
       Tczew, dnia 19.09.2022 r. 

 

 

WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY,   

PRZEPROWADZONE W RAMACH  KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023  

    Z MIESZKAŃCAMI MIASTA TCZEWA ,  

                          WRAZ Z LISTAMI PROJEKTÓW DUŻYCH I MAŁYCH WYBRANYMI DO REALIZACJI 

 

 

I.  WYNIKI GŁOSOWANIA 

1) Liczba oddanych głosów : 2 479 

2) Liczba głosów ważnych: 2 428 

3) Liczba głosów nieważnych : 51  

4) Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty z podziałem na listy projektów 

dużych i małych :  

4.1) Lista projektów dużych poddanych pod głosowanie : 

1. Tytuł projektu: „Wykonanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. 

Grunwaldzkiej w Tczewie, w pobliżu budynku Centrum Aktywizacji Osób 

Niepełnosprawnych CAON”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 2 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu : 55 000 zł 

 Głosów ważnych : 83 

 

 

2. Tytuł projektu:  „Zagospodarowanie  terenu wzdłuż deptaku przy Sądzie  w nowe rośliny i 

łąki  kwiatowe”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 3 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł  

 Głosów ważnych : 39 

 

3. Tytuł projektu: „Aktywne przejścia dla pieszych na ul. Jedności Narodu i  ul. Saperskiej jako 

bezpieczna droga do szkoły” , nr identyfikacyjny projektu (ID): 5 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 27 000 zł  

 Głosów ważnych : 33 

 

 

4. Tytuł projektu: „Wymiana i doposażenie  placu zabaw w urządzenia zabawowe i siłownie 

plenerowe na os. Garnuszewskiego”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 6 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł  

 Głosów ważnych : 46 



 

 

5. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. 

Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 7 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 240 000 zł  

 Głosów ważnych : 212 

 

 

6. Tytuł projektu: „Siłownia Street Workout Czyżykowo”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 11 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu:  80 000 zł  

 Głosów ważnych : 22 

 

7. Tytuł projektu: „Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew”,nr identyfikacyjny projektu (ID): 

12 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 65 000 zł  

 Głosów ważnych : 228 

 

 

8. Tytuł projektu: „Montaż modułowego szaletu miejskiego -poprawa estetyki i komfortu 

mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 13 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł 

 Głosów ważnych : 40 

 

 

9. Tytuł projektu: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H. Hass, ul. Harcerskiej” , nr 

identyfikacyjny projektu (ID): 14 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 240 000 zł  

 Głosów ważnych : 162 

 

 

10. Tytuł projektu: „Frajda-plac zabaw dla maluchów-modernizacja Skweru Konstytucji 3 

Maja”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 16 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 40 000 zł  

 Głosów ważnych : 60 

 

 

11. Tytuł projektu: „Ścieżka przyrodnicza Natura 2000-odbudowa”, nr identyfikacyjny projektu 

(ID): 17 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł  

 Głosów ważnych : 55 

 

 

12. Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Sychty”, nr identyfikacyjny projektu (ID):21 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 36 000 zł  

 Głosów ważnych : 21 

 

 



 

13. Tytuł projektu:  „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jurgo”, nr identyfikacyjny 

projektu (ID): 23 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 72 000 zł  

 Głosów ważnych : 26 

 

 

14. Tytuł projektu: „Tężnia solankowa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 25 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł  

 Głosów ważnych : 203 

 

 

15. Tytuł projektu: „Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw na terenie miasta. 

(Czyżykowo, Stare Miasto, Zatorze)”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 27 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu:250 000 zł 

 Głosów ważnych : 59 

 

 

16. Tytuł projektu: „Modernizacja , budowa, rozbudowa placów zabaw oraz siłowni pod 

chmurką na terenie miasta  (Górki, Nowe Miasto, Suchostrzygi)”, nr identyfikacyjny 

projektu (ID): 28 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł  

 Głosów ważnych : 52 

 

4.2) Lista projektów małych poddanych pod głosowanie : 

1. Tytuł projektu: „Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu”, nr 

identyfikacyjny projektu (ID): 4 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 15 500 zł  

 Głosów ważnych : 86 

 

2. Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej” , nr identyfikacyjny projektu 

(ID): 9 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu:  25 000 zł  

 Głosów ważnych : 147 

 

 

3. Tytuł projektu: „ Zadrzewienie Placu Zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim” , nr 

identyfikacyjny projektu (ID): 19 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 25 000 zł  

 Głosów ważnych :  535 

 

 

 

 

 



4. Tytuł projektu: „Zadrzewienie  Niecki  Czyżykowskiej ”, nr identyfikacyjny projektu (ID):20 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 25 000 zł 

  Głosów ważnych : 173 

 

5. Tytuł projektu: „Założenie zielone-nasadzenie  niskich drzewek, krzewów i kompozycji 

kwiatowych-byliny i inne. W ramach małej infrastruktury-ławeczki, kosz”, nr identyfikacyjny 

projektu (ID): 24 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 15 000 zł  

 Głosów ważnych : 146 

 

 

 

II.  LISTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI : 

 

1) LISTA PROJEKTÓW DUŻYCH WYBRANYCH DO REALIZACJI : 

 

1. Tytuł projektu: „Otwarta wiata plenerowa-parkrun Tczew”,nr identyfikacyjny projektu (ID): 

12 

 Lokalizacja: dz. 266/3  obręb 7  Bulwar Nadwiślański  im. Księcia Sambora II 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 65 000 zł  

 

 

2. Tytuł projektu: „Zagospodarowanie pasa terenu zielonego przylegającego do ul. 

Grunwaldzkiej na teren rekreacyjny”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 7 

 Lokalizacja: dz.50/6   obręb 10  ul. Grunwaldzka, dz. nr 50/8  obręb 10 ul. 

Grunwaldzka. 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 240 000 zł  

 

 

3. Tytuł projektu: „Tężnia solankowa”, nr identyfikacyjny projektu (ID): 25 

 Lokalizacja: dz. 116/4  obręb 4 ul. F. Żwirki  (skwer przy ul. F.Żwirki  z fontanną) 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 250 000 zł  

 

4. Tytuł projektu: „Przebudowa placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. H. Hass, ul. Harcerskiej” , nr 

identyfikacyjny projektu (ID): 14 

 Lokalizacja:dz.288,289,290,291,292,293,294,295 obręb 5 ul. H.Hass, 

296,297,298,299,300,301,302,303 obręb 5 ul. Harcerska. 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 240 000 zł  

 

 

 



2) LISTA PROJEKTÓW MAŁYCH  WYBRANYCH DO REALIZACJI : 

 

1. Tytuł projektu: „ Zadrzewienie Placu Zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim” , nr 

identyfikacyjny projektu (ID): 19 

 Lokalizacja:  dz. 266/3 obręb 7 , 749/6 obręb 8 -Bulwar Nadwiślański im. Księcia 

Sambora II. 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 25 000 zł  

 

 

2. Tytuł projektu: „Zadrzewienie  Niecki  Czyżykowskiej ”, nr identyfikacyjny projektu (ID):20 

 Lokalizacja: dz. 325/10 obręb 9 ul. Polna (Niecka Czyżykowska). 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 25 000 zł  

 

 

3. Tytuł projektu: „Założenie zielone-nasadzenie  niskich drzewek, krzewów i kompozycji 

kwiatowych-byliny i inne. W ramach małej infrastruktury-ławeczki, kosz”, nr identyfikacyjny 

projektu (ID): 24 

 Lokalizacja: dz. 356  obręb 5  ul. Armii Krajowej 51,53,55,57  

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 15 000 zł  

 

 

4. Tytuł projektu: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej” , nr identyfikacyjny projektu 

(ID): 9 

 Lokalizacja: dz. 927/8 , 927/9 obręb 1 ul. Flisaków 

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu:  25 000 zł 

 

 

5. Tytuł projektu: „Doświetlacze ścieżek przy garażach na ul. Jedności Narodu”, nr 

identyfikacyjny projektu (ID): 4 

 Lokalizacja: dz. 201/31 obręb 6,  Al. Solidarności,   

 Szacunkowy  koszt realizacji projektu: 15 500 zł  

 

 

Przewodniczący   Zespołu  Konsultacyjnego 

           

           Zastępca Prezydenta Miasta 

         Adam Burczyk 

    

 


