
Budżet Obywatelski 2023- wnioski  
lp.-nr Tytuł zadania Opis zadania  Wstępna ocena 

wniosku 

1. Budowa boiska do 
koszykówki  3x3 
oraz doposażenie 

placu zabaw w stół 
do gry w szachy i 

chińczyka oraz gier 
podwórkowych- 
klasy, labirynt. 

Zadanie polega na wykonaniu boiska  do koszykówki 3x3 o 
wymiarach 15 m szerokości i 11 m długości oraz doposażenia placu 
zabaw w stół do gry w szachy i chińczyka na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr1  
Lokalizacja: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim, 83-200 ul. Zblewska 18 

Do uzupełnienia 

2. Sportowe 
Przylesie- Etap II ( 

Tor Rolkowo- 
Wrotkowy) 

Celem projektu jest wykonanie toru dla osób jeżdżących na rolkach i 
wrotkach. Ma on zostać wykonany z gładkiego asfaltu ( dopuszcza 
się też beton wałowany o gładkiej nawierzchni) z powłoką barwnej 
żywicy. 
Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie dwóch parkingów dla 
samochodów osobowych na 4 miejsca postojowe każdy, montaż 
wiato-sceny oraz chodnika przy wiato-scenie. 
Projekt przewiduje także montaż 3 ławek oraz 3 koszy na śmieci. 
Lokalizacja: Starogard Gdański, centrum osiedla Przylesie, wokół 
istniejącego boiska sportowego przy ul. Leszczynowej, pomiędzy 
Kalinową i Wierzbową. 

Do uzupełnienia 

3. ,,Sensorycznie się 
rozwijam bo 

skaczę, biegam, 
badam i dotykam”- 

przebudowa i 
rozbudowa placu 
zabaw Miejskiego 

Przedszkola 
Publicznego Nr 1 w 

Starogardzie 
Gdańskim 

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1, poprzez wzbogacenie 
ogrodu przedszkolnego w elementy do zabaw sensorycznych,  
montaż elementów małej architektury: zadaszenie przed słońcem, 
ławeczki, montaż tablicy informacyjnej z nazwą i regulaminem 
korzystania z placu zabaw. 
Lokalizacja: Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1 mieści się przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim. 

Do uzupełnienia 

4. Być jak Kazimierz 
Deyna 

Projekt polegać będzie na zbudowaniu trybun na boisku ,,Włókniarz”. 
Plan zakłada zwiększenie liczby miejsc siedzących o 400, poprzez 
zbudowanie dwóch segmentów trybun. Siedziska zostaną 
umieszczone na wzniesieniu za bramką. Projekt przewiduje również 
instalację piłkochwytów, aby zapewnić bezpieczeństwo oglądającym 
oraz ułatwić rozgrywanie meczów. 
Lokalizacja: Stadion ,,Włókniarz” im. Kazimierza Kropidłowskiego 
na ulicy Harcerskiej 11. 

Do uzupełnienia 

5. Aktywnie z misiem 
uszatkiem- przez 
zabawę do sportu 

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 oraz budowę mini boiska do 
koszykówki. Boisko zostanie wyposażone w zestaw do koszykówki o 
regulowanej wysokości oraz dwie bramki do gry w piłkę nożną. Z 
boku boiska zostaną usytuowane dwie ławeczki. 
Lokalizacja: ogród przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu 
Publicznym nr 3, Al. Wojska Polskiego 8B w Starogardzie Gdańskim. 

Do uzupełnienia 

6. Utwardzenie ul. 
Dolnej  

Projekt ma na celu utwardzenie drogi dojazdowej do posesji  
mieszkańców, którzy chodzą z dziećmi do przedszkola rano i 
popołudniu po dziurach z wystającymi gruzami. 

Do odrzucenia 



W ramach projektu  przewidziano utwardzeniem drogi,  
utwardzeniem chodników, zrobienie ścieżki nowej z jednej strony. 
Lokalizacja:przy ul. Dolnej, która prowadzi do szkoły nr 1 przy ulicy 
Zblewskiej z nowego osiedla bloków Zielona Dolina. 

7. Odnawiamy 
Ściegiennego etap 

III 

Projekt ma na celu utwardzenie nawierzchni od bloku 3a i drogi 
dojazdowej do ul. Ściegiennego, oraz utwardzenie placu przy bloku 
nr 5. Przewidziano także zakup dwóch wiat śmietnikowych dla bloku 
nr 1,3, 3 a i 5 oraz regenerację trawników wokół bloków. W ramach 
projektu przewidziano następujące prace: 
- utwardzenie nawierzchni od bloku 3a i drogi dojazdowej do ul. 
Ściegiennego, 
- utwardzenie placu przy bloku nr 5, 
- regenerację trawników wokół bloków, 
- zamontowanie poręczy przy bloku nr 3a. 
Lokalizacja: Projekt będzie realizowany wokół bloków 1,3,3a i 5 przy 
ul. Ściegiennego. 

Do uzupełnienia 

 


