Propozycje Mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
L.p.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Opis zadania / Określenie problemu

Weryfikacja wniosku

1

Wymiana oświetlenia

ul. Zamkowa

lampy są mocno pordzewiałe, stare

pozytywna

2

Stworzenie miejsca do
zabaw i wypoczynku dla
dzieci w obrębie Starego
Miasta

Wykorzystanie terenów za
kamienicami przy ul.
Kopernika 2,4,6

w podanej lokalizacji dzieci nie mają miejsca do zabaw,
na podwórkach króluje błoto i śmieci, stworzenie
miejsca do zabaw – małpi gaj, huśtawki, piaskownica z
pewnością poprawi wygląd wskazanego miejsca i
dopełnił rewitalizacje całej ulicy Sikorskiego.

pozytywna

3

Wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej

Wylot ul. Świdnickiej w
kierunku obwodnicy
Wałbrzych – Świdnica,
chodnik po lewej stronie
jezdni, na długości bloku nr 7
na Osiedlu Sudeckim

Usunięcie dotychczasowej, zniszczonej, asfaltowej
nawierzchni i położenie nowej (z kostki brukowej),
długość około 80 metrów. Inwestycja podniesie komfort
poruszania się po chodniki oraz poprawi wizerunek
miasta.

4

Stworzenie miasteczka
rowerowego
i pumpt

Brak propozycji

Stworzenie miasteczka rowerowego i pumptrack dla
młodzieży i najmłodszych.

5

Podjazd dla
niepełnosprawnych

podjazd na basen kryty

Zdowie i rekreacja

6

Utwardzenie drogi Sielskiej

od drogi głównej przy posesji
Ciernie 54c do posesji Ciernie
60b

Utwardzenie drogi pomogłoby rozwiązać aktualne
problemy z dojazdem do posesji Ciernie 60b.

7

Rewitalizacja podwórka,
montaż monitoringu

ul. Rynek 2,3

8

Zagospodarowanie tereny
podwórka

ul. Graniczna 14

9

Wykonanie ciągu pieszorowerowego

ul. Lotnicza

Wyrównanie nawierzchni, rozwiązanie kwestii komórek,
utworzenie terenu zielonego, oraz montaż w tej
lokalizacji monitoringu
Nadanie terenu zaniedbanego podwórka funkcji
społeczno-rekreacyjnej poprzez wyrównanie terenu,
utworzenie miejsca odpoczynku oraz małego placu
zabaw dla dzieci, aranżacja zieleni.
Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ronda
Solidarności do zabudowań Towarzystwa Lotniczego w
Świebodzicach, pozwoli na bezpieczne dotarcie pieszo
lub rowerem osobom kierującym się w stronę lotniska.
Aktualnie jedyna trasa prowadząca na lotnisko stwarza
duże niebezpieczeństwo.

pozytywna

pozytywna

pozytywna

pozytywna
pozytywna

pozytywna

pozytywna

10

Wykonanie nawierzchni
wraz z oświetleniem

ul. Droga Węglowa - Ciernie

Pomiędzy ul. Zamkową a ul.
Mikulicza

Wykonanie nawierzchni wraz z oświetleniem na ok. 300
metrowym odcinku.

Utwardzenie asfaltem lub kostką betonową. Utworzony
w ten sposób wyjazd z ul. Zamkowej w znacznym
stopniu przyczyniłby się do poprawy bezpieczeństwa i
zapobiegnięcia ewentualnych kolizji.

pozytywna

Pod budynkiem nr 3 proponuję utworzyć miejsca
parkingowe dla mieszkańców ul. Zamkowej.
Wnioskuję o przeniesienie siłowni pod chmurką w inne
miejsce oraz doposażenie i modernizacja placu zabaw
dla dzieci w tej lokalizacji.

pozytywna

11

Utwardzenie drogi

12

Wykonanie miejsc
parkingowych oraz
modernizacja i
doposażenie placu zabaw

13

Rewitalizacja podwórka,
poprawa użyteczności
szamba

ul. Szkolna 9 - 11

Wyrównanie terenu, wymiana płyt pod śmietnikami.
Słaba użyteczność szamba powoduje częste jego
wybicie na podwórko, co jest dużym dyskomfortem
zarówno dla osób tam mieszkających jak i
przechodniów.

14

Likwidacja nieużytecznych
budowli po toaletach na
podwórku

ul. Szkolna 21 - 25

W podanej lokalizacji likwidacja niepotrzebnych
obiektów (byłych toalet) usytuowanych na podwórku,
poprawi znacznie estetykę i użyteczność tego terenu.

ul. Zamkowa

pozytywna

pozytywna

pozytywna

15

Rewitalizacja podwórka

Obszar centrum miasta
między ul. Żeromskiego, ul.
Kopernika i Placem Jana
Pawła II

16

Rewitalizacja podwórka

Obszar między ul.
Żeromskiego, ul. Rynek, ul.
Kopernika

17

Wyrównanie i wyłożenie
kostką chodnika przejścia
wzdłuż budynków od
strony podwórek

ul. Stawowa 4 i 6, ul.
Zwycięstwa 14 i 18

18

Utwardzenie drogi
wewnętrznej i przebudowa
podwórka

ul. Prusa 17, ul. Sienkiewicza

19

Progi zwalniające,
zmiana znaku drogowego

ul. Kościuszki (w okolicy
numerów 27, 31)

20

Przystosowanie siłowni
OSiR do współczesnych
standardów

ul. Mieszka Starego 6

Poprawa gospodarki kanalizacyjnej oraz wyrównanie
terenu, który w stanie obecnym stanowi zagrożenie dla
mieszkańców a także utrudnia poruszanie się po danym
obszarze.
Wyrównanie terenu, co zapobiegnie powstawaniu
dużych kałuż, zamarzających w zimie. Usunięcie dużych
kamieni lub gruzu, które aktualnie stanowią
niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
Istniejące przejście pokryte jest ziemią i zarastającą
trawą, co powoduję iż w porach jesiennych i zimowych
jest mokre, zabłocone i nieodśnieżane. Utrudnia to
poruszanie się tym przejściem.

Aktualny stan nawierzchni podwórka powoduje duże
niebezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców, którzy
zmuszeni są poruszać się po nierównym terenie,
zamieniającym się w błoto i kałuże podczas opadów
deszczu, a także ich pojazdów, które mogą doznać
uszkodzeń podwozia poprzez przejazd przez głęboką
dziurę bądź wystającą płytę studzienki kanalizacyjnej.
Montaż progów zwalniających, oraz zmiana znaku
drogowego z ograniczenia 40 na D-40 strefa
zamieszkania. Aktualnie występuje zbyt szybkie
poruszanie się pojazdów na ulicy, biorąc pod uwagę
fakt, że brak na niej chodników do poruszania się
pieszych stanowi duże niebezpieczeństwo.
Remont i przebudowa siłowni i szatni, powiększenie sali
siłowni, zakup nowych urządzeń oraz montaż
nagłośnienia.
Obecna siłownia i jej otoczenie są archaiczne.
Posiadanie nowoczesnej siłowni z odpowiednim
zapleczem zwiększy jej atrakcyjność i różnorodność
ćwiczeń w tym szczególnie dla seniorów.

pozytywna

pozytywna

pozytywna

pozytywna

pozytywna

pozytywna

21

22

Poprawa bezpieczeństwa
na parkingu OSiR

Miasteczko Ruchu
Drogowego

ul. Dąbrówki

Zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na terenie
parkingu, co zwiększy bezpieczeństwo.

os. Piastowskie

Utworzenie miasteczka ruchu drogowego, które
składałoby się z jezdni, skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną, progów zwalniających, ronda, przejściem dla
pieszych, oznakowaniem pionowym i poziomym, wraz z
ławkami i zielenią dla opiekunów. Dzieci, które mogłyby
się w miasteczku poruszać na rowerach, hulajnogach
itp. uczyłyby się przy okazji zasad, jak poruszać się pod
drogach publicznych.

23

Poszerzenie ulicy,
naprawa jezdni

Poszerzenie ul. Zamkowa
(bloki 2-3 a 1-4,5)
naprawa jezdni ul.
Kasztanowa

24

Poszerzenie skrętu

ul. Mikulicza i ul. Zamkowa

25

Oświetlenie ulicy

Ulica łącząca Ciernie z rondem
obok oczyszczalni ścieków

26

Podjazd dla
niepełnosprawnych

podjazd na basen kryty

Na ul. Zamkowej pod blokiem 2-3 znajduje się duży
skwer, który można by wykorzystać do poszerzenia
ulicy. W miejscu tym często dochodzi do sytuacji
konfliktowych podczas mijania się dwóch pojazdów.
Naprawa jezdni na ul. Kasztanowej, która w chwili
obecnej jest w opłakanym stanie, co sprawia wielki
dyskomfort podczas przemieszczania się po niej
samochodem.
Poszerzenie ulicy, która skręca z ul. Mikulicza na ul.
Zamkową, szczególnie w górnym odcinku. Poszerzenie
jezdni byłoby ulgą i bezpieczeństwem dla ludzi i
kierowców.
Umieszczenie około 3 lamp doświetlających drogę.
Aktualnie budowane są w tej lokalizacji 4 nowe domy,
więc z oświetlenia skorzystałoby 12 gospodarstw
domowych. Ułatwiłoby to również w zimowym okresie
dostęp do komunikacji miejskiej dzieciom mieszkającym
przy podanej ulicy.
Zdowie i rekreacja

pozytywna

pozytywna

pozytywna

pozytywna

pozytywna

pozytywna

W Świebodzicach jest mało miejsc w żłobkach, młode
mamy chcą wrócić do pracy, ale nie mają gdzie zostawić
swoich dzieci. Dworzec ma dużo pomieszczeń, które
można zaadaptować na przedszkole lub żłobek.

negatywna
W 2019 roku gmina będzie tworzyć nowe miejsca w
żłobkach (30 miejsc) w ramach budżetu gminy

Dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym powinny
mieć możliwość rozwoju w grupie rówieśników, a mamy
możliwość powrotu do pracy zawodowej.
Naprawa drogi dojazdowej do bloku, dziury w
nawierzchni powodują iż w czasie deszczu w podanej
lokalizacji powstaje wielka kałuża.
Montaż oświetlenia przy bloku, ponieważ wieczorami
jest kompletnie ciemno.

negatywna
W 2019 roku gmina będzie tworzyć nowe miejsca w
żłobkach (30 miejsc) w ramach budżetu gniny

27

Utworzenie żłobka

Okolice os. Sudeckiego
- np. na Dworcu PKP

28

Budowa nowych
państwowych żłobków i
przedszkoli

ul. Kolejowa, Osiedle
Piastowskie, ul. Piłsudskiego

29

Naprawa nawierzchni,
oświetlenie pod blokiem

Nawierzchnia ul. Piasta 2,4,6,
oświetlenie ul. Piasta 2

30

Wyciąg narciarski,

Wyciąg na terenie Zimnego
Dworu, okolice os.
Słonecznego

Zdowie i rekreacja

31

Lodowisko

lodowisko ul. Rekreacyjna lub
przy WCR

Zdowie i rekreacja

32

Przebudowa podwórka,
wykonanie drogi
wewnętrznej, parkingu,
placu zabaw, stworzenie
terenu zielonego

ul. Jeleniogórska 6-26

33

Poprawa wyglądu i
bezpieczeństwa

ul. Droga Węglowa – Ciernie

34

Kapitalny remont dachu
budynku

ul. Świdnicka 6

35

Regulacja drzew i
krzewów

os. Piastowskie

Usunięcie nieużywanych szaletów i komórek, które
aktualnie stanowią zagrożenie dla bawiących się tam
dzieci, wykonanie drogi wewnętrznej oraz parkingu,
droga nie jest utwardzona co powoduje duże zakurzenie
podwórka przez jeżdżące pojazdy, w podanej lokalizacji
dzieci nie mają miejsca do zabawy, a starsi miejsca do
wypoczynku, co z pewnością zmieniłoby stworzenie w
tym miejscu placu zabaw oraz terenu zielonego.
Zły stan techniczny nawierzchni, która posiada liczne
uszkodzenia w postaci głębokich dziur oraz nierówności,
uniemożliwia bezpieczny przejazd, nawet z małą
prędkością.
Obecny stan dachu zagraża życiu przechodniom oraz
mieszkańcom budynku poprzez spadające przy mocnym
wietrze dachówki, dodatkowo przy intensywnych
opadach mieszkanie umiejscowione na ostatnim piętrze
jest zalewane
Przycięcie gałęzi i krzewów, które powodują dyskomfort
wizualny jak i mieszkaniowy. Spowoduje to poprawę
dostępu do promieni słonecznych mieszkańcom, a także
wpłynie korzystnie na estetykę osiedla.

negatywna
teren Spółdzielni Mieszkaniowej
negatywna
wszystkie tereny w tym rejonie są prywatne
negatywna
koszt inwestycji przekracza możliwości budżety
obywatelskiego

negatywna
Zadanie będzie wykonane w tym roku w ramach
budżetu gminy.

negatywna
wniosek tożsamy z przyjętym , dalej idącym wnioskiem
nr 10
negatywna
budynek wspólnoty mieszkaniowej
negatywna
teren spółdzielni mieszkaniowej

36

Remont budynku

Miejsce przy ul. Kolejowej (po
starej piekarni)

Remont budynku, który aktualnie jest w tragicznym
stanie zwiększyłoby atrakcyjność w tym rejonie.

negatywna
budynek prywatny

