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WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW  

ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA TARNOBRZEGA NA 2021 ROK 

LISTA PROJEKTÓW ZAOPINIOWANYCH POZYTYWNIE I NEGATYWNIE 

 

Ilość złożonych projektów: 

a) Projekty małe (do 10 000 zł): 36 

b) Projekty duże (powyżej 10 000 zł): 6 

 

Projekty zaopiniowane pozytywnie 

I. Projekty małe: 

Projekt nr 4: „Kosiarka spalinowa traktorek ogrodowy dla SP nr 8 w Tarnobrzegu, os. Wielowieś”. 

Projekt nr 5: „Park rozrywki ,,Stawik” kolejny etap". 

Projekt nr 6: „Oświetlenie części boiska piłkarskiego przy Centrum Rekreacji ,,Stawik”. 

Projekt nr 7: „Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym". 

Projekt nr 8: „Dobre miejsce - centrum Mokrzyszowa”. 

Projekt nr 10: „Wykonanie boiska do piłki nożnej i piłki siatkowej". 

Projekt nr 11: „Remont ogrodzenia Domu Osiedlowego". 

Projekt nr 12: „Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego”. 

Projekt nr 15: „Założenie klombów na Placu Bartosza Głowackiego". 

Projekt nr 19: „Kibicuj na siedząco - zakup i montaż krzesełek przy Euroboisku na osiedlu ,,Serbinów". 

Projekt nr 20: „Czyste trawniki i chodniki - toalety dla psów na osiedlu Serbinów. 

Projekt nr 21: „Szach-Mat na świeżym powietrzu". 

Projekt nr 23: „Boisko do siatkówki plażowej". 

Projekt nr 24: „Budowa altany przy remizie OSP Ocice”. 

Projekt nr 25: „Zagospodarowanie terenu - budowa piaszczystego podłoża pod urządzenia street 

workout”. 

Projekt nr 26: „Budowa ogrodzenia oraz instalacja lampy solarnej przy placu zabaw zlokalizowanym 

przy ulicy Kopernika 4 i 6". 

Projekt nr 27: „Zakup urządzenia do street workout - kalistenika". 

Projekt nr 28: „Relaks na terenach zielonych Skalna Góra - Lasek Buloński - ciąg dalszy". 

Projekt nr 29: „Promocja walorów historycznych osiedla Miechocin". 

Projekt nr 30: „Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu - 

osiedlu Miechocin”. 
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Projekt nr 31: „Bezpiecznie i sucho przy ulicy Bema". 

Projekt nr 32: „ Chodnik przy ul. Olszowej cz. 1". 

Projekt nr 33: „Chodnik przy ul. Olszowej cz. 2". 

Projekt nr 34: „Kącik rekreacyjno-wypoczynkowy na osiedlu Zakrzów - III etap zagospodarowania". 

Projekt nr 35: „Budowa boiska do piłki nożnej na ,,Dębowej Polanie". 

Projekt nr 36: „Parking na ,,Dębowej Polanie". 

 

II. Projekty duże: 

Projekt nr 1: „Budowa chodnika”. 

Projekt nr 3: „Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad 

Jeziorem Tarnobrzeskim". 

Projekt nr 4: „Gród Słowiański nad Jeziorem Tarnobrzeskim". 

Projekt nr 5: „Budowa dwóch profesjonalnych boisk do gry w bule". 

Projekt nr 6: „Jeszcze widniej, jeszcze bezpieczniej". 

 

Projekty zaopiniowane negatywnie - wraz z uzasadnieniem 

 

I. Projekty małe: 

Projekt nr 1: „Wybudowanie nowego chodnika z kostki betonowej na Osiedlu Serbinów przy bloku 

M. Dąbrowskiej 27 oraz dojść do klatek schodowych”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie - zgodnie z Rozdziałem 1 § 7 pkt. 2 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega - do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane 

projekty, wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł 

prawny (działka nie jest własnością Gminy Tarnobrzeg). 

 

Projekt nr 2: „Bezpieczna ulica”. 

Uzasadnienie: Montaż progu zwalniającego na ulicy św. Barbary w okolicy budynku wielorodzinnego 

nr 10 jest nieuzasadniony ponieważ na ulicy Św. Barbary zlokalizowane już są trzy progi zwalniające 

w tym jeden jako wyniesione przejście dla pieszych. Jednocześnie informuję, że wzdłuż ul. Św. Barbary 

zlokalizowany chodnik dla pieszych jest odsunięty od jezdni poprzez zlokalizowane miejsca postojowe 

usytuowane prostopadle do istniejącej jezdni co stanowi strefę buforową między istniejącą jezdnią a 

chodnikiem, która separuje ruch pieszych od poruszających się pojazdów na jezdni oraz oddziela strefę 

użytkową chodnika od samej jezdni.  

 Usytuowanie chodnika w sąsiedztwie budynku wielorodzinnego nr 10 a jednocześnie na całej 

długości ul. Św. Barbary zapewnia bezpieczeństwo ruchu pieszych a szerokość chodnika jest 

dostosowana do natężenia ruchu pieszych. 



3 
 

 Dodatkowo istniejące skrajne progi zwalniające na ul. Św. Barbary są oznaczone znakiem B-22 

(20 km/h), gdzie znak ten nie został odwołany znakiem B-34 lub B-42, dlatego też na ul. Św. Barbary 

istniejąca prędkość wynosi 20 km/h.  

 Należy również brać pod uwagę negatywne skutki lokalizacji progów zwalniających również 

w kontekście ul. Św. Barbary, takie jak: 

• podniesienie poziomu hałasu i drgań w okolicy budynku wielorodzinnego nr 10 - z uwagi 

na hamowanie, przyśpieszanie oraz najeżdżanie pojazdów na próg, co niekoniecznie może być 

oczekiwane przez mieszkańców budynku wielorodzinnego zwłaszcza w porze nocnej, 

• ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu, 

• wystąpienie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowych z uwagi na powstawanie 

punktów kolizji z jednej strony między pojazdami parkującymi i opuszczającymi miejsca postojowe 

zlokalizowane wzdłuż ulicy a pojazdami, które będą zmuszone do nagłego hamowania przed 

progiem zwalniającym,  

• zagrożenie dla rowerzystów, którzy będą mieć utrudnioną możliwość przekraczania kolejnego 

progu na ulicy Św. Barbary,  

• konieczność zwalniania i pokonywania kolejnego progu przez pojazdy uprzywilejowane – zwłaszcza 

karetki pogotowia bądź inne, jak Straży Pożarnej czy Policji, które zmuszone nagłym wezwaniem 

mogą poruszać się ul. Św. Barbary. 

Projekt nr 3: „Plac zabawa z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie - ze względu na klasy gruntów tj. PsII, PsIII, działki 

ewid. 451/1, obręb Dzików przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy dokonać wyłączenia 

gruntów z produkcji rolniczej zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Wiąże się to z dokonywaniem przez Gminę Tarnobrzeg 

rocznych opłat przez 10 lat. Zgodnie z § 7 pkt. 11 regulaminu budżetu obywatelskiego nie mogą być 

zgłaszane projekty, których z przyczyn obiektywnych realizacja jest niemożliwa w trakcie jednego roku 

budżetowego. 

Projekt nr 9: „Projektujemy plac zabaw”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie - zgodnie z rozdziałem 1 § 7 pkt. 10 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega - do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane 

projekty, w których zadanie polega wyłącznie na wykonaniu dokumentacji technicznej, w szczególności 

projektu zagospodarowania terenu, projektu budowlanego lub kosztorysu. 

Projekt nr 13: „Doposażenie placu zabaw ul. Kardynała Wyszyńskiego/Sikorskiego”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie - zgodnie z Rozdziałem 1 § 7 pkt. 2 Regulaminu 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega - do budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane 

projekty, wymagające ponoszenia nakładów na nieruchomość, do której osoba trzecia posiada tytuł 

prawny (działka nie jest własnością Gminy Tarnobrzeg). 

Projekt nr 14: „Wykonanie nasadzeń wieloletnich w pasie zieleni ulicy Wyszyńskiego”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie - Gmina Tarnobrzeg planuje wykonanie w roku 2020 

nasadzeń w pasie zieleni na przedmiotowej drodze. Realizacja zadania objętego projektem budżetu 
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obywatelskiego stanowić będzie sprzeczność z planami strategicznymi przyjętymi przez Miasto 

Tarnobrzeg (§7 pkt. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego).   

Projekt nr 16: „Staw w Mokrzyszowie może być ładny i bezpieczny”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie - przewidywany koszt realizacji projektu jest wyższy 

niż zakładana kwota budżetu obywatelskiego dla projektów małych (§7 pkt. 8 Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego).   

Projekt nr 18: „Bezpieczne przejścia dla pieszych na osiedlu ,,Serbinów” - ulicy E. Kwiatkowskiego”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie: 

1. Azyl dla pieszych w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu Parku 

Handlowego Tarnobrzeg na ul. E. Kwiatkowskiego (obok Targu) został ujęty w dokumentacji 

projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ronda 

na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - 11-go Listopada do ronda na skrzyżowaniu ulic: Zwierzyniecka - 

Kazimierza Wielkiego”. 

2. Znaki informacyjne D-6 wraz z tabliczką wskazującą, że przejście dla pieszych jest szczególnie 

uczęszczane przez dzieci T-27 na tle foli odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej na przejściu dla 

pieszych (obok pizzerii Tertio) na ulicy Zwierzynieckiej zostały uwzględnione w projekcie organizacji 

ruchu stanowiącym element opracowanej dokumentacji projektowej dla zadnia pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej ul. Zwierzynieckiej na odcinku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego - Wyszyńskiego - 

Zwierzyniecka do skrzyżowania ulic: Kwiatkowskiego - Kazimierza Wielkiego - Zwierzyniecka.”  

Na powyższe zadania inwestycje Gmina Tarnobrzeg wnioskować będzie o pozyskanie środków 

zewnętrznych na realizację dokumentacji projektowej dla w/w zadań. Wcześniejsza realizacja zadania 

objętego projektem budżetu obywatelskiego stanowić będzie sprzeczność z planami strategicznymi 

przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg (§7 pkt. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego). 

Projekt nr 22: „Wykonanie parkingu obok tarasu widokowego”. 

Uzasadnienie: Projekt zaopiniowany negatywnie - niezgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Projekty wycofane przez wnioskodawców 

I. Projekty małe: 

Projekt nr 17: „Umocnienie rowu nr 3 na osiedlu Mokrzyszów". 

Wnioskodawca wystąpił o wycofanie przedmiotowego wniosku. 

 

II. Projekty duże: 

Projekt nr 2: „Widno i bezpiecznie -doświetlenie ulic". 

Wnioskodawca wystąpił o wycofanie przedmiotowego wniosku. 


