryskiej Przebudowa chodników Zamość 
200 000 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników i 
wjazdu przy ul. Komuny 
Paryskiej  
pozycja nr 95 na liście zadań 
do konsultacji  

131 ul. Komuny Paryskiej 
Nawierzchnia z polbruku – 
wjazd Zamość 

projekt łączony pn. 
Przebudowa chodników i 
wjazdu przy ul. Komuny 
Paryskiej  
pozycja nr 95 na liście zadań 
do konsultacji  

132 
ul. Komuny Paryskiej- 
Kapucyńska 

Ogrodzenie, nawierzchnia, 
mała architektura, oświetlenie 
terenu z przeznaczeniem na 
gry i zabawy dla dzieci i 
młodzieży Zamość 

280 000 

projekt łączony pn. 
Modernizacja i oświetlenie 
boisk sportowych przy ul. 
Komuny Paryskiej – 
Kapucyńskiej  
pozycja nr 96 na liście zadań 
do konsultacji  

133 
ul. Komuny Paryskiej 
od 4 do 7a Teren do gry w koszykówkę Zamość 

projekt łączony pn. 
Modernizacja i oświetlenie 
boisk sportowych przy ul. 
Komuny Paryskiej – 
Kapucyńskiej  
pozycja nr 96 na liście zadań 
do konsultacji  

134 
ul. Bydgoska 5-7 a 
Kuratorium Oświaty 

Uporządkowanie terenu przy 
ul. Bydgoskiej 5-7a za 
Kuratorium Oświaty Zamość 50 000 

pozycja nr 97 na liście zadań 
do konsultacji 

135 ul. Bydgoska 51  
Budowa parkingu 
ogólnodostępnego   Zamość 

300 000 

projekt uwzględniony w 
części - parking bez placu 
zabaw 
Projekt łączony pn. Budowa 
parkingu ogólnodostępnego 
przy ul. Bydgoskiej 51 
Pozycja nr 98 na liście zadań 
do konsultacji 
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136 ul. Bydgoska 51  
parking przed blokiem 51 i 
wjazd na parking Zamość 

projekt uwzględniony w 
części - parking bez placu 
zabaw 
Projekt łączony pn. Budowa 
parkingu ogólnodostępnego 
przy ul. Bydgoskiej 51 
Pozycja nr 98 na liście zadań 
do konsultacji 

137 ul. Ludowa-Wawelska 

Uporządkowanie terenu i 
budowa parkingu z polbruku 
przy ul. Ludowej – Wawelskiej Zamość 300 000 

pozycja nr 99 na liście zadań 
do konsultacji 

138 
al. Powstańców Wlkp. 
79 

Budowa parkingu za 
budynkiem Sądu przy al. 
powstańców Wlkp. 79  Zamość 300 000 

pozycja nr 100 na liście 
zadań do konsultacji 

139 

Teren miasta  

Ustawienie 4 wież lęgowych 
dla jerzyków na terenie 
miasta 

osiedla Górne, 
Jadwiżyn, 
Koszyce, 
Śródmieście 120 000 

pozycja nr 101 na liście 
zadań do konsultacji 

  Wartość łączna:      15 950 500   
ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

  Lokalizacja  Zakres zadania Osiedle 
Szacunkowy 

koszt/zł/ 
Uzasadnienie 

140 ul. Żeromskiego  

budowa chodnika i montaż 
oświetlenia wzdłuż ul. 
Żeromskiego Górne 111 000 

projekt odrzucony ze 
względu na niezgodność z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

141 ul. Żeromskiego 

Chodnik, sięgacz wzdłuż 
przychodni lekarskiej od ul. 
Ceglanej do ul. Wyszyńskiego Górne 35 000 

projekt odrzucony ze 
względu na niezgodność z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

142 ul. Żeromskiego 

Budowa chodnika i miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. 
Żeromskiego od skrzyżowania  
z ul. Ceglaną do skrzyżowania 
z ul. Wyszyńskiego) Górne 150 000 

projekt odrzucony ze 
względu na niezgodność z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

143 ul. Połabska  
budowa chodnika z 
odwodnieniem Górne 240 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
600 000 zł), niemożliwe bez 
wykonania odwodnienia i 
przebudowy  jezdni 
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144 ul. Połabska 
Odwodnienie – kanalizacja 
deszczowa Górne 52 500 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji, niemożliwe bez 
wykonania odwodnienia i 
przbudowy jezdni 

145 

ul. Wyspiańskiego – 
odcinek od 
skrzyżowania o ruchu 
okrężnym przy ul. 
Mickiewicza do kończ 
osiedla domków 
jednorodzinnych  ciąg pieszo-rowerowy Górne 300 000 

w trakcie realizacji chodnik 
we współpracy z powiatem 
(może być realizowany 
tylko chodnik z uwagi na 
dostępność miejsca) 

146 ul. Mickiewicza 
ciąg pieszy wzdłuż ulicy od 
strony lasu Górne 299 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
600 000 zł) 

147 
ul. Żeromskiego ZS nr 
3 

Boiska sportowe do piłki 
nożnej i koszykówki Górne 0 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
600 000 zł), wymagana 
zmiana mpzp 

148 
ul. Wyspiańskiego -
Tetmajera Boisko do gry w piłkę nożną Górne 0 

Lokalizacja na terenie 
spółdzielni mieszkaniowej 
PSM L-W 

149 

od ul. Ceglanej do ul. 
Reymonta – pas 
między stawkami 

Przebudowa ciągu pieszego 
od ul. Ceglanej do ul. 
Reymonta – pas między 
stawkami Górne 8 750 

drobne naprawy należy 
wykonać w ramach 
bieżącego utrzymania  

150 
ul. Trentowskiego 
przy Przedszkolu nr 18 

Przebudowa ciągu pieszego – 
chodnika z zatokami 
parkingowymi od strony 
wejścia do przedszkola nr 18 
przy ul. Trentowskiego Górne 35 000 

Inwestycja uzależniona od 
zakończenia budowy ul. 
Bogusławskiego, która 
rozpocznie się w 2015 roku. 

151 ul. Kraszewskiego 
Przebudowa zatoki 
parkingowej Górne 17 500 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji, trzeba zrobić 
całą ulicę (szacowany koszt 
400 000 zł) 
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152 Przedszkole nr 13 

Droga dojazdowa do 
przedszkola od ul. 
Matwiejewa 
(ul.Kraszewskiego) Górne 17 500 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji, trzeba zrobić 
całą ulicę (szacowany koszt 
400 000 zł) 

153 ul. Kraszewskiego 
Chodnik od strony 
przedszkola nr 13 Górne 45 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji, trzeba zrobić 
całą ulicę (szacowany koszt 
400 000 zł) 

154 
ul. Kraszewskiego – 
Przedszkole nr 13 

Remont chodnika z barierkami 
bezpieczeństwa Górne 22 500 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji, trzeba zrobić 
całą ulicę (szacowany koszt 
400 000 zł) 

155 

Deptak za kościołem 
od ul. 
Kochanowskiego Ciąg pieszy wraz z parkingami Górne 75 000 

W pierwszej kolejności 
należy uporządkować 
problemy własnościowe 
(np. lokalizacja ogrodzenia) 

156 
al. Wojska Polskiego 
45– SP nr 7 parking Górne 52 500 realizowany w 2014 roku 

157 ul. Trentowskiego 
Remont chodnika – na 
wysokości przedszkola Górne 75 000 

inwestycja uzależniona od 
zakończenia budowy ul. 
Bogusławskiego, która 
rozpocznie się w 2015 roku  

158 ul. Trentowskiego 

Odnowienie elewacji 
przedszkola nr 18 przy ul. 
Trentowskiego Górne 200 000 

projekt dotyczy obiektu, a 
nie przestrzeni 

159 ul. Złota-Reja 

Remont nawierzchni boisk 
sportowo – rekreacyjnych 
przed kościołem Górne 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
600 000 zł) 

160 
ul. Słowackiego 1A 
ul. Tetmajera 2-6 

Przejścia dla pieszych na ul. 
Słowackiego 1A od wieżowca i 
Tetmajera 2-6 na parking przy 
Inter Marche Górne 1 750 

projekt odrzucony ze 
względów bezpieczeństwa  

161 ul. Chopina 

Niwelacja i utwardzenie ul. 
Chopina od ul. Matejki do 
Koszalińskiej Górne 0 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
900 000 zł) 
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162 

ul. Bogusławskiego, 
Wyszyńskiego, 
Ceglana 

Dokończenie obwodnicy 
wewnętrznej osiedla Górne   

W zakresie ul. 
Bogusławskiego realizacja 
zadania ujęta w WPF (2015-
2016) 

163 ul. Reymonta 
Oświetlenie od ul. Podgórnej 
do stawków Górne 25 000 

Kompleksowa realizacja 
oświetlenia ulicznego ulicy 
Reymonta winna być 
wykonana w ramach 
budowy całej ulicy 

164 Obszar byłego lotniska Utworzenie Aero Space Camp Górne 50 000 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
od 20-50 mln zł) 

165 

ul. Żeromskiego 19-33 
z ul. Wyspiańskiego 
pomiędzy blokami 
przy ul. Żeromskiego 
19-33 a TESCO 

Droga dojazdowa i zatoki 
postojowe Górne 394 000 

Inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartości pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
450 000 zł), w planie zmiany 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

166 ul. Słowackiego  
Rozbudowa parkingu – Zespół 
Szkół nr 3 Górne 26 250 

Brak warunków 
przestrzennych na realizację 
pomysłu, miejsca 
postojowe na ul. 
Słowackiego zrealizowane 
w 2014 roku 

167 ul. Mickiewicza 

Chodnik od ronda przy 
Wyspiańskiego do ronda przy 
al. Wojska Polskiego Górne 150 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
650 000 zł) 

168 ul. Trentowskiego 3 
Rozbudowa placu zabaw w 
przedszkolu Górne 100 000 

Nie będzie służył 
mieszkańcom okolicznych 
domów. Zadania oświatowe 
będą ujmowane w ramach 
wieloletniego programu 
podnoszenia standardu 
takich placówek 

169 
ul. Reja – Przedszkole 
Nr 12 Ogrodzenie przedszkola Górne 0 

Oczyszczenie ogrodzenia i 
malowanie w ramach 
utrzymania bieżącego 
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170 

ul. Wyspiańskiego od 
ul. Rugijskiej do ul. 
Władysława IV chodnik Górne 16 500 

w trakcie realizacji chodnik 
we współpracy z powiatem 
(może być realizowany 
tylko chodnik z uwagi na 
dostępność miejsca) 

171 
ul. Wyspiańskiego od 
ronda do ul. Rugijskiej Budowa chodnika Górne 19 500 

w trakcie realizacji chodnik 
we współpracy z powiatem 
(może być realizowany 
tylko chodnik z uwagi na 
dostępność miejsca) 

172 ul. Sportowa-Świteź Wyjazd z hali sportowej Górne 6 000 
Zmiana wjazdu w ramach 
budowy  hali bokserskiej 

173 

ul. Wyspiańskiego od 
ul. Łużyckiej do Drogi 
Kotuńskiej Budowa chodnika Górne 36 000 

Na odcinku do końca 
zabudowy jednorodzinnej w 
realizacji w 2014 roku, 
pozostały odcinek – 
problemy lokalizacyjne i 
zbyt wąski pas drogowy 

174 

Plac zieleni pomiędzy 
al. Wojska Polskiego a 
cmentarzem 

Montaż przyrządów do 
ćwiczeń oraz elementów 
małej architektury Górne 271 000 

tereny rekreacyjne są 
planowane do realizacji na 
południe od ścieżki 
rowerowej przy ul. 
Salezjańskiej 

175 
ul. Słowackiego 12-14-
16 i 18-20-22 Sięgacz wraz z parkingami Górne 35 000 

Inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartości pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
400 000 zł) 

176 ul. Słowackiego 12-22 
Droga dojazdowa przy ul. 
Słowackiego 12-22 Górne 80 000 

Inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartości pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
400 000 zł) 

177 

ul. Słowackiego – 
droga wzdłuż bloków 
mieszkalnych 

budowa parkingu na 50 
miejsc,  wykonanie drogi 
dojazdowej do wieżowców, 
renowacja infrastruktury 
związanej z placem zabaw Górne 299 000 

Inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartości pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
400 000 zł) 

178 
ul. Śniadeckich 
15/17/19  

boiska do gry w piłkę 2 szt. - 
ogrodzenie, zakup 4 bramek, 
zasianie trawy Jadwizyn 150 000 

Lokalizacja na terenie 
spółdzielni mieszkaniowej 
PSM L-W 
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179 ul. Dąbrowskiego Psi park Jadwiżyn 200 000 

właczone do projektu pn. 
Budowa placu zabaw i 
ćwiczeń dla psów nad rzeka 
na osiedlu Koszyce 
Pozycja nr 48 na liście zadań 
do konsultacji 

180 

Osiedlowa rampa 
naprawcza na osiedlu 
Jadwiżyn 

osiedlowa rampa naprawcza 
na osiedlu Jadwiżyn Jadwiżyn 30 000 

Zadanie niemożliwe do 
realizacji ze względu na 
przepisy ochrony 
środowiska 

181 
ul. Dąbrowskiego-
Małgorzaty kanalizacja sanitarna  Jadwiżyn 150 000 

jest w trakcie 
projektowania przez 
Miejskie Wodociągi i 
Kanalizacje 

182 ul. Małgorzaty 

Zaprojektowanie i wykonanie 
odcinka połączenia 
drogowego ul. Dąbrowskiego 
z ul. Małgorzaty Jadwiżyn 150 000 

realizacja możliwa po 
wykonaniu kanalizacji 
sanitarnej oraz zakończeniu 
działań inwestycyjnych w 
okolicy 

183 Zalew Koszycki 

Oczyszczenie zalewu z glonów 
oraz niektórych pierwiastków 
chemicznych Koszyce 300 000 

Zalew nie jest własnością 
Gminy, projekt nie opisuje 
zadania inwestycyjnego 

184 ul. Miła 

połączenie ścieżki przy ul. 
Miłej z miastem i rezerwatem 
Kuźnik Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
900 000 zł) 

185 ul. Miła 

Grobla między końcem ul. 
Miłej a terenem przyległym 
do baru nad zalewem Koszyce 193 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
900 000 zł) 

186 ul. Miła 

Wykonanie kładki pieszo-
rowerowej łączącej ul. Miłą z 
barem nad zalewem Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
900 000 zł) 

187 Skate park Skate park Koszyce   

projekt jest w planie  
realizacji w ramach Pilskiej 
Strefy Aktywności etap III- 
zagospodarowanie Zalewu 
koszyckiego 
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188 
ul. Kazimierza 
Wielkiego Hala sportowa Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
2 500 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

189 ul. Daleka 
Projekt budowlany 
utwardzenia drogi Koszyce 20 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
900 000 zł) 

190 al. Niepodległości  
Ciąg pieszo-rowerowy między 
ul. Wałecką a al. Wyzwolenia Koszyce 105 000 

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez GDDKiA 

191 ul. Nad Gwdą 
Wykonanie projektu drogi z 
chodnikiem Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
700 000 zł) 

192 ul. Promienna 

Projekt drogi od ul. 
Młynarskiej do ul. Szkolnej 
wraz z chodnikami i drogą 
rowerową Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
700 000 zł) 

193 ul. Sucha 

Projekt budowlany 
utwardzenia drogi wraz  z 
ciągiem pieszym  Koszyce 15 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
500 000 zł), konieczne 
rozwiązanie kompleksowe 
odwodnienia całego terenu 
wraz z ul. Wałecką 

194 ul. Sucha 

Projekt budowlany 
utwardzenia drogi wraz  z 
ciągiem pieszym  Koszyce 15 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
500 000 zł), konieczne 
rozwiązanie kompleksowe 
odwodnienia całego terenu 
wraz z ul. Wałecką 
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195 ul. Sucha Wykonanie projektu drogi Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
500 000 zł), konieczne 
rozwiązanie kompleksowe 
odwodnienia całego terenu 
wraz z ul. Wałecką 

196 al. Niepodległości 
Chodnik od LOK do ul. 
Królewskiej Koszyce   

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez GDDKiA 

197 

al. Niepodległości – 
skrzyżowanie z 
Różana Drogą Zatoka autobusowa Koszyce   

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez GDDKiA 

198 ul. Brukowa 

Projekt budowlany 
utwardzenia drogi wraz  z 
ciągiem pieszym  Koszyce 15 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
1 500 000 zł), konieczne 
rozwiązanie kompleksowe 
odwodnienia całego terenu 
wraz z ul. Wałecką 

199 ul. Podleśna 

Projekt budowlany 
utwardzenia drogi wraz  z 
ciągiem pieszym  Koszyce 20 000 

Ulica pomiędzy ul. Chopina 
a Wałecką, inwestycja 
odrzucona ze względu na 
przekroczenie kwoty 
maksymalnej wartość 
pojedynczej inwestycji 
(szacowany koszt 1 500 000 
zł) 

200 ul. Podleśna 
Projekt drogi wraz z 
chodnikiem i drogą rowerową Koszyce 300 000 

Ulica pomiędzy ul. Chopina 
a Wałecką, inwestycja 
odrzucona ze względu na 
przekroczenie kwoty 
maksymalnej wartość 
pojedynczej inwestycji 
(szacowany koszt 1 500 000 
zł) 

201 ul. Podleśna 

Projekt budowlany 
utwardzenia drogi wraz  z 
ciągiem pieszym  Koszyce 20 000 

Ulica pomiędzy ul. Chopina 
a Wałecką, inwestycja 
odrzucona ze względu na 
przekroczenie kwoty 
maksymalnej wartość 
pojedynczej inwestycji 
(szacowany koszt 1 500 000 
zł) 
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202 ul. Skośna Projekt drogi Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
1 500 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

203 ul. Zakątek Wykonanie projektu drogi Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
440 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

204 ul. Daleka 

Wykonanie projektu drogi 
wraz z chodnikiem i ścieżką 
rowerową Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
900 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

205 ul. Daleka 

Projekt budowlany 
utwardzenia drogi wraz  z 
ciągiem pieszym  Koszyce 20 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
900 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

206 ul. Różana Droga Wykonanie nawierzchni Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
800 000 zł) 

207 ul. Równa 
Projekt budowlany 
utwardzenia drogi Koszyce 20 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
700 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 
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208 ul. Równa 
Projekt drogi wraz z 
chodnikiem i drogą rowerową Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
700 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

209 ul. Różana Droga 
Projekt drogi do położenia 
nowej nawierzchni Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
800 000 zł) 

210 ul. Brukowa Projekt drogi z chodnikiem Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt  
1 500 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

211 ul. Zbrojna Projekt drogi Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
470 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

212 ul. Wiśniowa 
Projekt drogi wraz z 
chodnikiem Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
500 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

213 ul. Zielna 
Projekt drogi wraz z 
chodnikiem Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
380 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 
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214 ul. Szlachecka i Miła 

ul. Miła – projekt drogi wraz z 
chodnikiem 
ul. Szlachecka – projekt drogi Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
400 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

215 ul. Błotna Projekt drogi Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
530 000 zł), niemożliwa 
realizacja w ciągu 1 roku 

216 
ul. św. Rafała 
Kalinowskiego 

Projekt drogi wraz z 
chodnikiem Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
390 000 zł) 

217 

al. Niepodległości 
między al. 
Wyzwolenia a ul. Miłą chodnik Koszyce 290 000 

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez GDDKiA 

218 

al. Niepodległości od 
ul. Młynarskiej do 
przystanku przy ul. 
Zbrojnej 

Chodnik z przejściem dla 
pieszych i sygnalizacją 
świetlną Koszyce 300 000 

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez GDDKiA 

219 

Kort tenisowy ul. 
Kazimierza Wielkiego, 
ul. Nad Gwdą Kort tenisowy Koszyce 300 000 

Brak wskazania terenu, 
działalność komercyjna, 
obiekt nie może być 
obiektem otwartym, 
wymaga obsługi 

220 

Boisko do piłki 
siatkowej przy ul. 
Kasztelańskiej lub 
Kazimierza Wielkiego 

Boisko do piłki siatkowej przy 
ul. Kasztelańskiej lub 
Kazimierza Wielkiego Koszyce 300 000 

Projekt łączony (219 i 220) 
wartość wyższa niż 300 tys. 
zł (szacowany koszt 700 000 
zł) Budowa kolejnego 
zespołu sportowo-
rekreacyjnego dla Koszyc 
planowana na innym 
terenie w północnej części 
osiedla  
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221 

Boisko do piłki 
koszykowej przy ul. 
Kasztelańskiej lub 
Kazimierza Wielkiego 

Boisko do piłki koszykowej 
przy ul. Kasztelańskiej lub 
Kazimierza Wielkiego Koszyce 300 000 

Projekt łączony (219 i 220) 
wartość wyższa niż 300 tys. 
zł (szacowany koszt 700 000 
zł) Budowa kolejnego 
zespołu sportowo-
rekreacyjnego dla Koszyc 
planowana na innym 
terenie w północnej części 
osiedla  

222 ul. Równa  

chodnik od ul. Kazimierza 
Wielkiego do ul. Nad Gwdą 
(ok. 150 m) Koszyce 300 000 

nie ma możliwości 
technicznych wykonania 
chodnika bez wykonania 
jezdni, odwodnienia. Całość 
zadania przekracza limit 
kosztów (szacowany koszt 
500 000 zł) 

223 al. Wyzwolenia 
Projekt chodnika z drogą 
rowerową Koszyce 300 000 

Teren w rejonie ul. 
Kazimierza przeznaczony do 
całościowego 
zagospodarowania, ścieżka 
rowerowa znajduje się po 
stronie południowej, cały 
odcinek od al. 
Niepodległości do ul. 
Śniadeckich przekracza limit 
kosztów (szacowany koszt 
750 000 zł) 

224 ul. Przednia 
Droga z Polbruku z 
chodnikiem Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt  
400 000 zł) 

225 
ul. Promienna-Widok-
Kazimierza Wielkiego 

Zagospodarowanie terenu 
pomiędzy ul. Promienną, 
Widok i Kazimierza Wielkiego Koszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt  
500 000 zł), ponadto 
konieczne jest zakończenie 
komercyjnej budowy 
toczącej się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 

226 ul. Zamiejska  

Budowa wieży widokowej, 
ustawienie ławeczek i 
wykonanie miejsca na grill 
przy ul. Zamiejskiej Koszyce 150 000 

brak możliwości 
lokalizacyjnych, teren 
przewidziany pod 
budownictwo 
mieszkaniowe 
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227 

od. al. Poznańskiej 
(pętla autobusowa do 
Motylewa) Ciąg pieszy Motylewo 282 586 

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez 
GDDKiA. Ścieżka rowerowa 
do Motylewa w planach 
realizacyjnych OSI ze 
środków UE 

228 ul. Orla 3-7 Przystań kajakowa Motylewo 100 000 
realizacja inwestycji dłuższa 
niż 1 rok 

229 

Od pętli autobusowej 
na al. Poznańskiej do 
Motylewa Ciąg pieszy Motylewo 230 938 

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez 
GDDKiA. Ścieżka rowerowa 
do Motylewa w planach 
realizacyjnych OSI ze 
środków UE 

230 
Kort tenisowy na 
osiedlu Motylewo 

Kort tenisowy na osiedlu 
Motylewo Motylewo 300 000 

Brak wskazania terenu, 
działalność komercyjna, 
obiekt nie może być 
obiektem otwartym, 
wymaga obsługi 

231 

Ścieżka rowerowa 
łącząca osiedle 
Motylewo z centrum 

Ścieżka rowerowa łącząca 
osiedle Motylewo z centrum Motylewo 300 000 

Ścieżki rowerowe do 
Motylewa będą 
realizowane  w ramach 
innego przygotowywanego 
projektu, 
współfinansowanego ze 
środków zewnętrznych i w 
ramach OSI  

232 ul. Orla  Sięgacz do Orla nr 65 Motylewo 20 000 

Brak możliwości budowy 
drogi zgodnie z warunkami 
technicznymi, koszt 
przewyższa limit kosztów 
(szacowany koszt 320 000 
zł) 

233 ul. Orla 

Wykonanie łącznika z kostki 
brukowej lub asfaltu do 
gospodarstwa nr 65 Motylewo 25 000 

Brak możliwości budowy 
drogi zgodnie z warunkami 
technicznymi, koszt 
przewyższa limit kosztów 
(szacowany koszt 320 000 
zł) 

234 ul. Orla  Sięgacz do Orla nr 47,49,51 Motylewo 30 000 

Brak możliwości budowy 
drogi zgodnie z warunkami 
technicznymi, koszt 
przewyższa limit kosztów 
(szacowany koszt 320 000 
zł) 
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235 ul. Orla 
Poprawa drogi do posesji 47, 
49 i 51 Motylewo 30 000 

Brak możliwości budowy 
drogi zgodnie z warunkami 
technicznymi, koszt 
przewyższa limit kosztów 
(szacowany koszt 320 000 
zł) 

236 ul. Leśna 
Droga rowerowa Motylewo – 
ul. Leśna (pętla autobusowa) Motylewo 50 000 

Ścieżki rowerowe do 
Motylewa będą 
realizowane  w ramach 
innego przygotowywanego 
projektu, 
współfinansowanego ze 
środków zewnętrznych i w 
ramach OSI  

237 
ul. Świerkowa i ul. 
Lutycka 

Budowa na terenie po szkole 
podstawowej nr 12 - boiska 
Orlik; siłownia na powietrzu 
przy bloku nr 62 Podlasie 300 000 

teren Starostwa 
Powiatowego w Pile; brak 
dyspozycji terenem, inne 
przeznaczenie funkcjonalne 
terenu 

238 ul. Lutycka budowa placu zabaw Podlasie 50 000 
inna niż gminna własność 
terenu 

239 ul. Lutycka 
Remont chodnika, budowa 
ścieżki rowerowej,  Podlasie 200 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt  
600 000 zł), inwestycja 
wieloletnia 

240 
Droga spacerowo-
rowerowa na Płotki 

Przebudowa drogi spacerowo-
rowerowej na Płotki Podlasie 0 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
1 400 000 zł) 

241 

Budowa plaży dla 
właścicieli psów – jez. 
Płotki, Jeleniowe 

Budowa plaży dla właścicieli 
psów – jez. Płotki, Jeleniowe Podlasie 30 000 

jezioro Jeleniowe jest 
własnością Skarbu Państwa, 
a na jeziorze Płotki jest to 
niezgodne z regulaminem 

242 ul. Pracownicza 

Wykonanie drogi 
utwardzonej, chodników i 
oświetlenia Podlasie 0 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
550 000 zł) 
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243 
ul. Lelewela 140 – SP 
nr 12 

Modernizacja boiska 
szkolnego Podlasie 300 000 

planowana kompleksowa 
modernizacja terenu 
sportowego przy szkole w 
wyższym niż obecnie 
standardzie, koszt 
przekracza założony limit 
(szacowana wartość 700 
000 zł).  Zadania oświatowe 
będą ujmowane w ramach 
wieloletniego programu 
podnoszenia standardu 
takich placówek 

244 SP nr 12 
Remont boiska do piłki 
nożnej,  Podlasie 200 000 

planowana kompleksowa 
modernizacja terenu 
sportowego przy szkole w 
wyższym niż obecnie 
standardzie, koszt 
przekracza założony limit 
(szacowana wartość 700 
000 zł).  Zadania oświatowe 
będą ujmowane w ramach 
wieloletniego programu 
podnoszenia standardu 
takich placówek 

245 SP nr 12 
Przebudowa boiska do piłki 
nożnej Podlasie 290 000 

planowana kompleksowa 
modernizacja terenu 
sportowego przy szkole w 
wyższym niż obecnie 
standardzie, koszt 
przekracza założony limit 
(szacowana wartość 700 
000 zł).  Zadania oświatowe 
będą ujmowane w ramach 
wieloletniego programu 
podnoszenia standardu 
takich placówek 

246 ul. Korczaka  
Plac przy kościele – budowa 
parkingu Podlasie 50 000 

Problemy własnościowe – 
częściowo teren parafii 

247 

wyłożenie placu u 
zbiegu ul. Korczaka I 
Ogrodowej kostka 
typu polbruk 

wyłożenie placu u zbiegu ul. 
Korczaka I Ogrodowej kostka 
typu polbruk Podlasie 200 000 

obecnie teren 
zagospodarowany 
ciekawym kwietnikiem 

248 

Obwodnica od ul. 
Przemysłowej do 
zjazdu na ul. 
Wawelską ścieżka rowerowa Staszyce   

Teren drogi krajowej nr 11 – 
lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez GDDKiA 
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249 

Nabrzeże rzeki Gwdy 
od ul. Polnej do mostu 
kolejowego, od ul. 
Zakopiańskiej do ul. 
Walki Młodych, od ul. 
Walki Młodych do  al. 
Poznańskiej Ścieżka rowerowa Staszyce 238 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowana 
wartość 500 000 zł) 
Realizacja planowana w do 
pozyskania środków 
zewnętrznych OSI. 

250 ul. Przemysłowa nawierzchnia Staszyce   

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowana 
wartość 6 800 000 zł). W br 
ponowione zostaną starania 
o środki w ramach NPBD. 

251 ul. Łódzka  
Boisko do piłki nożnej dz. 1/1 
jednostka ewidencyjna 0025 Staszyce 150 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowana 
wartość 500 000 zł) 

252 ul. Zamenhofa-Cicha Budowa boiska typu Orlik Staszyce 270 000 

planowana kompleksowa 
modernizacja terenu 
sportowego przy szkole w 
wyższym niż obecnie 
standardzie, koszt 
przekracza założony limit 
(szacowany koszt 700 000 
zł).   

253 ul. Brzozowa  chodnik Staszyce   

Wzdłuż ul. Brzozowej jest 
wybudowany w 2012 roku 
chodnik 

254 ul. Brzozowa 4 Remont boisk szkolnych Staszyce 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt  
600 000 zł), inwestycja 
wieloletnia; Zadania 
oświatowe będą ujmowane 
w ramach wieloletniego 
programu podnoszenia 
standardu placówek 
oświatowych. 
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255 ul. Miedziana 
Remont drogi i budowa 
chodnika Staszyce 300 000 

w celu wykonania chodnika 
należy wykonać 
odwodnienie ulicy, 
następnie 
okrawężnikowanie i 
nawierzchnie., koszt 
przekracza założony limit 
(szacowany koszt 480 000 
zł) 

256 
ul.Miedziana, górny 
odcinek 

Poszerzenie drogi wraz z 
budową chodnika Staszyce 250 000 

w celu wykonania chodnika 
należy wykonać 
odwodnienie ulicy, 
następnie 
okrawężnikowanie i 
nawierzchnie., koszt 
przekracza założony limit 
(szacowany koszt 480 000 
zł) 

257 

Utwardzenie drogi 
pomiędzy zbiegiem 
ulic Cichej i 
Zamenhofa a ul. 
Miedzianą Utwardzenie drogi Staszyce 300 000 

W ramach bieżącego 
utrzymania zostanie 
poprawiony stan 
nawierzchni. Wykonanie 
nowego przebiegu drogi 
jest zadaniem wieloletnim i 
przekracza limit kosztów 
(szacowany koszt 900 000 
zł). 

258 

Utwardzenie drogi 
pomiędzy zbiegiem 
ulic Cichej i 
Zamenhofa a ul. 
Miedzianą Utwardzenie drogi Staszyce 300 000 

W ramach bieżącego 
utrzymania zostanie 
poprawiony stan 
nawierzchni. Wykonanie 
nowego przebiegu drogi 
jest zadaniem wieloletnim i 
przekracza limit kosztów 
(szacowany koszt 900 000 
zł). 

259 ul. Miedziana - Cicha 
Budowa ciągu pieszo-
rowerowego Staszyce 200 000 

Brak możliwości włączenia 
do systemu ścieżek 
rowerowych  

260 ul. Zakopiańska  nawierzchnia Śródmieście 300 000 

Brak możliwości wykonania 
przez Gminę, przebieg tego 
odcinka drogi to własność 
PKP 

261 

Ścieżka rowerowa 
wzdłuż rzeki Gwdy od 
kładki przy ul. Walki 
Młodych w kierunku 
11 Listopada 

Ścieżka rowerowa wzdłuż 
rzeki Gwdy od kładki przy ul. 
Walki Młodych w kierunku 11 
Listopada Śródmieście   

trwa realizacja w ramach 
Pilskiej Strefy Aktywności – 
zakończenie w 2014 roku. 
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262 

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka im. 
Panteleona Szumana 
w Pile  

doposażenie w nowości 
naukowe  Śródmieście 5 000 

projekt nie jest zadaniem 
inwestycyjnym 

263 parking ul. Bydgoska Parking (za bankiem PKO) Śródmieście 0 

Realizacja planowana w 
ramach przebudowy ul. 
Bydgoskiej, gotowa jest 
dokumentacja techniczna, 
obecnie będą prowadzone 
działania wyłącznie 
polegające na bieżącym 
utrzymaniu. 

264 pl. Zwycięstwa dz. 72/5 zieleń Śródmieście 295 000 

Zagospodarowanie Pl. 
Zwycięstwa funkcją 
publiczną planowane jest 
do realizacji w ramach 
budowy Pilskiej Strefy 
Aktywności – etap II, 
obecnie trwa projektowanie 
(obiekt – mediateka) 

265 

Szkielet byłego DH 
Stokłosa, stara 
parowozownia 
Okraglak, stara 
przepompownia 

Interaktywne muzeum 
multimedialne Śródmieście 0 

Realizacja muzeum 
planowana w przestrzeni 
mediateki na pl. Zwycięstwa 

266 
Most im. Bolesława 
Chrobrego 

Kładka pieszo-rowerowa pod 
mostem Śródmieście 150 000 

Realizacja w ramach 
kolejnego etapu Pilskiej 
Strefy Aktywności – 
planowane pozyskanie 
dofinansowania środkami 
UE 

267 Pl. Zwycięstwa 
Chodniki, ławki, oświetlenie, 
fontanna, zieleń Śródmieście   

Zagospodarowanie Pl. 
Zwycięstwa funkcją 
publiczną planowane jest 
do realizacji w ramach 
budowy Pilskiej Strefy 
Aktywności – etap II, 
obecnie trwa projektowanie 
(obiekt – mediateka) 

268 ul. Okrzei  parking przy przychodni Śródmieście 250 000 
teren planowany do 
sprzedaży 
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269 pl. Domańskiego 

Infrastruktura rekreacyjno-
wypoczynkowa umożliwiająca 
spędzanie czasu wolnego dla 
seniorów: umieszczenie 
licznych zadaszonych par 
ławek usytuowanych 
równolegle wraz ze stolikami, 
leżaków, instalacja 
monitoringu wizyjnego, 
miejsca do gry w szachy, 
toalety, miejsca na mini 
bistro, plac zabaw dla dzieci, 
miejsca do gry w bule, mini 
amfiteatr, ustawienie koszy na 
śmieci, wykonanie skweru dla 
czworonogów, elektroniczna 
tablica informacyjna  Śródmieście 300 000 

projekt przekracza limit 
kosztów (szacowany koszt 
750 000 zł), częściowo 
pomysły są niezgodne z 
zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego, zbyt mały 
teren dla realizacji całości 
pomysłu 

270 

Przejście pod mostem 
przy hotelu 
GROMADA 

Przejście pod mostem przy 
hotelu GROMADA Śródmieście 110 000 

Realizacja w ramach 
kolejnego etapu Pilskiej 
Strefy Aktywności – 
planowane pozyskanie 
dofinansowania środkami 
UE 

271 

UL. Ceglana przez Pl. 9 
Maja do ul. 
Sikorskiego  

remont ciągu pieszego, 
montaż barier, remont 
oświetlenia Śródmieście 156 000 

Obecny stan jest niezgodny 
z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego. Planowana 
przebudowa skrzyżowania 
ul. Ceglana/Żeromskiego. 
Należy zadanie odłożyć do 
realizacji w czasie 

272 ul. Drygasa 

zabytkowy budynek założenie 
instalacji wod-kan, położenie 
instalacji elektrycznej, 
przerobienie komórek 
kuchennych na łazienki Śródmieście 100 000 

Projekt niezgodny z 
założeniami budżetu- nie 
spełnia wymogów 
formalnych 

273 ul. Witaszka 

Nowa elewacja budynku 
przedszkola, naprawa 
chodnika i budowa parkingu Śródmieście 100 000 

Naprawa chodnika, budowa 
parkingu od strony ul. 
Witaszka - otoczenie 
przedszkola będzie 
zagospodarowywane w 
ramach działań inwestora 
prywatnego i gminy; nowa 
elewacja dotyczy obiektu, a 
nie zagospodarowania 
przestrzeni publicznej 
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274 ul. W.Pola i Okrzei  

druga część deptaku im. ks. 
Stanisława Olędzkiego – 
budowa ciągu pieszego z 
oświetleniem i małą 
architekturą (ławki, kosze, 
klomby) Śródmieście 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt  
500 000 zł), 

275 ul. W.Pola i Okrzei  

druga część deptaku im. ks. 
Stanisława Olędzkiego – 
budowa ciągu pieszego z 
oświetleniem i małą 
architekturą (ławki, kosze, 
klomby) Śródmieście 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na brak własności 
terenu oraz przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt  
500 000 zł), 

276 
Parking przy szkole 
języków obcych Hello 

Parking przy szkole języków 
obcych Hello Śródmieście 200 000 teren prywatny 

277 

ul. Budowlanych-
Wodna_plac 
Zwycięstwa-Piekarska 
dz. 158/52 

Ułożenie nawierzchni 
asfaltowej z wyznaczeniem 
miejsc postoju i 
odprowadzenie wód 
opadowych Śródmieście 285 000 

tereny wzdłuż budynków 
mieszkalnych przewidziane 
są do sprzedaży 
właścicielom lokali w trybie 
bezprzetargowym , jako 
grunty przyległe do działek 
wytyczonych po obrysie 
budynku, z zastosowaniem 
99% bonifikaty, obejmują 
one chodniki wzdłuż 
budynków mieszkalnych; na 
wnioski wspólnot 
mieszkaniowych z obszaru 
al. Jana Pawła II- ul. 
Budowlanych – ul. 
Piekarska –ul.  Wodna, 
 teren stanowiący dz. nr 
158/52 przygotowany jest 
do wynajęcia i 
zagospodarowania pod 
miejsca postojowe i tereny 
zieleni urządzonej, w tym 
ogólnodostępny plac zabaw 
(uchwała nr XLV/580/14 
Rady Miasta Piły z dnia 
29.04.2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na 
wynajęcie w drodze 
przetargu nieruchomości 
położonej przy ul. 
Budowlanych w Pile); 

278 

ul. Budowlanych-
Wodna_plac 
Zwycięstwa-Piekarska 

Parking ogólnodostępny i plac 
zabaw Śródmieście 300 000 

279 al. Jana Pawła II Plac zabaw i parking Śródmieście 200 000 

280 

ul. Budowlanych-
Wodna_plac 
Zwycięstwa-Piekarska 
dz. 158/52 

Plac zabaw i rekultywacja 
trawników Śródmieście 140 000 

281 
ul. Piekarska –
podwórko 

Budowa chodnika przy bloku 
Piekarska 2,3,3A,4,4A Śródmieście 70 000 
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282 SP nr 1 ul. Okrzei Renowacja orlika Śródmieście 70 000 
czynności w ramach 
bieżącego utrzymania 

283 ul. Andersa  

nowa nawierzchnia ulicy, 
parkingi, garaże, wjazd i 
wyjazd os strony szkoły 
salezjańskiej Zamość 300 000 

Wykonanie drogi wymaga 
uporządkowania 
problemów 
własnościowych i 
przekazania udziałów w 
drodze gminie 

284 

Budowa ulicy od 
Aquaparku do ulicy 
Bydgoskiej przy torze. 

Budowa ulicy od Aquaparku 
do ulicy Bydgoskiej przy torze. Zamość 299 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
1 000 000 zł) oraz jej 
wieloletni charakter 

285 
ul. Walki Młodych 2 – 
ul. Ludowa Rozbudowa placu zabaw Zamość   Teren własnością  PSM L-W 

286 
al. Powstańców  Wlkp. 
Od budynku 3A-D 

Wymiana nawierzchni 
chodnika Zamość 115 000 

lokalizacja na terenach 
zarządzanych przez WZDW 

287 ul. Głuchowska Droga dla rowerów Zamość 200 000 

brak przygotowanego pasa 
drogowego, konieczne 
kosztowne  wykupy 
budynków (szacowany 
koszt  1 000 000 zł) 

288 ul. Kaczorska Kanalizacja deszczowa Zamość 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
1 000 000 zł) 

289 ul. Browarna 

Utwardzenie nawierzchni w i 
wydzielenie miejsc do 
parkowania Zamość 200 000 

Przygotowywany remont 
kamienicy, nawierzchnie do 
wykonania po jego 
zakończeniu 

290 ul. Kadetów Chodnik Zamość 300 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji, należy 
zrealizować całą ulicę wraz 
z odwodnieniem, 
oświetleniem, 
krawężnikami, jezdnią 
(szacowany koszt 750 000 
zł). Wykonanie samego 
chodnika nie jest możliwe. 

291 ul. Andersa  
budowa chodnika wzdłuż 
ogrodzenia przy placu zabaw  Zamość 8 000 problemy własnościowe 
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292 ul. Bydgoska stadion Tor dla speedrowera Zamość 100 000 

Realizacja w ramach 
kolejnego etapu Pilskiej 
Strefy Aktywności (planty 
na Dąbrowskiego) – 
planowane pozyskanie 
dofinansowania środkami 
UE 

293 al. Powstańców  Wlkp.  
Wymiana nawierzchni wjazdu 
i parkingu  Zamość 250 000 

Brak kompleksowych 
uregulowań 
własnościowych 

294 ul. Składowa 

Budowa dodatkowego pasa 
ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Składowej z Wawelską 
(prawoskręt) Zamość 220 000 

realizacja w ramach 
projektu- budowa 
infrastruktury drogowej na 
strefie przemysłowej 

295 ul. Roosevelta  
Wymiana nawierzchni wokół 
blaszaka Zamość 300 000 

Nie spełnia wymogów 
formalnych - teren w części 
PSM L-W a nie gminny 

296 ul. Roosevelta  
Wymiana nawierzchni wokół 
blaszaka Zamość 200 000 

Nie spełnia wymogów 
formalnych - teren w części 
PSM L-W a nie gminny 

297 
ul. Łowiecka 16, 
Wawelska 8 Bydgoska 

Dojazd do budynku Wawelska 
8, chodnik z Łowieckiej do 
Bydgoskiej, wjazd z Bydgoskiej 
na postój taksówek Zamość 260 000 

Nie spełnia wymogów 
formalnych - teren w części 
PSM L-W a nie gminny, 
zjazd z ul. Bydgoskiej 
niezgodny z zapisami 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i  
przygotowanym już 
projektem przebudowy 
ulicy 

298 

ul. Bocheńskiego 2-4-
6-8, Gdańska 2-4-6-8-
10, Głuchowska 1-3-5-
7-9 i al. Powstańców 
Wlkp. 105-107-109-
111 Plac zabaw Zamość 77 785 

Nie spełnia wymogów 
formalnych – tereny 
wspólnoty nie w pełni 
gminne 

299 
ul. Bydgoska dz. 
72/24, 72/12 

Częściowe utwardzenie i 
odwodnienie terenu Zamość 200 000 

Wniosek nie spełnił 
wymogów formalnych  

300 
ul. Ludowa-
Roosevelta - Okólna Utwardzenie drogi Zamość 200 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
350 000 zł) 

301 

Droga wjazdowa do 
kwartału budynków 
ul. Roosevelta Okólna 
i Ludowa Naprawa nawierzchni Zamość 150 000 

inwestycja odrzucona ze 
względu na przekroczenie 
kwoty maksymalnej 
wartość pojedynczej 
inwestycji (szacowany koszt 
350 000 zł) 
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302 

Zakup 30 rowerów 
miejskich i budowa 6 
miejsc parkingowych 

Zakup 30 rowerów miejskich i 
budowa 6 miejsc 
parkingowych ogólnomiejskie 30 000 

Profesjonalny system 
rowerów miejskich to 
inwestycja przekraczająca 
założony limit kosztów 
(szacowany koszt 800 000 
zł), poza tym nie dotyczy 
przestrzeni miejskiej.  

303 

Dodatkowy pracownik 
dla Powiatowego 
rzecznika 
Konsumentów 

Dodatkowy pracownik dla 
Powiatowego rzecznika 
Konsumentów w Pile ogólnomiejskie 24 000 

Zgłoszenie nie jest 
zadaniem inwestycyjnym, 
jest też poza 
kompetencjami gminy.  

304 

Cała Piła a zwłaszcza 
Staszyce – działania 
edukacyjne "stop 
czarnemu dymowi z 
komina" 

Cała Piła a zwłaszcza Staszyce 
– działania edukacyjne "stop 
czarnemu dymowi z komina" ogólnomiejskie 14 000 

Zgłoszenie nie spełnia 
przesłanek inwestycji, 
odrzucone ze względów 
formalnych. 

305 

Filmy promujące 
mieszkańców i ich 
małe biznesy z każdej 
dzielnicy miasta 

Filmy promujące 
mieszkańców i ich małe 
biznesy z każdej dzielnicy 
miasta ogólnomiejskie 16 400 

Zgłoszenie nie spełnia 
przesłanek inwestycji, 
odrzucone ze względów 
formalnych. 

306 
Pilskie szkoły, 
przedszkola 

Działania edukacyjne dla 
dzieci, młodzieży i kierowców, 
działania modernizacyjne 
pomalowanie przejść dla 
pieszych wmontowanie 
aktywnych kocich oczek ogólnomiejskie 100 000 

nie jest zadaniem 
inwestycyjnym; działania 
edukacyjne, przejścia dla 
pieszych w ramach 
bieżącego utrzymania 

307 
Budowa 11 miejskich 
witaczy Budowa 11 miejskich witaczy ogólnomiejskie 110 000 

sytuacja własnościowa, 
tereny w pasach drogowych 
dróg krajowych i 
wojewódzkich (GDDKiA, 
WZDW) na wjazdach do 
miasta powoduje, że 
zadanie takie jest 
niemożliwe do realizacji w 
jednym roku. Część tablic 
witających znajduje się 
obecnie na wjazdach d0o 
miasta. 

308 
Wnioskuj o stojak 
rowerowy Wnioskuj o stojak rowerowy   200 000 

Projekt odrzucono ze 
względów formalnych – 
brak wskazania publicznych 
, gminnych miejsc na 
stojaki.  
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Załącznik nr 2 do protokołu 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA PIŁY NA 2015 ROK - lista zadań wybranych do konsultacji 

Numer 
zadania 
na liście 

 
Zakres zadania 

 
Osiedle 

Szacunkowy 
koszt 
/zł/ 

1 Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej Gładyszewo 300 000 

2 Budowa chodników przy ul. Małej i Drzymały Górne 300 000 

 
3 

Budowa ciągu pieszego z oświetleniem 
i przejściami dla pieszych na ul. Szybowników 
wraz z zagospodarowaniem zieleni 

 
Górne 

 
300 000 

 
 

4 

Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie 
placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej 
architektury na obszarze pomiędzy kościołem 
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych, a pawilonem 
handlowym 

 
 

Górne 

 
 

300 000 

5 Przebudowa chodników przy ul. Konarskiego Górne 200 000 

6 Budowa chodnika przy ul. Asnyka Górne 300 000 

7 
 

Przebudowa chodnika i budowa elementów 
bezpieczeństwa ruchu przy ul. Trentowskiego 

 
Górne 

 
180 000 

 
8 

Wykonanie na pl. Lotnictwa obelisku/głazu 
z tablicą upamiętniającego poległych lotników 
z Piły 

 
Górne 

 
50 000 

9 Przebudowa chodników przy ul. Kondratowicza Górne 200 000 

 
10 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego 

 
Górne 

 
150 000 

 
11 

Chodniki i zatoki autobusowe wzdłuż 
ul. Wyspiańskiego, od sklepu Żabka do 
skrzyżowania o ruchu okrężnym przy 
ul. Mickiewicza 

 
Górne 

 
150 000 

 
12 

Budowa miejsc postojowych wzdłuż 
ul. Wyspiańskiego 4 ABC 

 
Górne 

 
150 000 

 
13 

Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja przy 
Przedszkolu nr 12 i wykonanie podjazdów dla 
niepełnosprawnych 

 
Górne 

 
80 000 
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Numer 
zadania 
na liście 

 
Zakres zadania 

 
Osiedle 

Szacunkowy 
koszt 
/zł/ 

 
14 

Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 
przy ul. Trentowskiego 

 
Górne 

 
40 000 

 
15 

Dokończenie budowy ciągu pieszego 
z oświetleniem - Pasaż Pantaleona Szumana na 
odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza 

 
Górne 

 
250 000 

16 Przebudowa chodnika przy ul. Walecznych Górne 100 000 

17 Przebudowa chodnika przy ul. Władysława IV Górne 80 000 

 
18 

Uzupełnienie koszy betonowych na śmieci przy 
urządzeniach siłowni nr 2, 3, 4, 5, 7 w parku 
przy ul. Ceglanej 

 
Górne 

 
8 000 

 
19 

Montaż 3 szt. progów zwalniających na ul. Armii 
Ludowej 

 
Górne 

 
12 000 

20 Budowa parkingu przy al. Wojska Polskiego 54 Górne 300 000 

 
21 

Likwidacja fontanny, dokończenie przebudowy 
terenu przy ul. Matwiejewa od strony Placu 
Lotnictwa i parkingu zgodnie z obowiązującym 
planem zagospodarowania przestrzennego  

 
Górne 

 
300 000 

 
22 

Mała architektura przy wjeździe na parking do 
kościoła przy ul. Salezjańskiej – Złotej 

 
Górne 

 
6 000 

 
23 

Budowa barier drogowych U-12A i odnowienie 
znaków poziomych przy ul. Żeromskiego – 
Słowackiego 

 
Górne 

 
30 000 

24 Budowa oświetlenia przy ul. Wypoczynkowej Górne 250 000 

 
 
 

25 

Zagospodarowanie terenu pomiędzy 
ul. Żeromskiego-Wyszyńskiego-Wyspiańskiego-
Orzeszkowej dz. 993/4- utwardzenie terenu 
z dojazdem do budynków mieszkalnych 19-33, 
uporządkowanie zieleni, oświetlenie 
i budowa przejścia dla pieszych w obszarze 
drzew, montaż na trawniku urządzeń do street 
workout'u 
 
 

 
 
 

Górne 

 
 
 

240 000 
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koszt 
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26 

Budowa parkingu przed ZS i PCE przy 
ul. Ceglanej 

 
Górne 

 
300 000 

 
27 

Przebudowa chodnika przy ul. Żeromskiego od 
ogrodzenia Szkoły Podstawowej do 
ul. Wyszyńskiego 

 
Górne 

 
200 000 

 
28 

Budowa oświetlenia - dukt leśny od ulicy 
Mickiewicza do ulicy Długosza  

 
Górne 

 
120 000 

 
29 

Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa-
Grunwaldzkiej dz. 1402/1 

 
Górne 

 
120 000 

 
30 

Przebudowa wejścia/wjazdu na stadion MOSiR 
od strony ul. Żeromskiego 

 
Górne 

 
70 000 

31 Budowa oświetlenia przy ul. Krzywej i Długosza Górne 150 000 

 
32 

Budowa nowego ogrodzenia przy Przedszkolu 
nr 13 przy ul. Kraszewskiego 

 
Górne 

 
50 000 

 
33 

Oświetlenie ciągu komunikacyjnego od 
ul. Mickiewicza 135 do przystanku 
autobusowego 

 
Górne 

 
80 000 

34 Wjazd do Przedszkola nr 18 przy ul. Reymonta Górne 100 000 

 
35 

Przebudowa chodnika jednostronnego przy 
ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500 - lecia 
do ul. Łącznej 

 
Jadwiżyn 

 
150 000 

 
36 

Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od 
al. Wyzwolenia do kotłowni MEC 

 
Jadwiżyn 

 
300 000 

 
37 

Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od 
skrzyżowania z ul. Łączną do al. Wyzwolenia 

 
Jadwiżyn 

 
150 000 

 
38 

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego 
i ul. Śniadeckich 

 
Jadwiżyn 

 
130 000 

 
39 

Budowa placu zabaw z siłownią przy 
ul. Parkowej 

 
Koszyce 

 
300 000 

 
40 

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w 
rejonie ul. Kasztelańskiej-Staropolskiej-
Wenedów 

 
Koszyce 

 
100 000 

 
41 

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Promienną 
z ul. Kazimierza Wielkiego 

 
Koszyce 

 
140 000 
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42 

Ustawienie wiaty przystankowej na 
ul. Kazimierza Wielkiego,  na przystanku 
pomiędzy ul. Wenedów i Światowida 

 
Koszyce 

 
10 000 

 
43 

Zwiększenie liczby ławek i koszy na śmieci na 
terenach nad rzeką Gwdą 

 
Koszyce 

 
10 000 

 
44 

Uzupełnienie o nowe urządzenia placu zabaw 
przy ul. Kasztelańskiej 

 
Koszyce 

 
50 000 

 
45 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
al. Wyzwolenia z ul. Kazimierza Wielkiego 

 
Koszyce 

 
300 000 

46 Siłownia zewnętrzna nad rzeką Gwdą Koszyce 60 000 

 
47 

Oświetlenie chodnika i drogi rowerowej od 
kortów Mario do mostu 

 
Koszyce 

 
75 000 

 
48 

Budowa placu zabaw i ćwiczeń dla psów nad 
rzeką na osiedlu Koszyce 

 
Koszyce 

 
80 000 

49 Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej Koszyce 300 000 

50 Oświetlenie ul. Jastrzębiej  Motylewo 200 000 

51 Oświetlenie ul. Kukułczej Motylewo 110 000 

 
52 

Uzupełnienie zagospodarowania terenu pod 
funkcje rekreacyjno - sportowe (koszykówka, 
siłownia, inne) przy ul. Sowiej 

 
Motylewo 

 
150 000 

53 Budowa oświetlenia przy ul. Łabędziej Motylewo 260 000 

 
54 

Oświetlenie ścieżki rowerowej, budowa  
chodnika, ławeczki, kosze na śmieci przy 
ul. Kossaka - odcinek po prawej stronie, za 
torami  do drogi krajowej nr 10 

 
Podlasie 

 
50 000 

55 Montaż progu zwalniającego na ul. Wybickiego Podlasie 4 500 

 
56 

Doświetlenie chodnika łączącego ul. Bydgoską 
z ul. Lipową – 2 punkty 

 
Podlasie 

 
40 000 

57 Utwardzenie drogi przy ul. Korczaka 146-148 Podlasie 250 000 

58 Budowa siłowni przy ul. Rodakowskiego Podlasie 70 000 

 
59 

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej 
Nr 12 

 
Podlasie 

 
100 000 

 Remont chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150   



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Priorytet V, Działanie 5.4 
Poddziałanie 5.4.2 

„Decydujmy razem” 

 

                   

 

 

Numer 
zadania 
na liście 

 
Zakres zadania 

 
Osiedle 

Szacunkowy 
koszt 
/zł/ 

60 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką 
i ul. Lelewela 

Podlasie 140 000 

 
61 

Ustawienie ławek, wykonanie chodnika, montaż 
pojemników na odpady w parku przy placu 
zabaw  przy ul. Wieniawskiego  

 
Podlasie 

 
80 000 

 
62 

Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw, chodnik 
na przejściu od Lelewela 80 do Rodakowskiego 

 
Podlasie 

 
100 000 

 
63 

Budowa ciągu pieszego, oznaczenie przejść dla 
pieszych i wykonanie zieleni przy ul. Radosnej 

 
Staszyce 

 
300 000 

 
64 

Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni 
zewnętrznej przy ul. Kolejowej 

 
Staszyce 

 
90 000 

 
65 

Budowa chodnika przy ul. Rogozińskiej działki 
405, 406, 407, 408, 426  

 
Staszyce 

 
300 000 

66 Budowa chodnika  przy ul. Krótkiej Staszyce 200 000 

 
67 

Modernizacja ulicy i utwardzenie sięgaczy przy 
ul. Gnieźnieńskiej 

 
Staszyce 

 
300 000 

 
68 

Budowa placu zabaw, w sąsiedztwie 
istniejących boisk sportowych w rejonie 
ul. Cichej – Miedzianej 

 
Staszyce 

 
150 000 

 
69 

Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie 
ul. Cichej – Zamenhofa 

 
Staszyce 

 
300 000 

 
70 

Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie 
ul. Brzozowej – Osiedlowej - Wiosny Ludów – 
Trzcianeckiej 

 
Staszyce 

 
150 000 

 
71 

Wybrukowanie placu dla posesji Grodzka 6, 8, 
10, 12, i 14 

 
Staszyce 

 
150 000 

 
72 

Budowa placu zabaw przy ul. Motylewskiej 
w rejonie hotelu Medyk 

 
Staszyce 

 
70 000 
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73 

Ustawienie słupa ogłoszeniowego dla 
mieszkańców Piły w celu zamieszczania 
ogłoszeń (ul. Piłsudskiego – al. Piastów) 

 
Śródmieście 

 
10 000 

 
74 

Budowa chodników, przejść dla pieszych 
oraz oznaczenie przejść dla pieszych 
na ul. Matejki pomiędzy 
ul. Paderewskiego i Chopina 

 
Śródmieście 

 
300 000 

 
75 

Budowa ciągu pieszego przy ul. Drygasa, na 
wysokości sklepu Media Expert do pl. 9 Maja 

 
Śródmieście 

 
150 000 

 
76 

Budowa pitników przy ścieżce rowerowej 
wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej, na 
ul. Śródmiejskiej, 14 Lutego, w parku miejskim, 
parku na wyspie, pl. Zwycięstwa 

 
Śródmieście 

 
150 000 

 
77 

Montaż nowej wiaty przystankowej przy 
ul. 1 Maja 

 
Śródmieście 

 
50 000 

 
78 

Budowa street workout parku w centrum 
miasta 

 
Śródmieście 

 
60 000 

79 Przebudowa chodnika przy ul. Niemcewicza Śródmieście 110 000 

 
80 

Wymiana nawierzchni chodnika przy 
ul. Domańskiego 

 
Śródmieście 

 
40 000 

 
81 

Przebudowa chodnika i nasadzenia krzewów na 
skwerze przy ul. Piekarskiej – Wodnej – al. 
Niepodległości 

 
Śródmieście 

 
150 000 

 
82 

Wytyczenie kontrapasa dla rowerów na 
ul. Piekarskiej 

 
Śródmieście 

 
50 000 

 
83 

Oświetlenie ul. Chopina, od al. Wojska 
Polskiego w kierunku schodów przy 
skrzyżowaniu ul. Chopina i Matejki (tylne 
ogrodzenie MWiK)  

 
Śródmieście 

 
55 000 

 
84 

Przebudowa chodników przy ul. Sikorskiego 
oraz budowa parkingu naprzeciw Wyższej 
Szkoły Biznesu 

 
Śródmieście 

 
300 000 

 
85 

Utworzenie stanowiska w Urzędzie Miasta Piły  
dla osób niewidomych i niedowidzących 
wyposażonego w powiększalnik stacjonarny 

 
Śródmieście 

 
10 000 
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86 Budowa parkingu przy ul. Kujawskiej-Ogińskiego  Śródmieście 240 000 

 
87 

Budowa parkingu z wjazdem i  modernizacja 
ciągu pieszego przy ul. Kilińskiego od 
skrzyżowania przy WSB do skrzyżowania 
z ul. Bohaterów Stalingradu 

 
Śródmieście 

 
290 000 

 
88 

Zagospodarowanie działki przy ul. Krynicznej – 
mini park, skwer rekreacyjny 

 
Śródmieście 

 
300 000 

 
 

89 

Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż 
al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc 
postojowych - Wnętrze obszaru pomiędzy 
ul. Budowlanych- ul. Wodną- al. Jana Pawła II – 
ul. Piekarską 

 
 

Śródmieście 

 
 

300 000 

90 Budowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej Śródmieście 250 000 

 
91 

Przebudowa chodnika łączącego ul. Witosa 
z ul. Browarną 

 
Zamość 

 
50 000 

 
92 

Przebudowa chodnika od skrzyżowania 
ul. Zygmunta Starego z Walki Młodych, 
w kierunku ul. Śmiłowskiej 

 
Zamość 

 
195 000 

93 Budowa placu zabaw przy ul. Węglowej Zamość 80 000 

 
94 

Remont chodnika przy ul. Walki Młodych 8 AE- 
Walki Młodych 10 AC 

 
Zamość 

 
75 000 

 
95 

Przebudowa chodników i wjazdu przy 
ul. Komuny Paryskiej 

 
Zamość 

 
200 000 

 
96 

Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych 
przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej 

 
Zamość 

 
280 000 

 
97 

Uporządkowanie terenu przy ul. Bydgoskiej 
5-7a 
 

 
Zamość 

 
50 000 

 
98 

Budowa parkingu ogólnodostępnego przy 
ul. Bydgoskiej 51 

 
Zamość 

 
300 000 

 
99 

Uporządkowanie terenu i budowa parkingu 
z polbruku przy ul. Ludowej – Wawelskiej 

 
Zamość 

 
300 000 

 
100 

Budowa parkingu za budynkiem Sądu przy 
al. Powstańców Wlkp. 79  

 
Zamość 

 
300 000 
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101 

 
Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na 
terenie miasta 

Osiedla:Górne, 
Jadwiżyn, 
Koszyce, 

Śródmieście 

 
120 000 

SZACOWANY KOSZT ŁĄCZNIE 15 950 500 

 

 

 

 

  


