
                    
                     Ocena projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na rok 2022 

 
 

TYTUŁ PROJEKTU   lokalizacja cel/opis ocena uzasadnienie/uwagi KWOTA projektu kwota oceny 

Budowa parkingu ul. 
Żeromskiego  

odcinek od  
ul. Armii Krajowej  
do ul. A. Wereszki 

Budowa miejsc parkingowych 
poprawi bezpieczeństwo oraz 
zapobiegnie pozostawianiu 
pojazdów w miejscach 
niedozwolonych. 

negatywna 

Inwestycja niezgodna z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Na wskazanym 
terenie obowiązuje MPZP "Armii 
Krajowej" , który nie dopuszcza 
lokalizacji miejsc postojowych przy 
jezdni. 

600 000   

Fun Park Podmiejska ul. Wereszki 
Stworzenie bezpiecznego miejsca 
do aktywnego spędzania wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. 

negatywna 

Inwestycja niezgodna z miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Na wskazanym 
terenie obowiązuje MPZP 
"Podmiejska" , który nie dopuszcza 
lokalizacji tego typu zamierzenia. 

597 300   

Ścieżka rowerowa 
wzdłuż Al. Jana Pawła II 

Al. Jana Pawła II - 
odcinek nad doliną 
rzeki Krzny 

Wybudowanie odcinka ciągu pieszo 
rowerowego z uwzględnieniem 
mostu po kolejce wąskotorowej 
zwiększy bezpieczeństwo ruchu 
pieszych i rowerzystów wzdłuż Al. 
Jana Pawła II 

pozytywna bez uwag 600 000 600 000 

Na boisko zawsze blisko! 
Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół 
Specjalnych 

ul. Orzechowa 58 - 
teren ZSS 

Boisko poprawi warunki aktywnego 
spędzania czasu wolnego 
mieszkańców miasta oraz umożliwi 
realizację działań zapewniających 
prawidłowy rozwój psycho-fizyczny 
uczniów szkoły specjalnej 

pozytywna bez uwag 400 000 450 000 



Mieszkańcy bliżej natury 
- miasteczko ekologiczne 

ul. Olszowa 4 - tereny 
przy schronisku 

Miasteczko wpłynie na podniesienie 
świadomości proekologicznej 
mieszkańców , zachęci do zdrowego 
trybu życia w zgodzie z naturą. 

w części  
pozytywna 

Zmniejszenie zakresu o instalację 
fotowoltaiczną - budowa instalacji 
narusza zapisy uchwały Rady Miasta 
Biała Podlaska z dnia 29 maja 2020 r. 
w sprawie wymagań jakie powinien 
spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego i trybu 
przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami w sprawie budżetu 
obywatelskiego o ogólnodostępności 
rezultatów projektu. 

348 000 200 000 

Centrum lekkoatletyczne 
przy zespole szkół nr 9 - 
cz. I 

ul. Zygmunta Augusta 
- boisko przy SP 9 

Budowa bazy lekkoatletycznej  
pozwoli na aktywizację zdrowotną 
mieszkańców. 

pozytywna bez uwag 600 000 600 000 

Książka w zasięgu ręki - 
czytaj tu i teraz 

Przykładowe 
lokalizacje ul. 
Bieńkowskiego oraz 
okolice ul. Podleśnej i 
ul. Lubelskiej 

Zakup 2 książkomatów zwiększy 
dostępność zasobów Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i przyczynie się 
do popularyzacji czytelnictwa. 

pozytywna bez uwag 375 000 375 000 

Budowa ścieżki pieszo - 
rowerowej Kosynierów 

odcinek  
od ul. Północnej  
do ul. Polnej 

Budowa ścieżki  pozwoli na 
aktywizację zdrowotną 
mieszkańców oraz umożliwi 
docelowo połączenie istniejących 
ścieżek przy ul. Północnej i ul. 
Brzeskiej oraz budowanej w ul. 
Podmiejskiej 

pozytywna bez uwag 600 000 600 000 

Nasze boisko przy ZSOI 
(SP5) 

ul. Sidorska 30 - teren 
SP5 

Boisko poprawi warunki aktywnego 
spędzania czasu wolnego 
mieszkańców miasta oraz umożliwi 
realizację działań zapewniających 
prawidłowy rozwój psycho-fizyczny 
uczniów  

pozytywna bez uwag  583 881 600 000 



Park linowy i trampoliny  
róg ul. Łukaszyńskiej  
i ul. Kąpielowej 

Park linowy oraz zestaw 
modułowych trampolin do użytku 
zewnętrznego  

negatywna 

Uwzględniając niezbędne strefy 
bezpieczeństwa do zagospodarowania 
pozostaje niewielki teren w centrum 
parku w dużej części ograniczony 
istniejącymi chodnikami. Potencjalna 
inwestycja będzie wiązała się z 
wycinką dużych dębów lub 
pozbawieniem ich gałęzi i konarów na 
znacznej wysokości co spowoduje ich 
zniszczenie. Ponadto stan drzew nie 
pozwala na długotrwałe obciążenie ich 
urządzeniami. Plac miałby powstać 
przy zbiegu ruchliwych ulic, więc ze 
względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa użytkowników teren 
zabawy należałoby ogrodzić  co 
sprawi, że z ogólnodostępnej, 
spokojnej enklawy zieleni z 
drogocennym drzewostanem 
powstanie teren zamknięty o ściśle 
ukierunkowanym charakterze. 
Jakakolwiek ingerencja w tym obszarze 
pozbawi teren jego wszechstronnych 
funkcji wypoczynkowych zawężając 
potencjalne grono użytkowników. 

600 000  

Ścieżka rowerowa przy 
ul. Akademickiej - II etap 

Wzdłuż  
ul. Akademickiej 
odcinek  
od ul. Sygietyńskiego  
do ul. Studenckiej 

Rozbudowa istniejącej ścieżki przy 
ul. Akademickiej zwiększy 
bezpieczeństwo dzieci w drodze do 
szkoły, pozwoli na aktywizację 
zdrowotną mieszkańców. 

pozytywna bez uwag 292 412 300 000 



Budowa chodnika przy 
ul. Sosnowej 

Wzdłuż ul. Sosnowej 
odcinek od ul. Długiej 
do ul. Wyzwolenia 

Chodnik poprawi warunki 
bezpieczeństwa pieszych. 

pozytywna 
Inwestycja z zastosowaniem 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (przewężenie jezdni) 

298 000 300 000 

Budowa ul. Kasztanowej 
wraz z chodnikiem 

Odcinek od ul. 
Podmiejskiej do 
Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej 

Inwestycja poprawi warunki 
dojazdu do szkoły oraz zwiększy 
bezpieczeństwo pieszych. 

pozytywna bez uwag 139 912,50 250 000 

Bezpieczna Pokoju w 
drodze do szkoły 

Tereny zielone wzdłuż 
ogrodzenia parafii  
św. Michała 
Archanioła 

Poprawienie warunków 
bezpieczeństwa ruchu na tym 
odcinku drogi. 

negatywna 

Brak wystarczającej powierzchni 
terenu - proponowana lokalizacja nie 
spełnia warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie 

100 000   

Rowerowy plac zabaw 
"PUMPTRACK" 

ul. Świerkowa 
Rozbudowa placu rowerowego 
zachęci do aktywności fizycznej 
wielu mieszkańców miasta. 

pozytywna bez uwag 300 000 300 000 



Remont kładki po kolejce 
wąskotorowej  

Al. Jana Pawła II 
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
pieszych i rowerzystów wzdłuż Al. 
Jana Pawła II 

pozytywna bez uwag 300 000 300 000 

FIT-PARK ZDROWIA ul. Janowska 20 

Aktywizacja lokalnej społeczności 
poprzez stworzenie warunków 
aktywnego spędzania czasu. 
Dodatkowo instalacja 
automatycznej toalety. 

w części  
pozytywna 

Zmniejszenie zakresu o instalację 
toalety publicznej. MPZP "Centrum" 
na wskazanym terenie nie dopuszcza 
lokalizacji obiektów kubaturowych 
poza linią zabudowy. Ponadto 
bezpłatna toaleta publiczna będzie 
generowała bardzo wysokie koszty 
utrzymania. 

300 000 250 000 

Bezpieczna Szkoła - 
parking i przejścia dla 
pieszych 

Al. Solidarności,  
ul. Sielczyk, 
ul. Langiewicza 

Aktywne Przejście dla pieszych z 
doświetleniem w przebiegu Al. 
Solidarności, przejście dla pieszych 
w ul. Langiewicza oraz budowa 
parkingu przy Społecznej Szkole 
Podstawowej zwiększy 
bezpieczeństwo uczniów w drodze 
do szkoły oraz wszystkich 
użytkowników. 

pozytywna bez uwag 299 200 300 000 

Budowa bezpłatnych 
miejsc postojowych przy 
Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym 

ul. Jana II Kazimierza 

Utwardzenie części pobocza ul. Jana 
II Kazimierza umożliwi bezpłatny 
postój samochodów osób 
korzystających z usług szpitala. 

pozytywna 
Wykonanie inwestycji z zachowaniem 
istniejącego drzewostanu 

132 000 200 000 



Pies i kot w mieście - 
wspólna sprawa 

teren całego miasta 

Ograniczenie bezdomności zwierząt 
poprzez zabiegi sterylizacji, kastracji 
oraz chipowania zwierząt 
właścicielskich i wolnożyjących 

pozytywna bez uwag 121 000 121 000 

Budki lęgowe dla ptaków teren całego miasta 

Zapewnienie ptakom warunków 
rozmnażania, zmniejszenie populacji 
komarów oraz edukacja ekologiczna 
i ochrona środowiska. 

pozytywna bez uwag 65 250 66 000 

Rozbudowa boiska 
wielofunkcyjnego Os. 
Rataja 

teren między  
ul. Rewakowicza  
a ul. Solarza 

Uporządkowanie terenu 
wzbogacenie istniejącej 
infrastruktury o nowe urządzenia 
zabawowe oraz górka do zjazdu na 
sankach pozwolą na integrację 
mieszkańców oraz aktywny 
wypoczynek. 

pozytywna bez uwag 300 000 300 000 

Centrum lekkoatletyczne 
przy SP 9 - cz. II  

ul. Zygmunta Augusta 
- boisko przy SP 9 

Budowa bazy lekkoatletycznej  
pozwoli na aktywizację zdrowotną 
mieszkańców. 

pozytywna bez uwag 300 000 300 000 



Modernizacja i 
wyposażenie hali 
sportowej SP nr 3 

ul. Sportowa 7 

Modernizacja oraz doposażenie 
obiektów sportowych szkoły zachęci 
mieszkańców do aktywności 
fizycznej. 

pozytywna bez uwag 300 000 300 000 

Skatepark ul. Madler 

Budowa skateparku dla dzieci i 
młodzieży zachęci mieszkańców 
miasta do aktywnego wypoczynku 
na świeżym powietrzu 

pozytywna bez uwag 300 000 300 000 

Wielosektorowe boisko 
do piłki siatkowej 
plażowej  

ul. Leszczynowa 16 
boisko SP 6 

Kompleks 3 boisk do plażówki 
zachęci  mieszkańców miasta do 
aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu oraz upowszechni piłkę 
siatkową w mieście 

pozytywna bez uwag 268 000 270 000 

Przyjazny wypoczynek w 
parku Zofii Las 

ul . Parkowa 
Budowa alejek z Parku "Zofii Las" 
poprawi estetykę parku i stworzy 
przyjazne warunki wypoczynku  

pozytywna 
Budowa alejek szutrowych  
z poszanowaniem istniejącego 
drzewostanu 

300 000 300 000 

 


