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Lista projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 wraz z nadanymi „kodami projektu”. 

 

Kod 

projektu 
Nazwa zadania Opis Koszt Osiedle 

01 
Rozbudowa i modernizacja monitoringu oraz odnowienie 

pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Krupnicza 8. 

- zakup i instalacja 24 kamer cyfrowych 
- zakup rejestratorów oraz wykonanie instalacji; 

- odnowienie pomieszczeń i ciągów 
komunikacyjnych w szkole; 

- remont pomieszczeń w szkole – malowanie. 

     150 000,00 zł  Grabówka 

02 
„Bajkowe dzieciństwo” - wymiana wyposażenia ogrodu 

zabaw oraz szatni w PP nr 26, ul. Bitwy o Wał Pomorski 11. 

- zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw; 
- wymiana wyposażenia szkolnych szatni; 

 
       50 000,00 zł  Jasna 

03 
Modernizacja i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku 

„Sportowy ogród” dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat na 
terenie PP nr 6, ul. Waryńskiego 19. 

- zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw; 
- sadzenie drzew i krzewów na terenie 

Przedszkola oraz modernizacja ciągów pieszych. 

     150 000,00 zł  Starówka 

04 

Wykonanie boisk do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej o 
nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i 

remontem ogrodzenia – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Bandrowskiego 4. 

- wykorzystanie istniejącej podbudowy asfaltowej 
(stare boisko wzdłuż ul. Narutowicza), do budowy 

boiska do piłki ręcznej o wymiarze 22m x 42m 
oraz dwóch boisk do piłki koszykowej (w poprzek 

boiska) 
- na działce od strony ul. Bema powstanie nowe 

boisko do piłki siatkowej o nawierzchni 
poliuretanowej; 

- z boisko będzie korzystać również Zespół Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych, a także młodzież 

z terenu Starówki 
- szkoła posiada projekt wykonawczy ogrodzenia 
terenu, na którym będzie zlokalizowane boisko 

dwufunkcyjne 

     300 000,00 zł  Starówka 

05 
Plac zabaw "Bajkowy ogród" - miejsce bezpiecznych zabaw 

dla dzieci - PP nr 3, ul. Chopina 8. 

- zakup urządzeń ogrodowych na plac zabaw dla 
dzieci; 

- dostępny również dla mieszkańców; 
     100 000,00 zł  Starówka 



- dołączono kosztorys zakupu urządzeń na plac 
zabaw 

06 
„Bądź wsparciem w realizacji naszych pasji”- modernizacja 

placu zabaw i świetlicy – PP nr 20, ul. Sportowa 4. 

- modernizacja i przebudowa wejścia głównego do 
placówki; 

- wymiana stolarki okiennej oraz grzejników, 
wymalowanie części pomieszczeń; 

- doposażenie w sprzęt komputerowy, maszynę 
do szycia, kserokopiarkę, drukarkę, 

specjalistyczne pomoce i oprogramowanie 
komputerowe do pracy logopedycznej i 

socjoterapeutycznej; 
- doposażenie placu zabaw; 

- doposażenie świetlicy. 

       85 000,00 zł  Krakowska 

07 
Remont boiska asfaltowego na terenie Pałacu Młodzieży, 

zwiększający możliwości jego wykorzystania – ul. 
Piłsudskiego 24. 

- remont nawierzchni asfaltowej; 
- lekkie powiększenie boiska; 

- docelowo ma to być boisko wielofunkcyjne i plac 
dla modelarzy oraz miasteczko rowerowe z 

infrastrukturą drogową, tor do wyścigów 
rowerowych; 

- wniosek z wyceną obejmują wykonanie robót 
ziemnych, kanalizacyjnych, położenie warstwy 

asfaltowej, usunięcie ogrodzenia, przeniesienie i 
naprawę podestu; 

     298 000,00 zł  Starówka 

08 
Modernizacja placu zabaw przy PP nr 24, ul. Westerplatte 

11 

- usunięcie nieodpowiednich elementów z terenu 
placu; 

- odnowienie miasteczka drogowego; 
- wymiana nawierzchni betonowej na placu do 

występów na nawierzchnię atestowaną; 
- modernizacja piaskownic; 

- montaż nowoczesnych i bezpiecznych urządzeń. 

     223 000,00 zł  Westerplatte 

09 
„Bezpieczny ogród radosnym miejscem naszych zabaw”, 

PP 18, ul. Westerplatte 10 

- burzenie niebezpiecznych elementów 
betonowych; 

- częściowa wymiana ogrodzenia; 
- renowacja ogrodu – ławki, sprzęty, urządzenia; 

- zakup i montaż nowych sprzętów; 

     100 000,00 zł  Westerplatte 



- wyrównanie terenu, wzbogacenie ogrodu w 
nowe rośliny. 

10 
„Mini-amfiteatr z wyposażeniem” - ogród przy PP nr 19 - 

ul. Paderewskiego 24 

- wykonanie mini amfiteatru z drewna z 
wyposażeniem – podest, ławeczki, stoliki; 

- możliwość pobytu na zewnątrz bez względu na 
pogodę; 

- prowadzenie imprez środowiskowych, 
uroczystości, pikników; 

- prowadzenie zajęć z muzyki, plastyki, techniki. 

       30 000,00 zł  Piaskówka 

11 Remont infrastruktury SP9- ul. Marii Dąbrowskiej 6 
- remont chodników wokół szkoły – ok. 800m2; 
- konserwacja i malowanie ogrodzenia szkoły; 

- modernizacja boiska 
     278 104,00 zł  Rzędzin 

12 
Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego dla uczniów 

Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Lippóczyego 4 

- szkoła nie posiada miejsca na prowadzenie zajęć 
wychowania fizycznego; 

- adaptacja terenu za budynkiem szkoły – bieżnia 
do skoku w dal, 

- budowa niewymiarowego boiska do siatkówki, 
równoważni; 

- zakup szlabanu i wykonanie wiatrołapu przy 
wejściu do szkoły. 

       70 000,00 zł  Piaskówka 

13 
Modernizacja i remont przyszkolnego wielofunkcyjnego 

boiska sportowego z uwzględnieniem skoczni w dal – SP 2, 
ul. Szewska 7. 

- z boiska korzystają: SP2, Niepubliczne 
Gimnazjum „U Konarskiego”, Międzyszkolny 

Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” Gumniska oraz 
harcerze 

     274 290,00 zł  Gumniska 

14 
„Bezpiecznie poruszamy się przy Gimnazjum nr 4” - 

remont drogi wewnątrzszkolnej i pożarowej z wymianą 
bramy wjazdowej, ul. Bitwy pod Studziankami 5 

- główna droga dojazdowa do SP8 oraz Gim. 4; 
- poprawa bezpieczeństwa na osiedlu 

     297 660,00 zł  Jasna 

15 

Utworzenie międzypokoleniowego mini-parku 
rekreacyjnego "Od przedszkola do seniora" przy PP29 oraz 

kompleksowa wymiana wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych w PP29 - ul. Wilsona 50 

- wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw: 
piaskownice, huśtawki, bujaki, karuzela, 

sprężynowce, zestawy sprawnościowe z wieżą, 
równoważnie, zjeżdżalnie, drabinki, pociąg; 

- kilka stanowisk siłowni plenerowej; 
- stoły do gry w szachy; 

- postawienie ławek i koszy na śmieci; 
- wymiana mebelków dla dzieci w PP29; 

     200 000,00 zł  Strusina 



- zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci; 

16 
Drugi etap zagospodarowania terenu Amfiteatru 

Miejskiego 

- przygotowanie placu przed sceną pokrytego 
tylko trawą; 

- budowa drewnianych tarasy z wykorzystaniem 
istniejących betonowych elementów; 
- modernizacja systemu oświetlenia; 

- rewitalizacja drzewostanu; 
- zapewnienie dostępności dla wózków 

dziecięcych oraz osób niepełnosprawnych; 
- modernizacja ogrodzenia. 

     300 000,00 zł  Starówka 

17 
„Ocalmy od zapomnienia” - remont zabytkowych ławek 

przy ulicy Topolowej 

- uporządkowanie terenu; 
wykonanie dwóch rzeźb Prezydenta I. 
Mościckiego i ks. proboszcza S. Indyka; 

- ławki posadowione na ulicy Topolowej datuje się 
na 1929 rok; 

- projekt mający na celu upamiętnienie wybitnych 
postaci oraz renowację zabytku, który jest 

elementem szlaku turystycznego w Mościcach. 

     300 000,00 zł  Mościce 

18 
Utworzenie czterech międzyosiedlowych centrum 
aktywności senioralnej (MCAS) - Centrum, Północ, 

Wschód, Mościce 

- Utworzenie czterech międzyosiedlowych 
Centrów Aktywności Senioralnej: 

- Cel projektu: podtrzymanie aktywności 
społecznej i fizycznej osób starszych; 

- proponowane zajęcia: fitness, nordic walking, 
wykłady z zakresu profilaktyki zdrowia, warsztaty 

komputerowe, zajęcia usprawniające z 
fizjoterapeutą, wykłady, prelekcje tematyczne; 

- możliwość organizacji imprez okolicznościowych 
dla seniorów; 

- wyjazdy integracyjne, krajoznawcze, pielgrzymki, 
wyjścia do kina, teatru itp.; 

- „bank czasu” – seniorzy-seniorom; seniorzy-
młodym; młodzi-seniorom; 

     300 000,00 zł  Tarnów 



- warsztaty artystyczne; 
- każde centrum będzie pełniło również rolę 

punktu informacyjnego 
- Organizacje zgłaszające zadanie są 

przygotowane do realizacji powyższego 
przedsięwzięcia. 

19 
Budowa placu zabaw dla dzieci na terenach rekreacyjnych 

TOSiR przy ul. Wojska Polskiego 14  

- bezpieczny plac zabaw, 
- betonowe stoły do ping ponga; 

- istniejący plac zabaw  jest zaniedbany i 
wyeksploatowany. 

     124 000,00 zł  Jasna 

20 Minimistrzostwa Deichmann 2015 
- turniej piłkarski; 

- trzecia edycja rozgrywek; 
- ogólnopolski charakter rozgrywek; 

       15 000,00 zł  Tarnów 

21 Tarnowska akademia piłki siatkowej 

- odpowiedź na duże zainteresowanie piłką 
siatkową na terenie Powiatu Tarnowskiego; 

- udział w zajęciach w klubie PKCH PWSZ Tarnów i 
rozgrywkach ligowych; 

- popularyzacja i upowszechnienie gier 
drużynowych – piłki siatkowej halowej i plażowej; 

- 6 szkół podstawowych z terenu Tarnowa; 
- zajęcia będą odbywać się 3 razy w tygodniu po 

1,5 godziny, prowadzone przez 6 
wykwalifikowanych nauczycieli; 

- raz w miesiącu turnieje dla szkół biorących udział 
w projekcie; 

- celem projektu jest również wyselekcjonowanie 
dzieci, które w późniejszym etapie zostaną 

zgłoszone do ligi minisiatkówki organizowanej 
przez PKCH PWSZ Tarnów lub Małopolski Związek 
Piłki Siatkowej, co pozwoli na centralne szkolenie 

     180 000,00 zł  Tarnów 

22 
Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej 

na obiektach TOSiR przy ul. Wojska Polskiego 14 

- modernizacja płyty trawiastej boiska sportowego 
wraz z ogrodzeniem; 

- 100 dzieci trenuje w UKS „Westovia” Tarnów i 
mieszka głównie na okolicznych osiedlach. 

     300 000,00 zł  Jasna 



23 
Opracowanie dokumentacji modernizacji ulicy Stanisława 

Lema wraz z budową ciągów pieszych i oświetlenia 

- ulica nigdy nie remontowana; 
- brak wydzielonych chodników; 

- brak oświetlenia. 
       30 000,00 zł  Piaskówka 

24 
„Harcerski Dom - Nasze Miejsce w Tarnowie” - remont 

budynku hufca przy ul. Konarskiego 17 

- zakup mebli i wyposażenia; 
- remont tynków, instalacji; 

- w 2015 r. w Tarnowie będzie inaugurowany rok 
harcerski – udział delegacji zagranicznych. 

     300 000,00 zł  Gumniska 

25 "Edukacja bez barier" - III LO, ul. Brodzińskiego 6 
- montaż zewnętrznej windy oraz dostosowanie 

jednej z toalet na terenie Szkoły dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

     300 000,00 zł  Starówka 

26 
Opracowanie dokumentacji na przebudowę boiska 
sportowego przy Gimnazjum nr 6 - ul. Krzyska 118 

- wymiana nawierzchni boiska z asfaltowej na 
sztuczną (poliuretan); 

- drenaż, odwodnienie; 
       25 000,00 zł  Krzyż 

27 
Remont i modernizacja łazienek w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 4 - Os. Legionów 16 

- w dwóch pawilonach szkoły i w sali 
gimnastycznej stan łazienek pomimo remontów 

cząstkowych jest fatalny; 
- w szkole odbywa się wiele imprez o charakterze 

ogólnomiejskim i regionalnym; 

     290 318,13 zł  Legionów 

28 
Remont nawierzchni boisk bitumicznych w Zespole Szkół 
Sportowych w Tarnowie wraz z wykonaniem oświetlenia 

boiska ze sztuczną trawą 

- modernizacja boisk o nawierzchni asfaltowej; 
- modernizacja boiska do siatkówki o nawierzchni 

asfaltowej; 
- blisko 1000 dzieci i młodzieży wykorzystuje 

przyszkolne boiska; 
- szkoła ma charakter sportowy. 

     291 500,00 zł  Mościce 

29 
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. 

Śliwkowej - wykonanie dokumentacji pozwoli rozpocząć 
starania o modernizację drogi; 

     40 000,00 zł  Krzyż 

30 Remont parkingu przy ul. Skowronków 
 
 

     40 000,00 zł  Grabówka 

31 
Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 18 w 
Tarnowie oraz naprawa chodnika wzdłuż ogrodzenia od 

strony wschodniej, ul. 3 maja 10 

- bardzo zniszczony chodnik w dużej części przez 
korzenie drzew; 

- zniszczone ogrodzenie z siatki (powstało w 1966 
r.) 

     300 000,00 zł  Strusina 

32 
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w 

Tarnowie, ul. Norwida 22 
- do szkoły w sumie uczęszcza 1244 uczniów; 

- zniszczony parkiet; 
     299 874,00 zł  Mościce 



- zniszczona stolarka okienna i drzwiowa; 
- modernizacja instalacji elektrycznej; 

- wyposażenie nie spełniające norm BHP; 
- pęknięcia sufitu, naroży stropów; 

- szkoła pozyskała sponsora, który sfinansował 
wykonanie profesjonalnego projektu: 8000 zł. 

33 Modernizacja auli I LO – Starówka, ul. Piłsudskiego 4 

- aula, w której odbywa się wiele wydarzeń o 
charakterze kulturalnym oraz integrującym 

środowisko szkolne jest w bardzo złym stanie; 
- poza remontem wnioskujący zwrócili się o zakup 

pianina 

     300 000,00 zł  Starówka 

34 
Modernizacja wewnętrzna hali widowiskowo-sportowej 

Pałacu Młodzieży w Tarnowie, ul. Gumniska 28 

- hala jest miejscem organizacji wielu imprez 
sportowych i rozrywkowych; 

- wykonano już część modernizacji 
- od 40 lat nie było modernizacji wnętrza hali; 

- dołączono ogólny kosztorys budowlany. 

     300 000,00 zł  Gumniska 

35 
Modernizacja nawierzchni boiska rekreacyjno-sportowego 

na osiedlu Westerplatte 

- wymiana nawierzchni trawiastej na 
poliuretanową; 

- RO posiada projekt z 2009 r. 
- dodatkowo rekultywacja nawierzchni trawiastej 

boiska piłkarskiego. 

     300 000,00 zł  Westerplatte 

36 
Remont nawierzchni placów i chodników zlokalizowanych 

przy SP8, ul. Bitwy pod Studziankami 5 

- kompleksowe wykonanie remontu ciągów 
komunikacyjnych od strony wschodniej i 

północnej; 
- obecnie dywaniki asfaltowo-betonowe o złym 

stanie technicznym; 
- wykonanie podbudowy o grubości 45 cm z 

kruszywa łamanego – 870 m kw; 
- ułożenie kostki betonowej o gr 8 cm – 870 m kw. 

- doprofilowanie skarp i terenu; 

     281 630,00 zł  Jasna 

37 Skwer Aktywności Miejskiej - rozbudowa (skate-park). 

- dalsza rozbudowa Skweru Aktywności Miejskiej i 
realizacja założeń opisanych we wniosku 

składanym podczas pierwszej edycji BO (skate-
park); 

- remont i modernizacja obiektów sportowych 
znajdujących się na terenie Pałacu Młodzieży w 

     300 000,00 zł  Starówka 



Tarnowie; 

38 
Dokumentacja techniczna termomodernizacji i remontu 

elewacji budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 ul. 
Gumniska 

- budynek od czasu powstania nie był 
remontowany z zewnątrz; 

- remont pozwoli na odtworzenie walorów 
estetycznych oraz oszczędności w wyniku 

termomodernizacji. 

       30 000,00 zł  Gumniska 

39 
Wykonanie łącznika w formie chodnika i drogi rowerowej 

pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Gen. Grota Roweckiego 

- w obrębie tych ulic, na nowym osiedlu mieszka 
ok 1000 mieszkańców; 

- jest to niezbędne dojście do przystanków 
autobusowych, przejście do szkoły i innych 

obiektów na terenie osiedla; 

       80 000,00 zł  Mościce 

40 
Odbudowa figury "Muchomora" wraz z ławkami w Parku 

Strzeleckim 
- wartość sentymentalna, pamiątka dla dzieci, 

symbol „ogródka jordanowskiego”. 
       20 000,00 zł  Piaskówka 

41 
Wykonanie parkingu (nawierzchni) po zachodniej stronie 

ul. Widok 

- wykonanie parkingu wraz z chodnikiem; 
- poza wykorzystywaniem przez mieszkańców, 

obok znajduje się sklep TESCO. 
     100 000,00 zł  Jasna 

42 
Remont dróg dojazdowych i miejsc postojowych wokół 
bloku przy ul. Marynarki Wojennej 10 oraz w kierunku 

bloku przy ul. Marynarki Wojennej 12 

- drogi i zatoki nie były remontowane od 
momentu powstania osiedla; 

- zły stan nawierzchni powoduje zagrożenie dla 
samochodów parkujących 

     300 000,00 zł  Westerplatte 

43 
Dokończenie modernizacji bocznika ulicy Siewnej w 

kierunku wschodnim (jezdnia wraz z chodnikiem) 

- dokończenie inwestycji na ulicy Siewnej poprzez 
wykonanie obrzeży (krawężników), nawierzchni 
bitumicznej, chodnika o długości 76mb z kostki 

brukowej; 

     250 000,00 zł  Chyszów 

44 
Remont, wymiana nawierzchni placów oraz dróg 

dojazdowych do bloków przy ulicy Sadowej 29a,b,c,d, 
działka 283/30 obr. 009  

 

     184 000,00 zł  Klikowa 

45 Siłownia plenerowa w Parku Strzeleckim 
- budowa siłowni na nawierzchni syntetycznej 

obok „Ogródka Jordanowskiego”. 
       60 000,00 zł  Piaskówka 

46 
Nakładka asfaltowa na ul. Bitwy pod Studziankami, od 

Gimnazjum nr 4 do ul. Wojska Polskiego 

- główna droga dojazdowa do SP8 oraz Gim. 4; 
- poprawa bezpieczeństwa na osiedlu, a 

szczególnie dzieci i młodzieży; 
- RO od 8 lat wnioskowała o remont tej drogi. 

     300 000,00 zł  Jasna 

47 Oświetlenie alejek w parku na Piaskówce - etap I - względy bezpieczeństwa;      250 000,00 zł  Piaskówka 



- oświetlenie głównych alejek parku; 
- przyczyna dalszej rozbudowy. 

48 Sieć siłowni plenerowych w Tarnowie - 8 siłowni  

- zachęcenie osób w różnym wieku do aktywności 
fizycznej; 

- lokalizacje obok istniejącej infrastruktury, na 
miejskich terenach; 

- proponowane lokalizacje: 
• Park Strzelecki; 

• Park w Mościcach lub okolice boiska 
lekkoatletycznego; 

• Góra Św. Marcina okolice planowanych ścieżek 
biegowych; 

• Lasek Lipie, na placu przed laskiem przy ul. 
Błonie; 

• Park Piaskówka; 
• okolice Gemini Park Tarnów; 

• plac zabaw przy ul. Pułaskiego; 
• Os. Rzędzin – plac zabaw przy ul. Długiej. 

     300 000,00 zł  Tarnów 

49 
Modernizacja alejek na placu zabaw przy budynku Monte 

Cassino 11 
- alejki na placu zabaw są bardzo zniszczone; 

- wymiana i doposażenie placu zabaw. 
       70 000,00 zł  Jasna 

50 
Modernizacja placu zabaw przy ul. Pułaskiego 66 oraz 

budowa na jego terenie siłowni plenerowej 

- duży obszar placu, który nie jest 
wykorzystywany; 

- wydzielenie części placu na siłownię plenerową; 
- uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej poprzez 

montaż większej ilości huśtawek, karuzeli i 
rozbudowy „małpiego gaju”; 

- budowa małego ogrodzenia od strony ul. 
Pułaskiego; 

- przebudowa boiska do koszykówki, montaż 
drugiej konstrukcji, poprawa nawierzchni 

     100 000,00 zł  Strusina 

51 Remont ulicy Wodnej 
- przełożenie kostki granitowej na jezdni i 

wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową; 
     300 000,00 zł  Starówka 

52 
Włącz aktywność, efekt murowany! Mural rodzinny o 

tematyce społecznej - mural na ekranach akustycznych od 
wewnątrz osiedla Westerplatte, przy Al. JPII  

- odcinek ekranów pokryty muralem: 18 metrów; 
- integracja społeczna; 

- poprawa estetyki; 

         4 500,00 zł  Westerplatte 



 
 
 
 
 

- początek zaangażowania mieszkańców osiedli do 
wspólnej pracy na rzecz poprawy warunków życia 

53 
Uzupełnienie zadrzewień śródmiejskich w miejsce drzew 

wyciętych 

- w miejsce wyciętych drzew nie sadzi się nowych; 
- propozycja posadzenia drzew niskopiennych, np. 

o kulistym pokroju korony i pierśnicy minimum 
10-15 cm, zabezpieczonych minimum dwoma 

palikami o wysokości ok. 1-1,5 m; 
- propozycja przywrócenia sadzenia drzew 

jednego gatunku na jednej ulicy. 

     150 000,00 zł  Tarnów 

54 Rekultywacja terenów wzdłuż ul. Abp. J. Ablewicza 

- usunięcie odpadów nagromadzonych 
powierzchniowo, a w szczególności zmieszanych 

odpadów komunalnych; 
- odtworzenie granicy jezdni na odcinku na 

wschód od wylotu ul. M. Dąbrowskiej do wylotu 
nienazwanej ulicy równoległej do ul. M. 

Dąbrowskiej; 
-  uzupełnienie nawierzchni jezdni gruntowo-

żwirowej na wskazanym odcinku po odtworzeniu 
granic jezdni; 

- wyrównanie terenu w szczególności w części 
południowo-wschodniej; 

- usunięcie niskiej i średniej roślinności z 
zachowaniem drzew; 

- ułożenie warstwy ziemi wraz z nasadzeniem 
trawy oraz roślin ozdobnych; 

- budowa krótkiego połączenia chodnikowego 
pomiędzy projektowanym przystankiem 

komunikacji miejskiej a blokami nr 13 i 15 na ul. 
Abp. J. Ablewicza. 

 

     75 000,00 zł  Zielone 



 
 


