
Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Projekty Ogólnomiejskie – zaopiniowanych negatywnie

Nr. Tytuł projektu obywatelskiego Wnioskodawca
Data wpływu

projektu
Miejsce realizacji

projektu

Opis projektu (na
podstawie formularza

zgłoszeniowego)
Uzasadnienie

1

Wykonanie ujęcia wód 
siarczkowych dla potrzeb ośrodka 
balneoterapeutyczno- 
rekreacyjnego nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim.

Witold Zych 03.07.2017 r.
Tarnobrzeg obręb

Kajmów

Zadanie przewiduje
wykonanie ujęcia wód

siarczkowych wraz 
z wykonaniem projektu

geologicznego oraz
dokumentacji

hydrogeologicznej.

Projekt został złożony na złym
formularzu

2 Rowerem lub rikszą rodzinną po 
Tarnobrzegu. Anna Pekár 07.07.2017 r.

Jezioro Tarnobrzeskie
(obok przystani Marina)

oraz Plac Bartosza
Głowackiego

Zadanie przewiduje
instalację dwóch stacji
rowerowych. Każda ze

stacji wyposażona
będzie 

w 10 rowerów oraz 5
riksz.

Koszt projektu jest wyższy od
kwoty 400 000,00 zł 

Z uwagi na dodatkowe koszty
obsługi systemu. 

3. Budowa parku linowego nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim.

Monika Stępień
Sara Stępień

26.07.2017 r. Tarnobrzeg, tereny nad
Jeziorem Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje
budowę parku

linowego nad Jeziorem
Tarnobrzeskim. Projekt
ten ukierunkowany jest
na sport i rekreacje na

wolnym powietrzu.

Gmina Tarnobrzeg zleciła
opracowanie dokumentacji

projektowej pn. „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych miasta

Tarnobrzega poprzez
zagospodarowanie terenów

wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”



w zakresie, której jest również
budowa parku linowego

4.

Budowa toalet miejskich nad 
Jeziorem Tarnobrzeskim oraz 
minimum 6 przebieralni przy 
plażach.

Monika Stępień 26.07.2017 r. Tarnobrzeg, tereny nad
Jeziorem Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje
wybudowanie nad

Jeziorem
Tarnobrzeskim toalet

miejskich oraz
minimum 6
przebieralni.

Gmina Tarnobrzeg zleciła
opracowanie dokumentacji

projektowej pn. „Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych miasta

Tarnobrzega poprzez
zagospodarowanie terenów

wokół Jeziora Tarnobrzeskiego”
w zakresie, której przewidziana

jest budowa toalet

5.

Remont drogi wewnętrznej bocznej
od ul. Marii Dąbrowskiej  
(dojazdowej do TARR).

Barbara Kłeczek 31.07.2017 r. Tarnobrzeg,
Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje
remont drogi

wewnętrznej bocznej
od ulicy Marii

Dąbrowskiej (droga
dojazdowa do TARR)

wraz z parkingami oraz
części ciągów pieszych.

Koszt wykonania remontu drogi
jest wyższy od kwoty

400 000,00 zł

6. Tramwajem wodnym po naszym 
jeziorze. Anna Pekár 31.07.2017 r. Tarnobrzeg, tereny nad

Jeziorem Tarnobrzeskim

Zadanie przewiduje
zakup łodzi motorowej
oraz pomostu w celu

podniesienia
atrakcyjności

turystycznej Jeziora
Tarnobrzeskiego.

Koszt projektu jest wyższy od
kwoty 400 000,00 zł 

Z uwagi na dodatkowe koszty
obsługi i konserwacji.

7. Kompleksowa modernizacja drogi 
gminnej- ul. Siarkowej. Waldemar Stępak 31.07.2017 r. Tarnobrzeg,

Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje
kompleksową

modernizację drogi
gminnej ulicy

Siarkowej.

Koszt wykonania modernizacji
drogi jest wyższy od kwoty

400 000,00 zł

8. Budowa drogi lokalnej łączącej ul. Waldemar Stępak 31.07.2017 r. Tarnobrzeg, Zadanie przewiduje Koszt wykonania budowy drogi



Żniwną położoną w Os. Miechocnin
z ul. Koniczynki w Osiedlu Ocice. Osiedle Miechocin

budowę drogi lokalnej
łączącej ulice Żniwną

położoną w Os.
Miechocin z ulicą

Koniczynki w Os. Ocice.

jest wyższy od kwoty
400 000,00 zł
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