Lista projektów do Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska na rok 2020,
które otrzymały ocenę negatywną i nie zakwalifikowały się do głosowania.
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TYTUŁ

LOKALIZACJA

WYNIK OCENY

1. W przypadku realizacji naruszone zostaną zapisy
umowy gwarancyjnej z wykonawcą parku.
2. Roczne koszty eksploatacji tężni o długości 11 m
zgodnie z ofertą wykonawcy to ok 30 tys. zł (prognoza
kosztów nie obejmuje oświetlenia kosztów wody i
„Zdrowe powietrze
kanalizacji oraz ewentualnych napraw) być może
– zdrowi
konieczny będzie dozór co podroży koszty utrzymania
Park przy
mieszkańcy” Tężnia
3. Do wykonania tężni inwestor musi zapewnić dostęp do
ul. Terebelskiej
solankowa przy
wody, prądu i kanalizacji, co podraża koszty wykonania i
ul. Terebelskiej
eksploatacji. Wykonanie przyłączy łączy się z
koniecznością zniszczenia terenu zagospodarowanego
w 2019 r.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączenia
mediów oraz ich budowa może znacznie wydłużyć czas
budowy (nie uda się zrealizować w ciągu jednego roku).
Działka zaproponowana na lokalizację zadania jest
Budowa boiska
ul. Madler –
przeznaczona do sprzedaży. Częściowe lub całkowite
wielofunkcyjnego
ul. H. Łuczyckiej zagospodarowanie terenu pozbawia GM możliwości zbycia
działki atrakcyjnej pod względem inwestycyjnym
Zaproponowany zakres wpisany jest w działania
Ulica Witosa
ul. Witosa
inwestycyjne miasta i będzie zrealizowany z budżetu miasta
w roku 2019 r.
1. Część gruntów zaproponowanych na lokalizację jest
Tereny zielone nad
wydzierżawiona.
rzeką Krzną
2. Kolizja ze ścieżką edukacyjną i rowerową
Park Nordic Walking
pomiędzy ulicami 3. Działki nr 2158/1, 2157/3, 2157/2, 2156, 2165/1,
nad Krzną
Łomaską i
2167/3, 2169 nie stanowią własności miasta.
Al. Tysiąclecia
4. Teren zalewowy w przypadku podtopienia może
generować wysokie koszty remontu.
Budowa pomnika i
tablicy
upamiętniającej
ul. Zagrodowa
Projekt nie spełniał wymogów formalnych.
poległych w
Sielczyku
Budowa drogi
dojazdowej do
działki nr 883 od al.
Al. Solidarności
Projekt nie spełniał wymogów formalnych.
Solidarności w
obrębie VI Sielczyk
Chodnik przy ul.
Zaproponowany zakres wpisany jest w działania
ul. Krucza
Kruczej
inwestycyjne GM w ramach MOF do realizacji w roku 2020.

