
1

Opis projektów, które znalazły się na liście  
podlegającej głosowaniu.
Opisy projektów stanowią odwzorowanie informacji zawartych  
w formularzu zgłoszeniowym wskazanym przez wnioskodawców 
poszczególnych projektów.
Numery projektów odpowiadają numerom wskazanym w formularzu  
do głosowania.

TWÓJ BEŁCHATÓW
TWÓJ BUDŻET
TWÓJ POMYSŁ

www.decydujemy.belchatow.pl

Budżet Obywatelski Bełchatowa
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1. Budowa placu zabaw dla dzieci
Szacunkowy koszt: 60.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 170.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Ul. Czapliniecka 44 w miejscu starego placu zabaw  
(plac pomiędzy blokami 44c a 44e)

Opis projektu:
Zagospodarowanie przestrzenne terenu pod nowy plac zabaw dla dzieci w 
miejscu starego placu: usunięcie starych, zniszczonych sprzętów, umieszcze-
nie nowych urządzeń na (wydzielonym z piachu lub częściowo z nawierzchni z 
tworzywa sztucznego podłożu, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz usta-
wienie tablicy informacyjno-regulaminowej. 
Skład placu (np.):
▪ piaskownica
▪ podwójna huśtawka z siedziskami dla mniejszych i większych dzieci 
▪ karuzela 
▪ sprężynowce x 2
▪ zestaw zabawowy (w skład którego wchodzą np.: zjeżdżalnia, ścianka wspi-
naczkowa, ścianka linowa, pomosty, wieża z daszkiem, sklepik, gry umiesz-
czone na ściankach konstrukcji: zestawu itp.)

2. Modernizacja chodników wraz z montażem oświetlenia 
oraz ławek

Szacunkowy koszt: 80.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Park na Os. Dolnośląskim między bl. 331/332 a ul. Książęcą.

Opis projektu:
Demontaż starych płytek chodnikowych, wyrównanie podłoża, montaż np. 
kostki brukowej. 
Montaż lamp oświetleniowych.  
Montaż ławek, koszy na śmieci i na odchody.

Opis projektów, które znalazły się na liście  
podlegającej głosowaniu. 3. 

Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń  
Oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej w Szpitalu  
Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Szacunkowy koszt: 70.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie planuje zrealizować pro-
jekt pn.: Odnowienie infrastruktury ruchomej i pomieszczeń Oddziału opieki 
paliatywno-hospicyjnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełcha-
towie w siedzibie jednostki, która znajduje się w powiecie bełchatowskim, 
Mieście Bełchatów, przy ulicy Czaplinieckiej 123, nr działki 253/6 w obrębie 
ewidencyjnym 3 w jednostce m. Bełchatów.

Opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup podstawowego sprzętu medycz-
nego dla potrzeb odnowienia I wyposażenia bazy sprzętowej (paneli nadłóż-
kowych, systemu Instalacji przyzywowej, łóżek szpitalnych), wymiana stolar-
ki wewnętrznej oddziału oraz wykonanie robót budowlanych: odnowienie ma-
latury ścian wraz z wymianą elementów Instalacji elektrycznej i wentylacyj-
nej, odnowienie instalacji oświetleniowej, w tym oświetlenie ewakuacyjne-
go i dziennego, modernizacja Instalacji centralnego ogrzewania poprzez wy-
mianę grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, montaż odbojników i 
poręczy.
Koszt całkowity projektu szacowany Jest na około 200.000,00 zł. Wnioskowa-
na kwota ze środków budżetu Miasta Bełchatów jest Jednak niższa, ponieważ 
zaangażowanie w projekt deklarują takie jednostki jak: Starostwo Powiato-
we w Bełchatowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Beł-
chatowie.

4. Remont chodników na osiedlu Przytorze
Szacunkowy koszt: 140.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Osiedle Przytorze – chodnik wzdłuż ulicy Słowackiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
ulicy Energetyków – 2, 4, 6, 8, 10, 12 

Opis projektu:

Obecną nawierzchnię z płyt chodnikowych należy rozebrać.
Ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej.
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5. Wykonanie nakładki asfaltowej
Szacunkowy koszt: 75.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 100.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Osiedle Dolnośląskie – ulica wzdłuż bloków 219, 220, 221

Opis projektu:

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze osiedlowej wzdłuż bloków wraz z 
podwyższaniem kratek ściekowych.

6. Budowa parkingu dla samochodów osobowych
Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
działka nr 416 za blokami ul. Żeromskiego 2 i 4, oraz ul. Paderewskiego 7 i 9

Opis projektu:

Wykonanie parkingu ogólnodostępnego dla potrzeb mieszkańców wraz z wy-
konaniem oświetlenia terenu. Możliwość pozyskania ok. 40 szt. dodatkowych 
miejsc parkingowych.

7. Zakup i montaż 5 siłowni zewnętrznych  
w publicznych miejscach Bełchatowa

Szacunkowy koszt: ok. 150.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Siłownie zewnętrzne powinny być zamontowane w miejscach, które miesz-
kańcy Bełchatowa „lubią” i często odwiedzają: plac zabaw na os. Binków, 
plac zabaw na os. Przytorze, okolice miejskich kortów, park przy Dworku Ol-
szewskich oraz na os. Okrzei w sąsiedztwie hali Energia.

Opis projektu:

Urządzenia do ćwiczeń rekreacyjnych na zewnątrz są szybko rozwijającym się 
trendem na świecie pozwalającym osobom w każdym wieku wrócić do zdro-
wego i aktywnego stylu życia lub utrzymywać obecny stan aktywności rucho-
wej. 
Ćwiczenia na urządzeniach zewnętrznych są łatwe, przyjemne i dostępne dla 
każdego, a jednocześnie dają możliwość dbania o siły witalne, kondycję i syl-
wetkę.  

Siłownie zewnętrzne są połączeniem aktywności fizycznej z możliwością 
przebywania na świeżym powietrzu.  Zyskują coraz większą popularność 
jako uzupełnienie placów zabaw dla dzieci, obiektów sportowych, parków. 
Projekt dotyczy zakupu i montażu siłowni zewnętrznych(na początek 3-4 
urządzenia) w kilku miejscach na terenie Miasta Bełchatowa.

8. 

ASTRO-BAZA jest inicjatywą naszego lokalnego społeczeństwa 
na wybudowanie obserwatorium astronomicznego . Pokazy nie-
ba  wykonane teleskopami jakie miały miejsce podczas NOCY 
MUZEÓW i DNI BEŁCHATOWA oraz tych sporadycznych na terenie 
naszego miasta za każdym razem zrzeszały dużą ilość młodzieży 
szkolnej jak i też rodziców wraz z dziećmi. Przy każdym takim 
pokazie zadawano niezliczoną ilość pytań z dziedziny astronomii 
na które były udzielane wyczerpujące odpowiedzi. 

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Jeżeli chodzi o lokalizacje projektu to najlepsze miejsce powstanie takiego 
projektu jakim jest ASTRO-BAZA to jedna ze szkół na terenie naszego mia-
sta lub gminy. Tutaj byłoby istotna współpraca bełchatowskiej grupy astrono-
micznej z samorządem pod którym te placówki szkolne podlegają. 

Opis projektu:

Wierzymy głęboko , że projekt ASTRO-BAZA wypełni istotna lukę w populary-
zowaniu astronomii młodzieży w naszym mieście. Popularyzowanie astrono-
mii jeżeli  dojdzie do powstania projektu przeprowadzać będziemy poprzez jak 
najliczniejsze pokaz nieba szczególnie młodzieży szkól podstawowych, gimna-
zjalnych i średnich. Nasz projekt w założeniach to nie tylko obserwacje czysto 
astronomiczne ale również organizowanie seminariów astronomiczne , zlotów  
na których młodzież naszego miasta i  regionu  bez względu na stan posiadanej 
indywidualnej wiedzy z tej dziedziny mogła jak najbardziej brać czynny udział. 
Projekt bełchatowskiej ASTRO-BAZY byłby bardzo potrzebną inicjatywą ponie-
waż stawiałby w pewnym stopniu  wiedzę z zakresu astronomii, fizyki, matema-
tyki jak i też pisania programów astronomiczno-fizycznych na wyższy poziom 
wiedzy astronomicznej i nauk jej pokrewnych. Właśnie osiągniecie pokrótce 
w/w celu trzeba podkreślić raz jeszcze, że byłby w przyszłości realizowany:
▪ szeroko zrozumiana popularyzacje astronomii i nauk jej pokrewnych
▪ edukacja nauk przyrodniczych 
▪ prowadzenie systematycznych obserwacji astronomicznych czysto naukowych
▪ udział w licznych indywidualnych projektach astronomicznych w Polsce i krajach UE
▪ organizowanie pikników astronomicznych dla lokalnej społeczności
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9. Budowa ciągu komunikacyjnego i miejsc postojowych
Szacunkowy koszt: ok. 250.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 450.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Projekt realizowany ma być przy ul. Nehrebeckiego na działkach nr. 236/2 i 
236/3 obr. 13.

Opis projektu:

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w/w działek obejmuje swym 
zakresem stanowiska postojowe samochodów, drogi manewrowe, utwardze-
nie terenu i wykonanie ciągu komunikacyjnego.

10. Plac zabaw dla dzieci – os. Dolnośląskie III etap.
Szacunkowy koszt: 20.000,00 – 30.000,00 zł netto
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 170.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Teren przy bloku 341 od strony sklepu Biedronka lub teren starego placu za-
baw przy bloku 330.

Opis projektu:

Plac zabaw wykonany zostanie przez prywatną firmę na terenie wskazanym 
przez miasto.

11. „SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO”  Plac zabaw dla dziecka
Szacunkowy koszt: ok. 60.000.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 170.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Bełchatów, os. Przytorze, ul. Reymonta 6 z tyłu bloku.

Opis projektu:

W pierwszej kolejności należy wybrać miejsce na plac zabaw. Powinna to być 
przestrzeń stosunkowo równa, bez skarp, które w znaczny sposób utrudniają za-
gospodarowanie terenu a w niektórych przypadkach mogą również stwarzać za-
grożenie dla dzieci, o właściwym nasłonecznieniu (minimum 4h dziennie), na któ-
rej warto jest zapewnić cień do odpoczynku. Teren powinien być ogrodzony, aby 
zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i zabezpieczyć przed odchodami psów i ko-
tów. Dobierając urządzenia należy przewidzieć różne strefy dla różnych grup 
wiekowych tak aby każdy znalazł dla siebie odpowiednie atrakcje. proponowali-
byśmy przede wszystkim huśtawki, piaskownice, bujaki, zjeżdżalnie. 

 Najlepszą alternatywą jeśli chodzi o nawierzchnię będą nawierzchnie syn-
tetyczne wykonane z granulatów gumowych. Ze względu na bogatą kolorysty-
kę kauczuków można zaprojektować kolorowy plac zabaw, który jednocze-
śnie będzie wygodny w konserwacji i utrzymaniu w porządku. Podsumowując, 
dobrze przygotowany, przemyślany projekt placu zabaw to wspaniała i róż-
norodna zabawa dla dzieci oraz wygoda dla użytkowników i administratorów.

12. Ciepło dla Grocholic i Ludwikowa

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Osiedle Grocholice, Zamoście, Ludwików.

Opis projektu:

1. Przeprowadzenie działań marketingowych, promocyjnych, polegających 
na zachęceniu mieszkańców do podłączenia się do sieci cieplnej.

2. Przeprowadzenie uzgodnień zgodnie z opracowaną koncepcją przez PEC 
(uzgodnień z mieszkańcami co do lokalizacji przyłączy i warunków pod-
łączenia).

3. Zebranie informacji o ilości chętnych, zebranie zgód i deklaracji na reali-
zację inwestycji.

4. Przedstawienie w uzgodnieniu z PEC ewentualnych kosztów w/w inwestycji.
5. Przedstawienie możliwości finansowania i źródeł pozyskania.

13. Mini parking – Os. Dolnośląskie Bl. 144
Szacunkowy koszt: 70.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Os Dolnośląskie: trawnik należący do bloku nr. 144, 145.

Opis projektu:

Jest to część trawnika na którym stoją zaparkowane samochody osobowe, 
oraz bus. Teren jest zniszczony, szczególnie po intensywnych opadach desz-
czu. Można również zaproponować udział w realizacji projektu wspólnocie 
mieszkaniowej bl. 144.
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14. 
Budowa ekologicznego oświetlenia solarnego  
wzdłuż ciągu pieszego łączącego osiedle Dolnośląskie  
z osiedlem Okrzei

Szacunkowy koszt: 80.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 160.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Miejscem lokalizacji projektu jest ciąg pieszy łączący dwa osiedla mieszkanio-
we tj. os. Dolnośląskie i os. Okrzei. W/w ciąg pieszy od strony osiedla Okrzei zlo-
kalizowany jest w rejonie placu zabaw (STATEK)  z drugiej zaś od strony osiedla 
Dolnośląskiego w rejonie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Edwardów.

Opis projektu:

Projekt zakłada montaż około 20 parkowych lamp solarnych (np. lampa solar-
na „DECOR LED 4m”) na odcinku ok. 450 m.
Montaż takiego typu lamp pozwoli uniknąć konieczności wykonania energe-
tycznej linii zasilającej, a co za tym idzie wykonania projektu budowlanego 
oraz uzyskania pozwolenia na budowę, a montaż poszczególnych lamp moż-
na wykonać na „zgłoszenie”.
Zakładana ilość ok. 20 lamp o mocy 8W i strumieniu świetlnym 650 Lm pozwo-
li w wystarczającym stopniu doświetlić cały ciąg pieszy.
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż lampy solarne nie generują dodatkowych 
kosztów eksploatacyjnych oraz bardzo dobrze wpisują się w politykę miasta doty-
czącą modernizacji oświetlenia ulicznego i obniżania kosztów jego eksploatacji.

15. Plac zabaw dla dzieci – „HASANKOWO”
Szacunkowy koszt: 50.000,00 – 60.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 100.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Teren starego placu zabaw przy ul Czaplinieckiej 100 a.

Opis projektu:

Pragniemy zapewnić naszym dzieciom dobrą zabawę i bezpieczeństwo. Aby 
mogło tak sie stać, chcemy by na naszym nowym „Hasankowie” znalazły się: 
huśtawki, karuzela,  zjeżdżalnia głęboka dla dzieci starszych (kształcenie zin-
tegrowane), zjeżdżalnia dla maluchów (przedszkolaków), koniki do bujania, 
piaskownica z siedziskiem, tunel przeszkód, ławeczki, tablicę informacyjną z 
regulaminem korzystania, oraz ogrodzenie tj; barierka odgradzająca plac za-
baw od bardzo ruchliwej ulicy prowadzącej do szkoły. 
Oczywiście trzeba zacząć od demontażu starych, metalowych i niebezpiecz-
nych konstrukcji po byłych zabawkach. 

16. 
Modernizacja szkolnych obiektów sportowych przy  
SP nr 13 w Bełchatowie: kortu tenisowego  
i boiska do piłki ręcznej

Szacunkowy koszt: 900.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obiekty znajdują się na terenie należącym do Szkoły Podstawowej nr 13, na 
osiedlu Przytorze. Kort tenisowy i boisko usytuowane są obok siebie – dzieli 
je tylko ogrodzenie z siatki; dlatego też najlepiej byłoby wykonać moderniza-
cję obydwu obiektów jednocześnie.

Opis projektu:

Usunięcie istniejącej asfaltowej nawierzchni, nierównej i spękanej. 
Przygotowanie odwodnienia, odpowiedniego podkładu oraz położenie nowo-
czesnej, sztucznej nawierzchni przystosowanej do uprawiania różnych gier 
zespołowych. (Nawierzchnia może być np. poliuretanowa, która charaktery-
zuje się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia znako-
mite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontu-
zje stawy, kolana i łokcie grających; jest przepuszczalna dla wody). Zmoder-
nizowanie bramek, koszy i tablic znajdujących się na opisywanych obiektach. 
Wymiana wykonanych z metalowej siatki osłon kortu i boiska. 
Nałożenie malowanych linii, najlepiej w innym kolorze do każdej  z gier. Na 
korcie linie do gry w tenisa ziemnego, kometkę, piłkę siatkową,  na boisku li-
nie do gry w piłkę ręczną, nożną i koszykową.

17. Budowa drogi osiedlowej na ul. A. Asnyka  
i K.K. Baczyńskiego

Szacunkowy koszt: 450.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

os. Ludwików, ul.  A. Asnyka i K.K. Baczyńskiego – (do Alei JP II).

Opis projektu:

Projekt zakłada przebudowę istniejącej nawierzchni gruntowej - ul. A. Asny-
ka - dł. 140m i ul. K. K. Baczyńskiego - dł.120 m do zbiegu z Aleją Jana Pawła 
II. Wykonanie nawierzchni asfaltowo-betonowej z ustawieniem krawężników i 
obrzeży oraz wjazdów do posesji.



10 11

18. Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Hubala,  
os. Przytorze

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
os. Przytorze, ul. Hubala.

Opis projektu:

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Hubala wzdłuż bloków 1,2,4  
(długość -140 m i  szerokość - 19 m ) wraz z miejscami parkingowymi.  Pod-
wyższenie kratek ściekowych.

19. Rozbudowa kompleksu zabawowo-sportowego Zosia  
o profesjonalną siłownię zewnętrzną

Szacunkowy koszt: 59.198,00zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 60.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Kompleks zabawowo-sportowy Zosia zlokalizowany pomiędzy osiedlami 
Okrzei i Słoneczne w Bełchatowie lub jego najbliższa okolica.

Opis projektu:

Celem projektu jest montaż 10 profesjonalnych urządzeń siłowni zewnętrz-
nej mającej na celu rozbudowę i uatrakcyjnienie istniejącego kompleksu Zo-
sia o miejsce do prowadzenia aktywnego trybu życia oraz poprawy kondycji 
fizycznej mieszkańców. W zamyśle pomysłodawcy kompleks ma stać się miej-
scem aktywnego, rodzinnego wypoczynku. Lokalizacja siłowni w bliskim są-
siedztwie placu zabaw gwarantuje aktywną formę wypoczynku zarówno do-
rosłym jak i dzieciom. 
Projekt zakłada montaż następujących urządzeń:
1. Biegacz
2. Orbitrek (urządzenie + pylon)
3. Wioślarz (urządzenie + pylon)
4. Podciąg nóg (urządzenie + pylon)
5. Ławka (urządzenie + pylon)
6. Wyciąg górny (urządzenie + pylon)
7. Wahadło (urządzenie + pylon)
8. Koła tai chi małe (urządzenie + pylon)
9. Narciarz (urządzenie + pylon)
10. Motyl (urządzenie + pylon)

20. Promocja miasta i regionu poprzez organizację  
I Maratonu Bełchatowskiego

Szacunkowy koszt: 20.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 80.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren Miasta Bełchatów/ ewentualnie teren gminy Bełchatów/ czy Powiatu 
bełchatowskiego.

Opis projektu:

Założeniem projektu jest zorganizowanie na terenie miasta (ewentualnie rów-
nież w granicach gminy czy powiatu) biegu maratońskiego.

21. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla  
Olsztyńskie poprzez budowę progu zwalniającego.

Szacunkowy koszt: 3.500,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

W ciągu ulicy Olsztyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Wielkopolską (od stro-
ny północnej).

Opis projektu:

Projekt polega na budowie progu zwalniającego(do prędkości bezpiecznej 
przejazdowej ok. 40 km/h) na wyżej wymienionym skrzyżowaniu.

22. Wymiana stolarki okiennej i naprawa dachu w budynku 
schroniska dla bezdomnych

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Budynek schroniska dla bezdomnych ul. Czapiniecka 7 A

Opis projektu:

Wymianie podlegałoby 39 okien w części parterowej budynku schroniska dla 
bezdomnych oraz naprawa dachu.
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23. Renowacja nawierzchni drogi osiedlowej od I wjazdu od 
ronda na Os. Dolnośląskie do bloku 102

Szacunkowy koszt: 80.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 200.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Bełchatów wjazd na os. Dolnośląskie od strony ul. Wolska Polskiego (dz. 
528/21 i 645/2 obr. 12 m. B-towa).

Opis projektu:

Działania polegać będą na wymianie nawierzchni asfaltowej w pasie drogi 
osiedlowej po wcześniejszym frezowaniu od bl. 102 do wjazdu  z osiedla na 
ul. W. Polskiego.

24. 

Remont chodnika przed blokiem ul. Paderewskiego 6 po-
legający na wymianie starych, popękanych płyt chodni-
kowych na kostkę betonową wraz z wymianą obrzeży, 
budowa nowych miejsc parkingowych w okolicy bloków 
ul. Paderewskiego 6, 8 i 10 i modernizacja oświetlenia 
parkingu przy garażach.

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 150.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
przy blokach ul. Padarewskiego 6, 8, 10.

Opis projektu:

Wymiana płyt chodnikowych na kostkę betonową przed blokiem ul. Paderew-
skiego 6 oraz chodnika biegnącego w stronę garażu.
Budowa dodatkowych miejsc parkingowych. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego na parkingu przy garażach.

25. 

Budowa pomnika dla najmłodszych bohaterów miasta 
Bełchatowa upamiętniający niebezpieczną walkę organi-
zacji podziemnej pod kryptonimem „AZ” w składzie: M. 
Pawelczyk,   W. Bukowski, K. Kucharski, H. Klaczyński, 
M. Jaguś, J. Lubiszewski, J. Urbański, J. Bańkowski, M. 
Szyc, J. Sadurski, J. Zaręba. Młodzi uczniowie od 13-15 
lat byli więzieni za walkę p-ko Stalinowi i okupacji So-
wieckiej, za walkę o „WOLNĄ POLSKĘ” 

 Szacunkowy koszt: 20.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Być może najlepiej w miejscu gdzie składaliśmy przysięgę na śmierć i ży-
cie! - a więc w miejscu gdzie kiedyś stał kościół: - jest to działka 65 obręb 
10. Mógłby również powstać w pobliskim parku, być może, lub niewielkim 
skwerku, tuż obok budynku „OCEAN” i naprzeciw biura „VECTRA”.

Opis projektu:

Projekt powinien być symboliczny i bardzo znaczący dla wielu przyszłych po-
koleń odrywający wielką odwagę i zwycięstwo małoletnich chłopców nad re-
żimem komunistycznym. Koszt budowy wyniesie ok. 20.000,00 zł. W skład 
materiałów wchodzą: 11 szt. Kamieni tzn. tyle ile było członków naszej orga-
nizacji, 5 szt. kamieni o podobnej i przybliżonej wielkości ok. 70-80 cm śred-
nicy, 5 szt. kamieni o podobnej i zbliżonej wielkości o mniejszej średnicy po 
ok. 55-60 cm. Następnie 1 kamień stanowiący wierzchołek należy dobrać i do-
pasować do otworu utworzonego przez „piramidę”. Cała piramida musi trwa-
le i mocno stanąć na fundamencie stanowiącym podstawę całego pomnika, na 
którym należy umieścić tablicę z wymienionymi już nazwiskami. Do projek-
tu załączam własnoręczne szkice co nie oznacza, że pomysł projektu może 
nie być poddany pomysłodawcom przez organ powołany do realizacji tego za-
miaru.

26. Wykonanie nowej nakładki asfaltowej w obrębie  
os. Dolnośląskie 105, 106, 107, 108

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 200.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

wokół bloków 105, 106, 107, 108.

Opis projektu:

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej wokół budynków os. Dolnośląskie 105, 
106, 107, 108 , wraz z wymianą krawężników ulicznych

27. Wyposażenie przystanków autobusowych przy ul. Pabia-
nickiej w wiaty dla użytkowników komunikacji zbiorowej

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 50.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
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Bełchatów, przystanki autobusowe przy ul. Pabianickiej, ozn. Jako MZK 
PGM i MZK LOK, po obu stronach ulicy; w sumie 4 przystanki.

Opis projektu:

Celem projektu jest wyposażenie przystanków autobusowych przy ulicy Pabia-
nickiej w lokalizacji j.w. w wiaty przystankowe, służące użytkownikom komu-
nikacji zbiorowej do ochrony przed niekorzystnymi czynnikami atmosferyczny-
mi takimi jak: deszcz, śnieg, wiatr itp. Istniejące przystanki autobusowe przy 
ul. Pabianickiej są przygotowane do zabudowy przez wiaty przystankowe o wy-
miarach 5,0 x 1,5 m. Należy je wyposażyć w typowe wiaty przystankowe, o 
konstrukcji metalowo - szklano - poliwęglanowej, powszechnie występujące na 
rynku. Koszt jednej wiaty to ok. 25 tys zł; koszt 4 szt. to ok. 100 tys. (na pod-
stawie ofert w Internecie, np. gablotikon.pl, okazje.info.pl).

28. 
Bezpieczne Miasto - AED w Bełchatowie
Instalacja sytemu Automatycznych Defibrylatorów  
Zewnętrznych na terenie miasta.

Szacunkowy koszt:  165.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Teren miasta Bełchatowa, wybrane punkty o zwiększonej ilości osób przeby-
wających. 
Przykładowe lokalizacje: Plac Narutowicza (na zewnątrz budynku), Targowi-
sko Miejskie (na zewnątrz budynku), park Olszewskiego (stojak), park A. Mic-
kiewicza (stojak), komenda Policji (na zewnątrz budynku), hala energia (na 
zewnątrz budynku), hala sportowa (na zewnątrz budynku), centra handlowe 
(na zewnątrz budynków) E. Leclerc, Kaufland, galeria Olimpia, okolice kościo-
ła na os. Dolnośląskim (stojak).

Opis projektu:

Projekt Bezpieczne Miasto - AED w Bełchatowie jest projektem, który doty-
czy zakupu i rozlokowania 11 defibrylatorów typu AED na terenie miasta Beł-
chatowa w miejscach publicznych. Realizacja projektu poprawi bezpieczeń-
stwo mieszkańców miasta poprzez ułatwienie szybkiego dostępu do urządze-
nia ratującego życie jakim jest Automatyczny defibrylator.
Defibrylator AED jest urządzeniem, które w przypadku nagłego zatrzymania krąże-
nia (utraty przytomności, zawału, arytmii ) pozwala, na powrót rytmu serca do pra-
widłowego funkcjonowania. Obsługa defibrylatora AED nie wymaga specjalistycznej 
wiedzy medycznej. Defibrylator AED może być obsłużony przez każdego, pod warun-
kiem postępowania zgodnie z jego instrukcją głosową. W każdym punkcie ulokowa-
nia AED dla ułatwienia będzie znajdować się dodatkowo ulotka (schemat) informują-
cy o procedurze użycia urządzenia w celu ratowania ludzkiego życia. 

 Uzupełnieniem projektu jest zintegrowany z AED system powiadamiania 
pogotowia i innych służb (np. straż miejska, lekarze, ratownicy lub wyznaczo-
ne osoby) o użyciu defibrylatora. Dodatkowa funkcjonalność zapewni szyb-
sze działanie i bardziej kompleksowe reagowanie służb medycznych w mo-
mentach zagrożenia dzięki komunikatowi o użyciu AED w konkretnym punk-
cie miasta.

29. Siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw wkomponowane  
w tereny zielone.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 230.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Tereny zielone za blokiem numer 306 na osiedlu Dolnośląskim.

Opis projektu:

Wniosek zakłada wybudowanie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw wkom-
ponowanych w terenie zielone za blokiem numer 306 na osiedlu Dolnośląskim. 
Wybudowanie siłowni zewnętrznej składającej się z kilkunastu urzadzeń do 
ćwiczeń oraz placu zabaw dla dzici wkomponowanych w tereny zielone. Bę-
dzie to miejsce gdzie mieszkańcy Bełchatowa będą mogli aktywnie spędzać 
czas. Poprawi się estetyka osiedla. Przybędzie nowe miejsce do zabawy dla 
najmłodszych.

30. Miejska Pneumatyczna Strzelnica Rekreacyjno-Sportowa 
„SOKOLIK”

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
PGM ul. Czyżewskiego 7 97-400 Bełchatów (lub inna lokalizacja spełniająca 
wymagania dla tego projektu).

Opis projektu:
Strzelnica - zaadaptowany zamknięty obiekt przystosowany do strzelań re-
kreacyjno - sportowych z wiatrówek o Ek wystrzeliwanego śrutu do 7,5J (w 
myśl ustawy o broni i amunicji z 1999 roku nie będących bronią pneumatycz-
ną). Pomieszczenie główne o wymiarach ok. 12 -14 metrów długości, na 8,5 
do 12,5 metrów szerokości. Dodatkowe pomieszczenia mogące służyć jako so-
cjalne, sędziowskie, biuro obsługi zawodów, ubikacje, magazyn na wyposaże-
nie ruchome strzelnicy.  
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Strzelnica: od 8 do 12 stanowisk strzeleckich, wyposażona w elektromechaniczne 
transportery tarcz, kulochwyty, stoły, krzesła, oświetlenie stanowisk i tarcz. Do-
datkowo zakup: 5 - 6 pistoletów pneumatycznych systemu PCA np. HW-40 (cena ok. 
400 PLN) lub MP-46M (cena ok. 2000 PLN za sztukę) oraz 5-6 wiatrówek długich (ka-
rabinków) sprężynowych np. Slavia 631 (koszt ok. 700 PLN za sztukę). Strzelnica po-
winna mieć proporcjonalną do ilości stanowisk elektromechanicznych transporte-
rów tarcz, koszt jednego „tarczociągu” renomowanej firmy Johannsen to ok. 1500 
PLN za sztukę. Do celów strzelań rekreacyjnych strzelnica powinna posiadać mini-
mum dwa metalowe kulochwyty biathlonowe, koszt jednej sztuki ok. 110 PLN. Tar-
cze strzeleckie i śrut do wiatrówek ok. 2000 PLN. Jedno elektroniczne urządzenie 
treningowe SCATT USB do pneumatycznych i elektronicznych strzelań tarczowych 
10 metrów - koszt ok. 4650 PLN. Strzelnica powinna być wyposażona w całodobo-
wy monitoring i zabezpieczenia antywłamaniowe.
Będzie ona służyć do strzelań rekreacyjnych, treningu i przeprowadzania 
sportowych zawodów strzeleckich. Strzelnica pneumatyczna do swojej dzia-
łalności nie potrzebuje licencji PZSS, w oparciu o licencje działają kluby lub 
sekcje strzeleckie.
Dla strzelnicy pneumatycznej wykonany może być projekt budowlany bez 
uzgodnień. Uzgodnienia (część) i pozwolenia są niezbędne dopiero przy bu-
dowie strzelnicy dla broni palnej. Przewidywany całoroczny koszt jej utrzy-
mania: czynsz, ogrzewanie, oświetlenie, monitoring itp. ok. 20 000 PLN. 

31. Wykonanie monitoringu przed budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym os. Okrzei bl. 2 w Bełchatowie

Szacunkowy koszt: 75.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 200.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny os. Okrzei bl. 2 w Bełchatowie na całej 
długości budynku.

Opis projektu:

Wykonanie linii zasilającej monitoring do rozdzielni, wykonanie zasilania po-
szczególnych kamer od rozdzielni zasilająco-sterującej, posadowienie i zasi-
lanie rozdzielni. Linie zasilające prowadzone będą w ziemi do poszczególnych 
kamer w zależności od potrzeb. Wykonanie stanowiska monitoringu.

32. Monitoring miejski obejmujący budynek Os. Okrzei 4 
oraz pobliskie ul. Okrzei i ul. Dąbrowskiego

Szacunkowy koszt: 30.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora 

 Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren przy budynku Os. Okrzei 4 – głównie od strony północnej, obejmujący 
wjazdy na osiedle od ul. Okrzei i hali Energia.

Opis projektu:

Umiejscowienie 3 kamer przeznaczonych do obserwacji terenu (w tym drogi 
wzdłuż budynku) położonego pomiędzy budynkiem a ul. Dąbrowskiego i wjaz-
dami na osiedle oraz najbliższego skrzyżowania - wyjazdu z osiedla na bar-
dzo ruchliwą ul. Okrzei oraz rejon przystanku autobusowego przy ul. Dąbrow-
skiego przy Szkole Podstawowej. Podłączanie obrazu z kamer do sieci moni-
toringu miejskiego.

33. Remont uliczek osiedlowych  
- nawierzchni i chodników

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

ulice: Dzika, Jaworowa, Jagodowa oraz asfaltowe części Kalinowej, Malino-
wej i Poziomkowej.

Opis projektu:

Ulice (Dzika, Jaworowa, Jagodowa oraz asfaltowe części Kalinowej, Malino-
wej i Poziomkowej) nie były remontowane od chwili ich utworzenia w latach 
80-tych. Łatanie dziur dało w efekcie katastrofalny stan nawierzchni. Wymia-
na nawierzchni konieczna jest tylko tam gdzie jest ona asfaltowa. Część łych 
ulic jest dokończona w kostce i remontu nie wymaga. Bezwzględnie koniecz-
na jest również wymiana chodników przyległych do wymienionych ulic. Po-
wstały one w latach 80-tych i są całkowicie zdewastowane. W znaczącej czę-
ści mieszkańcy za własne pieniądze wymienili chodniki przed swoimi posesja-
mi. I tam wymiana chodników nie jest konieczna.

34. Wymiana nawierzchni chodnika z płyt betonowych  
na kostkę brukową – odcinek przy ul. Zamoście.

Szacunkowy koszt: 6.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: ok. 50.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Bełchatów, ul. Zamoście, odcinek chodnika przy posesjach o numerach 7, 9, 11 
(przy skrzyżowaniu ulic – Wojska Polskiego, Zamoście i Al. A. M. Ampere’a) 
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 Opis projektu:

Demontaż zużytych płyt betonowych, chodnikowych, ułożenie chodnika z 
kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami. Wymiary odcinka chodni-
ka do remontu o powierzchni 102 m ² [szerokość (bez krawężnika) – 2 m, dłu-
gość (w zaokrągleniu) 51m]. Remont obejmuje również regulacje dwóch stu-
dzienek.

35. „Urwisowo” Plac zabaw dla dzieci. 
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł 
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Osiedle Olsztyńskie, teren zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Mazurskiej 
i Mazowieckiej o powierzchni 14 arów. Właścicielem terenu jest miasto Beł-
chatów. Wskazany przez nas teren jest bardzo atrakcyjny, wystarczająco 
duży na budowę placu zabaw. Jest usytuowany w spokojnej, zadbanej, oto-
czonej zielenią części osiedla. Znajduje się przy skrzyżowaniu ulic osiedlo-
wych, mało uczęszczanych przez auta. Jego lokalizacja umożliwi bezproble-
mowe dojście nawet z dalszej części osiedla.

Opis projektu:

Budowa placu zabaw, który zapewni dzieciom swobodną i bezpieczną zaba-
wę na świeżym powietrzu. 
Plac zabaw powinien być wyposażony w:                                                                                                                                               
▪ piaskownicę
▪ zjeżdżalnie
▪ huśtawki
▪ drabinki
Plac zabaw powinien mieć utwardzoną powierzchnię, pokrytą odpowiednim 
materiałem.
Ze względu na bezpieczeństwo przebywających tam dzieci powinien być 
ogrodzony. Uniemożliwi to przedostawanie się na teren placu zwierzętom 
zwłaszcza psom.
Na wyposażeniu powinno znaleźć się kilka koszy na śmieci, co ułatwi utrzy-
manie w czystości obiektu.
Oczywiście nie można zapomnieć o zamontowaniu kilku ławek, na których 
będą mogły odpocząć osoby pilnujące dzieci.
Wszystkie urządzenia na placu zabaw muszą mieć odpowiednie atesty i po-
winny być wykonane z solidnych materiałów, co umożliwi długotrwałe ich 
użytkowanie.
Odpowiednio wysoka jakość urządzeń sprawi, że nie będą one wymagały na-
praw, a ewentualnie okresowej kontroli.

36. 
Modernizacja chodnika przy bloku nr 12 stanowiącego 
dojście do Przedszkola nr 6 wraz z utwardzeniem części 
działki pod parking

Szacunkowy koszt: ok. 80.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 100.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Działka nr 382/1 obręb 14 w Bełchatowie

Opis projektu:

Celem projektu jest modernizacja istniejącego chodnika stanowiącego doj-
ście do bloku nr 12 przy ul Budryka, jak i dojście do Przedszkola nr 6 oraz 
utwardzenie części placu w celu stworzenia miejsca do postoju pojazdów. 
Istniejący stan chodnika nie pozwala na bezpieczne poruszanie się po nim, 
a zwłaszcza małych dzieci idących do przedszkola. Utwardzenie placu, na 
działce w celach parkingowych jest konieczne, ponieważ mieszkańcy bloku 
nr 12 nie mają parkingu, a parking istniejący przy przedszkolu nie jest w sta-
nie zapewnić wystarczającej ilości i miejsc zwłaszcza w porach funkcjonowa-
nia przedszkola.

37. Sportowy duch Bełchatowa  
– dba o zdrowie i tworzy wspólnotę.

Szacunkowy koszt: 60.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 70.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Lokalizacja 0 osiedle Olsztyńska – ul. Wspólna Wspólna plac  
przy Miejskiej Straży Pożarnej.

Opis projektu:

Stworzenie w ramach bardzo dużego osiedla miejsca pozwalającego na ak-
tywny odpoczynek na świeżym powietrzu. 
▪ wyodrębnienie przez Urząd miejsca pod siłownię, 
▪ przygotowanie przez zieleń miejską nasadzeń, które sprawiłyby że prze-

strzeń stała by się bardziej przyjazna, 
▪ zlecenie wykonania siłowni - firmy specjalizujące się w przygotowaniu siłow-

ni zajmują się wdrożeniem od A-Z - dostarczają urządzenia, przygotowują 
nawierzchnię. 

Projekt dzięki oparciu o rozwiązania gotowe, pozwala na szybką realizację. 
Szacunkowy czas wdrożenia to ok. 12 tygodni. 
Dzięki położeniu siłowni bardzo blisko straży pożarnej, mamy pewność, że plac 
będzie pod „dobrym okiem”. Dzięki czemu będzie długo spełniał swoje zadania.
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38. Zaparkuj bezpiecznie przed domem, przedszkolem, szkołą.
Szacunkowy koszt: 10.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 100.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Ciąg komunikacyjny pomiędzy szkołą, przedszkolem, a blokiem mieszkalnym 
na osiedlu Binków przy ulicy Witolda Budryka 12. Obszar zieleni, niezadrze-
wiony, położony w klinie pomiędzy ulicą W. Budryka, a blokiem nr 12.

Opis projektu:

Projekt dotyczy przekształcenia części terenu zieleni na miejsca parkingowe. 

39. Bełchatowski Rower Miejski  
– System Ekologicznej Komunikacji Miejskiej

Szacunkowy koszt: 400.000,00 zł - zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Miasto Bełchatów-szczegółowe rozmieszczenie stacji dokujących na rowery usta-
lone będzie po konsultacjach społecznych z mieszkańcami miasta Bełchatowa.

Opis projektu:
Bełchatowski Rower Miejski to innowacyjne rozwiązanie, którego celem jest 
powstanie w naszym mieście systemu publicznych rowerów miejskich.
Budowa infrastruktury rowerowej oraz upowszechnienie tej formy aktywności 
doprowadzi do postrzegania ruchu rowerowego jako zdrowego, taniego, eko-
logicznego, lecz przede wszystkim alternatywnego środka transportu. W przy-
padku naszego miasta, aby system funkcjonował optymalnie, tego typu inwe-
stycję należy podzielić na trzy etapy. 
W pierwszym etapie należałoby opracować pełną dokumentację oraz analizę 
takiej inicjatywy. W ramach tego etapu trzeba również zaplanować miejsca za-
instalowania pierwszych czterech stacji dokujących na rowery miejskie. Opty-
malnym rozwiązaniem wydaje się rozstawienie 10 rowerów na każdej stacji do-
kującej. W każdej stacji dokującej musiałoby znajdować się 20 stojaków, na 
których można byłoby swobodnie zostawiać rowery.
Realizacja następnych etapów wiązałaby się z zainteresowaniem tego typu lo-
komocji wśród lokalnej społeczności. Docelowo w ramach etapu 2 należałoby 
zainstalować następne dwie stacje dokujące. Na każdej z nich należałoby rów-
nież ustawić 10 rowerów oraz zaplanować miejsce na 20 stojaków. Trzeci etap 
wiązałby się z zainstalowaniem następnych 2 stacji dokujących, na których 
łącznie znajdowałoby się 20 rowerów oraz 40 stojaków.
Przy realizacji tego projektu, jako innowacyjnego, można pozyskać środki z 
Unii Europejskiej na część realizacji tej inwestycji. Rozłożenie prac na poszcze-
gólne etapy daje możliwość przeciągnięcia tej inwestycji w czasie, a także 
ewaluacji zaplanowanych działań i wprowadzenie ewentualnych zmian.

40. 

Adaptacja pomieszczeń oraz placu przy Publicznym Gim-
nazjum nr 3 w Bełchatowie w celu prowadzenia szkoleń 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz 
egzaminowania kandydatów na prawo jazdy kat. AM, B.

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie

Opis projektu:

Adaptacja pomieszczeń będzie służyła realizacji szkoleń z zakresu  BRD dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Część pomieszczeń 
zostanie udostępniona na potrzeby filii Word Piotrków Tryb. W celu prowadze-
nia egzaminów na prawo jazdy w zakresie prawa jazdy Kat. AM, B. 
Plac utworzony przy PG NR 3 zostanie przystosowany do egzaminowania  kan-
dydatów na kierowców w zakresie Kat. AM oraz B, ponadto będzie służył 
uczniom do ćwiczeń manewrów oraz zadań egzaminacyjnych.

41. „Rodzinnie, zdrowo i sportowo. Wspólne weekendy z AS-em”.
Szacunkowy koszt: 35.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autor

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Projektem „Rodzinnie, zdrowo i sportowo. Wspólne weekendy z AS-em” 
chcielibyśmy zachęcić dzieci, młodzież oraz dorosłych do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Stąd wszystkie wydarzenia, jakie proponujemy mia-
łyby się odbywać na miejskich obiektach sportowych i rekreacyjnych. Mowa 
m.in. O takich obiektach jak: skatepark, boiska wielofunkcyjne, place za-
baw, siłownia zewnętrzna, orliki, miejskie korty tenisowe, parki.

Opis projektu:

Zachęcenie bełchatowian do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz pro-
mocja i zaprezentowanie, jak w ciekawy sposób można korzystać z miejskich 
obiektów sportowo-rekreacyjnych - to dwa główne założenia projektu „Ro-
dzinnie, zdrowo i sportowo. Wspólne weekendy z AS-em”. Aby zrealizować 
wspomniane wcześniej założenia Stowarzyszenie planuje zorganizować cykl 
imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Wydarzenia miałyby odby-
wać się w weekendy, kiedy to większość osób ma wolny czas - dzięki temu w 
naszych imprezach będą mogły uczestniczyć całe rodziny. Warto dodać, że 
uczestnictwo w projekcie będzie bezpłatne. Planujemy, że w ramach projek-
tu odbędzie się około jedenastu spotkań sportowo-rekreacyjnych. 
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 Pierwsze z nich - inaugurujące cały cykl, miałoby się odbyć już 14 czerwca. 
Z kolei ostatnie - zamykające projekt,12 października. Z przedstawionego har-
monogramu wynika więc, że wydarzenia będą się odbywać przez cały sezon 
letni. Organizując wydarzenia będziemy korzystać z miejskich obiektów - m.in. 
orlików, miejskich kortów tenisowych, placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych 
czy innych miejsc uwzględnionych w podpunkcie 2 niniejszego formularza. Im-
prezy będą dla bełchatowian okazją do poznania różnorodnych sportów. Dyplo-
mowani instruktorzy zademonstrują m. in. takie dyscypliny sportowe, jak fit-
ness, tenis ziemny, street workout, piłka nożna, piłka plażowa, koszykówka i 
wiele innych. Pokażą także, że do ich uprawiania można wykorzystać obiek-
ty sportowo-rekreacyjne, które znajdują się na terenie naszego miasta. Prze-
widzieliśmy także wiele atrakcji dodatkowych - oczywiście wszystko na świe-
żym powietrzu. Wśród nich m. in. bicie rekordu Guinessa, karaoke dla dzieci, 
zabawy ruchowe. Wszystkie wydarzenia dopełni oprawa muzyczna. Uczestnicy 
będą mogli również liczyć na drobny poczęstunek - dania z grilla. 

42. Piknik „Śniadanie na trawie”
Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 60.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Park wokół muzeum. Najlepiej miesiące letnie (czerwiec – wrzesień 2014 r. 
Lub już 2015 r.) niedziela.

Opis projektu:

Piknik, impreza integracyjna mieszkańców Bełchatowa pt. Śniadanie na tra-
wie, który rozpoczyna się wspólnym, koszyczkowym śniadaniem i trwa kilka 
godzin. „Śniadaniu na trawie” towarzyszą imprezy, stoiska wystawowe i pre-
zentacje firm i organizacji. W pikniku aktywny udział biorą przedstawiciele 
samorządu, radni, którzy mają możliwość bezpośredniego spotkania z szero-
ką rzeszą bełchatowian. Piknik daje możliwość edukacji społecznej obywate-
li dotyczącej budżetu obywatelskiego. Zaprezentowania zwycięskiego pomy-
słu. Przybliżenia idei.
Pomysły” Śniadania na trawie” pochodzi z Torunia. Tam śniadanie na trawie 
odbywa się w 2014 r już po raz siódmy. Zachęcamy do zapoznania się z pomy-
słem pod linkiem http://pzr.org.pl/juz-po-raz-6-sniadanie-na-trawie/

43. Smsowy system powiadamiania mieszkańców Bełchatowa
Szacunkowy koszt: 20.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 

 Zasięg realizacji projektu dotyczy mieszkańców Bełchatowa (i nie tylko), 
którzy zarejestrują się w SMS-owym systemie powiadamiania. Lokalizacja i 
obszar jest trudny do jednoznacznego określenia. Wymiernym wskaźnikiem 
może być liczba osób, które zarejestrują się w systemie. To jest uzależnione 
od kampanii promującej system. 

Opis projektu:

Projekt zakłada uruchomienie przez Samorząd Miasta Bełchatowa profesjo-
nalnego systemu teleinformatycznego służącego do ostrzegania i informowa-
nia mieszkańców za pomocą telefonów komórkowych. Podobne inicjatywy 
powstały w różnych miastach Polski i cieszą się dużą popularnością wśród 
mieszkańców. Projekt zakłada zakup oprogramowania, które wybrane będzie 
w drodze konkursu. Koszt projektu powinien obejmować także promocję sys-
temu wśród mieszkańców.

44. Piknik „Śniadanie na trawie”
Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 60.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Park wokół muzeum.  
Najlepiej miesiące letnie (czerwiec – wrzesień 2014 r. Lub już 2015 r.)  
niedziela.

Opis projektu:

Piknik, impreza integracyjna mieszkańców Bełchatowa pt. Śniadanie na tra-
wie, który rozpoczyna się wspólnym, koszyczkowym śniadaniem i trwa kilka 
godzin. „Śniadaniu na trawie” towarzyszą imprezy, stoiska wystawowe i pre-
zentacje firm i organizacji. W pikniku aktywny udział biorą przedstawiciele 
samorządu, radni, którzy mają możliwość bezpośredniego spotkania z szero-
ką rzeszą bełchatowian. Piknik daje możliwość edukacji społecznej obywate-
li dotyczącej budżetu obywatelskiego. Zaprezentowania zwycięskiego pomy-
słu. Przybliżenia idei.
Pomysły” Śniadania na trawie” pochodzi z Torunia. Tam śniadanie na trawie 
odbywa się w 2014 r już po raz siódmy. Zachęcamy do zapoznania się z pomy-
słem pod linkiem http://pzr.org.pl/juz-po-raz-6-sniadanie-na-trawie/

45. „Pij wodę – będziesz zdrowszy” 
Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 
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 1) Orlik przy SP 12/ PG 4, ul. Budryka 7 (Binków) 2) Orlik przy SP 3, ul. 
Sienkiewicza 25 (Osiedle POW) 3) Orlik przy SP 8, os. Dolnośląskie 112 A 4) 
Orlik przy SP 5 ul. Szkolna 10 (Grocholice) 5) Zagospodarowanie Osiedlo-
wych Stref Integracji i Aktywności pomiędzy os. Okrzei a os. Słonecznym 6) 
Zagospodarowanie Osiedlowych Stref Integracji i Aktywności na os. Przyto-
rze, teren pomiędzy blokami 1, 3, 6. 7) Zagospodarowanie Osiedlowych Stref 
Integracji i Aktywności os. Dolnośląskie, tereny od bloku 111 do 104 i jego 
okolic.   

Opis projektu:

Wzorem innych miast Europy proponujemy, aby w miejscach aktywności fi-
zycznej bełchatowian powstały zdroje - punkty czerpania wody pitnej. Będą 
służyły gaszeniu pragnienia min. podczas aktywności fizycznej. Proponujemy, 
aby zdroje powstały w siedmiu punktach miasta, w wybranych ogólnodostęp-
nych obiektach sportowych.
Zdroje będę służyć w miesiącach letnich. Natomiast zimą ich konstrukcja po-
winna być w części demontowana. ( Podobnie jak w Gdańsku) Powinny speł-
niać wymogi higieny i bezpieczeństwa oraz być wyraźnie oznaczone. Informa-
cje o usytuowaniu zdrojów powinny znaleźć się również przy pobliskich ścież-
kach rowerowych.
Zdroje należy podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokładne umiejsco-
wienie na wymienionych lokalizacjach powinno z kolei zleżeć od możliwości 
technicznych terenu, aby zminimalizować koszty realizacji zadania.

45. Monitoring zanieczyszczenia powietrza nad Bełchatowem. 
Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Miasto Bełchatów

Opis projektu:

Monitoring zanieczyszczeń powietrza metalami ciężkimi, rtęcią ponieważ do 
tej pory nie ma pomiaru zawartości oparu rtęci w powietrzu, który jest naj-
groźniejszy dla życia ludzkiego.

46. 
„Poezja łączy pokolenia” 29-30.XI 2014 roku z okazji  
przypadającej w dniu 27.XI. 159 rocznicy śmierci  
Adama Mickiewicza

Szacunkowy koszt: 35.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora 

 Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miejskie Centrum Kultury, Plac Narutowicza i jego okolice, Liceum Ogólno-
kształcące im. W. Broniewskiego. 

Opis projektu:

Całodzienne czytanie przez bełchatowian „Pana Tadeusza”.
Warsztaty poetyckie prowadzone przez Panów - Jacka Cygana i Jana Wołka. 
Jest wstępna zgoda. Konkurs na „Wiersz o Bełchatowie”.
Recital Manny Banaszak i Janusza Strobla. Jest wstępna zgoda.
Zachęcanie przez wolontariuszy uczestników zamierzenia i przechodniów do 
czytania wierszy. 

47. Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną
Szacunkowy koszt: ok. 300.000,00 zł 
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Wnioskujemy o zrealizowanie projektu w Bełchatowie na osiedlu Okrzei po-
między blokami 3 i 4, na działce o nr 614/185 o pow. ok. 2000M² będącej wła-
snością Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W pobliżu znajdują się In-
tegracyjne Przedszkole Samorządowe nr 3 (os. Okrzei 15A) oraz Szkoła Pod-
stawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 1 (ul. Dąbrowskiego 11).

Opis projektu:

Propozycja projektu dotyczy zagospodarowania terenu o pow. o pow. ok. 2000 
m2 i obejmuje stworzenie placu zabaw wyposażonego w elementy rekreacyjne 
i gimnastyczne przystosowane do różnych grup wiekowych i możliwości fizycz-
nych, zapewniające bezpieczeństwo dla jego użytkowników, poczynając od ma-
luchów do nastolatków po osoby niepełnosprawne i starsze, obejmujące m.in.:
▪ Zbudowanie placu zabaw z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa, wyposażo-
nego w bezpieczne zestawy spełniające odpowiednie normy, odpowiadające do-
celowej grupie użytkowników m. in. drabinki, karuzele, zjeżdżalnia, bujaki itp.
▪ Wyrównanie terenu i wykonanie odpowiednich nawierzchni przystosowa-
nych do zainstalowanych elementów np. zastosowanie bezpiecznego synte-
tycznego podłoża dla najmłodszych
▪ Zapewnienie miejsca do odpoczynku opiekunom i matkom małych dzieci po-
przez wyposażenie w ławki i inny potrzebny sprzęt np.: kosze, stojaki na ro-
wery dla mobilnych rodziców i opiekunów
▪ Stworzenie siłowni po chmurką dla seniorów i innych osób zainteresowanych 
powrotem do aktywności fizycznej. Optymalny zestaw siłowni składa się z: 
biegacza, orbitrerka, wioślarza, rowerka, twistera, drążków do podciągania, 
motyla, trenażera nóg i rąk, wahadła wyciągu górnego itp. 
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 • Wykonanie ogrodzenia oddzielającego plac od sąsiadującego parkingu i 
zapewniające odizolowanie terenu od zwierząt domowych zanieczyszczają-
cych piaskownice
• Monitorowanie wizyjne terenu (kamera z podczerwienią) w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnego zniszczenia wykonanych konstrukcji

48. 
Integracyjna podróż z tańcem dla osób niepełnospraw-
nych: osób niewidomych, z zespołem Downa, poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich oraz kobiet Amazonek.

Szacunkowy koszt: 25.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Projekt realizowany w Miejskim Centrum Kultury oraz Warsztatach Terapii 
Zajęciowej w Bełchatowie.

Opis projektu:

Projekt to cykl spotkań, warsztatów, imprez dla osób niepełnosprawnych. Ich ce-
lem jest pokonywanie barier, wyrównywanie szans oraz wspólna integracja uczest-
ników. Zajęcia mają zadanie poprowadzić merytorykę, stabilność, koncentrację 
umysłową oraz psycho-ruchową. Urozmaicić spędzanie wolnego czasu oraz nabyć 
umiejętności tanecznych, podczas wielu spotkań warsztatowych z instruktorami.

49. Zatoczka postojowa (mini parking)
Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Teren zielony niezagospodarowany znajdujący się obok Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 11 naprzeciwko sklepu rowerowego 
„Cris BIKE” ul. Dąbrowskiego 25.

Opis projektu:

Przystosowanie terenu do bezpiecznego dowozu i odbioru uczniów do i ze szkoły. 
Zatoczka postojowa od strony ul. Dąbrowskiego w wymiarach 15-20 m długości.

50. „Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” 

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora 

 Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
Powiat Bełchatowski
Gmina Bełchatów

Opis projektu:

Planowane do realizacji zadanie obejmuje modernizację traktów komunika-
cyjnych zlokalizowanych na terenie największej i strategicznej, specjalistycz-
nej i całodobowej placówki medycznej. Planowane roboty obejmują wymianę 
uszkodzonych nawierzchni i wykonanie nowych przy użyciu kostki brukowej i 
tzw. „dywaników asfaltowych”.

51. „Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w Bełchatowie”
Szacunkowy koszt: 155.000,00 zł 
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
Powiat Bełchatowski
Gmina Bełchatów

Opis projektu:

Planowane do realizacji zadanie obejmuje dokonanie wymiany dźwigu oso-
bowego w Pawilonie A, w którym zlokalizowany jest między innymi: Od-
dział opieki paliatywno-hospicyjnej, Zakład opiekuńczo-leczniczy, Oddział 
obserwacyjno-zakaźny, Oddział dermatologiczny. Szacowany koszt zadania: 
155.000,00 zł. 
W Pawilonie zlokalizowana jest tylko jedna winda, o znacznym stopniu awa-
ryjności. Jest to utrudnienie wymagające szybkiej interwencji, ponieważ pa-
cjenci przebywający w Pawilonie A to osoby w znacznym stopniu niesamo-
dzielne i o ograniczonej możliwości poruszania się, wymagający przemiesz-
czania w pozycji leżącej.

52. PT i budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Warszawskiej 
do ul. Żabiej i fragmentu ul. Żabiej do ul. Nowej

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:
Obręb: 05
Nr. działek: 226/1, 220, 218, 217, 71, 64, 63 
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 Opis projektu:

Realizacja zadania polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej w zakre-
sie projektu i wykonania ciągu pieszo - rowerowego i odcinka ulicy wraz z oświe-
tleniem. Niezbędnym elementem będzie uregulowanie kwestii własności nie-
ruchomości gruntowych dla realizacji inwestycji (wykup, lub zamiana). Pro-
jekt winien uwzględniać budowę kładki na cieku A. Przebieg ciągu pieszo - ro-
werowego może biec po nasypie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Szacowane koszty:
▪ dokumentacja techniczna 50 000 zł
▪ wykup nieruchomości 100 000 zł
▪ budowa ciągu, ulicy wraz z oświetleniem - 350 000 zł
Długość odcinka ok 500 m.

53. 
PT przebudowy ul. Słonecznej i budowy ciągu pieszo 
-rowerowego, skrzyżowań z ulicami przyległymi  
oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Słonecznej. Etap I.

Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb: 05 
Nr. działek: 225, 216/2, 183/10, 986, 916/2, 839, 128/10, 128/8

Opis projektu:

Realizacja zadania polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej prze-
budowy ulicy oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego, skrzyżowań z ulicami 
przyległymi oraz miejsc parkingowych wzdłuż ulicy.
Szacowane koszty:
▪ dokumentacja techniczna 70 000 zł
Długość odcinka ok 500 m.

54. 
PT i budowa chodnika wzdłuż ul. Nowej  
wraz z uzupełnieniem oświetlenia

Szacunkowy koszt: 270.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 350.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Obręb: 05, 06
Nr. działek: 52, 28 

 Opis projektu:

Realizacja zadania polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej i wy-
konaniu chodnika wzdłuż ul. Nowej (bez odcinka już istniejącego od ul. Pił-
sudskiego do ul. Wodnej). Uzupełnienie oświetlenia na odcinku od ul. Żabiej 
do końca ul. Nowej, może odbyć się w formie uzupełnienia lamp na istnieją-
cych słupach.
Szacowane koszty:
▪ dokumentacja techniczna 50 000 zł.
▪ budowa chodnika oraz uzupełnienie oświetlenia- 220 000 zł.
Długość odcinka ok 1170 m.

55. 

Całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej zasi-
lającej i odprowadzającej (łącznie z przyłączami bloków) 
z i do nieruchomości nr: 337, 338, 339, 340 i 341 umiej-
scowionych na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie 

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł 
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany na zachodniej stronie osiedla Dolnośląskiego  
w Bełchatowie, między nieruchomościami nr. 337,  338, 339, 340, 341.

Opis projektu:

Realizację PROJEKTU trzeba rozpocząć od  robót polegających na odkopaniu i 
demontażu istniejących starych instalacji (rur) wodnej, kanalizacyjnej i desz-
czowej. Drugim etapem realizacji PROJEKTU będzie montaż nowych, zmo-
dernizowanych instalacji wodno–kanalizacyjnych. Na zakończenie trzeba wy-
konać prace, które przywrócą tereny zielone i nie tylko do poprzedniego sta-
nu przed remontem.

56. 
Modernizacja nawierzchni drogi i nałożenie nowego  
dywanika asfaltowego wzdłuż nieruchomości nr 341  
na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 350.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 
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 Projekt dotyczy drogi międzyosiedlowej usytuowanej w zachodniej stronie 
osiedla Dolnośląskiego w Bełchatowie, która biegnie od wschodu do zachodu 
wzdłuż nieruchomości nr 341.

Opis projektu:

PROJEKT dotyczy drogi zdewastowanej, miejscami pozapadanej wymagają-
cej gruntownej od podstaw modernizacji .Droga ta jest posadowiona w latach 
1982-1984 na gruncie glinianym .Obecny stan wynika m. in. z intensywności 
jej użytkowania przez ponad trzydzieści lat. Jest drogą tranzytową między 
wschodnią a zachodnią stroną osiedla. Poruszają się po niej nie tylko samo-
chody osobowe ale też dostawcze, które dostarczają towar do pobliskich skle-
pów. Po opadach atmosferycznych na drodze powstają liczne kałuże. Wspól-
nota co roku na bieżąco remontuje chodnik a nie może raz a dobrze tego zro-
bić. Podstawowym warunkiem zakończenia tego problemu jest remont dro-
gi i dzięki temu uzyskany będzie prawidłowy poziom odniesienia do chodni-
ka. Poprzez zapadnięcie drogi uszkodzeniu uległy rury od instalacji sanitarnej 
i deszczowej biegnące w poprzek drogi.
PROJEKT powinien w związku z powyższym objąć od początku kom-
pleksowe zerwanie starej nawierzchni, wymianę uszkodzonych instala-
cji wodno- kanalizacyjnych i deszczowej .W drugim etapie wzmocnienie 
podkładu pod przyszłą nawierzchnię i na koniec położenie nowego dywa-
nika asfaltowego.

57. Oświetlenie ul. Czaplinieckiej
Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

ul. Czapliniecka od ul. Grabowej do wylotu z miasta

Opis projektu:

Budowa linii kablowej i słupów oświetleniowych ok. 10 szt.

58. 
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Św. Faustyny 
Kowalskiej oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy 
ulicami Św. Barbary, Węglową i Św. Faustyny Kowalskiej

Szacunkowy koszt: 70.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 

 Realizacja projektu obejmuje budowę miejsc parkingowych przy Kościele 
Miłosierdzia Bożego, ul. Św. Faustyny Kowalskiej oraz zagospodarowanie tere-
nu w obrębie ulicy Św. Barbary, Węglową i Św.  Faustyny Kowalskiej.
Realizacja projektu obejmować ma otwarte tereny należące do parafii Miło-
sierdzia Bożego, z których korzystać będą wszyscy mieszkańcy. Właściciel te-
renu dobrowolnie przekaże teren pod planowane inwestycje.

Opis projektu:

Projekt zakłada dwie inwestycje. Pierwsza to rozbudowa istniejącego parkin-
gu przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej, w obrębie parafii Miłosierdzia Bożego. 
Rozbudowa polegać ma na powiększeniu istniejącego parkingu o wybudowa-
nie dodatkowych 20 miejsc parkingowych. 
Druga inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu zielonego pomiędzy uli-
cami Św. Barbary, Węglową i Św. Faustyny Kowalskiej. Na zagospodarowanie 
istniejącego terenu składać się ma wyrównanie terenu, założenie trawnika 
oraz posadzenie krzewów i drzew ozdobnych.

59. Rewitalizacja parku wraz z budową placu zabaw  
oraz siłowni

Szacunkowy koszt: ok. 200.000,00 zł 
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 250.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Przy zbiegu ulicy Lipowej i Alei Włókniarzy (koło cmentarza)

Opis projektu:

W parku należałoby naprawić ławki (pomalować). W miejscu wolnym zbudo-
wać plac zabaw. Park posiada boisko do koszykówki oraz do tenisa stołowe-
go. Należałoby odnowić nawierzchnię wraz z renowacją sprzętu sportowego. 
w tej część parku można by było zbudować siłownię, który wraz z resztą in-
frastruktury tworzyłby jedną całość. 
Kilkanaście lat temu istniał również w tym miejscu szalet miejski, zatem rów-
nież można by było dobudować, infrastruktura towarzysząca nadal powinna 
istnieć w tym miejscu.

60. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Szacunkowy koszt: 100.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 300.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu: 
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 Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego 92 A do 
skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej

Opis projektu:

Zaplanowana w ramach przedmiotowego projektu budowa kanałów sanitar-
nych wraz z przykanalikami ma na celu stworzenie możliwości właścicielom 
nieruchomości przyległych włączenia istniejących instalacji sanitarnych w 
zbiorczy, miejski system oczyszczania ścieków komunalnych oraz wykonania 
podłączeń do nieruchomości, w których brakuje lokalnych systemów groma-
dzenia ścieków. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na likwidację nie spełnia-
jących warunków zbiorników bezodpływowych(szamb), szamb lokalnych oraz 
dołów kloacznych, a także na wyeliminowanie „dzikich”przyłączy do kanali-
zacji deszczowej.

61. 

Poprawa jakości życia mieszkańców Bełchatowa, bełcha-
towskich podmiotów gospodarczych i uczestników ruchu 
drogowego, poprzez podwyższenie bezpieczeństwa i 
jego poczucia w drodze zapewnienia skutecznej kontro-
li miejsc publicznych, umożliwiającej wczesne zapobie-
żenie aktom przestępczości pospolitej, wandalizmu, za-
chowaniom aspołecznym i patologicznym - modernizacja 
i rozbudowa monitoringu miejskiego.

Szacunkowy koszt: 145.962,61 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 300.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Bełchatów, centrum miasta, osiedla mieszkaniowe, skrzyżowania ulic (zwłasz-
cza głównych ciągów komunikacyjnych), centrum monitoringu w budynku 
Straży Miejskiej, uliczna sieć światłowodowa, stanowisko podglądowe w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Opis projektu:

Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego: wymiana łączy; rozbudo-
wa stanowiska monitorowania w siedzibie Straży Miejskiej i połączenie go świa-
tłowodem z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie; zainstalowanie kamer 
o parametrach zapewniających jakość obrazu wystarczającą do identyfikacji 
osób i zdarzeń oraz montaż na głównych ciągach komunikacyjnych w kierunku: 
Łodzi (rondo im. R. Traugutta), Piotrkowa Tryb. (skrzyżowanie ulic Piłsudskie-
go i Sienkiewicza), Radomska (skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Al. Wyszyń-
skiego), Wrocławia (skrzyżowanie ulic Lipowej i Al. Wyszyńskiego). 

 Stworzenie możliwości przyszłego połączenia monitoringu miejskiego z 
monitoringiem internetowym Urzędu Miasta Bełchatowa na osiedlu Dolnoślą-
skim oraz monitoringów wspólnot mieszkaniowych, szkół i podmiotów gospo-
darczych - monitorujących przestrzeń publiczną.

62. Montaż systemu monitoringu w osiedlu Binków
Szacunkowy koszt: 500.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Lokalizacja monitoringu obejmować ma ulice, parkingi, domy oraz bloki 
mieszczące się w osiedlu Binków.

Opis projektu:

Projekt montażu systemu monitoringu w osiedlu Binków zakładać ma objęcie 
nadzorem kamer całego osiedla. Docelowo monitoring ma objąć ulice, parkingi, 
domy, wejścia do klatek, place zabaw oraz te rejony, które narażone są niewła-
ściwe wykorzystanie, dewastacje, bądź tam gdzie mieszkańcy osiedla czują się 
niebezpiecznie. Zapis nagrań z kamer ma służyć nie tylko wykrywaniu potencjal-
nych sprawców zdarzeń, jak również ma działać odstraszająco i prewencyjnie.

63. Zagospodarowanie terenów pomiędzy blokami 304, 305, 
306, 314, 315, 319 i 332 na osiedlu Dolnośląskim

Szacunkowy koszt: 407.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 400.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Działki 437/9, 437/11 oraz 434 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie

Opis projektu:

Działki 437/9 i 437/11 oraz 434 pomiędzy blokami 304 i 305: remont istnieją-
cych chodników (położenie kostki brukowej) oraz budowa nowego chodnika na 
tzw. „przedepcie”, demontaż istniejących huśtawek (przestarzałych i niebez-
piecznych), montaż nowych urządzeń zabawowych tworzących mini plac zabaw 
dla dzieci z uwzględnieniem ogrodzonej piaskownicy, wyrównanie terenu z jed-
noczesnym odchwaszczeniem i posianiem trawy. Działka 434: oświetlenie ist-
niejącego parku wraz z remontem chodników z kostki brukowej („parkowej”), 
montaż ławek i koszy na śmieci odnowienie poprzez rekultywację nawierzchni 
boiska z jego ogrodzeniem i montażem piłkochwytów za bramkami, prześwie-
tlenie około 50 sztuk drzew i wymiana klombu w parku, powiększenie górki.
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64. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej
Szacunkowy koszt: ok. 12.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 15.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren sportowy przy Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
ul. Edwardów 5

Opis projektu:

Boisko plażowe przede wszystkim pozwoli urozmaicić ofertę zajęć szkolnych. 
Będzie służyło  również osobom w każdym wieku by wrócić do zdrowego i ak-
tywnego stylu życia lub utrzymywać obecny stan aktywności ruchowej. 
Korzystanie z powstałego boisko jest przyjemne i dostępne dla każdego, a jedno-
cześnie daje możliwość dbania o siły witalne, kondycję i sylwetkę. Jest  połącze-
niem aktywności fizycznej z możliwością przebywania na świeżym powietrzu.  
Projekt dotyczy budowy  boiska do piłki siatkowej plażowej.

65. Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal
Szacunkowy koszt: ok. 80.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren sportowy przy Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
ul. Edwardów 5

Opis projektu:

Bieżnia przede wszystkim pozwoli urozmaicić ofertę zajęć szkolnych. Będzie 
służyło  również osobom w każdym wieku by wrócić do zdrowego i aktywnego 
stylu życia lub utrzymywać obecny stan aktywności ruchowej. 
Korzystanie z powstałej bieżni jest przyjemne i dostępne dla każdego, a jed-
nocześnie daje możliwość dbania o siły witalne, kondycję i sylwetkę. Jest  po-
łączeniem aktywności fizycznej z możliwością przebywania na świeżym po-
wietrzu.  
Projekt dotyczy budowy  bieżni zakończonej skocznią w dal.

66. Zorganizowanie i zrealizowanie podmiotu gospodarczego: 
Spółdzielcze Centrum Usług Chałupniczych w Bełchatowie.

Szacunkowy koszt: 300.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora 

 Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miejscem realizacji projektu jest miasto Bełchatów. Wytwórcy produktów i 
usług działają we własnych zasobach mieszkalnych i na własnym sprzęcie w 
oparciu o zasadę chałupnictwa. Jedynym obiektem, który miałby być udo-
stępniony przez Urząd Miasta jest sala wystawienniczo handlowa do ekspo-
zycji produktów i wyrobów oraz prezentacji oferty usługowej. Wyposażenie 
obiektu to regały, gabloty oraz sieć internetowa.

Opis projektu:

Spółdzielcze  Centrum  Usług Chałupniczych w Bełchatowie skupiałoby człon-
ków pracujących w niżej zaproponowanych obszarach działalności:
▪ wykonywanie wyrobów krawieckich, dziewiarskich, koronkowych, projekto-

wanie i szycie kolekcji modowych, produkcja biżuterii, tworzenie wyrobów 
rękodzieła artystycznego, 

▪ grafika komputerowa t.j projektowanie i wykonywanie znaków firmowych 
wizytówek, papierów firmowych, zakładanie stron internetowych, projekto-
wanie witryn handlowych i reklam, prowadzenie sklepu internetowego dla 
produktów spółdzielni, 

▪ wykonywanie prac na indywidualne zlecenia w obszarze sprzątania domów i 
mieszkań, malowanie ścian, okien i ogrodzenia, tapetowanie, wykonywanie ele-
mentów zielonej architektury, instalacje trawników, żywopłotów a także odna-
wianie elewacji niskiej zabudowy, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.

▪ projektowanie przydomowych instalacji wodno kanalizacyjnych, elektrycz-
nych, projektowanie wnętrz dla indywidualnych klientów

▪ rehabilitacja osób niepełnosprawnych, usprawnianie ludzi otyłych, masaże, 
zabiegi upiększające i relaksujące

Głównym działaniem  przy realizacji projektu jest szeroko zakrojona akcja informacyj-
na, wśród bezrobotnych oraz kampania promocyjna w początkowej fazie Spółdzielcze-
go Centrum Usług Chałupniczych a w późniejszej konkretnych wyrobów i usług.

67. Wykonanie chodnika
Szacunkowy koszt: 30.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Chodnik na prostym odcinku przy ulicy Mieczysława Pożaryskiego

Opis projektu:

Projekt będzie polegał na wykonaniu chodnika o długości około 200 mb. na 
prostym odcinku przyległym do ulicy Mieczysława Pożaryskiego począwszy od 
ulicy Kolejowej w stronę ulicy Armii Krajowej
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68. Bełchatowski rower miejski

Szacunkowy koszt: 750.000,00 zł 
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Propozycja umiejscowienia stacji: Os. Dolnośląskie, Pl. Narutowicza, Targo-
wisko Miejskie, przy ul. Wojska Polskiego, Pl. Wolności. – obsługa osiedli: Żoł-
nierzy POW, 1-Maja, Wolność, Os. Przytorze, Os. Binków

Opis projektu:

48 rowerów 6 samoobsługowych stacji (każda posiadająca 10 stanowisk - 8 ro-
werów + 2 wolne stanowiska),  wyposażonych w elektroniczne terminale 
Propozycja umiejscowienia stacji:
Os. Dolnośląskie
PL. Narutowicza
Targowisko miejskie przu ul. Wojska Polskiego 
Pl. Wolności - obsługa osiedli: Żołnierzy POW,  1- Maja, . Wolność.
Os. Przytorze
Os. Binków 

69. Inwestycja polegająca na położeniu nakładki asfaltowej  
o grubości 5 cm

Szacunkowy koszt: 260.000,00 ZŁ
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 300.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Uliczki osiedlowe przed blokami 133, 134, 135, 136 i 137 na os. Dolnośląskim 
w Bełchatowie

Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych 
mieszkańców osiedla.

70. Siłownia pod chmurką
Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora 

 Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Teren miejski – park na os. Dolnośląskim w bezpośrednim sąsiedztwie placu 
zabaw dla dzieci i Szkoły Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie. Miejsce lokaliza-
cji jest wytypowane z premedytacją tak by było ogólnodostępne z możliwo-
ścią opieki gospodarza sąsiadującego „ Orlika”.

Opis projektu:

Celem głównym Projektu Jest stworzenie rodzinnego miejsca do rekreacji pod 
chmurką. Nie wszystkich mieszkańców stać na korzystanie z komercyjnych si-
łowni, a poza tym zainstalowanie urządzeń na wolnej przestrzeni sprawia, że 
można z nich korzystać w dowolnej porze.
Urządzenia są bezpieczne, z atestem, zawierają ilustracje i opis ćwiczeń, któ-
re można na nich wykonywać.
Przystosowując to miejsce do potrzeb siłowni na powietrzu należy przewi-
dzieć doposażenie otoczenia i terenu parku w ławeczki, stoliki, zrewitali-
zować alejki i zieleń, tak by było to miejsce bezpieczne, estetyczne i funk-
cjonalne.

71. Bełchatowskie Centrum  
Rehabilitacyjno-Terapeutyczne

Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Budynek Miejskiego Centrum Kultury Oddział „Gwarek”, Os. Dolnośląskie 204 
B, 97-400 Bełchatów (w związku z tym, iż koła amatorskiego ruchu artystycz-
nego będą przeniesione do nowego budynku „Giganty”), wolne pomieszcze-
nia proponuje się przeznaczyć na zorganizowanie ogólnodostępnych salek re-
habilitacyjnych i terapeutycznych.

Opis projektu:

Celem głównym Projektu Jest stworzenie wielokierunkowego wsparcia dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnego rodzaju deficytami rozwojowy-
mi lub pourazowymi.
Projekt zakłada adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń rehabilitacyjnych 
oraz pracowni terapeutycznych wspomagających prawidłowy rozwój wraz z 
zapleczem sanitarnym. Obiekt należy dostosować do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
W zakresie rehabilitacji wyposażyć salki w sprzęt rehabilitacyjny, zaś w za-
kresie terapii stworzyć możliwość skorzystania np.: z Gabinetu logopedyczne-
go, Gabinetu psychologa, z metody Biofeedback, Groty Solnej.
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Samorząd może na bazie wyposażonych sal stworzyć odrębną Jednostkę or-
ganizacyjną, albo podległą innej na zasadzie np. filii, która zatrudni instruk-
torów. Wyposażenie sal może być udostępniane osobom Indywidualnym lub 
grupom mieszkańców np. seniorom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub Ser-
cańskiej Akademii Seniora.
Oferta Centrum winna być zróżnicowana i tak skalkulowana, aby nie gene-
rowała obciążeń dla budżetu miasta w kolejnych latach jej funkcjonowania. 
Na bazie Centrum samorząd mógłby też realizować różne programy profilak-
tyczne.
Wariantowo można obniżyć koszty realizacji tego zadania wykorzystując za-
kupiony wcześniej przez samorząd sprzęt, ulokowany w różnych miejskich 
Jednostkach, który zgromadzony w Jednym miejscu mógłby być bardziej eks-
ploatowany i służyłby szerszej grupie mieszkańców.

72. Budowa parkingu przed blokiem 127 na osiedlu Dolnoślą-
skim w Bełchatowie. 

Szacunkowy koszt: 150.000,00 zł 
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 400.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Parking należy zlokalizować na działce miejskiej przed blokiem, w miejscu 
gdzie obecnie są parkowane samochody (od strony 126).

Opis projektu:

Celem głównym Projektu jest  budowa parkingu na kilkadziesiąt  miejsc 
metodą „zaprojektuj i wybuduj”. W celu poprawy estetyki otoczenia nale-
ży również  zagospodarować pozostałą część terenu zielonego przed tym 
blokiem.

73. Budowa i urządzenie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-12 
lat na os. Dolnośląskim w Bełchatowie (za blokiem 137)

Szacunkowy koszt: 50.000,00 zł
Koszt oszacowany przez merytoryczne wydziały: 170.000,00 zł

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Proponuje się urządzenie placu zabaw na terenie miejskim zielonym, zlokali-
zowanym od południowej strony bloku 137 na osiedlu Dolnośląskim, w bezpo-
średnim sąsiedztwie z blokami 138 - 149

Opis projektu: 

 Celem głównym Projektu jest stworzenie warunków do bezpiecznej  zaba-
wy dla dzieci młodszych z części osiedla Dolnośląskiego. Proponowany teren 
pod budowę placu zabaw nie ma bezpośredniego kontaktu z ulicą. Komuni-
kacja z placem będzie się odbywać za pośrednictwem deptaku i chodników 
osiedlowych.  W sąsiedztwie placu należy zagospodarować teren zielony oraz 
ustawić kilka ławek.

74. Obniżenie prędkości  
na osiedlach

Szacunkowy koszt: 30.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Bełchatów, wszystkie osiedla

Opis projektu:

Likwidacja wszystkich znaków na osiedlach. Sprawi to obniżenie prędkości.

75. 
Lokal użytkowy na założenie własnej pierwszej  
działalności gospodarczej dla przedsiębiorczych  
młodych Bełchatowian 

Szacunkowy koszt: 240.000,00 zł
zgodny z wyliczeniami autora

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu:

Miasto Bełchatów, Gmina Bełchatów 

Opis projektu:

Projekt dotyczy wynajmu lokalu użytkowego dla młodych przedsiębiorczych 
bełchatowian którzy chcą rozpocząć pierwszą własną działalność gospodar-
czą z dofinansowaniem z budżetu obywatelskiego w wysokości 50 % kosztów 
wynajmu lokalu.
W bełchatowie mamy obecnie dużą ilość lokali użytkowych do wynajęcia. 
Niestety młodych bełchatowian chcących założyć pierwszą własną działal-
ność gospodarczą w większości i tak nie stać na ich wynajęcie z powodu cen i 
opłacenie lokalu użytkowego w 100 % (czynsz, media, itp.). Z pomocą budże-
tu obywatelskiego w wysokości 50 % kosztów dofinansowania w wynajmie lo-
kalu użytkowego młodzi bełchatowianie mieliby większą możliwość zakłada-
nia własnej działalności gospodarczej.
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