LISTA ZAREJESTROWANYCH PROJEKTÓW
Lp.

Tytuł projektu (oraz krótki opis projektu)

Koszt
szacunkowy*

1.

Projekt nr 1: Park do ćwiczeń siłowych Street Workout (Budowa różnorodnej infrastruktury sportowo‐rekreacyjnej do spędzania czasu
na wolnym powietrzu na placu przy ul. Brzozowej)

47 281 zł

2.

Projekt nr 2: Amfiteatr dla Redy (Zwiększenie dostępności mieszkańców Redy do wydarzeń kulturalnych i artystycznych poprzez przebudowę
i modernizację sceny w Parku Miejskim w Redzie)

50 000 zł

3.

Projekt nr 3: Kontynuacja rewitalizacji parku w Redzie Ciechocinie (Uporządkowanie nasadzeń roślinnych i połaci trawnikowych, doprowadzenie
do przestrzennego ładu i ułatwienia pielęgnacji parku, stworzenie miejsca edukacji przyrodniczej i przyjemnego miejsca zabawy i wypoczynku, umożliwienie
realnej ochrony mienia parku i zabezpieczenia przed wandalizmem)

50 000 zł

4.

Projekt nr 4: FitPark w Piątce łączy pokolenia (Budowa siłowni zewnętrznej wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń poszczególnych części ciała
na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 5 z otwartym wejściem dla mieszkańców)

50 000 zł

5.

Projekt nr 5: Wybieg dla Reksa (Zagospodarowanie miejsca dla osiedlowych psów do swobodnego wybiegu, zabawy oraz socjalizacji z innymi
zwierzętami na osiedlu Semeko, część działki 705/9)

50 000 zł

6.

Projekt nr 6: Nadanie nazwy: Rondo imienia Lecha Kaczyńskiego (Nadanie rondu imienia u zbiegu ulic Obwodowej i Morskiej oraz postawienie
kamienia z tablicą pamiątkową w centralnym miejscu ronda)

3 600 zł

7.

Projekt nr 7: Siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw (Budowa siłowni zewnętrznej oraz niewielkiego placu zabaw dla mieszkańców
pobliskich osiedli pomiędzy ul. Osadniczą i ul. Obwodową, działka nr 682/10)

38 700 zł

8.

Projekt nr 8: Toaleta miejska w Redzie (Ustawienie toalety wolnostojącej w okolicach dworca PKP Reda oraz zamontowanie zamka
z automatem na monety)

50 000 zł

9.

Projekt nr 9: Miejsca postojowe wzdłuż ulicy Obwodowej (Wykonanie podbudowy pod miejsca parkingowe oraz wykonanie 20 miejsc
parkingowych z kostki brukowej, w tym dwóch miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych)

49 700 zł

10.

Projekt nr 10: Zieleń wzdłuż Obwodowej (Nasadzenie kwitnących drzew wzdłuż ulicy Obwodowej przy ścieżce rowerowej i chodniku
dla pieszych)

33 000 zł

11.

Projekt nr 11: Bezpieczna Reda (Wybudowanie wyniesionego skrzyżowania ulicy Leśnej i Krajobrazowej w Redzie, znajdującego się w miejscu,
w którym kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym oraz łamią przepis zabraniający wyprzedzania innych
pojazdów, gdy jezdnia oznakowana jest znakiem poziomym P‐4)
Projekt nr 12: Bezpieczne przejście po Jana Pawła II (Wykonanie przejścia dla pieszych z wyniesioną powierzchnią przez ul. Pawła Bielawy
w ciągu al. Jana Pawła II; montaż słupków zabezpieczających obszar skrzyżowania ulic Pawła Bielawy i Jana Pawła II w odległości 10 metrów od
przejścia dla pieszych, zgodnie z art. 49 Kodeksu drogowego; montaż słupków zabezpieczających min. 1,5 m szerokości chodnika, zgodnie
z art. 47 Kodeksu drogowego przy budynku nr 9 na al. Jana Pawła II; montaż słupków umożliwiających dojście do wejścia głównego centrum
handlowego przy al. Jana Pawła II 4; montaż słupków umożliwiających swobodne przejście chodnikiem wzdłuż bloku o adresie ul. Łąkowa 22)
Projekt nr 13:Drzewo dla Redy (Nasadzenie drzew przy ul. Łąkowej i al. Jana Pawła II w celu rozpoczęcia zmian prowadzących do stopniowego
przekształcania obszaru centrum miasta Redy w przestrzeń do życia XXI wieku)

29 000 zł

14.

Projekt nr 14: Parking rowerowy (Zagospodarowanie placu oraz rozbudowa parkingu dla rowerów przed budynkiem Zespołu Szkół nr 2
w Redzie przy ul. Brzozowej 30)

45 170 zł

15.

Projekt nr 15: Budowa placu zabaw i rozbudowa boiska do koszykówki w dzielnicy Betlejem (Wyposażenie miejsca do spędzania czasu
wolnego w Dzielnicy Betlejem na placu nazywanym boiskiem przy ul. 12 Marca oraz ul. Kwiatowej)

50 000 zł

16.

Projekt nr 16: Strefa Zieleni i Rekreacji – miejsce wypoczynku dla rodzin i młodzieży (Stworzenie miejsca zieleni i rekreacji zlokalizowanego
przy Osiedlu przy Młynie na działce nr 705/10, dostępnego dla ogółu mieszkańców Redy)

32 150 zł

17.

Projekt nr 17: Modernizacja chodnika łączącego ulicę K.C. Norwida oraz ul. F. Fenikowskiego (Wyremontowanie zniszczonego chodnika
poprzez wymianę płyt betonowych na kostkę brukową oraz ustawienie czterech ławek i koszy na śmieci)

34 589,45 zł

18.

Projekt nr 18: Remont chodnika w ciągu ulicy Długiej na odcinku ok. 300 metrów bieżących (Demontaż krawężników betonowych oraz
ułożenie nowych; ułożenie obrzeża chodnika; ułożenie kostki brukowej przy ul. Długiej)

50 000 zł

10.

Projekt nr 19: Ogród miejski przy ul. Gdańskiej z funkcją służącą rekreacji i krajoznawstwu (Stworzenie miejsca do spędzania czasu wolnego
przez młodzież i całe rodziny, służące integracji i organizowaniu działań turystycznych/krajoznawczych przy ul. Gdańskiej 55 dla mieszkań Redy
i turystów)

48 376 zł

12.

13.

50 000 zł

49 600 zł

* PRZEDSTAWIONE KOSZTORYSY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOSCI OD OSTATECZNEGO ZAKRESU INWESTYCJI.

