
Nr Tytuł Kategoria Opis Koszt Opis lokalizacji Opinia

1

Przebudowa drogi gruntowej na drogę utwardzoną 

(kostka brukowa, asfalt) ul. Ochla-Deszczowa w 

Zielonej Górze

Dzielnica Nowe Miasto

Przebudowa drogi gruntowej na drogę utwardzoną. Droga o długości 300 mb i szer. 5 mb  

ma składać się z podbudowy o grubości 30 cm, piasku grubości ok. 4 cm, kostki 

betonowej grubości 8 cm. Obramowanie nawierzchni krawężnikiem 15/30 na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. Ewentualnie doga asfaltowa. 

375000,00
ul. Ochla-

Deszczowa

NEGATYWNA Realizacja niemożliwa w 

okresie jednego roku budżetowego ze 

względu na brak dokumentacji 

projektowej (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 5 uchwały Rady 

Miasta). Średni czas sporządzenia 

dokumentacji projektowej dla dróg 

wynosi w Urzędzie Miasta ok 1,5 roku, 

a wraz z realizacją inwestycji – 685 dni. 

2 Przyjazny i aktywny Jędrzychów Miasto Zielona Góra

1. ul. Krasnoludków – Budowa ciągu pieszego do Oś. Bajkowego

2. ul. Boczna – Budowa drogi dojazdowej do osiedla Boczna Enklawa oraz oświetlenie

3. ul. Jaśminowa  - Budowa drogi wyjazdowej z osiedla

4. ul. Tulipanowa – Budowa drogi oraz uzupełnienie oświetlenia  

1000000,00

Krasnoludków

Boczna

Jaśminowa

Tulipanowa

NEGATYWNA Dla pkt 1, 2, 4 realizacja 

niemożliwa w okresie jednego roku 

budżetowego ze względu na brak 

dokumentacji projektowej 

(niespełniony wymóg merytoryczny z § 

6 pkt 5 uchwały Rady Miasta). Średni 

czas sporządzenia dokumentacji 

projektowej dla dróg wynosi w Urzędzie 

Miasta ok 1,5 roku, a wraz z realizacją 

inwestycji – 685 dni. 

Dokumentacja projektowa 

przygotowana jest dla ul. Jaśminowej i 

w takim zakresie zgłoszenie może być 

zrealizowane w przeciągu jednego roku 

budżetowego.

3
Zagospodarowanie terenu należącego do Miasta 

Zielona Góra, działka nr 12 w sołectwie Kiełpin
Dzielnica Nowe Miasto

Zagospodarowanie terenu należącego do Miasta Zielona Góra, działka nr 12 w sołectwie 

Kiełpin. Budowa boiska do piłki nożnej oraz parkingu samochodowego na 30 miejsc. 
300000,00

Kiełpin działka nr 

12
POZYTYWNA



4
Wymiana nawierzchni - remont ulicy Tadeusza 

Olbrychta w Zielonej Górze
Miasto Zielona Góra

Wymiana nawierzchni z trylinki na nawierzchnie z pol bruku na ulicy Tadeusza Olbrychta 

w Zielonej Górze. 

- zerwanie starej nawierzchni, 

- budowa nowego podłoża, 

- położenie nowej nawierzchni z pol bruku. 

360000,00
Tadeusza 

Olbrychta

NEGATYWNA 1. Wymiana rodzaju 

nawierzchni drogi wymagałaby zmian w 

MPZP w zakresie odprowadzania wody 

do kanalizacji / do gruntu (niespełniony 

wymóg merytoryczny z § 6 pkt 1 

uchwały Rady Miasta – zgłoszenie musi 

być zgodne z obowiązującymi 

planami)2. Realizacja dróg niemożliwa 

w okresie jednego roku budżetowego 

ze względu na brak dokumentacji 

projektowej (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 5 uchwały Rady 

Miasta). Średni czas sporządzenia 

dokumentacji projektowej dla dróg 

wynosi w Urzędzie Miasta ok 1,5 roku, 

a wraz z realizacją inwestycji – 685 dni. 

5
Wymiana chodników po obydwu stronach jezdni na ul. 

Poznańskiej - dzielnica Chynów w Zielonej Górze
Miasto Zielona Góra

Wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę brukową wzdłuż ulicy Poznańskiej w 

Zielonej Górze
450000,00 Zielona Góra

NEGATYWNA Podana kwota jest 

niewystarczająca na realizację całego 

podanego odcinka chodnika. Zespół 

oceniający proponuje zwiększenie 

kwoty realizacji lub ograniczenie 

inwestycji do krótszego odcinka. 

6

Wymiana nawierzchni boiska pod Hubą przy ul. 

Zawadzkiego "Zośki" i Św. Cyryla i Metodego, 

doposażenie placu zabaw i uatrakcyjnienie 

sąsiadujących trenów zielonych.

Miasto Zielona Góra

Wymiana nawierzchni poliutarynowej boiska wielofunkcyjnego pod Hubą przy ul. 

Zawadzkiego "Zośki" i Św. Cyryla i Metodego, zmiana aranżacji i doposażenie placu 

zabaw mi.n. o sygnalizację świetlną oraz urządzenia edukacyjne, zamontowanie nowych 

koszy do gry na boisku do koszykówki oraz zagospodarowanie sąsiadujących terenów 

zielonych. 

Proponuję uzupełnienie miasteczka ruchu drogowego mieszczącego się na placu zabaw o 

sygnalizację świetlną, znaki drogowe, doposażenie placu zabaw o zestawy edukacyjne 

(np. Activline), a także zagospodarowanie terenu zielonego poprzez umieszczenie 

leżaków oraz hamaków tj. utworzenie części wypoczynkowej. 

Wyposażenie będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim 

wyglądem i formą dostosowane zostanie do warunków otoczenia. Teren obecnego placu 

zabaw i boiska jest ogólnodostępny. Korzysta z niego codziennie wiele osób. W sezonie 

letnim, ale także wiosną i jesienią kompleks cieszy się dużym zainteresowaniem.

650000,00

Tadeusza 

Zawadzkiego 

„Zośki” i Świętych 

Cyryla i Metodego

POZYTYWNA



7

Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-

sanitarnego na ul. Zawada-sportowa w Zielonej Górze 

w ramach „Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego 

2022 r.” 

Dzielnica Nowe Miasto

Inwestycja p. n.: „Zaprojektowanie i wybudowanie zaplecza sportowo-sanitarnego na ul. 

Zawada-sportowa w Zielonej Górze w ramach „Zielonogórskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2022 r.” obejmuje następujące elementy:

- szatnię składającą się z 4 kontenerów o wymiarach ok 3x7m (kubatura obiektu 12x7m). 

W 2 kontenerach będą znajdować się szatnie dla zawodników  w jednym szatnia dla 

sędziów i ubikacje dla kibiców a w ostatnim magazyn na sprzęt sportowy  I organizacyjny 

oraz pokój trenera i sztabu szkoleniowego,

- budowę zadaszenia wraz z utwardzeniem terenu od strony trybuny o wymiarach 

4x7,20m,

- wyposażenie kompleksu w meble, sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne do jego 

funkcjonowania: regały, krzesła, półki wieszaki, ławki, stoły itp., 

-	zakup pralki i suszarki do strojów sportowych,

- zakup  sprzętu do pielęgnacji zieleni na obiekcie, tj. kosiarki samojezdnej (w typie 

„traktorka”),

-	montaż zewnętrznego oświetlenia szatni i dodatkowego monitoringu, podłączonego do 

istniejącego na terenie rekreacyjno-sportowym,

-	zagospodarowanie terenu wokół szatni – wykonanie chodnika aby można było dojść z 

szatni do bramy wjazdowej na teren obiektu.		

500000,00
ul. Zawada-

Sportowa
POZYTYWNA

8
BUDOWA  ZAPLECZA  SOCJALNO - KLUBOWEGO  DLA  

ZIELONOGÓRSKIEJ  MŁODZIEŻY  TENISOWEJ 
Miasto Zielona Góra

Zadanie :BUDOWA  ZAPLECZA  SOCJALNO - KLUBOWEGO  DLA  ZIELONOGÓRSKIEJ  

MŁODZIEŻY  TENISOWEJ  polega na 

Opis ogólny:

1.  Projekt zakłada demontaż starego zaplecza szatniowego w

    postaci konteneru z lat siedemdziesiątych. Aktualne zaplecze

    nadaje się tylko na złomowanie (dziurawe stropy , podłogi,

    zniszczone sanitariaty i magazynki )

2. Zakup gotowego   nowego zaplecza socjalno -szatniowego, 

   klubowego z otwartą częścią tylko zadaszoną o charakterze kontenerowym lub 

postawienie nowego  obiektu o podobnym charakterze na miejsce starego.

    Zagospodarowanie otoczenia budowanego obiektu

3. Wykonanie oświetlenia nad istniejącymi 6 kortami przyległymi do zabudowy 

kontenerowej.

885000,00
Zielona Góra ul. 

Sulechowska 
POZYTYWNA



9
Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy 

Ochotniczej Straży Pożarnej Przylep w Zielonej Górze
Dzielnica Nowe Miasto

Projekt dotyczy zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przylep w Zielonej Górze. Narzędzia te stworzone są na 

potrzeby ratownictwa technicznego i wykorzystuje się je przede wszystkim podczas 

wypadków komunikacyjnych, jak również do zapewnieniu dostępu w różnych sytuacjach 

np. otwieranie krat, czy otwieranie drzwi antywłamaniowych. Urządzenie 

wykorzystywane byłoby przez strażaków do uwalniania uwięzionych osób w pojazdach 

podczas wypadków drogowych, podnoszenia elementów w katastrofach budowlanych, 

wyłamywaniu i usuwaniu zabezpieczeń w postaci krat, drzwi antywłamaniowych i innych 

w  celu dotarcia do uwięzionych osób lub zwierząt, podczas pożarów lub innych 

katastrof.

Życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną, OSP jest służbą dla której ratownictwo 

techniczne jest jednym z głównych zadań obok ochrony pożarowej. Narzędzia będą 

stanowiły element wyposażenia samochodów ratowniczych pierwszego wyjazdu, które 

jako pierwsze zostają zadysponowane do zdarzenia i muszą on być wyposażony w 

niezawodny sprzęt najwyższej jakości.

320961,79
ul. Przylep - 

Strażacka 19
POZYTYWNA

10

Budowa wiaty piknikowej wraz z zagospodarowaniem 

przyległego terenu przy ulicy Stary Kisielin - św. 

Floriana na działkach 242/1 i 242/4. 

Dzielnica Nowe Miasto

Zadanie obejmuje uzupełnienie wyposażenia istniejącego placu rekreacyjnego przy ulicy 

Stary Kisielin - Św. Floriana. Zakres zadania: 

1. Wykonanie wiaty piknikowej wyposażonej w stoły piknikowe i instalację elektryczną 

2. Zbudowanie miejsca na ognisko z ławkami 

3. Stworzenie kącika rekreacyjnego wyposażonego w 6 leżaków otoczonych żywopłotem 

4. Odtworzenie trawnika na działce 242/1 

5. Uzupełnienie nasadzeń drzew ozdobnych

6. Remont istniejącej infrastruktury

7. Oświetlenie terenu

209330,00
Stary Kisielin - Św. 

Floriana
POZYTYWNA



11 Nasz piękny zakątek dla KAŻDEGO Miasto Zielona Góra

W ramach projektu przewiduje się całkowitą wymianę ogrodzenia na długości 425 

metrów (z wyłączeniem części gdzie ogrodzenie stanowi mur oporowy): front murowany 

z betonu łupanego, z wypełnieniem panelami, bramą automatyczną skrzydłową oraz 

furtką z elektrozaczepem, pozostała część ogrodzenia na podmurówce systemowej. 

Dom Pomocy Społecznej ogrodzony jest płotem z siatki w metalowej ramce, na słupkach 

metalowych oraz betonowej podmurówce.

Obecnie ze względu na duże zużycie istniejącego ogrodzenia, jego niszczenie oraz ze 

względów bezpieczeństwa i estetyki wymaga ono wymiany. Zaplanowano zmianę 

starego ogrodzenia na ogrodzenie z przęseł metalowych, mocowanych na słupkach 

metalowych na podmurówce systemowej, a od frontu z betonu łupanego.

Istotą wymiany ogrodzenia jest przywrócenie jego stanu technicznego i użytkowego, nie 

zmieniając jego charakteru i funkcji, a konieczność wymiany wynika z ponad 40 - letniej 

eksploatacji i utraconej na skutek upływu czasu zdolności użytkowej. Na przestrzeni lat 

obecne ogrodzenie było wiele razy naprawiane, natomiast naprawa obecnych zniszczeń 

jest bardzo kosztowna a dodatkowo nie zapewni bezproblemowego, długiego 

użytkowania z powodu ogromnej degradacji ogrodzenia. Projekt przewiduje rozbiórkę, 

wywóz i utylizację starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia, montaż bramy 

automatycznej skrzydłowej oraz furtki z elektrozaczepem oraz dopełnienie piaskiem i 

wyrównanie terenu pod ogrodzenie. 

420000,00
Al. J Słowackiego 

29
POZYTYWNA

12
Piłka Nożna To Jest To - zadaszenie trybun na stadionie 

piłkarskim przy ul. Sulechowskiej
Miasto Zielona Góra

W ramach środków pozyskanych na zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2022 wykonane 

zostanie zadaszenie dwóch istniejących trybun przy boisku piłkarskim, tzw. Dołku. 

Przykrytych zostanie łącznie 736 miejsc, co znacznie poprawi komfort kibiców podczas 

oglądania zmagań piłkarskich, zarówno seniorskich, jak i piłki juniorskiej.

800000,00 Sulechowska 37 POZYTYWNA

13

Kompleksowe wyposażenie w sprzęt medyczno - 

techniczny pomagający w diagnostyce i rehabilitacji 

zwierząt chronionych prawem w Ośrodku rehabilitacji 

... "Ptasi Azyl" przy Ogrodzie Botanicznym UZ

Miasto Zielona Góra

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych Prawem "Ptasi Azyl" Uniwersytetu 

Zielonogórskiego działa na terenie Zielonej Góry od 2015 roku. Do azylu trafiają 

poszkodowane zwierzęta dzikie (głównie ptaki) z obszaru całego województwa, rocznie 

pod naszą opiekę trafia około 200 osobników różnych gatunków (podyktowane jest to 

także ograniczeniami obecnej infrastruktury). Naszymi pacjentami są ptaki miejskie, 

które wszyscy doskonale znamy, a także: bieliki, kanie rude, puszczyki, sowy uszatki i 

wiele innych w tym rzadkich i cennych przyrodniczo gatunków. W związku z planami 

rozbudowy ośrodka, które prowadzi Miasto Zielona Góra potrzebne są dodatkowe środki 

na wyposażenie obiektu. W obecnym miejscu brak jest podstawowego sprzętu do 

udzielania pierwszej pomocy i rehabilitacji. Chcielibyśmy prosić o pomoc w wyposażeniu 

sali zabiegowej oraz pomieszczenia leczenia stacjonarnego (szpitalik) dla naszych 

podopiecznych co zwiększy ich szanse na powrót do środowiska naturalnego. 

109821,00 ul. Botaniczna 50a POZYTYWNA



14

Modernizacja pomieszczeń w budynku Polskiego 

Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w 

Zielonej Górze – Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i 

Terapii „LOPiT”

Miasto Zielona Góra

Przedmiotem zgłaszanego projektu jest modernizacja pomieszczeń w budynku – 

siedzibie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze. 

Wskazane pomieszczenia to: gabinety poradni, sala terapii grupowej, korytarz, toalety, 

pomieszczenie socjalne, poczekalnia. Łączna powierzchnia – około 120m2.

W ramach zadania proponujemy przeprowadzenie następującego zakresu prac: 

- dostosowanie układu, wielkości i funkcji pomieszczeń do rozwiązań docelowych;

- modernizacja pomieszczeń (wymiana posadzek i okładzin, wykonanie tynków i gładzi, 

malowanie, wykończenie)

- wymiana/montaż instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego 

ogrzewania, sieci komputerowej;

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;

- montaż zabezpieczeń ppoż.;

- zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń (m.in. oprawy oświetleniowe, armatura, 

meble biurowe i wyposażenie gabinetów lekarskich);

- montaż/wymiana i rozprowadzenie instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, ppoż., 

sieciowej i elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy.

Wskazane prace budowlane stanowią kolejną część planów inwestycyjnych w zakresie 

przebudowy budynku. Docelowo cały projekt obejmuje: prace projektowe 

(zrealizowane), wzmocnienie i izolację fundamentów (zrealizowane), dobudowę dwóch 

kondygnacji, dostosowanie istniejącej część do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych, budowalnych i sanitarnych, wykonanie dwóch niezależnych klatek 

schodowych poza obrysem istniejącego budynku, termomodernizację budynku wraz z 

modernizacją instalacji grzewczych i sanitarnych, zakup wyposażenia.

Wszystkie wymienione działania mają na celu rozwój placówki pod kątem zarówno 

zwiększenia zakresu obecnie realizowanych form oddziaływań, jak i umożliwienie 

rozszerzenia oferty pomocowej naszej placówki, a także dostosowanie jej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych.

400000,00 ul. Jelenia 1a POZYTYWNA

15
Samoczyszcząca toaleta z przewijakiem w Dolinie 

Gęśnika
Miasto Zielona Góra

Budowa toalety samoczyszczącej  (automatycznej) 2 komorowej. Obiekt można 

wzorować obiektach powstałych we Wrocławiu czy Warszawie.  W opcji symbolicznie 

płatna 1 zł.

Toaleta ma zapewnić dostęp do higienicznych warunków dla osób korzystających z 

parku. 

Zastosowane nowoczesne rozwiązania typu bezdotykowy kran , samoczyszcząca się 

muszla są idealnym rozwiązaniem dla utrzymania czystości oraz zasad higieny szczególnie 

w obecnym czasie.

Funkcja samoczyszcząca oprócz muszli dotyczy ścian oraz podłogi.

Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych m.in. opuszczane w razie potrzeby 

relingi, dodatkowo obniżone wejścia, podjazd. Toaleta oraz umywalka zamontowana na 

wysokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, przycisk alarmu.

Dodatkowe wyposażenie: haczyki/uchwyty do powieszenia ubrań/torebki.

Wyposażenie w przewijak ułatwi rodzicom czynności higieniczne swoich dzieci. 

Budowa toalety oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej - 320 000zł

Koszty rocznego utrzymania toalety – 30 000 zł

350000,00 Dolina Gęśnika POZYTYWNA



16

Utwardzenie ulicy Emilii Plater , wykonanie kładki na 

ścieżce spacerowej oraz monitoring terenu 

parkowego.

Miasto Zielona Góra

Utwardzenie destruktem asfaltowym ulicy Emilii Plater od skrzyżowania Osiedle Wygoda - 

Emilii Plater do przepompowni ścieków przy ulicy Przyrodniczej wraz z wykonaniem 

zatoki do zawracania samochodów ZGM, ZGK, PWiK , wykonanie kładki nad tamą 

zbiornika retencyjnego 

która będzie zwieńczeniem istniejącej ścieżki spacerowej wykonanej w ramach 

poprzednich budżetów oraz monitoring terenu parkowego.

360000,00
Emilii 

Plater,Os.Wygoda

NEGATYWNA 1. Wykonanie drogi 

niemożliwe do realizacji w okresie 

jednego roku budżetowego, z powodu 

braku dokumentacji projektowej 

(niespełniony wymóg merytoryczny z § 

6 pkt 5 uchwały Rady Miasta). Średni 

czas sporządzenia dokumentacji 

projektowej dla dróg wynosi w Urzędzie 

Miasta ok 1,5 roku, a wraz z realizacją 

inwestycji – 685 dni.  Możliwe 

wykonanie kładki i monitoringu.

17 "Ratujmy życie! - defibrylatory dla wszystkich dzielnic" Dzielnica Nowe Miasto

Projekt zakłada montaż 40 defibrylatorów AED 

–czyli urządzeń ratujących życie- WE WSZYSTKICH 17 DZIELNICACH NOWEGO MIAST 

Urządzenia staną w ogólnodostępnych miejscach wskazanych przez mieszkańców, tak by 

były DOSTĘPNE 24h/dobę.

Ideą projektu  jest stworzenie sieci łatwo dostępnych urządzeń AED ratujących życie 

mieszkańcom Nowych Dzielnic i zmniejszenie śmiertelności związanej z nagłym 

zatrzymaniem krążenia w lokalizacjach, gdzie przewidywany czas dojazdu karetki wynosi 

nawet 15 do 20 minut.  

Defibrylator AED automatycznie dokonuje analizy EKG, sam podejmuje decyzję o 

niezbędnej defibrylacji oraz jest swego rodzaju asystentem pierwszej pomocy, który 

udziela komend  jak prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. 

Dzięki prostej konstrukcji i automatycznemu działaniu defibrylatory AED mogą być 

skutecznie używane przez osoby bez kwalifikacji medycznych.

Projekt Obywatelski "RATUJMY ŻYCIE" uwzględnia:

- zakup defibrylatorów AED

- instalację naziemną lub wiszącą (jak na zdjęciach)

- spotkania informacyjne o sposobie korzystania z urządzeń - z mieszkańcami dzielnic 

- gwarancję i serwisowanie urządzeń

W czasie pandemii COVID-19 powodującej ograniczoną ilość personelu medycznego i 

dostępnych karetek, czas dojazdu pogotowia może być dodatkowo zwielokrotniony, 

dlatego DOSTĘP DO DEFINRYLATORA AED I NATYCHMIASTOWE UDZIELENIE PIERWSZEJ 

POMOCY  przez mieszkańców jest kluczowe dla przeżywalności osób z NZK (nagłym 

zatrzymaniem krążenia).

500000,00

Przylep, Łężyca, 

Krępa, Zawada, 

Jany, Nowy 

Kisielin, Stary 

Kisielin, Ługowo, 

Sucha, Racula, 

Drzonków, 

Zatonie, 

Barcikowice, 

Kiełpin, Ochla, 

Jeleniów, 

Jarogniewice

POZYTYWNA



18 DbaMY o Nasz Chynów Miasto Zielona Góra

1) Oświetlenie ulic na Osiedlu Kolorowym. 

Proponowane zadanie będzie kontynuacją oświetlenia osiedla Kolorowego, które miało 

miejsce przez ostatnie 6 lat gdzie część głównych ulic została już oświetlona. Wszystkie 

proponowane odcinki dróg znajdują się w częściach osiedla gdzie nie dociera żadne 

źródło światło. Przy zaproponowanych odcinkach dróg na większości działkach znajdują 

się już zamieszkałe budynki oraz część jest w budowie. Wykonanie oświetlenia na 

wskazanych odcinkach dróg zwiększy bezpieczeństwo zarówno dla pieszych jak i 

zmotoryzowanych, jak również zmniejszy ryzyko kradzieży, które często mają miejsce, 

szczególnie na końcach osiedla Kolorowego przy lesie.

2) Chodnik przy ul. Jesiennej (ok.100 metrów).

Proponuję się budowe chodnika przy ulicy Jesiennej w celu zapewnienia bezpiecznego 

dojścia do sklepu, szkoły i kościoła.

3) CHILLOUT obok Placu Nivea.

Proponuje się wykonanie boiska do siatkówki plażowej z drewnianymi hamakami i 

leżakami. Takiego miejsca brakuje w Chynowie. W naszej dzielnicy istnieje już kilka 

możliwości aktywnego spędzenia czasu. Projekt idealnie wpisuje się więc w jego 

charakter. Miło też będzie aktywnie i rodzinnie spędzić czas w słoneczne i cieplejsze dni. 

Dzięki takiemu obiektowi dzielnica Chynów zyska kolejną atrakcję oraz spójną zabudowę 

rekreacyjna obok placu Nivea. 

4) Udogodnienia na stadionie „Chynowianki”.

Proponuje się wykonanie parkingu z eko kratki lub kostki brukowej. Parking posłuży 

zarówno aktywnie trenującym piłkarzom Chynowianki, kibicom licznie przybywającym na 

mecze oraz dla osób korzystających z pobliskich placów rekreacji. 

5) Pasy akustyczne.

Pasy akustyczne- wibracyjne na ulicy Truskawkowej i Krępowskiej mają przypominać 

kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności i wyhamowaniu przed niebezpiecznym 

zakrętem i przejściem dla pieszych. 

1000000,00

Jesienna

os. Kolorowe

Tęczowa

Złota

Chynów

POZYTYWNA (w przypadku wygranej 

montaż pasów akustycznych możliwy 

będzie po zgodzie mieszkańców w 

pobliżu pasów)

19 LEŚNE ROWEROWE SZALEŃSTWO - ETAP II Miasto Zielona Góra

Zielona Góra "Leśne rowerowe szaleństwo" Etap II. W etapie pierwszym przy ulicy 

Chmielnej powstała leśna ścieżka rowerowa (tzw. singletrack) tworząca pętlę o długości 

1250 metrów, oceniona w czterostopniowej skali jako zielona, czyli najłatwiejsza. Już ta 

jedna trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Aby więc 

oferta rowerowa stała się pełniejsza, w etapie drugim zakładamy wybudowanie tras o 

kolorach niebieskim i czerwonym, czyli dla średniozaawansowanych i zaawansowanych 

kolarzy górskich. Proponujmy aby trasy powstały na terenach lasów komunalnych 

rozciągających się pomiędzy ulicą Chmielną, Parkiem Braniborskim, Osiedlem Raculka i 

Cmentarzem Komunalnym. W obszarze tym planujemy lokalizację dwóch pętli 

niebieskich o łącznej długości około 4500 metrów oraz dwóch zjazdowych tras 

czerwonych o łącznej długości około 1800 metrów. Dodatkowo proponujemy 

zbudowanie trzech miejsc postoju rowerzystów wyposażonych w ławeczki z zadaszeniem 

(wiata), stacje serwisowe ( na końcu ulicy Chmielnej w rejonie ulicy Przyleśnej oraz w 

rejonie Raculka) oraz oświetlenie solarne wybranych obszarów. Dzięki temu powstanie 

atrakcyjny leśny ośrodek rowerowy, oferujący ponad 7,5 km tras typu singletrack o 

zróżnicowanej trudności wraz z miejscami do odpoczynku i serwisu sprzętu.  

974500,00
LAS PRZY ULICY 

CHMIELNEJ 
POZYTYWNA

20 Tężnia solankowa Miasto Zielona Góra

Projekt zakłada budowę tężni solankowej, obiektu drewnianego, który na swojej 

powierzchni rozprowadza solankę. W bliskim otoczeniu tężni powstaje mikroklimat, 

który prozdrowotnie działa w leczeniu chorób układu oddechowego. 

516000,00 Ogród Botaniczny POZYTYWNA



21
Łężyca na sportowo-stoły do ping ponga i do szachów z 

granitu w różnych miejscach os. Czarkowo-Łężyca
Dzielnica Nowe Miasto

6 stołów do ping ponga i 6 stołów do szachów w różnych miejscach Łężycy-os. Czarkowo 

wykonanych z granitu, odporne na warunki atmosferyczne i na wandalizm
84000,00 Łęzyca

NEGATYWNA 1. Brak listy poparcia 

projektu (niespełnienie wymogu 

formalnego z § 9 uchwały Rady Miasta). 

2. Podana kwota realizacji za niska 

(niespełnione kryterium z § 6 pkt 2 oraz 

§ 7 uchwały Rady Miasta – szacunkowa 

kwota realizacji nie może być niższa niż 

100.000 zł i nie może przekroczyć 

1.000.000 zł).

22
Droga dojazdowa do budynków przy ul. Energetyków 

24-26 i ul. Energetyków 28-32
Miasto Zielona Góra

Remont drogi dojazdowej z ul. Energetyków do dwóch wielorodzinnych bloków 

mieszkalnych (Energetyków 24-26 oraz Energetyków 28-30-32) (zniwelowanie, 

utwardzenie podłoża i położenie asfaltu).

115000,00 Ul. Energetyków

NEGATYWNA Realizacja niemożliwa w 

okresie jednego roku budżetowego ze 

względu na brak dokumentacji 

projektowej (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 5 uchwały Rady 

Miasta). Średni czas sporządzenia 

dokumentacji projektowej dla dróg 

wynosi w Urzędzie Miasta ok 1,5 roku, 

a wraz z realizacją inwestycji – 685 dni. 

23 Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa na kąpielisku Ochla Miasto Zielona Góra

Projekt zakłada budowę sztucznej ścianki wspinaczkowej wraz ze sztucznymi 

ułatwieniami na terenie kąpieliska w Ochli.

Ścianka w formie skały powinna być wyposażona w chwyty oraz punkty asekuracyjne, ale 

także wcięcia, przewieszenia, półki skalne. Ścianka może także pozwalać na wspinanie 

także bez użycia lin jako tzw. boulder, bezpieczną formę pokonywania krótkich, 

niskopołożonych, ciekawych i trudnych technicznie odcinków.

Opcjonalna skrytka pomoże przechowywać elementy do konserwacji i osprzęt.

Propozycja będzie stanowić ciekawe miejsce dla wspinaczy nie tylko z Zielonej Góry ale i 

okolic. Ścianka była jednym z proponowanych atrakcji na noworemontowanym obiekcie i 

będzie świetnie uzupełniać inne atrakcje kąpieliska.

900000,00
Kąpielisko 

Miejskie Ochla

NEGATYWNA 1. Ze względów 

bezpieczeństwa, profesjonalna ścianka 

wspinaczkowa musiałaby być pod stałą 

opieką i nadzorem wykwalifikowanych 

osób aby nie dochodziło tam do 

wypadków. Wiązałoby się to z 

ponoszeniem niewspółmiernych 

kosztów użytkowania (niezgodność 

merytoryczna zgłoszenia z § 6 pkt 4 

uchwały Rady Miasta – projekty nie 

mogą wytwarzać niewspółmiernych 

kosztów użytkowania). 2. 

Dokumentacja projektowa (Program 

Funkcjonalno Użytkowy) dla kąpieliska 

nie uwzględnia tego typu obiektu 

(niespełnione kryterium merytoryczne z 

§ 6 pkt 1 uchwały Rady Miasta – 

zgłoszenia muszą być zgodne z 

obowiązującymi planami, strategiami 

lub programami przyjętymi przez 

Miasto).



24

800 lat Zielonej Góry - Rewitalizacja historycznej ulicy 

Jedności, jednej z najstarszych ulic w Zielonej Górze, 

położonej w ścisłym centrum miasta, od Placu 

Pocztowego do skrzyżowania z ulicą Dąbrówki. 

Wymiana i obniżenie nawierzchni chodników z 

naciskiem na bezpieczeństwo, uspokojenie ruchu 

(priorytet dla pieszych i rowerzystów) oraz 

wprowadzenie wysokich walorów estetycznych 

(zapewnionych dzięki zagospodarowanym terenom 

zielonym) – strefa woonerf.

Miasto Zielona Góra

Rewitalizacja i modernizacja ulicy Jedności od Placu Pocztowego do skrzyżowania z ulicą 

Dąbrówki swoim zakresem objęłaby prace niezbędne do osiągnięcia efektu 

charakterystycznego dla strefy woonerf, zgodnie z planami władz miasta w tym zakresie. 

Rewitalizacja polegałaby na przekształceniu chodników i ich obniżeniu po obu stronach 

ulicy, wywózkę i zagospodarowanie starych nawierzchni, wymianę podbudowy, 

wykonanie nowych nawierzchni dla ruchu pieszych i rowerów po stronach ulicy, 

zamontowanie słupków oddzielających ruch pieszy od samochodowego oraz wykonanie 

nasadzeń drzew ozdobnych i wkomponowanie w krajobraz gazonów z kwiatami.

1000000,00 ul. Jedności

NEGATYWNA 1. Realizacja niemożliwa 

w okresie jednego roku budżetowego 

ze względu na brak dokumentacji 

projektowej (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 5 uchwały Rady 

Miasta).

2. Realizacja inwestycji nie zmieści się 

w maksymalnej kwocie zadania budżetu 

obywatelskiego – 1 mln zł (niespełniony 

wymóg merytoryczny z § 6 pkt 2 oraz § 

7 uchwały Rady Miasta).

3. Brak uzgodnień konserwatorskich.

25
Bezpieczne spacery z dzieckiem. Po widok na 

starówkę.
Miasto Zielona Góra

Zadanie polega na pozyskaniu i postawieniu skansenie kolei powiatowych przy ul. 

Morwowej zabytkowej bramki sygnałowej z semaforami karzełkowymi. Urządzenie te w 

pełni wpisuje się w zestaw prezentowanych w plenerowej ekspozycji urządzeń 

kolejowych (obok najstarszego w Europie skrajnika, ciekawego kozła z 1878 r. itp.). 

Platforma z semaforami umieszczona zostanie ponad torami rozjazdu podwójnego i 

będzie stanowiła jednocześnie punktu widokowy na nieckę zielonogórskiego deptaka. 

Ułożenie zabytku ustalono przy pomocy obserwacji z drona. Jest to unikalne rozwiązanie 

w europejskich muzeach kolejowych, która będzie stanowiło niezwykła atrakcję Zielonej 

Góry. Do tego zostanie przebudowany ciąg pieszy prowadzący do zabytkowych 

metalowych schodów na platformę widokową oraz zostanie uporządkowany i 

zabezpieczony za pomocą znaków poziomowych i pionowych status pieszych na ciągu 

pieszo rowerowym „Zielona Strzała”.

990528,00 Morwowa

POZYTYWNA (w przypadku wygranej 

platforma widokowa - max 6 metrów - 

wynika to z MPZP )

26 Krematorium dla zwierząt domowych Miasto Zielona Góra

Krematorium dla zwierząt domowych - zwierząt właścicielskich, m.in. psów oraz kotów. 

Krematorium umożliwiające godne pożegnanie się opiekuna ze swoim podopiecznym, 

jak również zgodnie z prawem pomoże rozwiązać problem, co zrobić z ciałem swojego 

pupila po jego śmierci. Krematorium umożliwi właścicielowi zabranie prochów zwierzęcia 

do domu, pozwalając mu umieszczenie go w urnie lub pochowaniu na już istniejących 

cmentarzach dla zwierząt w Polsce.

850000,00

Schronisko dla 

Bezdomnych 

Zwierząt, ul. 

Szwajcarska 4, 65-

169 Zielona Góra

NEGATYWNA Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego dla 

tego obszaru nie przewiduje realizacji 

tego typu obiektu (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 1 uchwały Rady 

Miasta – zgłoszenie musi być zgodne z 

obowiązującymi planami). 



27
Bezpieczna Racula, Drzonków i Sucha. Wspólnie dla 

naszych sołectw.
Dzielnica Nowe Miasto

Zadanie podzielone jest na cztery części.

1. W sołectwie Racula zadanie polegać będzie na budowie drogi ul. Racula-

Modrzejewskiej. Projekt budowlany jest w realizacji. Zostanie wybudowana droga o 

długości 300 metrów. Szacowany koszt inwestycji to 367 000 zł.

2. Zadanie w sołectwie Drzonków polegać będzie na budowie drogi ul. Drzonków-

Zamkowa i ul. Drzonków-Rajcowska. Ulica Drzonków-Zamkowa nie została uwzględniona 

przy projekcie budowy dróg na całym osiedlu ponieważ znajdowała się w posiadaniu 

KOWR. Obecnie ul. Drzonków-Zamkowa została przekazana dla Miasta Zielona Góra. Jest 

już wykonany projekt dla tej ulicy. Długość ulicy wynosi 130 m. Inwestycję wycenia się na 

170.000 zł. Ul. Drzonków-Rajcowska nie została uwzględniona przy projekcie budowy 

dróg na całym osiedlu ponieważ zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe. 

Długość ulicy wynosi 86 m. Inwestycję wycenia się na 130.000 zł wraz z projektem.

3. W sołectwie Sucha zadanie polegać będzie na budowie ścieżki pieszej wraz z 

oświetleniem na odcinku od wjazdu/wyjazdu z osiedla „Złotych Piasków” do nowo 

budowanej drogi/chodnika.  To odcinek o długości ok 640 m.  Inwestycję wycenia się na 

333.000 zł. 

Jeśli z kosztorysu inwestorskiego wyjdzie większa kwota, proponuje się wykonać część 

inwestycji w pierwszym etapie jednak na dzień tworzenia wniosku szacuje się, że takie 

środki wystarczą na wykonanie wszystkich zadań.

1000000,00

Sucha

Racula- 

Modrzejewskiej

Drzonków-

Zamkowa

Drzonków-

Rajcowska

NEGATYWNA brak dokumentacji na 

wszystkie wskazane odcinki drogi 

(niespełniony wymóg merytoryczny z § 

6 pkt 5 uchwały Rady Miasta). Średni 

czas sporządzenia dokumentacji 

projektowej dla dróg wynosi w Urzędzie 

Miasta ok 1,5 roku, a wraz z realizacją 

inwestycji – 685 dni. 

28

Centrum Edukacji Humanitarnej - modernizacja 

budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na 

Centrum Edukacji Humanitarnej wraz z wyposażeniem 

w sprzęt do szkoleń

Miasto Zielona Góra

Centrum Edukacji Humanitarnej  - modernizacja budynku głównego, znajdującego się na 

terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, adaptacja na sale 

szkoleniowe pomieszczeń znajdujących się w budynku oraz wyposażenie ich w sprzęt do 

prowadzenia szkoleń/pogadanek/warsztatów/wykładów, z zakresu: groomingu, 

rehabilitacji zwierząt, fotografii studyjnej zwierząt, pierwszej pomocy dla zwierząt, 

ustawy o ochronie zwierząt, dietetyki/żywienia zwierząt, ratownictwa zwierząt, technik 

weterynarii, behawiorystyki zwierząt.

1000000,00

Schronisko dla 

Bezdomnych 

Zwierząt, ul. 

Szwajcarska 4, 65-

169 Zielona Góra

POZYTYWNA

29 Ścieżka rowerowa w Krępie Dzielnica Nowe Miasto

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Krępa-Szkolna do skrzyżowania z ul. 

Odrzańską, od skrzyżowania budowa ciągu w dwóch kierunkach jedna ulicą Odrzańską w 

kierunku Odry do pierwszego przecięcia ulicy przez Potok Młyński, druga ul. Odrzańską w 

kierunku Chynowa. Z uwagi na zwężenie ulicy Odrzańskiej przy ulicy Krótkiej 

zaproponowano budowę ciąguj wzdłuż ulicy Krótkiej, następnie Agrestowej, 

Porzeczkowej i Miętowej w kierunku ulicy Odrzańskiej. Od  skrzyżowania ulicy 

Odrzańskiej z Miętową budowa ścieżki w kierunku Chynowa, aż do wylotu drogi z Fabryki 

Tektury w Krępie.

650000,00

Krępa-Szkolna

Krępa-Odrzańska

Krępa-Odrzańska

Krępa-Odrzańska

Krępa-Krótka

Krępa-Agrestowa

Krępa-Miętowa

Krępa-

Porzeczkowa

NEGATYWNA 1. Wykonanie zgodnej z 

przepisami ścieżki rowerowej na tym 

odcinku wymagałoby wyjścia poza 

tereny należące do miasta i zajęcia 

szerszego pasa terenu, obejmującego 

nieruchomości prywatne (niespełniony 

wymóg merytoryczny z § 6 pkt 3 

uchwały Rady Miasta – zadania muszą 

być zlokalizowane na terenach, którymi 

dysponuje Miasto). 2. Realizacja 

niemożliwa w okresie jednego roku 

budżetowego ze względu na brak 

dokumentacji projektowej 

(niespełniony wymóg merytoryczny z § 

6 pkt 5 uchwały Rady Miasta). 



30

Centrum Aktywności Społecznej wraz ze sklepem 

socjalnym, oraz z miejscem rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych i osób w kryzysie psychicznym

Miasto Zielona Góra

Centrum Aktywności Społecznej to miejsce,  którego celem ma być działalność na rzecz 

mieszkańców Zielonej Góry, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, współpracy z 

trzecim sektorem, a także tworzenie przyjaznych warunków dla działalności społecznej. 

Sklep społeczny, to miejsce gdzie produkty sprzedawane bez marży, ceny bardzo niskie, 

brak nastawienia na zysk. Wszystko po to, żeby pomagać. Jego celem ma być nie tylko 

dostęp do tańszych artykułów, ale również ma być to miejsce dla młodszych i starszych. 

Miejsce, w którym nie tylko będzie można spędzić czas, ale ma również być miejscem 

rehabilitacji. Zarówno poprzez pracę, jak i działania terapeutyczne w tym psychoterapię i 

wsparcie psychiatryczne. Chcemy stworzyć miejsce dla Zielonogórzan, którzy szczególnie 

potrzebują wsparcia. 

900000,00
ul. gen. J. 

Dąbrowskiego 20a

NEGATYWNA 1. Realizacja niemożliwa 

w okresie jednego roku budżetowego 

ze względu na brak dokumentacji 

projektowej (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 5 uchwały Rady 

Miasta). 2. Brak właściwego dojścia / 

dojazdu do nieruchomości dla osób 

niepełnosprawnych, które wg opisu 

zadania mają być beneficjentami 

zadania.

31 Stacje do samodzielnej naprawy rowerów Miasto Zielona Góra

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów pomoże dokonać podstawowych czynności 

naprawczych. Samoobsługowa stacja obsługi rowerów oferuje zestaw narzędzi do 

niewielkiej naprawy. Urządzenie bezpłatne, dostępne 7 dni w tygodniu przez całą dobę 

bez względu na pogodę i łatwe w obsłudze. Stacja wyposażona w zestaw narzędzi, 

pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów, hak do zawieszenia rowerów.

Stacja dostępna nie tylko dla rowerzystów, ale również dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach oraz rodziców małych dzieci korzystających z wózków. Na 

stacjach można umieścić instrukcje naprawy skanując przyklejony kod QR. Można 

indywidualnie z producentem ustalić kolory i motywy jakie znajdą się na stacjach. 

Zakup i montaż 16 samodzielnych stacji w najważniejszych komunikacyjnie miejscach 

położonych na największych osiedlach w Zielonej Górze.

160000,00

Os. Zastalowskie

Os. Zdrojowe

Os. Wazów

Os. Słoneczne

Os. Śląskie

Os. Przyjaźni

Os. Pomorskie

Os. Piastowskie

Os. Malarzy

Os. Na Olimpie

Os. Morelowa

Os. Łużyckie

Os. Leśne

Os. Jana 

Kilińskiego

Os. Czarkowo

Os. Braniborskie

POZYTYWNA

32 Zielonogórski szlak street artu Miasto Zielona Góra

Zadanie "Zielonogórski szlak street artu" to propozycja stworzenia szlaku 

umożliwiającego bezpłatne zwiedzanie miasta pod kątem sztuki ulicznej. 

W ramach zadania zaplanowano kilka bądź kilkunaście miejsc przygotowanych specjalnie 

dla młodych artystów reprezentujących nurt sztuki zwany "street artem".

290000,00
Lokalizacja 

rozproszona
POZYTYWNA

33
MIEJSKI AUTOMAT DO ZBIERANIA, KOMPAKTOWANIA I 

SEGREGACJI JEDNORAZOWYCH OPAKOWAŃ
Miasto Zielona Góra

Projekt zakłada zakup i montaż urządzenia do zbierania, kompaktowania i segregacji 

jednorazowych opakowań po napojach. Automat przyjmuje trzy rodzaje surowca: butelki 

PET, nakrętki i puszki ALU w trzech odrębnych pojemnikach. Ekoinnowacyjny system 

motywujący do zwrotu opakowań po butelkach PET i puszkach aluminiowych, którego 

podstawową jednostką jest automat revendingowy. Automat ma zdefiniowaną bazę 

kodów EAN z zakresu napojów w opakowaniach PET i ALU, według której następuje 

identyfikacja i rejestracja przyjmowanego opakowania. Aby zachęcić społeczeństwo do 

korzystania z automatu, w systemie lojalnościowym za oddane opakowania przydzielane 

są punkty zamieniane na korzyści. Automat posiada wyświetlacz LED do emisji spotów 

reklamowych i filmów edukacyjnych promujących koncepcję Zero Waste w naszym 

codziennym życiu.

159414,00

Al.Niepodległości

Os.Pomorskie

Jędrzychów, 

ul.Makowa

ul. Odrzańska

ul. Podgórna

POZYTYWNA
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FONTANNA Z POŚWIETLENIEM,  STOŁY DO GRY, 

OŚWIETLENIE PARKINGU  – REWITALIZACJA TERENU 

PRZY ULICACH OBYWATELSKA, HARCERSKA, LUDOWA

Miasto Zielona Góra

Rewitalizacja zaniedbanego terenu, polegająca na przekształcenie go w teren 

wypoczynkowy. W szczególności remont obudowy zbiornika, budowa murka wraz z 

barierka, montaż fontanny pływającej z podświetleniem (obraz wodny wulkan, 5 metrów 

wysokość, zmienne, 3 dysze, oświetlenie białe), oczyszczenie i filtracja wody, 

wpuszczenie ryb, nasadzenie podwodnych i pływających roślin, wykonanie 

utwardzonego chodnika wokół zbiornika i wzdłuż ulicy pobliskiej, usytuowanie 4 latarni 

w narożnikach zbiornika, usytuowanie ławeczek okol zbiornika, stołu do gry w ping 

ponga oraz szachów/chińczyka, kosze na śmieci wraz z podajnikami na psie odchody. 

Uzupełnienie nowo powstałego parkingu o latarnie oświetlające parking, z zasilaniem 

solarnym lub przyłączeniem do sieci energetycznej. Omawiane oświetlenie zostało 

skonsultowane z UM pod względem mozliwosci realizacji , znajdującego sie na tej samej 

działce, w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego zbiornika. W celu zwiększenia 

bezpieczeństwa przed złodziejami aut i części samochodowych (katalizatorów), parking 

wyposażyć o fotopulapki. Fotopulapki nie wymagają łącza światłowodowego, sa 

ładowane światłem słonecznym przez panel solarny.

374900,00
Obywatelska 49 

(obok)
POZYTYWNA

35
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych ul.Nowy Kisielin-

Odrzańska w Zielonej Górze
Dzielnica Nowe Miasto

Projekt polega na budowie drogowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy 

ulicy Odrzańskiej 68, oraz na montażu dwóch słupków metalowych przy wejściu do 

żłobka, w tej samej lokalizacji.

252000,00
ul.Nowy Kisielin-

Odrzańska 68
POZYTYWNA

36

Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa 

Pumtrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. 

Przylep- Skokowa 

Dzielnica Nowe Miasto

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja terenu placu zabaw, w której skład wchodzą:

- utworzenie miejsc parkingowych

- utworzenie chodnika

- wykonanie nasadzeń ocieniających

- doposażenie placu zabaw

- budowa pumtruck'a

400000,00 Przylep-Skokowa POZYTYWNA

37
MODERNIZACJA ŚCIEŻKI SPACEROWEJ OSIEDLE 

ZACISZE - OSIEDLE LEŚNE
Miasto Zielona Góra

Wnioskodawcy proponują utwardzenie ścieżki spacerowej na odcinku od torów do ulicy 

Cisowej, montaż lamp i oświetlenia LED zasilanego np. z paneli solarnych, ławeczek oraz 

ustawienie pojemników na śmieci. Można uwzględnić wydzielenie części ścieżki z 

przeznaczeniem dla rowerów/hulajnóg.

406000,00
ul. Ananasowa - 

ul. Cisowa

NEGATYWNA Realizacja w zakresie 

oświetlenia na odcinku od Zacisza do 

torów kolejowych niemożliwa z 

powodu braku dla tego obszaru 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Brak MPZP uniemożliwia zwrócenie się 

do właściciela – Lasów Państwowych, o 

wyłączenie terenu z produkcji leśnej i 

realizację rozwiązań wynikających z 

MPZP.
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"Upięknić Energetyków" - rewitalizacja zakątka z 

potencjałem przy ul. Energetyków
Miasto Zielona Góra

Modernizacja osiedlowej części ulicy Energetyków wraz z doświetleniem i rewitalizacją 

miejsc zielonych (dawne boisko) . Zamontowanie oświetlenia na działce 166 (wzdłuż 

osiedlowej części ulicy Energetyków), zdemontowanie obecnej infrastruktury drogowej, 

utwardzenie terenu i ułożenie kostki brukowej z wyznaczeniem miejsc parkingowych, tak 

jak zostało to zrobione na przylegającej działce nr 161/8. Zagospodarowanie miejsc 

zieleni (kieszonkowe ogrody, miejsca rekreacji i odpoczynku dz. 164/7. dz. 168/2)

800000,00 Ul. Energetyków

NEGATYWNA W zakresie utwardzenia 

drogi i zamontowania oświetlenia 

zadanie jest niemożliwe do realizacji w 

okresie jednego roku budżetowego, z 

powodu braku dokumentacji 

projektowej (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 5 uchwały Rady 

Miasta). Średni czas sporządzenia 

dokumentacji projektowej dla dróg 

wynosi w Urzędzie Miasta ok 1,5 roku, 

a wraz z realizacją inwestycji – 685 dni. 

39 ,,STOP !!! TRUCICIELOM NASZYCH PŁUC” Miasto Zielona Góra

Zakup drona z systemem do badania jakości powietrza w Zielonej Górze na wyposażenie 

Straży Miejskiej w Zielonej Górze.

Dron do badań  wyposażony w głowicę pomiarową do badania zanieczyszczenia 

powietrza

w czasie rzeczywistym dokonując pomiarów zgodnie z wytycznymi oceny jakości 

powietrza: • PM 1 • PM 2,5 • PM 10 • LZO • Formaldehyd • Tlenki azotów NOx • Inne 

toksyczne substancje.

Dron z głowicą do badania jakości powietrza z tabletem, oprogramowaniem sterującym, 

szkoleniem z obsługi głowicy, wraz z aparaturą sterującą, wyposażony w kamerę, 

akumulator – 2 sztuki, stację ładującą, podwójny uchwyt dolny  do montażu akcesoriów. 

Szkolenie z pilotażu drona dla dwóch osób.

140887,00 Zielona Góra POZYTYWNA

40 Psi Park na Łużyckich Tarasach Miasto Zielona Góra

Projekt zakłada wygospodarowanie przestrzeni na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy 

Stefana Wyszyńskiego z Rydza Śmigłego w celu stworzenia ogrodzonego wybiegu dla 

psów.  Ideą projektu jest stworzenie miejsca gdzie zwierzęta mogłyby bezpiecznie 

przebywać bez smyczy korzystając z pełnej swobody ruchu. 

Wybieg stanowić będzie teren zamknięty wydzielony ogrodzeniem o wysokości 1,60m, z 

czterema bezpiecznymi samozamykającymi się wejściami/wyjściami (tzw. śluzy).

W ramach przedsięwzięcia wybieg zostanie wyposażony w: płotki do przeskakiwania, 

obręcze, równoważnie, pochylnie proste, pochylnie łamane, mostki, poręcze do 

przeskoków, tunele, talerzyki, platformy, słupki do slalomu, labirynty dla psów dużych i 

małych.  

Na terenie wybiegu powstanie również wiata stanowiąca schronienie w porze 

deszczowej oraz pięć ławek, dwa kosze na śmieci, trzy latarnie, wieszaki na smycze, 

tablicę informacyjną i regulamin wybiegu. Do terenu zostanie doprowadzona woda oraz 

powstaną dwa poidła. Zainstalowane zostaną dwie psie stacje (dystrybutor woreczków 

wraz z pojemnikiem na odchody) co umożliwi zarówno edukację społeczeństwa w 

zakresie obowiązku sprzątania po psie jak również zachowanie czystości na terenie 

wybiegu.

Celem projektu jest umożliwienie osobom posiadającym psy wspólną zabawę ich 

pupilów wraz z opiekunami oraz zabezpieczenie miejsca gdzie w sposób kontrolowany 

psy będą mogły podwyższać swoją koordynację ruchową i umysłową. Teren dostępny 

byłby całodobowo dla wszystkich chętnych.

119700,00 Rydza-Śmigłego POZYTYWNA
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,,ZIELONA ZDROWO ODDYCHA”      Inteligentna 

prognoza zanieczyszczeń powietrza.
Dzielnica Nowe Miasto

Zakup i montaż 44 urządzeń pomiarowych wraz z aplikacją do badań i prezentacji w 

trybie rzeczywistym jakości powietrza w Zielonej Górze, dostępnej dla każdego 

mieszkańca wyposażonego w telefon komórkowy. Dane w aplikacji przedstawione w 

czytelnej, kompleksowej i estetycznej formie. Poza rzetelnymi danymi liczbowymi 

mieszkańcy otrzymają również komunikaty kolorystyczne, procentowe, a także 

powiadomienia o bieżącej sytuacji.  

Łatwe do instalacji urządzenia, są skalibrowane i regularnie weryfikowane. 

Dzięki temu mamy pewność, że dane wyświetlane w czasie rzeczywistym na telefonie lub 

komputerze są bezbłędne.

Sensory mierzą kluczowe składniki zanieczyszczenia, tj. cząstki stałe (PM1, PM2,5, PM10) 

oraz gazy (NO2, O3, SO2 i CO), aby każdy użytkownik miał szczegółowy wgląd w jakość 

powietrza, którym oddycha.

Mapy online integrują wiarygodne dane o kluczowych parametrach pogodowych, takich 

jak temperatura,

wilgotność, ciśnienie powietrza oraz wiatr, w lokalizacjach, w których zainstalowano 

urządzenia. Podają aktualne parametry pogodowe, ale także prognozują jakość 

powietrza na kolejne 24 godziny (ze sprawdzalnością sięgającą 95%). Dzięki temu 

będziemy w stanie planować swoją aktywność na świeżym powietrzu na kolejny dzień i 

zredukować zagrożenia związane z długotrwałym przebywaniem na otwartym powietrzu. 

Urządzenie jest małe, łatwe w instalacji i wodoodporne.

198670,00 Zielona Góra POZYTYWNA

42
Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzeczka Śląska 

Ochla
Dzielnica Nowe Miasto Celem jest wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad Śląska Ochlą . 450000,00 Zielona Góra POZYTYWNA

43
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ochli poprzez 

budowę dróg-etap I
Dzielnica Nowe Miasto

Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub kostki 

ekologicznej (przepuszczalnej) na podbudowie z ustabilizowanego kruszywa łamanego na 

części działki nr 976 tj. ul. Ochla-Akacjowa od skrzyżowania z ul. Ochla-Żagańska do 

skrzyżowania z ul. Ochla-Brzozowa o długości do 280 m, szerokości 5 m, wykonanie 2 

progów zwalniających na przedmiotowym odcinku i oznakowanie drogowe mające na 

celu ograniczenie prędkości pojazdów.

Z uwagi na dynamicznie rosnące koszty inwestycji drogowych co bezpośrednio wpływa 

na brak możliwości dokładnego przedstawienia wyceny na ewentualną realizację zadania 

w 2022 roku, w przypadku wyboru zadania przez zielonogórzan wnioskujemy o 

wykonanie go w miarę możliwości finansowych tj. od ul. Ochla-Żagańska w kierunku ul. 

Ochla-Brzozowa do wyczerpania przewidzianego w wniosku budżetu.

Jest to pierwszy etap planu budowy dróg w Sołectwie Ochla z środków Budżetu 

Obywatelskiego Zielonej Góry. W następnych latach będą zgłaszane kolejne ulice z 

terenu Sołectwa.

Zadanie jest ogólnodostępne, celowe, gospodarne i wykonalne technicznie.

700000,00 ochla-akacjowa

NEGATYWNA Realizacja niemożliwa w 

okresie jednego roku budżetowego ze 

względu na brak dokumentacji 

projektowej (niespełniony wymóg 

merytoryczny z § 6 pkt 5 uchwały Rady 

Miasta). Średni czas sporządzenia 

dokumentacji projektowej dla dróg 

wynosi w Urzędzie Miasta ok 1,5 roku, 

a wraz z realizacją inwestycji – 685 dni. 


