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Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego
na setną rocznicę odzyskania Niepodległości

Skwer niepodległości przed Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 10/16.

Projekt ma przedstawiać wizerunek marszałka Piłsudskiego i służyć na potrzeby organizacji uroczy-
stości patriotycznych.

Projekt nr TBO/23/2016� Szacunkowa�wartość�400.000,00�zł

Budowa kompleksu basenowego
na terenie ORDN
Teren zielony Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Jana Pawła II 64/66.
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb rehabilitacyjno - rekreacyjnych z elementami rozrywki 
dla mieszkańców Tomaszowa, szczególnie najmłodszych dzieci. Jedną z ważniejszych zalet skła-
danej propozycji jest integracja społeczna, likwidacja barier między dziećmi niepełnosprawnymi 
a zdrowymi oraz zapewnienie rodzinnego wypoczynku w urokliwym i absolutnie wyjątkowym 
miejscu.

Projekt nr TBO/33/2016� Szacunkowa�wartość�399.116,00 zł

Tor rowerowy pumptruck BAŚNIOWA
– rozbudowa tomaszowskiego parku sportowo-rekreacyjnego

Teren zielony pomiędzy ul. św. Antoniego a torem łyżwiarskim, tzw. Baśniowa.

Projekt zakłada budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack, idealnego 
do zabawy dla najmłodszych rowerzystów, ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego 
treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Plac nie będzie ogrodzony 
i dostęp do niego będzie otwarty.

Projekt nr TBO/24/2016� Szacunkowa�wartość�400.000,00�zł

Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Tomaszowie Mazowieckim
Schronisko�dla�bezdomnych�zwierząt
przy�ul.�Kępa�3�w�Tomaszowie�Mazowieckim.
Projekt�zakłada�zakup�wyposażenia�niezbędnego�do�sprawowania�opieki�nad�bezdomnymi�
zwierzętami.� Zaplanowane� akcesoria� pozwolą� także� na� zagospodarowanie�wolnej� prze-
strzeni�w�schronisku�oraz�zwiększenie�jakości�bytowania�zwierząt.

Projekt nr TBO/28/2016� Szacunkowa�wartość�185.000,00�zł
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Plac zabaw z elementami małej architektury
przy ul. Dworcowej

Teren zielony przy zbiegu ulic Garbarskiej i Dworcowej.

Plac zabaw z elementami małej architektury – zielona enklawa. Nieciekawy teren dzielnicy miesz-
kańcy pragną zmienić w miejsce odpowiadające ich potrzebom, czyli miejsce odpoczynku dla 
dorosłych i plac zabaw dla dzieci. Zainstalowane przyrządy placu zabaw, a także elementy małej 
architektury, zapewnią wypoczynek i rekreację.

Projekt nr TBO/11/2016� Szacunkowa�wartość�138.000,00�zł

Rewitalizacja Parku
„MICHAŁÓWEK”

Park miejski u zbiegu ulic Nadrzecznej, Wrzosowej, Sosnowej i Zgodnej.

Ideą projektu jest odnowienie zaniedbanego terenu miejskiego i stworzenie w nim bezpiecznego 
miejsca relaksu dla mieszkańców i użytkowników dzielnicy Michałówek. Projekt zakłada zadbanie 
o obecny drzewostan oraz renowację głównej alejki i schodków.

Projekt nr TBO/26/2016� Szacunkowa�wartość�150.000,00�zł

Piaszczysta Wyspa
w Parku Niebrowskim

Fragment przestrzeni zlokalizowanej w obszarze Niebrowa, w pobliżu Ośrodka Kultury TKACZ.

Plaża miejska, miejsce wypoczynku i spotkań, z boiskiem do siatkówki plażowej. Projekt prze-
widuje realizację kolejnego etapu zagospodarowania Parku Niebrowskiego, jako miejsca wypo-
czynku czynnego i biernego. Przestrzeń plażowa może jednocześnie spełniać rolę naturalnego 
placu zabaw. Wielofunkcyjna altana może służyć piknikom, schronieniu w czasie upału i opadów, 
a także uzupełniać funkcję planowanych tarasów przy pracowniach artystycznych O.K. TKACZ. 
Projektowana przestrzeń składa się z płaszczyzn wypełnionych piaskiem plażowym, boiska do 
siatkówki plażowej z demontowalnym wyposażeniem do tej dyscypliny sportowej, 3 żagli prze-
ciwsłonecznych/przeciwdeszczowych i altany piknikowej.

Projekt nr TBO/27/2016� Szacunkowa�wartość�131.500,00�zł
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Utwardzenie płytami typu jomb odcinka ulicy Torowej w Tomaszowie

Odcinek ulicy Torowej od skrzyżowania z ulicą Podoba do nr 20 w kierunku torów kolejowych  
na odcinku ok. 388 mb.
Założeniem projektu jest kontynuowanie utwardzenia ulicy Torowej płytami betonowymi, mając 
na uwadze rozwój tej części Tomaszowa, polepszenie bezpieczeństwa i warunków bytowych osób 
mieszkających przy ul. Torowej. Wyłożenie ulicy płytami na pewno poprawi komfort mieszkania w tej 
dzielnicy, gdzie powstaje coraz więcej nowych domów.

Projekt nr TBO/10/2016� Szacunkowa�wartość�140.000,00 zł

Plac zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, teren Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Ludwikowska 113/115.

W ramach projektu zakłada się realizację atrakcyjnego placu zabaw dostępnego dla wszystkich 
dzieci z dzielnicy Ludwików w wieku od 6 do 12 lat. Szkoła nie posiada boiska jak również żadnego 
miejsca na powietrzu, które by umożliwiało ćwiczenia i zabawy najmłodszym.

Projekt nr TBO/1/2016� Szacunkowa�wartość�64.900,00�zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przy ulicy Torowej

ul. Torowa przy numerach 48, 50a, 50b, 50c, 50e, 50f, 53, 54a, 56a, 73/77, 74.

Projekt obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na części ulicy Torowej, tj około 600m 
czyli około 20 lamp. Zamontowanie lamp ma zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom  
oraz pieszym (spacerowiczom jak i biegającym), a także rowerzystom zmierzającym do Spały.

Projekt nr TBO/8/2016� Szacunkowa�wartość�85.000,00�zł

Przebudowa drogi ul. Torowej w Tomaszowie Maz.

ul. Torowa od nr 83/85 w stronę granic miasta na odcinku ok. 220 mb.

Przebudowa drogi będzie służyć mieszkańcom dzielnicy oraz przejeżdżającym użytkownikom drogi 
z innych dzielnic do Spały oraz innych miejscowości. Będzie to kontynuacja budowy już rozpoczętej 
drogi.

Projekt nr TBO/12/2016� Szacunkowa�wartość�79.200,00�zł
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Ludwikowska przestrzeń sportowo-rekreacyjna

Dzielnica Ludwików, ul. Jana

Teren z urządzeniami do rekreacji przeznaczony dla szerokiej liczby odbiorców: od małego do star-
szego, a także dla wyczynowego uprawiania sportu. Niniejszy projekt stanowi kontynuację zeszło-
rocznego zadania zrealizowanego w ramach TBO.

Projekt nr TBO/25/2016� Szacunkowa�wartość�68.000,00 zł

Budowa parkingu w celu poprawy jakości i funkcjonowania komunikacji mieszkańców 
osiedla przy ul. Niskiej 49

Teren przy skrzyżowaniu ul. Niskiej 49, ul. Zacisze i Mazowieckiej.

Wybudowanie ok. 35 miejsc parkingowych spowoduje poprawę jakości funkcjonowania oraz bez-
pieczeństwa mieszkańców. Obecny brak miejsc parkingowych powoduje, że zarówno mieszkańcy 
jak i osoby przyjezdne parkują wzdłuż bloku mieszkalnego, uniemożliwiając m.in. dojazd służb ra-
towniczych.

Projekt nr TBO/9/2016� Szacunkowa�wartość�150.000,00 zł

Modernizacja placu zabaw i budowa minisiłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 8

Teren Zespołu Szkół nr 8 ul. Gminna 5/9, dzielnica Białobrzegi.

Projekt zakłada doposażenie placu zabaw o trzy elementy (przeplotnia, huśtawka, sklepik z tablicą) 
oraz budowę minisiłowni (Motyl, Narciarz, Wyciskanie leżąc). Plac zabaw i minisiłownia zewnętrzna 
zlokalizowane przy Zespole Szkół nr 8 będą służyć wszystkim okolicznym mieszkańcom.

Projekt nr TBO/14/2016� Szacunkowa�wartość�52.047,00 zł

PROJEKTY LOKALNE III REJON ZAMIESZKANIA
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Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 19

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, teren Przedszkola nr 19, ul. Strzelecka 14.

Projekt ma służyć nie tylko przedszkolakom, ale również innym dzieciom z pobliskiego osiedla. 
W skład inwestycji wejdą: zestaw zabawowy, 2 podwójne huśtawki, huśtawka wagowa i równo-
ważnia, bujak sprężynowy, karuzela tarczowa. Dodatkowo zostaną zamontowane ławki i kosze na 
śmieci. Realizacja projektu pozwoli na właściwy rozwój ruchowy dzieci i uatrakcyjni zabawy na 
powietrzu.

Projekt nr TBO/20/2016� Szacunkowa�wartość�66.000,00 zł

Miejsce rekreacji wypoczynkowo - sportowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, teren Szkoły Podstawowej nr 1, ul. L. W. Maya 11/13.

Projekt obejmuje stworzenie siłowni zewnętrznej, w skład której wejdą urządzenia dwustanowi-
skowe do ćwiczeń na powietrzu na terenie zielonym przy boisku szkolnym. Dodatkowo na terenie 
siłowni zostaną zamontowane: betonowy stolik rekreacyjny do gry w szachy i chińczyka, betonowy 
stół do gry w ping-ponga, ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Projekt nr TBO/7/2016� Szacunkowa�wartość�57.990,00 zł

Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców bloków przy ul. Polnej 27A
oraz modernizacja ulicy przed blokiem

ul. Polna 27 A, os. Śródmieście.

Głównym założeniem projektu jest poprawa jakości życia zmotoryzowanych mieszkańców bloku, 
jak i ułatwienie funkcjonowania pieszym oraz służbom miejskim. Niejednokrotnie źle zaparkowane 
pojazdy uniemożliwiają przejazd, a zdeformowana ulica w czasie odwilży i dni deszczowych unie-
możliwia przejście na jej drugą stronę.

Projekt nr TBO/3/2016� Szacunkowa�wartość�145.325,00 zł

PROJEKTY LOKALNE IV REJON ZAMIESZKANIA
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„MALUSZKOWO” plac zabaw przy Przedszkolu nr 16
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, teren przy budynku Przedszkola nr 16, ul. J. Niemcewicza 50/56.

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat. Ma on stanowić ogólnodostępną 
przestrzeń wspólnych ćwiczeń i gier dla dzieci i ich rodziców. Zainstalowane przyrządy zapewnią 
wypoczynek i świetną zabawę na świeżym powietrzu całym rodzinom.

Projekt nr TBO/13/2016� Szacunkowa�wartość�149.840,00 zł

Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, teren Przedszkola nr 8, ul. Stolarska 18/20.

Budowa nowego placu zabaw zapewni dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju psychofizycz-
nego, promocję zdrowego stylu życia, atrakcyjny sposób spędzania czasu na powietrzu, szeroko 
pojętą integrację.

Projekt nr TBO/15/2016� Szacunkowa�wartość�99.700,00 zł

Plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
przy Przedszkolu nr 2 im. Marii Kownackiej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, teren Przedszkola nr 2, ul. Czarnieckiego 12/14.

W projekcie zaplanowano elementy placu zabaw dla dzieci oraz elementy siłowni zewnętrznej, ad-
resowanej do rodziców towarzyszących dzieciom w czasie zabaw. Na terenie osiedla nie ma placu 
zabaw dla dzieci, a większość mieszkańców stanowią młode rodziny z małymi dziećmi, dla których 
ten projekt będzie udostępniany w godzinach popołudniowych. 

Projekt nr TBO/17/2016� Szacunkowa�wartość�141.660,00 zł

PROJEKTY LOKALNE

Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul. Farbiarska 51/57

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, teren Przedszkola nr 11, ul. Farbiarska 51/57.

Realizacja projektu polegającego na budowie placu zabaw umożliwi maluchom atrakcyjne i ak-
tywne spędzanie czasu na powietrzu, wpłynie pozytywnie na ich rozwój sprawności i koordynacji 
ruchowej. Plac zabaw stanowić będzie miejsce bezpiecznego, przyjaznego i atrakcyjnego spędzania 
czasu wszystkich dzieci zamieszkujących w okolicy.

Projekt nr TBO/19/2016� Szacunkowa�wartość�150.000,00 zł



PUNKTY DO GŁOSOWANIA

•  Urząd Miasta 
w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. POW 10/16 
bud. A, I p., pok. 18

Cały okres głosowania
Pn.-Pt.: 8.00 -15.00

•  Chrześcijańskie Centrum 
Edukacyjne TOMY 
ul. Sosnowa 68

14.09.2016 (środa)
12.00 –18.00

•  Szkoła Podstawowa 
nr 12 (ZSP nr 2)  
ul. Wiejska 29/31

22.09.2016 (czwartek)
12.00 -18.00

•  Ośrodek Kultury 
TKACZ 
ul. Niebrowska 50

13.09.2016 (wtorek)
12.00 -18.00

•  Ośrodek 
Rehabilitacji Dzieci 
Niepełnosprawnych 
ul. Jana Pawła II 64/66

21.09.2016 (środa)
12.00 -18.00

•  Dzielnicowy 
Ośrodek Kultury 
ul. Gminna 37/39

20.09.2016 (wtorek)
12.00 -18.00

•  Informacja Turystyczna
Plac Kościuszki 29

Cały okres głosowania
Pn.-Nd.: 8.00 -16.00

PUNKTY STAŁE PUNKTY LOKALNE

•  Ludwikowska Przestrzeń 
Integracyjna 
ul. Jana 

15.09.2016 (czwartek)
12.00 -18.00

Zdecyduj2017

Do głosowania może przystąpić każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, który ukończył 16 lat. Podczas głoso-
wania konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL. 

Najprostrzą formą głosowania jest forma elektroniczna. Za pośrednictwem strony www.tomaszowskibo.pl w szybki 
sposób można zdecydować o poparciu projektów. Dla osób nie mających dostępu do internetu stworzyliśmy możliwość 
głosowania tradycyjnego. W tym celu należy wypełnić papierową kartę dostępną w powyższych punktach do głoso-
wania. Uwaga, głosowanie jest możliwe tylko w jednej z podanych form. W przypadku oddania głosów w obydwu 
formach, głosy te zostaną uznane za nieważne.

Do realizacji zostaną przekazane projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków 
finansowych zaplanowanych na Tomaszowski Budżet Obywatelski 2017. Obliczenie wyniku będzie polegało na zsu-
mowaniu liczby głosów oddanych na każdy z projektów zgłoszonych do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 
2017 oraz sporządzeniu listy z wynikami, która zostanie opublikowana do 14 października 2016 r. W przypadku równej 
liczby głosów o uznaniu wniosku za wygrany zdecyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół w obecności autorów 
projektów.


