BUDŻET
PARTYCYPACYJNY
– TO TWÓJ BUDŻET!
W OBSZARZE „GROCHÓW POŁUDNIOWY” dzielnicy PRAGAPOŁUDNIE m.st. Warszawy można zagłosować
na następujące projekty LOKALNE:
L.p.
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2

3
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Nazwa projektu

Krótki opis projektu

Lokalizacja

Koszt
realizacji

Koszt eksploatacji

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w rej.
budynków Grochowska 171a, 171b, 173, 173a,
173/175, 175

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu publicznego
stanowiącego własność m.st. Warszawy (w zarządzie ZGN i WIR). Teren jest mocno zdegradowany.
Ułożone kilkadziesiąt lat temu nawierzchnie uległy zniszczeniu. Projekt zakłada remont drogi dojazdowej i
chodników, utwardzenie błotnistej nawierzchni terenu, uporządkowanie parkowania pojazdów i
składowania odpadów, renowację zieleni.

Działki ewidencyjne nr 104 i 105 oraz fragment działki nr 1
z obrębu 30507

50 000,00 zł

minimalne koszty
związane z naprawą
powierzchni

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w
trójkącie ul. Ostrobramska-Białowieska-Budrysów

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu publicznego,
będącego terenem osiedlowym, otaczającym budynki wielorodzinne Ostrobramska 118,118a,120, oraz
Budrysów 9,11 i 11a. Projekt zakłada remont drogi dojazdowej i chodników ,uporządkowanie parkowania
pojazdów, renowację zieleni. Terem stanowi własność m.st. Warszawy (w zarządzeniu ZGN).

Działka ewidencyjna nr 68 z obrębu 30514, stanowiąca
otoczenie budynków Ostrobramska 118, 118a i 120 oraz
Budrysów 9,11,11a

70 000,00 zł

minimalne koszty
związane z naprawą
powierzchni

Wymiana chodnika na odcinku ulicy Kompasowej
oraz doświetlenie tegoż odcinka dodatkową oprawą
oświetleniową

Do wymiany jest około 120m2 nawierzchni chodnika zniszczonego na ulicy Kompasowej – od ronda
Poligonowa/ Kompasowa wzdłuż budynków Poligonowa 10, Kompasowa 16. Stan techniczny chodnika
powoduje potknięcia i upadki przechodniów, a w szczególności dzieci i osób starszych. Ponadto skuteczne
odśnieżenie jest w tej sytuacji niemożliwe. Dodatkowo po drugiej stronie ul. Kompasowej nie ma chodnika.
Ufamy w pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji, jest to bowiem ostatni bardzo stary zerodowany
odcinek chodnika, łączący ze sobą dwa nowe fragmenty tegoż ciągu pieszego, które zostały już
wymienione i są w dobrym stanie. W/w odcinek wymaga także oświetlenia jedną dodatkową oprawą
oświetleniową. W czasie prac przy inwestycji Nowopoligonowa usunięto starą latarnię na ul. Kompasowej.

wzdłuż ul. Kompasowej na odcinku od nowego ronda
Poligonowa/Kompasowa wzdłuż budynku Poligonowa 10 i
Kompasowa 16

16 000,00 zł

820 zł/rok

Plany lubią zmiany - testy predyspozycji
zawodowych dla uczniów liceum

Teksty predyspozycji zawodowych przeznaczone będą dla uczniów klas II Liceów Ogólnokształcących na
terenie dzielnicy Praga Południe. Na ich podstawie certyfikowany psycholog oraz doradca zawodowy mają
za zadanie stworzyć profil psychologiczny i kompetencji oraz predyspozycji zawodowych ucznia,
zasugerować mu kierunek studiów, który powinien rozważyć, wedle własnych możliwości, predyspozycji i
aspiracji.

ul. Fundamentowa 38/42, 04-036

19 844,49 zł

1 176,00 zł

10 zł brutto/rok

5

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

Zbudowanie miejsc dla owadów

ul.Ostrobramska, ul. Budrysów, ul. Filomatów, ul. Łukiska,
ul. Zagójska, ul. Znicza, ul. Komorska, ul. Tarnowiecka, ul.
Majdańska, ul.Tarnowiecka

6

Przełożenie trylinki - budowa chodnika na ulicy
Dęblińskiej do ulicy Łukowskiej

Przełożenie trylinki z uwagi na zły stan nawierzchni, położenie chodnika ponieważ go brak. Przełożenie i
przeniesienie chodnika.

ulica Dęblińska

135 000,00 zł

koszty sprzątania

7

Wybieg dla psów z torem przeszkód

Wybieg dla psów z torem przeszkód na terenie Pragi – Południe

Majdańska/ Stockiej

50 000,00 zł

koszty sprzątania

8

Kwiaty w Parku Znicza

Projekt zakłada nasadzenia kwiatów w Parku Znicza.

Park Znicza

21 600,00 zł

9

Budowa miejsc postojowych dla samochodów przy
ul. Komorskiej i Bełżeckiej

Projekt polega na budowie ok. 25-30 dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów przy ul.
Komorskiej (odc. Łukowska - Ostrobramska) i Bełżeckiej (odc. Komorska – Zamieniecka).

10

Rewitalizacja boiska do koszykówki przy ul.
Krypskiej

Rewitalizacja istniejącego, ale zaniedbanego boiska do koszykówki. Boisko jest obiektem
ogólnodostępnym na terenie gminnym. Projekt przewiduje położenie nawierzchni z poliuretanu (typu:Orlik).
Remont stojaków do tablic, zamocowanie nowych tablic z koszami, zamontowanie dwóch ławeczek oraz
ksoza na śmieci. Ogrodzenie obiektu siatką. Nadani boisku w celach edukacyjno - wychowawczych imienia
gen. Ignacego Kruszewskiego (1799-1879), bohatera Polski o Belgii.

11

Naprawa nawierzchni parkingu przy ul.
Grenadierów, na wysokości Osiedla Majdańska

60 000,00 zł

minimalne koszty
związane z naprawą
powierzchni

u zbiegu ul. Krypskiej i ul. Stockiej

150 000,00 zł

koszty bieżącej
konserwacji i naprawy
urządzeń

Naprawa nawierzchni publicznego parkingu samochodowego położonego wzdłuż ul. Grenadierów - na
wysokości Osiedla Majdańska. Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni destruktem lub asfaltem

ul. Grenadierów pomiędzy ul. Majdańską a Al.. Stanów
Zjednoczonych, na wysokości budynków Majdańska 1 i 9

70 000,00 zł

Tablica informująca o wydarzeniach kulturalnych i
sportowych

Umieszczenie tablicy informacyjnej w jednym, z centralnych miejsc Grochowa Południowego pozwoli dużej
grupie mieszkańców dzielnicy ze sporym wyprzedzeniem dowiedzieć się o wydarzeniach kulturalnych i
sportowych organizowanych na Pradze-Południe. Organizatorzy imprez będą mogli nieodpłatnie zapraszać
na planowane wydarzenia. To przełoży się na zainteresowanie mieszkańców imprezami, poprawę jakości
naszego życia codziennego, budowanie społeczności lokalnej i więzi międzyludzkich.

Centralne miejsce Centrum Handlowego „Szembeka” przy
ul. Zamienieckiej

15 883,00 zł

Budowa chodnika przy ul. Świętosławskiej od ul.
Fundamentowej w stronę przedszkola nr 227

Projekt polega na budowie chodnika wzdłuż jezdni ul. Świętosławskiej – od ul. Fundamentowej do
wysokości budynku Świętosławska 5, gdzie już istnieje chodnik. Proponowany chodnik połączy chodnik
biegnący wzdłuż ul. Świętosławskiej z chodnikiem ul. Fundamentowej. Długość chodnika ok 22m.b. Przy
ul. Świętosławskiej 3 znajduje się publiczne przedszkole nr 227. Chodnik znacząco poprawi
bezpieczeństwo i komfort dojście do niego.

Pas drogowy ul. Świętosławskiej na wysokości posesji o
adresie Fundamentowa 48 (dz. ew. nr 12/3 obr. 30512).

4 500,00 zł

14

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Perkuna

Projekt zakłada budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego,
zlokalizowanych przy południowej krawędzi jezdni ul. Perkuna, na odcinku od skrzyżowania z ul. Fieldorfa
do wjazdu do posesji Perkuna 74.

ulica Perkuna – strona południowa na odcinku między ul.
Fieldorfa do wysokości budynku Perkuna 74

120 000,00 zł

15

Stoły pingpongowe w Parku Znicza

Montaż 2 stołów w do ping-ponga w Parku Znicza

ul. Znicza/ Mlądzka/ Filomatów

10 400,00 zł

16

Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej nr 246
przy ul. Białowieskiej

Projekt polega na budowie chodnika wzdłuż ogrodzenia posesji Baiałowieska 26 – prowadzącego od ul.
Filomatów do Szkoły Podstawowej nr 246 – śladem istniejącego od wielu lat „przedeptu”. Długość
chodnika ok, 60 m.b.

Pas drogowy ul. Białowieskiej na wysokości posesji nr 26
(dz. ew. nr 111 obr. 30514)

15 000,00 zł

minimalne koszty
związane z naprawą
powierzchni

17

Bezpieczny Rower

Projekt zakłada montaż na terenie Grochowa Południowego stojaków rowerowych umożliwiających
bezpieczne pozostawienie roweru w najbardziej uczęszczanych miejscach.

Grochów Południowy

30 000,00 zł

koszty konserwacji

Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu
Ostrobramska przy ul. Łukowskiej na odcinku od
ul. Komorskiej do ul. Osieckiej

Projekt zakłada budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego,
zlokalizowanych przy południowej krawędzi jezdni ul. Łukowskiej, na odcinku między ul. Komorską a
wjazdem naprzeciwko ul. Osieckiej. W miejscu istniejącego pasa zieleni miedzy chodnikiem a jezdnią na
odcinku ok. 160 m. byłyby conajmniej dwie zatoki z łącznie conajmniej 50 miejscami postojowymi i 3
miejscami dla osób niepełnosprawnych.

ul. Łukowska - strona południowa na odcinku między ul.
Komorską i ul. Osiecką

147 125,00 zł

24 300,00 zł

406 000,00 zł

12

13

18

ul. Komorska i Bełżecka

19

Remont chodników łączących wschodnią część
Osiedla Ostrobramska z ul. Grochowską

Projekt obejmuje remont dwóch chodników prowadzących z północno – zachodniej części Osiedla
Ostrobramska (rejon ul. Witolińskiej) do ul. Grochowskiej i jest komplementarny w stosunku do remontów
chodników przeprowadzonych dotychczas

1) chodnik idący skośnie od budynku Witolińska 4 w
rejonie skrzyżowania z ul.Podolską – na odcinku od
granicy działki ewidencyjnej nr 20 obr. nr 30529 następnie
po zachodniej stronie południowego odcinka ul. Podolskiej
oraz fragment przecinający ul. Podolską i docierający do
przejścia dla pieszych przez ul. Grochowska. 2) chodnik
idący skośnie od budynku Witolińska 8 do ul.
Grochowskiej przy budynku nr 71A

20

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej,
na odcinku Rodziewiczówny – Zamieniecka

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Łukowskiej na odcinku Rodziewiczówny – Zamieniecka

ul. Łukowska na odcinku od ul. Rodziewiczówny w stronę
ul. Zamienieckiej

minimalne koszty
związane z naprawą
powierzchni

