
LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH I ODRZUCONYCH 

W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA 2023 ROK

INWESTYCJE LOKALNE

LP. NAZWA PROJEKTU KWALIFIKACJA
CHARAKTERYSTYKA DŁUGOTERMINOWYCH SKUTKÓW / UZASADNIENIE 

ODRZUCENIA

1. Siłownia zewnętrzna Osiedle 1000-lecia PRZYJĘTY
Integracja społeczności lokalnej, promowanie aktywności ruchowej                                                                 

i aktywnego stylu życia.

2. Siłownia plenerowa w parku 100-lecia odzyskania niepodległości PRZYJĘTY
Integracja społeczności lokalnej, promowanie aktywności ruchowej i aktywnego 

stylu życia.

3.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z modularną nawierzchnią 

multisportową na osiedlu południe w parku miejskim, 

dostosowanego do osób niepełnosprawnych

ODRZUCONY
Ostateczny koszt zadania oszacowano na kwotę: 1.120.000 zł. Wartość zadania 

przekracza kwotę przeznaczoną w budżecie obywatelskim na 2023 rok.

4.

Poprawa infrastruktury usług ratownictwa medycznego. Zakup 

specjalistycznego ambulansu dla Zduńskowolskiego Szpitala 

Powiatowego

ODRZUCONY

Zadanie nie należy do zadań własnych gminy.

Powiat wykonuje określone ustawami

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony 

zdrowia.

5.
Projekt rozbudowy kompleksu wodnego "Zduńska Woda" - 

geotermia
ODRZUCONY

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty będące 

zadaniem inwestycyjnym bądź remontowym realizowanym przez jednostki 

organizacyjne Miasta lub będące zadaniem inwestycyjnym na terenie tej jednostki.

6.
Dopłata do zakupu nowego roweru elektrycznego - do 50% 

wartości roweru, nie więcej niż 3 tyś. zł.
ODRZUCONY

Zadanie nie spełnia przesłanki ogólnodostępności, gdyż efekt będzie dostępny dla 

niewielkiej liczby mieszkańców.

7.
Poprawa dostępności do transportu publicznego, budowa dworca 

autobusowego Zduńska Wola Leśmiana
ODRZUCONY

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty inwestycyjne 

na gruntach nienależących do Miasta.

8. Różowa ławeczka "Bądźmy świadomi" PRZYJĘTY
Promocja zdrowia poprzez przypominanie mieszkańcom o wykonywaniu badań 

profilaktycznych.

9.
Boisko do siatkówki plażowej i beach soccera przy Szkole 

Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli
ODRZUCONY

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty będące 

zadaniem inwestycyjnym bądź remontowym realizowanym przez jednostki 

organizacyjne Miasta lub będące zadaniem inwestycyjnym na terenie tej jednostki.

10. Otwarta strefa aktywności Nowy Świat WYCOFANY Wniosek wycofany przez wnioskodawcę.
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11. Zielona ulica Fabryczna - pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli PRZYJĘTY

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Utworzenie traktu spacerowego dla 

mieszkańców z uspokojonym ruchem samochodowym i dużą iloscią urządzonej 

przestrzeni.

12. Fontanna na osiedlu Karsznice PRZYJĘTY
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Ożywienie miejsca i stworzenie 

rekreacyjnej strefy do odpoczynku.

13. Zielone przystanki w Zduńskiej Woli - Karsznice PRZYJĘTY
Poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Zielone przystanki nadają walory 

estetyczne, ponadto wytwarzają tlen i zmniejszają temperaturę.

14.
Budowa dwóch otwartych ceglanych kortów tenisowych na 

MOSiR Relaks przy ul Kobusiewicza
ODRZUCONY

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty będące 

zadaniem inwestycyjnym bądź remontowym realizowanym przez jednostki 

organizacyjne Miasta lub będące zadaniem inwestycyjnym na terenie tej jednostki.

15. Tężnia solankowa w Parku Miejskim PRZYJĘTY
Funkcjonowanie tężni wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców narażonych na 

zanieczyszczenia powietrza.

16. Ekosłupki - sprawdź jakość powietrza w Twojej okolicy ODRZUCONY

W ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu 

zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, politykami, 

strategiami i programami. Na terenie miasta zamontowane są już czujniki pomiaru 

jakości powietrza, które na bieżąco informują o stanie powietrza. Dublowanie 

urządzeń pomiarowych we wskazanych lokalizacjach jest bezzasadne i 

nieekonomiczne z punktu widzenia gospodarki finansowej Miasta Zduńska Wola.


