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Osiedle Budżet 

przeznaczony 

na osiedle w zł 

brutto 

L. p. 

zadania 

Nazwa zadania Oszacowany przez 

wnioskodawcę 

koszt zadania w 

złotych brutto 

Skrócony opis zadania 

1 70 000  1 Skwer Dobrogosta. Nowy 

wymiar  estetyki i 

komfortu wypoczynku 

 

70 000  Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta 

w następującym zakresie: montaż 11 

nowych ławek żeliwnych, 6 koszy na śmieci, 

ułożenie nowej nawierzchni z kostki 

brukowej wokół fontanny o powierzchni ok. 

205m², wyłożenie betonowego 

obramowania   fontanny okładziną 

kamienną z piaskowca lub granitu o 

powierzchni ok. 16m², montaż 

podświetlenia tafli wody fontanny oraz 

filarów zegara miejskiego. 

 

2 120 000  2 Wymiana słupów 

oświetleniowych 

betonowych wraz z 

oprawami na nowe 

estetyczne i 

energooszczędne 

na terenie  

Osiedla Młodych 

 

104 547,33 Wymiana 15 słupów wraz z oprawami w 

ciągu ulic: Wojska Polskiego i Wyszyńskiego 

wraz z wymianą okablowania podziemnego 

 

  3 Zagospodarowanie 

terenów pomiędzy ul. 

Sadową a Młodzieżową  

119 823,85  Rekultywacja terenu, wykonanie 

chodników, sadzenie drzew. 

3 35 000  4 Stworzenie nowych 

miejsc parkingowych przy 

ul. Lotników 

 

31 500 Zagospodarowanie niewykorzystanego, 

zaniedbanego pasa zieleni wzdłuż ul. 

Lotników na zatoczki parkingowe na prośby 

i wnioski mieszkańców osiedla, w tym 

rejonie jest bardzo duży deficyt miejsc 

parkingowych. 
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  5 Rekreacja i sport na 

osiedlu Pólko 

 

3 500 Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla 

dzieci na świeżym powietrzu – piaskownica 

z pokrywą zabezpieczającą piasek. 

Lokalizacja: teren zabawowy pomiędzy ul. 

Boh. Modlina, Spacerową i Lotników 

 

 

4 70 000  6 Doposażenie placu przy 

Sempołowskiej 

70 000  Instalacja do street workoutu, dodatkowe 

urządzenia fitness, urządzenia na plac 

zabaw i ławki na plac przy Sempołowskiej. 

5 35 000  7 Poprawa bezpieczeństwa i 

usprawnienie ruchu 

pieszego 

 

35 000  Wybudowanie nowego chodnika na od ulicy 

Długiej do ulicy Akacjowej 65 mb i 

ustawienie podświetlanej wiaty z 

poliwęglanu na potrzeby komunikacji 

miejskiej przy ulicy Miodowej. 

 

6 90 000  8 Fitness dla każdego- 

bezpłatne zajęcia z 

aerobiku i zumby 

 

10 000  Bezpłatne zajęcia z aerobiku i zumby dla 

różnych grup wiekowych, które odbywać się 

będą w wymiarze 1 godz. tygodniowo w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w 

Modlinie Twierdzy. 

 

  9 Koncert Zenka 

Martyniuka w Modlinie 

Twierdzy  

50 000 Organizacja koncertu lidera zespołu 

„Akcent” Zenka Martyniuka w Modlinie 

Twierdzy. Projekt zakłada organizację 

koncertu plenerowego integrującego 

mieszkańców w Parku Trzech Kultur lub na 

boisku przy ul. Bema.  

 

  10 Modernizacja ogrodzenia 

boiska piłkarskiego–               

Orlik w Modlinie Twierdzy 

24 000  Wymiana ogrodzenia za bramkami. 

  11 Piknik rodzinny dla 

mieszkańców Modlina 

Twierdzy 

 

6 000  Organizacja pikniku rodzinnego 

integrującego mieszkańców osiedla nr 6. 

Projekt zakłada organizację pikniku 

rodzinnego połączonego z obchodami dnia 
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dziecka. Planowane są różnego typu 

atrakcje tj. koncert, zawody sportowe, 

dmuchańce i trampolina, zabawy dla dzieci, 

wata cukrowa , popcorn, warsztaty 

decoupage ,lody, pączki, loteria fantowa 

,słodycze, grochówka oraz różnego rodzaju 

stanowiska promocyjne. Lokalizacja: Park 

Trzech Kultur.  

7 50 000 12 Doposażenie placu zabaw 

w Modlinie Starym w 

sprzęty zabawowe  

50 000  Projekt obejmuje zakup zestawu 

zabawowego dla maluszków, zestawu 

zabawowego dla dzieci starszych, zjazdu 

linowego dla dzieci. 

 

  13 Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego przy ul. 

Mieszka I w Modlinie 

Starym 

 

48 100  Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ul. 

Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim, 

zlokalizowanego w okolicach boiska polegać 

będzie na: wybudowaniu alejek parkowych 

z asfaltu, ustawieniu małej infrastruktury 

takiej jak ławki i stoło-ławy i altany, 

stworzeniu miejsca do grillowania 

i  posadowieniu stacjonarnego grilla, ławek 

parkowych, koszy na śmieci, posadzeniu 20 

sadzonek drzew (sosen i lip). 

 

8 10 000  14 Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców ul. Okunin – 

monitoring wizyjny 

 

10 000  Instalacja kamery monitoringu przy ul. 

Okunin w celu poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców (naprzeciw nr domu 82-84). 

W przypadku ulicy, w sytuacji zmiany 

organizacji ruchu (wprowadzenie zakazu 

wjazdu samochodów ciężarowych – na 

wysokości proponowanej lokalizacji oraz 

ograniczenie ich ruchu) instalacja kamery 

pozwoli niewątpliwie na sukcesywną 

eliminację przypadków łamania zakazu 

przez kierowców samochodów ciężarowych 

a ograniczy łamanie przepisów przez 

pozostałych kierowców, szczególnie tych, 
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którzy pokonują odcinek ulicy Okunin z 

nadmierna prędkością. 

  15 Rekonstrukcja tablicy 

upamiętniającej pobyt 

Napoleona w 1806 r. w 

Nowym Dworze Maz. 

(wtedy Okunin) 

 

10 000  Wykonanie projektu przygotowania rzeźby 

wg projektu, wykonanie odlewu tablicy, 

montaż w miejscu docelowym tj. przy ul. 

Spokojnej. 

 

9 20 000  16 Aranżacja zieleni – 

parking duży  

 

14 000  Zadanie polega na uporządkowaniu 

parkingu dużego – Dębowy Park poprzez 

usunięcie istniejących chwastów, a 

następnie nasadzeniu nowej zieleni. 

 

  17 Zakup i ułożenie 

kruszywa o frakcji 2-5 

mm 

 

4 000  Zakup i ułożenie kruszywa przy zabawkach 

znajdujących się na placu zabaw – Dębowy 

Park 

 

  18 Budowa ogrodzenia placu 

zabaw na Dębowym Parku 

 

2 000  Zakup i montaż ogrodzenia, które oddzieli 

plac zabaw od parkingu i w znaczący sposób 

poprawi bezpieczeństwo dzieci. 

 


