
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

W RAMACH BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE 

OPIS ZADANIA 

Nazwa zadania: 

Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu Żeromskiego, przy ulicy Jana 
Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego), przy ulicy 
Żeromskiego (między blokami Żeromskiego 1, a Żeromskiego 3 od strony Ośrodka 
Gimnastyki Korekcyjnej) wraz z budową chodnika, doposażenie istniejącego placu zabaw 

między blokami Słoneczna 20, a Żeromskiego 2.  

Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie: 

Budowa dodatkowych dwóch wydzielonych miejsc postojowych do 4 stanowisk każdy przy 

ulicy Jana Kochanowskiego (na odcinku od wjazdu pod blok Kochanowskiego 1 do wjazdu 

pod blok Kochanowskiego 5 ) – działka numer 572/42 

Budowa dodatkowego wydzielonego miejsca postojowego z 4 stanowiskami przy ulicy 

Żeromskiego (między blokami Żeromskiego 1, a Żeromskiego 3 od strony Ośrodka 
Gimnastyki Korekcyjnej) wraz z budową nowego odcinka chodnika łączącego przyległe do 
w/w bloków chodniki – działka numer 559/16 

Doposażenie istniejącego placu zabaw między blokami Słoneczna 20, a Żeromskiego 2 – 

działka numer 545/4 

Imię i nazwisko 
zgłaszającego zadanie 

Marek Wójcik 

Adres zameldowania 

Formularz można złożyć 

jedynie dla okręgu miasta 

właściwego dla swojego 

miejsca zamieszkania 

(patrz wykaz okręgów 

miasta) 

Ulica:  Numer okręgu miasta : 

13 Nr domu:  Nr mieszkania:  

Data urodzenia 

Numer telefonu 

Adres e –mail 



Szacunkowy koszt realizacji zadania* 

z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty .utworzonej w budżecie miasta na dany rok 

dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim 

Wykonanie niezbędnych projektów 7500,00zł 

4 miejsca postojowe ul. Kochanowskiego (4 * (2,3m * 5m) * 200,00zł) 9200,00zł 

4 miejsca postojowe ul. Kochanowskiego  (4 * (2,3m * 5m) * 200,00zł) 9200,00zł 

4 miejsca postojowe ul. Żeromskiego  (4 * (2,3m * 5m) * 200,00zł) 9200,00zł 

Chodnik łączący chodniki przyległe do bloków Żeromskiego 1 i Żeromskiego 3 

((30mb * 1,5) * 200,00 zł) 9000,00zł 

Remont piaskownicy 2600,00zł 

Huśtawka  siedzisko płaskie + siedzisko kubełkowe 2299,00zł

Zestaw sprawnościowy 2999,00zł 

SUMA 51998,00 zł

*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA 

Uzasadnienie realizacji zadania 
Proszę w kilku zdaniach opisać np.: 

· Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania?

· Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami?

· Na ile jest on niezbędny do realizacji?

· Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców okręgu nr 13. 

Plac zabaw między blokami Słoneczna 20, a Żeromskiego 2 został wykonany przez Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w czerwcu 2017 roku. Od samego początku cieszy się duża 
popularnością wśród dzieci z okolicznych bloków. Celem zadania jest uzupełnienie placu 
zabaw o brakującą na nim huśtawkę dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, uatrakcyjnienie 

zabaw poprzez instalację zestawu sprawnościowego pozwalającego na zwiększenie 
aktywności ruchowej bawiących się dzieci, a także zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 

podczas zabawy poprzez remont starej piaskownicy.  

Brak miejsc parkingowych na osiedlu Żeromskiego to codzienny problem mieszkańców. 

Stworzenie w sumie 12 dodatkowych miejsc parkingowych w różnych częściach osiedla, nie 

rozwiązuje problemu całkowicie, ale pozwala na zmniejszenie jego odczuwalności przez 

mieszkańców. 

Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały: 
· Mapy.

· Zdjęcia.

· Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, plany, kosztorysy, analizy prawne).



Załącznik nr 1 – poglądowe miejsce wykonania dwóch wydzielonych miejsc 
postojowych przy ul. Kochanowskiego 

Załącznik nr 2 – poglądowe miejsce wykonania wydzielonych miejsc postojowych przy 

ul. Żeromskiego 

Załącznik nr 3 – poglądowe miejsce doposażenia placu zabaw na placu między blokami 
Słoneczna 20, a Żeromskiego 2. 
Załącznik nr 4 –cennik urządzeń możliwych do zamontowania na placu zabaw. 

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania: 
(w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz) 

Opis działania: 
Proszę podać niezbędne zdaniem Państwa działania do wykonania zadania. 

Wykonanie dwóch wydzielonych miejsc postojowych przy ul. Kochanowskiego 

1 Wykonanie projektu 

2 Ogłoszenie przetargu 

3 Wyłonienie wykonawcy 

4 Realizacja zadania 

5 Odbiór techniczny i oddanie do użytku 

Wykonanie wydzielonych miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 

1 Wykonanie projektu 

2 Ogłoszenie przetargu 

3 Wyłonienie wykonawcy 

4 Realizacja zadania 

5 Odbiór techniczny i oddanie do użytku 

Doposażenie placu zabaw na placu między blokami Słoneczna 20, a Żeromskiego 2 

1 Wykonanie projektu doposażenia 

2 Ogłoszenie przetargu na dostawę urządzeń 

3 Dostawa i montaż urządzeń 

4 Odbiór techniczny i oddanie do użytku 








