
KARTA DO GŁOSOWANIA NA PROJEKT DUŻY 
 

Prosimy o wybranie JEDNEGO projektu z poniższej listy projektów oraz wpisanie jego numeru 
porządkowego w kwadracie znajdującym się poniżej niniejszej instrukcji. 
UWAGA! Jeżeli głosujący nie wpisze żadnego numeru projektu, wpisze więcej niż jeden numer 
lub wpisze nieistniejący numer projektu, jego głos zostanie potraktowany jako nieważny. 
 

Wybieram projekt nr         proszę wpisać nr wybranego projektu 
 
 

Nr Tytuł projektu Skrócony opis projektu Lokalizacja projektu 
Szacunkowy 

koszt 

1 
Bezpieczne i przyjazne 
miejskie ulice — nowe drogi 
i chodniki dla mieszkańców 

Zadanie polega na zbudowaniu ciągów pieszych 
(chodników) wraz ze zjazdami na posesje 
i budową odwodnienia, budową parkingów 
i schodów oraz przeprowadzeniem prac 
przygotowawczych, w tym wykonaniem 
pomiarów, robót ziemnych (korytowanie, 
rozbiórki starych nawierzchni, przepustów) oraz 
robót wykończeniowych (humusowania skarp) z 
końcową inwentaryzacją, a także budowie 
parkingów dla mieszkańców. 

1. Osiedle Ocice – przy ul. 
Ocickiej, 

2. Osiedle Wielowieś – przy 
ul. Odwet Jędrusie,  

3. Osiedle Zakrzów – przy ul. 
Truskawkowej, 

4. Osiedle Sobów – przy ul. 
Szlacheckiej,  

5. Osiedle Serbinów – przy ul. 
M. Dąbrowskiej,  

6. Osiedle Przywiśle – przy ul. 
Wianek i al. Skalna Góra, 

7. Osiedle Miechocin – przy 
ul. Dworskiej oraz okolice 
Szkoły Podstawowej nr 6 

1 726 000,00 zł 

2 
Budowa Placu Zabaw przy 
ul. Borów oś Piastów 

Budowa obiektów małej architektury w miejscu 
publicznym, wraz z wykonaniem bezpiecznej 
nawierzchni z mat gumowych oraz ogrodzenia 
panelowego. 

Osiedle Piastów, przy 
ul. Borów 

230 134,13 zł 

3 

Budowa utwardzonych 
poboczy po obu stronach 
wraz z odwodnieniem 
liniowym na ulicy Ocickiej 
od skrzyżowania z Orląt 
Lwowskich do przejazdu 
kolejowego 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z 
odwodnieniem po lewej stronie ulicy Ocickiej, 
wraz z utwardzeniem poboczy z kostki brukowej 
i odwodnieniem po prawej stronie ulicy oraz 
remont nawierzchni przy budowanym chodniku. 

Osiedle Ocice, przy 
ul. Ocickiej 

1 618 100,00 zł 

4 
Siarkowiec - Osiedle 
Marzeń 

Wykonanie parkingów, remont drogi dojazdowej 
bocznej od ul. Sienkiewicza, wykonanie 
bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. 
Kopernika i 11 Listopada, remont boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy ul. Kopernika, zakup 
urządzeń do streetworkout, budowa boiska do 
koszykówki, budowa miejsc parkingowych przy 
ulicy Św. Barbary. 

Osiedle Siarkowiec przy  ul. 
Kopernika, 11 Listopada, 
bocznej ulicy od ul. 
Sienkiewicza, ul. Św. Barbary 

1 700 000,00 zł 

5 

Tarnobrzeskie Centrum 
Sportów Plażowych (Gry 
na piasku: piłka nożna, 
siatkówka, piłka ręczna, 
tenis plażowy) + 2 boiska do 
koszykówki 3x3 

Budowa Centrum Sportów Plażowych na 
Jeziorem Tarnobrzeskim. W skład tego typu 
centrum sportowego wchodzą: pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej plażowej,  

Okolice Jeziora 
Tarnobrzeskiego, przy ul. 
Żeglarskiej 

558 597,26 zł 

6 

Wykonanie ujęcia wód 
siarczkowych dla potrzeb 
ośrodka leczniczo-
rekreacyjnego nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim 

Przedmiotem projektu jest wykonanie ujęcia 
wód siarczkowych. Projekt obejmuje wykonanie: 
planu ruchu zakładu wykonującego roboty 
geologiczne, otworu eksploatacyjnego, 
dokumentacji hydrogeologicznej. 

Okolice Jeziora 
Tarnobrzeskiego 

688 800,00 zł 

 


