
 

 

Wykaz projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Świdnik na 2017 r. 

WYNIKI ANALIZY I OCENY PROJEKTÓW BO NA ROK 2017 

LISTA PROJEKTÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA 

Nr Tytuł projektu Opis Lokalizacja Wartość 

kosztory

sowa 

Uwagi 

1 „Bezpieczna droga               

do szkoły” - chodnik                   

i ścieżka rowerowa              

od ul. Wyszyńskiego  

do ZS  Nr 2 

Projekt zakłada budowę nowego chodnika oraz ścieżki rowerowej od ul. 

Wyszyńskiego (od istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu               

z ul. Skarżyńskiego) do istniejącego ciągu pieszo-jezdnego przy Zespole Szkół 

Nr 2. Jest to element koncepcji budowy bezpiecznej trasy pieszo-rowerowej, 

prowadzonej po terenach zielonych, łączących osiedle Lotnicze                                    

(od ul. Spadochroniarzy) z osiedlem Brzeziny. 

 

Teren zielony przy ul. 

Wyszyńskiego dz. nr: 

1825/1898/2, 1298/1, 1826/6 

85000 W Planach 

Zagospodarowania 

Przestrzennego istnieje 

droga równoległa                                   

do proponowanej. Brak 

celowości realizacji zadania. 

2 Bezpieczne dojście 

dzieci do szkoły Nr 7 

14 lat odbieram a czasami prowadzę wnuki do 7-ki i wiem jakie na w/w 

skrzyżowaniach jest niebezpieczeństwo. Pojazdów przybywa a kultury                        

u kierowców jakoś nie. 

 

Światła na skrzyżowaniu 

„Niepodległości/Kosynierów

” oraz 

„Kosynierów/Smorawińskieg

o Mieczysława gen.” 

Brak 

kwoty 

Braki formalne 

3 Bezpłatne porady 

prawne - „Dobry 

Prawnik Radzi” 

Bezpłatne porady prawne „Dobry prawnik radzi” to kompleksowe doradztwo 

prawne dla mieszkańców miasta Świdnika. Poradnictwo będzie bezpłatne.                 

W ramach biura porad prawnych „Dobry prawnik radzi” będzie możliwa także 

wszechstronna pomoc przy wypełnianiu dokumentów i pism tj. umowy, pisma 

urzędowe, wnioski, podania, itp. 

 

Rejon ul. Kruczkowskiego 

6A w Świdniku 

30000 Zadanie nie jest zadaniem 

własnym gminy 

4 Doposażenie placu 

zabaw przy ul. W. 

Witosa 7A, W.Witosa 

3A, W.Witosa 6B                     

w Świdniku 

Doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia rekreacyjne dla dzieci                  

i młodzieży (np. potrójna huśtawka z różnymi siedziskami, zestaw zamek                 

dla starszych dzieci, karuzela) oraz zestaw fitness dla dorosłych tzw. siłownia 

pod chmurką (np. trener nóg, orbitrek, wioślarz, krzesło do wyciskania), a także 

zwiększenie liczby ławek i koszy. 

 

Rejon ulic: W. Witosa 7A; W 

Witosa 3A; W. Witosa 6B w 

Świdniku 

90000 Teren objęty projektem nie 

jest własnością gminy 

5 Kryta strzelnica 

sportowa 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy krytej 

strzelnicy sportowej w Świdniku. 

 

Teren byłej strzelnicy 

sportowej w Świdniku 

80000 Działka nie posiada 

prawidłowego dojazdu 

niezbędnego do wystąpienia                  

o pozwolenia na budowę 

6 Likwidacja progów 

zwalniających                 

na ul. Klonowej 

Zdemontowanie progów zwalniających na ulicy Klonowej przy skrzyżowaniu             

z ulicą Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

Ul. Klonowa przy 

skrzyżowaniu                              

z ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

500 Negatywna opinia KPP 

Policji w Świdniku 



 

 

7 „Ławeczka dla juniora - 

ławeczka dla seniora” 

Montaż 50 ławek oraz koszy wzdłuż chodników przy ulicach: Armii Krajowej, 

Kosynierów, Kusocińskiego, Racławickiej, Wyszyńskiego (w stronę cmentarza 

komunalnego) jako ułatwienie podczas spacerów wszystkim osobom – 

seniorom, niepełnosprawnym czy matkom z dziećmi. 

 

Miasto Świdnik 52000 Proponowane lokalizacje 

nie znajdują się na terenie 

należącym do gminy 

8 Miejsca postojowe           

dla rowerów. Budowa 

wiaty rowerowej wraz 

ze stojakami 

rowerowymi przy 

targowisku miejskim 

Projekt zakłada zakup i montaż osłoniętej wiaty rowerowej na 20 rowerów                

wraz ze stojakami rowerowymi U-kształtnymi z poprzeczką ułatwiającą 

przypinanie rowerów za ramę. Umożliwi to mieszkańcom Świdnika bezpieczne 

pozostawianie swoich rowerów podczas robienia zakupów na targowisku 

miejskim. 

 

Targowisko Miejskie; przy 

zachodniej stronie 

ogrodzenia mniejszego placu 

handlowego dz. nr 152; przy 

wejściu na targ od strony            

ul. Okulickiego 

30000 Zadanie ujęte w planach 

inwestycyjnych gminy 

9 Modernizacja 

targowiska w Świdniku. 

Stworzenie wizualizacji 

oraz opracowanie 

dokumentacji 

projektowej 

przebudowy 

Celem inicjatywy jest realizacja pierwszego etapu kompleksowej modernizacji 

targowiska miejskiego w Świdniku. Przedmiotem opracowania jest projekt 

budowlany przebudowy targowiska oraz jego cyfrowa wizualizacja. 

Przedstawione w nim rozwiązania mają podkreślić charakter tego miejsca 

przedstawiony w nowoczesny sposób zgodny z obecnymi trendami i kierunkami 

współczesnej architektury. 

 

Targowisko Miejskie 40000 Zadanie ujęte w budżecie 

gminy 

10 Nowe miejsca 

parkingowe przy                

ul. Skarżyńskiego 

Projekt zakłada budowę ok 28 szt. nowych miejsc parkingowych w obszarze 

pasa drogowego ul. Skarżyńskiego (odc. od ulicy Wyszyńskiego). 

 

Pas drogowy ul. 

Skarżyńskiego                       

( dz. nr 1873/1, 1875/1) 

77000 Koszt realizacji projektu 

przekracza maksymalną 

wartość wniosku do BO 

11 Sterylizacja kotów                 

i psów właścicielskich 

oraz czipowanie psów 

właścicielskich z terenu 

Gminy Świdnik 

Projekt przewiduje wykonanie około 200 zabiegów sterylizacji kotów (kotek)                

i 200 zabiegów sterylizacji psów (suczek) właścicielskich z terenu Gminy 

Świdnik oraz zachipowanie około 200 psów posiadających właściciela. 

Bezpośrednimi realizatorami projektu będą wytypowane przez nas lecznice 

weterynaryjne, które wykonują zabiegi sterylizacji. Ceny zabiegów zostaną 

uzgodnione na tym samym poziomie w każdej z wybranych lecznic. 

 

Gmina Świdnik 100000 Zadanie nie jest zadaniem 

własnym gminy 

12 Wykonanie 

dokumentacji 

projektowej budowy             

ul. Widokowej i ul. 

Barwnej w Świdniku 

Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej 

budowy ul. Widokowej i ul. Barwnej, niezbędnej do wykonywania prac 

budowlanych, obejmujących zmianę nawierzchni ulic z gruntowo-żwirowej                

na nawierzchnię utwardzoną. Planowany układ ulic: Widokowa – ciąg pieszo-

jezdny o szer. 5,5m, Barwna - jezdnia o szer. 5,5m z jednostronnym chodnikiem 

o szer. 2,0 m. 

 

Świdnik ul. Widokowa całość 

(600mb) i ul. Barwna – 

odcinek od ul. Widokowej  

do ul. Wiejskiej (210mb) 

98000 Zadanie ujęte w planach 

inwestycyjnych gminy 

 


