
 

Leżajsk, dnia 25.07.2019 r. 

 

LISTA PROJEKTÓW 
złożonych w ramach Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 

 

Lp. Tytuł projektu Opis projektu 
Wartość 
projektu 

1. 

Zagospodarowanie skweru 
nad zalewem Floryda 
w otoczeniu stawu 
Klasztornego, posesji Kąty 
5. 

Projekt polega na budowie parkingu dla samochodów wraz 
z Miejscem Obsługi Rowerzystów (MOR) i przedłużeniem dróg 
wokół powstałego miejsca wypoczynku i postoju nad zalewem 
Floryda w otoczeniu stawu Klasztornego, posesji Kąty 5. 

70 000,00 zł 

2. 
Utwardzenie terenu przy 
ulicy Popiełuszki. 

Projekt polega na utwardzeniu terenu z przeznaczeniem na 
parking przy ul. Popiełuszki. 

60 000,00 zł 

3. 
Budowa parkingu 
asfaltowego na ulicy 
Chrobrego. 

Projekt polega na budowie parkingu na ulicy Chrobrego 
(pomiędzy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Łukasza 
Opalińskiego). 

32 500,00 zł 

4. 
Budowa publicznej toalety 
w Ogródku Jordanowskim. 

Projekt polega na budowie publicznej toalety w Ogródku 
Jordanowskim, podłączonej do miejskiej sieci wodnej, 
kanalizacyjnej i elektrycznej. 

100 000,00 zł 

5. 

Wymiana nawierzchni 
chodnika pomiędzy 
blokami Mickiewicza 53 
i 55. 

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni chodnika pomiędzy 
blokami Mickiewicza 53 i Mickiewicza 55 wraz z ustawieniem 
dwóch ławek przy chodniku. 

25 000,00 zł 

6. 

Budowa brukowej 
nawierzchni ulicy Łagodnej. 

Projekt zakłada budowę nawierzchni ulicy Łagodnej wraz 
z przyłączami do ulic Studziennej i Bocznej Moniuszki - łącznie 
1 300 m2 - z wykorzystaniem kostki odzyskanej z robót w innych 
rejonach miasta. 

99 138,00 zł 

7. 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych 
na ulicy Braci Śniadeckich 
oraz ulicy Mickiewicza. 

Część pierwsza: przejście dla pieszych na ulicy Braci Śniadeckich 
pomiędzy blokiem nr 4 przy ul. Br. Śniadeckich 4 i blokiem nr  3 
i 7 przy ul. Skłodowskiej: 

 zastosowanie progu zwalniającego, 

 odnowienie pasów, 

 zastosowanie aktywnych lamp solarnych wczesnego 
ostrzegania umieszczonych nad znakiem drogowym D-6. 

Część druga: przebudowa przejścia dla pieszych bez sygnalizacji 
świetlnej na ulicy Mickiewicza na wysokości sklepu "Orzech": 

 przeprojektowanie istniejącego przejścia (przygotowanie 
dokumentacji technicznej), 

 montaż sygnalizacji świetlnej z przyciskiem wzbudzającym.                                                                                                                                    

100 000,00 zł 

8. 
Floryda - Strefa 
wypoczynku. 

Projekt obejmuje wykonanie altany z paleniskiem o wymiarach 
ok. 10x10 m oraz zagospodarowanie terenu obok altany. 

91 648,84 zł 

9. 

Modernizacja ulicy 
Opalińskiego poprzez 
wylanie nowej nakładki 
asfaltowej.  

Projekt polega na wylaniu 2 000 m2 nawierzchni asfaltowej na 
długości 400 metrów bieżących od ulicy Św. Jana z Dukli do ul. 
Kraszewskiego. 

90 000,00 zł 

10. 
Skatepark - Park 
aktywności i rekreacji. 

Projekt polega na modernizacji i doposażeniu istniejącego 
skateparku (opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
dostawa i montaż przeszkód). 

98 400,00 zł 

11. 

Modernizacja placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Leżajsku. 

Projekt polega na zamontowaniu odstraszacza wron na dębie 
przed Szkołą Podstawową nr 2 oraz rozbudowie placu zabaw 
(montaż nowych, ciekawych urządzeń zabawowych dla dzieci w 
różnym wieku). 

82 582,00 zł 

  Razem: 849 268,84 zł 
 


