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Lp. Tytuł Dzielnica Skrócony opis Koszt Opis lokalizacji
ocena 

formalna
ocena merytoryczna odwołanie

1
Nowy Osiedlowy 

Park
ogólnomiejski

Celem projektu jest rewitalizacja 

parku osiedlowego, powstałego 

w latach sześćdziesiątych, dla 

mieszkańców dzielnicy 

Boguszowie Osiedle. Działania 

podjęte w ramach projektu 

miałyby na celu stworzenie 

miejsca, gdzie czas będą mogli 

spędzać zarówno rodziny z 

dziećmi, jak i młodzież, a także 

starsi ludzie. 

    3 595 500,00 zł 

Działka o numerze 1147/40, 

2642/40, ulica Bogusławskiego – 

Park Osiedlowy

pozytywna

negatywna ocena Centrum Inwestycji

uzasadnienie: 

Negatywna ocena projektu pod kątem wykonalności 

technicznej (§4 ust. 3 pkt 5).

Potwierdzam brak możliwości realizacji zadania w okresie 

1 roku budżetowego z uwagi na konieczność:

1. Przeprowadzenia postępowania przetargowego celem 

wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej (2 

miesiące),

2. Wykonania dokumentacji projektowej (6 - 8 miesięcy),

3. Przeprowadzenia postępowania przetargowego celem 

wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (2 miesiące),

4. Wykonanie robót budowlanych (3 - 4 miesięcy).

Minimalny okres realizacji zadania to 13 miesięcy a 

maksymalny 16 miesięcy co przesądza o braku 

możliwości realizacji zadania w okresie 1 roku tj. 12 

miesięcy.

Pomysłodawca złożył 

odwołanie 9 września br.: 

propozycja wykreślenia 

dwóch pozycji z budżetu 

projektu (instalacja 

monitoringu oraz 

wybudowanie publicznej 

toalety), zmniejszenie 

wartości projektu o 275 500 

zł oraz realizacji projektu w 

formule „zaprojektuj i 

wybuduj” - odwołanie 

zostało przyjęte przez 

Prezydenta Miasta 

Rybnika 

2022-156316

Lista projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok -  ocenione negatywnie (po weryfikacji formalnej i merytorycznej) - aktualizacja informacji 

z 2 września 2022 r. po odwołaniu (§5 ust. 5 uchwały nr 845/XLIX/2022 Rady Miasta Rybnika z 24 marca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika)



2

Doposażenie placu 

zabaw przy ul. 

Teofila Bieli

Kamień 

(lokalny)

Plac zabaw przy ul. Teofila Bieli 

wzbogacony o nowe elementy 

pozwalające zapewnić rozrywkę 

dzieciom w każdym wieku. 

Doposażenie placu zabaw w 

przestrzenną konstrukcję 

wspinaczkową wraz z długą 

zjeżdżalnią oraz bocianie 

gniazdo.

         50 000,00 zł działka nr 3163/289 pozytywna

negatywna ocena Zarządu Zieleni Miejskiej 

uzasadnienie: 

Negatywna ocena projektu pod kątem wykonalności 

technicznej (§4 ust. 3 pkt 5).

Projekt nie może być zrealizowany ze względu na 

konieczność generalnej przebudowy obecnego placu 

zabaw. Istniejący plac zabaw nie spełnia przepisów 

prawa budowlanego pod względem zachowania norm 

technicznych i bezpieczeństwa, np. brak odpowiedniej 

odległości placu zabaw od drogi, siłownia nie może być w 

obrębie placu zabaw dla dzieci, brak nawierzchni 

bezpiecznych pod urządzeniami. Realizację nowego 

placu zabaw zgodnego z obowiązującymi przepisami i 

normami szacuje się na kwotę ok. 300 tys. zł.

nie złożono odwołania 

3

Wykonanie 

dokumentacji 

technicznej budowy 

ronda na 

skrzyżowaniu ul. 

Rymera i 

Górnośląskiej w 

Niedobczycach wraz 

przyłączeniem nowej 

drogi rowerowej.

Niedobczyce 

(lokalny)

Projekt polega na wykonaniu 

dokumentacji 

projektowej/technicznej 

dotyczącej przebudowy 

skrzyżowania ul. Górnośląskiej i 

ul. Rymera w Niedobczycach w 

kierunku ronda, z uwagi na 

duże natężenie ruchu na tym 

skrzyżowaniu oraz brak 

połączenia nowej drogi 

rowerowej z jakimkolwiek 

systemem komunikacyjnym w 

bezpośrednim sąsiedztwie ww. 

skrzyżowania.

         90 000,00 zł 

Miejsce realizacji to dokładnie 

teren skrzyżowania i pas 

drogowy ul. Rymera i ul. 

Górnośląskiej w Rybniku-

Niedobczycach.

Nr działek: 1566/80, 1565/80, 

1896/356, 3148/336, 1205/237

pozytywna

negatywna ocena Centrum Inwestycji  

uzasadnienie: 

Negatywna ocena projektu pod kątem wykonalności 

technicznej (§4 ust. 3 pkt 5).

Realizacja skrzyżowania typu rondo w bezpośrednim 

sąsiedztwie przejazdu kolejowego wyposażonego w 

zapory spowoduje ograniczenie ruchu drogowego w 

obszarze skrzyżowania ul. Górnośląskiej z Rymera, a w 

skrajnych przypadkach jego "zakorkowanie". Należy 

dążyć do rozwiązań, w których realizacja skrzyżowań o 

ruchu niekierowanym (skrzyżowania typu rondo) oddalać 

od skrzyżowań o ruchu kierowanym (w tym przypadku 

przejazd kolejowy) o odległość zapewniającą akumulację 

ruchu pojazdów adekwatnym do istniejącego tam 

natężenia. W tym przypadku jest to niemożliwe.

nie złożono odwołania 



negatywna ocena Wydziału Dróg

uzasadnienie: 

Negatywna ocena projektu: 

1) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa (§4 ust. 3 pkt 2) - doświetlenie przejść dla 

pieszych należy wykonać przy pomocy oświetlenia 

dedykowanego asymetrycznego z 2 latarniami 

(uwzględniając uzbrojenie terenu, zachowanie minimalnej 

szerokości chodnika),

2) pod kątem wykonalności technicznej (§4 ust. 3 pkt 5) - 

bardzo duże uzbrojenie terenu może spowodować brak 

możliwości wykonania przedstawionego rozwiązania.

negatywna ocena Centrum Inwestycji 

uzasadnienie: 

Negatywna ocena projektu:

1) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami 

prawa (§4 ust. 3 pkt 2) - Wytyczne Ministerstwa 

Infrastruktury (WR-D-41-4) nie dopuszczają budowy 

doświetlenia przejścia dla pieszych za pomocą jednego 

słupa oświetleniowego umieszczonego pośrodku 

przejścia.

Zgodnie z przedmiotowymi wytycznymi oraz aktualnymi 

wymogami należy zabudować podświetlenie przejścia dla 

pieszych realizowane za pomocą opraw oświetleniowych 

o asymetrycznych rozsyłach strumienia świetlnego 

umieszczonych w odpowiedniej konfiguracji (przed 

przejściem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu 

pojazdów). Jednocześnie informuję, że proponowane 

oznakowanie ostrzegawcze jest zawodne, wymaga 

mniejszych nakładów inwestycyjnych lecz charakteryzuje 

się ograniczoną wydajnością oświetlenia oraz dużymi 

nakładami na eksploatację pogwarancyjną, co często 

prowadzi braku prawidłowego działania.

2) pod kątem wykonalności technicznej (§4 ust. 3 pkt 5) - 

Z uwagi na duże nagromadzenie w obrębie przejścia dla 

pieszych infrastruktury obcej tj. 3- szt. rurociągów 

wodnych, sieci gazowej (średnie ciśnienie), kanalizacji 

kablowej światłowodowej, sieci telekomunikacyjnej oraz 

napowietrznej nieizolowanej linii energetycznej 

niemożliwe jest zabudowanie słupów oświetleniowych 

(odległość słupa od gazu - min. 1 m, od rurociągu 

wodnego - min 0,5 m, odległość pozioma od linii 

energetycznej min -1,5 m). 

pozytywna nie złożono odwołania 4

Bezpieczne pasy do 

szkoły- aktywne 

przejście dla 

pieszych na ul. 

Staffa

Popielów 

(lokalny)

Projekt zakłada powstanie 

aktywnego przejścia dla 

pieszych na ulicy Staffa w 

pobliżu ZSP nr 14 w Rybniku.

         38 500,00 zł 

ul. Leopolda Staffa, w pobliżu nr 

44

działki nr 3530/51, 2096/54 

obręb Popielów


