
Projekty odrzucone wraz z uzasadnieniami 

 

1. Kładka napowietrzna do targowiska miejskiego.  

Uzasadnienie: Koszt realizacji projektu zdaniem autora wynosi 1 mln zł, według 

obliczeń komórki merytorycznej Urzędu Miasta koszt realizacji w/w zadania 

przekroczy  wartość III Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Zadanie niemożliwe do 

zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na koszt oraz konieczność 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

2. Modernizacja ulicy Kwiatowej. 
Uzasadnienie: Koszt realizacji projektu zdaniem autora wynosi 1 mln zł, według 

obliczeń komórki merytorycznej Urzędu Miasta koszt realizacji w/w zadania 

przekroczy  wartość III Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Zadanie niemożliwe do 

zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na koszt oraz konieczność 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

3. Budowa przystanku autobusowego na os. Ludwików i objęcie go rozkładem jazdy. 
Uzasadnienie: Do końca 2015 roku przy al. Jana Pawła II powstaną dwa przystanki 
autobusowe objęte rozkładem jazdy – na mocy Uchwały Nr XII/82/15 Rady Miejskiej 
w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bełchatowa. 

4. Przytorze RAZEM. 
Uzasadnienie: Zadanie niemożliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku 

budżetowego z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej. 

5. Wykup działek pod budowę parkingu przed blokami 219, 220, 221 os. Dolnośląskie. 
Uzasadnienie: Działki wskazane przez wnioskodawcę stanowią własność prywatną. 
Do chwili obecnej współwłaściciele nie pojawili się w Urzędzie Miasta – w celu 
podjęcia jakichkolwiek rozmów negocjacyjnych pomimo wystosowanego 
zaproszenia. 

6. Doprowadzenie gazu i wykonanie chodników. 
Uzasadnienie: Budowa gazociągu nie jest zadaniem własnym gminy - budowę sieci 

gazowych na terenie miasta realizuje Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – spółka 

niezależna od Miasta. 

7. Budowa parkingu na osiedlu Wolność dla bloków 1,2,3,4. 
Uzasadnienie: Na mocy zawartych porozumień z właścicielem gruntu, na jakim 
miałby powstać wskazany przez wnioskodawcę parking, inwestycja winna zostać 
zrealizowana przez właściciela nieruchomości, a po jego wykonaniu stanowić 
powinna ogólnodostępny parking. 

8. Budowa nowej nawierzchni ulicy Bocznej wraz z chodnikiem z kostki brukowej na 
podbudowie betonowej wraz z oświetleniem ulicznym. 
Uzasadnienie: We wskazanym przez wnioskodawcę miejscu, część gruntów nie 

stanowi własności miasta. Zadanie niemożliwe do zrealizowania w ciągu jednego 

roku budżetowego z uwagi na konieczność i zasadność opracowania kompleksowej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zakresu ul. Bocznej. 

9. Okrzei bez dziur. 
Uzasadnienie: Koszt realizacji projektu zdaniem autora wynosi 1 mln zł, według 

obliczeń komórki merytorycznej Urzędu Miasta koszt realizacji w/w zadania 

przekroczy  wartość III Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Zadanie niemożliwe do 

zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na koszt oraz konieczność 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 



10. Uzgodnienie z właścicielami terenu w sprawie Budowy drogi rowerowej stanowiącej 
połączenie dróg rowerowych ul. Wojska Polskiego i ul. Czaplinieckiej. 
Uzasadnienie: Wskazany teren stanowi własność Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do 
chwili obecnej nie ma stanowiska właściciela co do zgody na wskazane - przez 
wnioskodawcę - rozwiązanie.  

11. Budowa drogi rowerowej w ul. Zamoście. 
Uzasadnienie: Zdaniem Wydziałów, zadanie niemożliwe do zrealizowania w ciągu 

jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność i zasadność opracowania 

kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wnioskowanego odcinka 

ul. Zamoście. 

12. Modernizacja ul. Turkusowej w Bełchatowie. 

Uzasadnienie: Zdaniem Wydziałów, zadanie niemożliwe do zrealizowania w ciągu 

jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista ww. projektów została zaakceptowana przez Zespół Opiniujący w składzie:  

1. Józef Wodziński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie 

2. Ewa Skorupa – Radna Rady Miejskiej w Bełchatowie 

3. Paweł Koszek – Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie 

4. Marta Blada – Koordynator Zespołu Zadaniowego ds. przeprowadzenia procedury III 
Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa 

  


