
  
 

 

OPISY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWNANIE 

MIESZKAŃCÓW MILANÓWKA: 
 

 

PROJEKT NR 1 

Kupno i instalacja trzech modułów Skateparku w Milanówku 

OPIS 

Projekt zakłada zakup i montaż 3 modułów Skateparku, rampa 

do jeżdżenia i skakania na deskorolce, rolkach lub hulajnodze. 

Proponowane lokalizacje: okolice boiska Orlik/ basenu, centrum 

miasta, okolice szkół. 

Szacunkowy koszt ok. 160 000,00 zł.  

PROJEKT NR 2 

Idziemy „po TĘŻNIE”. Tężnie solankowe w Milanówku 

OPIS 

Projekt zakłada utworzenie tężni solankowej, mającej na celu 

poprawę zdrowia mieszkańców.  

Proponowana lokalizacja: przed Urzędem Miasta Milanówka, ul. 

Kościuszki lub teren zielony obok Kościoła przy ul. Kościuszki 

Szacunkowy koszt ok. 160 000,00 zł.  

PROJEKT NR 3 

Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Milanówku przy  

ul. Turczynek 

OPIS 

Projekt zakłada realizację 4 zadań:  

• budowę boiska piłkarskiego z naturalnej nawierzchni 

32m/50 m,  

• budowa niewielkiego placu zabaw dla najmłodszych 

dzieci,  

• zakup i montaż zewnętrznego stołu do gry w Teqball,  

• modernizacja oświetlenia na pełnowymiarowym boisku 

ze sztuczną nawierzchnią oraz na boisku „C” z naturalną 

nawierzchnią.  

Lokalizacja: KS Milan 

Szacunkowy koszt  ok. 160 000,00 zł.  

PROJEKT NR 4 

Remont obecnie istniejącego chodnika przy ul. Podwiejskiej poprzez wymianę 

nawierzchni 

OPIS 
Projekt zakłada naprawę istniejącego chodnika, po zachodniej 

stronie ulicy Podwiejskiej na długości 450 metrów.  



  
 

Szacunkowy koszt ok.160 000,00 zł.  

PROJEKT NR 5 

Wiata rowerowa 

OPIS 
Projekt przewiduje ustawienie wiaty rowerowej.  

Lokalizacja: przejście podziemne od strony ul. Krakowskiej 

Szacunkowy koszt ok. 16 000,00 zł.  

PROJEKT NR 6 

Bezpiecznie na Piłsudskiego przy targu 

OPIS 

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa mieszkańców przy 

targu u zbiegu ulic Okólnej, Krzywej i Piłsudskiego poprzez 

trwałe wygrodzenie chodników, namalowanie "zebry" oraz 

montaż "kocich oczek". 

Lokalizacja: skrzyżowanie ulic Okólna/ Krzywa/ Piłsudskiego 

Szacunkowy koszt ok. 12 000,00 zł.  

PROJEKT NR 7 

Zakup lekkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP  

w Milanówku 

OPIS 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 

4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Milanówku. 

Lokalizacja - OSP 

Szacunkowy koszt ok. 160 000,00 zł.  

PROJEKT NR 8 

MAMY relaks – leżaki miejskie i hamaki miejskie 

OPIS 
Projekt zakłada zakup leżaków i hamaków miejskich. 

Lokalizacja: Park Zielony Dołek 

Szacunkowy koszt ok. 40 000,00 zł.  

PROJEKT NR 9 

Bezpieczny RAK-townik 



  
 

OPIS 

Projekt zakłada zakup wyposażenia dla OSP (pralnico-suszarka, 

kamera termowizyjna, kompresor, latarki, hełmy, 

umundurowanie specjalne, drabina nasadkowa, parawan) 

Lokalizacja - OSP 

Szacunkowy koszt ok. 160 000,00 zł.  

PROJEKT NR 10 

Teqball w Milanówku – projekt łączony 

OPIS 

Projekt połączony z dwóch propozycji projektów: 

„Tegball4Milanówek – budowa stref do gry w Tegball na terenie 

całego miasta” oraz „2 boiska do gry w Tegball”. Wspólny 

projekt o nazwie „Teqball w Milanówku” zakłada budowę stref 

do gry w Teqball. Stół jest wielofunkcyjnym urządzeniem 

sportowym pozwalającym na uprawianie 5 dyscyplin:  

• Teqball (piłka nożna); 

• Teqvoly (siatkówka); 

• Qatch (piłka ręczna);  

• Teqpong (tenis stołowy); 

• Teqis (tenis ziemny).  

Proponowane lokalizacje: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła 

Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, okolice boiska 

Orlik, Zespół Szkół nr 2 przy ul. Wójtowskiej 

Szacunkowy koszt ok. 160 000,00 zł.  

PROJEKT NR 11 

Kaczkomat 

OPIS 

Kaczkomat czyli automat z karmą dla ptaków specjalnie 

przygotowaną przez ornitologa.  

Lokalizacja: użytek ekologiczny "Łęgi na skraju" 

Szacunkowy koszt ok. 7 000,00 zł.  

PROJEKT NR 12 

„Poprawmy bezpieczeństwo drogowe w Milanówku”. Zakup i montaż radarowych 

wyświetlaczy ostrzegających o przekroczeniu prędkości pojazdu z funkcją 

monitorowania natężenia ruchu samochodowego on-line 

OPIS 

Projekt zakłada zakup i montaż radarowych wyświetlaczy 

ostrzegających o przekroczeniu prędkości pojazdu z funkcją 

monitorowania natężenia ruchu samochodowego online. 

Lokalizacje: ul. Kwiatowa (przy granicy miasta), ul. Wojska 

Polskiego, ul. Podwiejska, ul. Dębowa (w okolicy Brzozowej), 

ul. Ludna, ul. Kościuszki, ul. Kazimierzowska (przed 

skrzyżowaniem z Łąkową), ul. Piłsudskiego. 

Szacunkowy koszt ok. 160 000,00 zł.  

 


