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LISTA PROJEKTOW ZGŁOSZONYCHDO BUD ŻrcrU OBYWATELSKIEGO
NA 2022 RoK ZAOPINIOWAI\IYCHPOZYTYWME

Lp. Osiedle / Tytuł projektu

1. Planty/"Remont parkingu w rejonie budynków ul. Peowiaków 78, 80, 80A,80B - Działka 23/6"

2. P|anty/ "Pląc zabąw RADOSC DZIECKA"

3. Orzeszkowej - Reymonta/"Oświetlenie drogiwewnętrznej" (ul. Tartaczna, ul. Reymonta)"

4. Orzeszkowej -Reymontal "Remont ciqgu pieszo - jezdnego od skrzyżowania ulicy Wqskiej w

kierunku ulicy J. Piłsudskiego oraz drogi dojazdowej łqczqcej ciqg pieszo - jezdny z ulicq Wiejskq "

5. Orzeszkowej - Reymonta/ "Remont ciqgu pieszo - rowerowego ną terenąch rekreacyjnych, od

ulicy Okruei do ulicy Sadowej (Etap I)"

6. Orzeszkowej - Reymonta/ "Ksiqżkomat - całodobowy dostęp do biblioteki"

7. Orzeszkowej - Reymontal "Kładka pieszo - t,owerowa przy ul. Leopolda Lisa Kuli, Etap I"

8. Kilińskiego/ "Wykonanie monitoringu oraz klombu na osiedlu Kilińskiego, w rejonie ulicy

Kamiennej"

9. Kilińskiego / "(Jtwardzenie terenu stanowiqcego dojazd do posesji przy ulicy bocznej Powiatowej"

l0. Kilińskiego l "Remont parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42"

11. Zamoyskiego/ "Renlont parkingu i chodnika oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów

osobowych przy ul. Gminnej (rejon budynków nr 38 i 44 przy ul. Prymasa Stefana

Wyszyńskiego)"

12. Zamoyskiego/ "Plac Parkingowy" (Zamoyskiego, Wyszyńskiego)"

13. Karolówkal "Scieżka rowerowa wzdłuż ul. Slqskiej, etap II"

14. Karolówkal "Budowa zbiomika na deszczówkę prry ul. Traugutta"

15. Karolówkal "Budowa odcinka drogi na działkach nr ew. 4/3, 5/4 w ark. mapy nr 27 pruy ulicy

Społecznej w Zamościu"

16. powiatowa,/ "wykonanie monitoringu na osiedlu powiatowa, w rejonie ulic poniatowskiego,

D qbrow skiego, Wybickiego "

17. Powiatowa l""Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap"

18- Powiatowa l "Remont drogi na osiedlu Szwedzką w rejonie budynków ul. Topolowa 8, ul.

Snvedzka 3l,33,35"



19. Powiatowal "Remontulicy Dqbrowskiego, remontiprzebudowaprzyległych zatok

parkingowych"

20. Powiatowa l "Bezpieczna droga do szkoły" (działka nr 63, ul, Akacjowa)

2l. Promyk/ "Modemizacja ulicy Spółdzielczej i terenów zielonych wzdłuż ulicy"

22. Promyk/ "Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie remontu

chodniką przy ulicy Sienbiewicza"

23. promyk/ "Budowa i remont chodników wraz z wjazdami na posesje przy ulicy podwale i
Koźmiana ną odcinku od ul. Ktysińskiego do ul. Sienkiewicza oraz remont nawieruchni ulicy

Podwąle"

24. Rataja/ "Budowaulicy Zygmunta Klukowskiego"

25. Nowe Miasto/ "KonĘnuacja remontu ulicy Poprzecznej w Ząmościu"

26. Nowe Miasto/ "Remont nawieruchni kwarĘ południowo - zachodniej, ul. Nowy Rynek"

27. Słoneczny StoV "Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tąrąsu przy

Przedszkolu Miejskim nr l0 w Zamościu, ul. Lwowska ]7"
28. Słoneczny StoV "Modernizacja skateparku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu"

29. ParĘzantówl "Przebudowa ulicy Szymonowica II etap"

30. ParĘzantówl "Pruebudowa ulicy Konopnickiej"
31. Stare Miasto/ "Remont nawierzchni dróg osiedlowych - ulica Podleśna (konĘnuacja)"

32, Janowice/ "Budowabezpiecznej kładki pieszo - rowerowej nad rzekq Łabuńkq, etap I"

33. Świętego Piątkal "Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringtt na osiedlu Swiętego Piqtka na

terenie Szkoły Podstawowej nr 6"

34. Świętego Piątkal "Budowaparkingu ogólnodostępnego (25 miejsc postojowych) prry ul. Orlej w
Zamościu"

35. Majdanl"KonĘnuacja przebudowy bocznej ul. Majdan"

36. Zamczyskol"Remont nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, I etap"

ProjekĘ ogólnomiejskie

Lp. Tyfuł projektu

l. "Bezpieczny i modny asfaltowy tor rowerov.y dlakażdego Pumptrac & Park. Miejsce
aktywn e go wy p o czyrtku i r e kr ea cj i "

2. "Blldowa komplelrsu miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie krytej
pływalni, szkoły "Elektłyk" oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na os. Zamoyskiego
oraz przy ul. Infułackiej"



3.

4.

5.

6.

7.

"Remont i modernizacjaniezagospodarowanego budynkumiejskiego na halę do Judo,

umożliwiajqcw ten sposób masowe uprawianie spoltuw mieście"

"Remont i doposażenie obiektow sportowych"
"Budowa ulicy Czesława Miłoszą"

"Remont Ubezpieczalni - montaż windy"

"Budową centrumrozrywkiprzyul. Królowej Jadwigi (strefa trampolin, kręgielnia
zewnętrnta, skate park, street workout, boisko do siatkówki i kos4,kllwki, strefa wypoc4mku,

zieleń)"

"BLłdowA kładki pieszo - rowerowej na rzece Łabuńce ulica Lipska przy zbiegu trzech osiedli

- Promyk, Swiętego Piqtka, Zamc4lsko"

"Zamoyska Strefa Aktywności - budowa i modernizacja komplelau sportowo - rekreacyjnego
przy ZSP nr 3 (Elektryk) w Zamościu"

"Remont Domu Centralnego w stulecieprzyjazdu B. Leśmianą do Zamościa (l922)"

8.

9.

10.
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