
WYKAZ PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA  

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA 2021 r. 

 

WYKAZ ZADAŃ DUŻYCH 

ID nazwa projektu 
charakter 
zadania 

lokalizacja opis uzasadnienie 

8 Wykonanie kanalizacji 
deszczowej na odcinku  
od skrzyżowania ul. Jaronia  
do końca ul. Podlaskiej, 
zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową 
rozbudowy ul. Podlaskiej  
w Rudzie Śląskiej 

Zadanie twarde ul. Podlaska  
na odcinku  
od skrzyżowania  
z ul. Jaronia  
do końca 

Halemba Wykonanie kanalizacji 
deszczowej przy ulicy 
Podlaskiej. 

Koszt realizacji projektu 
przekracza limit środków 
określony dla zadania 
dużego, realizacja nie jest 
możliwa w ciągu roku  
- wymaga dokonania 
podziału posiadanej 
dokumentacji projektowej 
rozbudowy ulicy Podlaskiej. 

9 Modernizacja amfiteatru  
i boisk do piłki ręcznej  
oraz do koszykówki  
przy Szkole Podstawowej nr 2 
im. Jana Wyplera w Rudzie 
Śląskiej 

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Jana 
Wyplera, 
ul. Gwarecka,  
działka numer 
1128/83 

Bykowina Renowację boiska do piłki 
ręcznej 40 x 20 m oraz 
koszykówki: wymiana 
nawierzchni z asfaltowej  
na poliuretanową, wymiana 
koszy do koszykówki, bramek 
do piłki ręcznej, ławek  
w amfiteatrze, postawienie 
nowych koszy na śmieci, 
budowa ogrodzenia 
zabezpieczającego - piłko 
chwytów, zakup i montaż 
monitoringu wizyjnego, 
budowa bieżni 
lekkoatletycznej 2-torowej 
do biegu na 60 metrów, 
wykonanie chodnika. 

Koszt realizacji projektu 
przekracza limit środków 
określony dla zadania 
dużego. 



36 Mały Park Rowerowy Zadanie twarde Obszar pomiędzy  
ul. Zgrzebnioka  
a ogrodzeniem 
Szkoły Podstawowej 
nr 2, działki numer: 
1619/142, 128, 
1620/142, 1463/83, 
1124/142 

Bykowina Zagospodarowanie terenu 
poprzez montaż ławek  
(na obrzeżu parku)  
i stojaków rowerowych, 
wykonanie tras do jazdy 
wraz z oznakowaniem 
poziomym i pionowym, 
postawienie koszy na śmieci, 
urządzenie zieleni  
(z pozostawieniem 
istniejącego zadrzewienia), 
wykonanie mosteczków, 
(opcjonalnie), oświetlenie 
terenu oraz ogrodzenie  
od ulicy 

Realizacja projektu  
na wskazanych działkach  
nie jest możliwa  
- nieruchomości gruntowe 
zaliczane są do terenów 
podatnych na zalewania  
i podtopienia, a każda nowa 
inwestycja likwidująca 
powierzchnie przepuszczalne 
może przyczynić się  
do podtapiania pobliskich 
terenów zurbanizowanych. 

 

WYKAZ ZADAŃ MAŁYCH 

ID nazwa projektu 
charakter 
zadania 

lokalizacja dzielnica opis uzasadnienie 

11 Boisko do siatkówki i skocznia 
w dal - modernizacja 
infrastruktury sportowej  
przy Szkole Podstawowej 
Sportowej nr 15 

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa 
nr 15,  
ul. Energetyków 15, 
działka numer: 
1481/3 

Halemba Modernizacja infrastruktury 
sportowej: boiska  
do siatkówki - wymiary pola 
gry 18 x 9 m, nawierzchnia 
poliuretanowa, kompletny 
zestaw do siatkówki, ławki 
dł. 2m bez oparć, kosz na 
śmieci oraz skoczni w dal 
wraz z rozbiegiem: skocznia 
w dal wypełniona piaskiem, 
rozbieg o nawierzchni 
poliuretanowej ok. 40 m, 
kompletne wyposażenie, 
ławki dł. 2m bez oparć, kosz 
na śmieci, tablica 
regulaminowa metalowa. 

Realizacja projektu 
nie spełnia wymogu 
celowości i gospodarności. 



15 "Wesołe podwóreczko" 
 - modernizacja placu zabaw 
dla dzieci oraz budowa miejsc 
parkingowych przy ul. Maya 
14, 16,18 

Zadanie twarde ul. Antoniego Maya 
7, 12, 14, 16, 18  
działka numer: 
1336/43 

Ruda Demontaż istniejącej 
infrastruktury wraz  
z przeniesieniem placyku 
gospodarczego w inne 
miejsce, instalacja zestawu 
zabawowego utrzymanego  
w żywych kolorach oraz 
spełniającego elementy 
edukacyjne. Montaż 
infrastruktury: ławek, koszy 
na śmieci, tablicy 
informacyjnej /regulamin 
korzystania. Ogrodzenie 
placu zabaw. Budowę miejsc 
postojowych (w tym dla osób 
niepełnosprawnych) wzdłuż 
ulicy oraz wokół placu 
zabaw. 

Realizacja projektu  
na wskazanym terenie nie 
jest możliwa ze względu  
na zapisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków 
technicznych, jakim 
powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 
dotyczące wymaganych 
odległości miejsc 
postojowych oraz placu 
zabaw. 

22 Wypożyczalnia gier 
planszowych 

Zadanie twarde Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie 
Śląskie - Filia nr 21,  
ul. Grzegorzka 8 

Bykowina Zakup egzemplarzy gier 
planszowych, karcianych. 
Stworzenie bazy 
internetowej dostępnych 
gier, w której będzie można 
zamawiać online dostępne 
pozycje. Zaadaptowanie 
pomieszczenia w bibliotece 
na rzecz wypożyczalni  
– zakup wyposażenia. 
Utworzenie stanowisk  
w bibliotece, przy których 
można będzie zagrać w gry 
stacjonarnie lub 
zorganizować turnieje gier 
planszowych. Zakup 
akcesoriów, które 
dodatkowo zabezpieczą 
komponenty gier. 

Projekt zakłada realizację 
zakresu rzeczowego 
zaliczanego do wydatków 
bieżących na wyposażenie. 



24 Wykonanie miejsc postojowych 
"Kiss and ride" wraz  
z parkingiem dla autokaru 
wycieczkowego, samochodów 
osobowych oraz rowerów  
przy Szkole Podstawowej nr 3  
przy ul. Norwida 10 w Rudzie 
Śl. Wykonanie dojścia  
- chodnika do wejścia 
głównego budynku oraz 
zagospodarowanie terenów 
zielonych wraz z małą 
architekturą na terenie szkoły. 
Wykonanie utwardzonego 
miejsca na odpady 
segregowane  
i niesegregowane. 

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Joanny von 
Schaffgotsch - 
Gryzik, ul. Norwida 
10, działki numer: 
1853/74, 1866/74, 
2008/74, 824/69, 
1726/65 

Ruda Wykonanie miejsc 
postojowych "Kiss and ride" 
wraz z parkingiem dla 
autokaru wycieczkowego, 
samochodów osobowych oraz 
rowerów. Wykonanie dojścia 
- chodnika do wejścia 
głównego budynku oraz 
zagospodarowanie terenów 
zielonych wraz z małą 
architekturą na terenie 
szkoły. Wykonanie 
utwardzonego miejsca  
na odpady segregowane  
i niesegregowane. 

Lokalizacja parkingu na 
terenie szkoły koliduje  
z istniejącą stacją 
transformatorową i silnym 
uzbrojeniem podziemnym. 
Realizacja projektu może 
nie być możliwa w ciągu 
roku z uwagi na konieczność 
wycinki ok. 15 drzew. 

29 Przyjazna okolica w centrum 
miasta. Wirek 

Zadanie twarde Teren przy ul. 1 
Maja 311-313 
działki numer: 
2627/44, 2626/44, 
2628/44, 2625/44, 
2623/44, 2624/44, 
2620/43, 2621/43, 
2617/43, 186 

Wirek Wykonanie parkingu, remont 
chodnika, urządzenie terenu 
zielonego w pobliżu parkingu 
oraz na chodniku, 
postawienie koszy na śmieci 
i na psie odchody 

Nieruchomości gruntowe,  
na których zaplanowano 
realizację projektu należy  
w pierwszej kolejności 
zagospodarować zgodnie 
z podstawowym 
przeznaczeniem 
wynikającym z Miejscowego 
Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. Wniosek 
dotyczy terenu  
z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną oraz funkcję 
usługową. Na tym terenie 
parkingi oraz zieleń 
urządzona to jedynie 
funkcja uzupełniająca, która 
winna być realizowana  
po zrealizowaniu funkcji 
podstawowej. 



31 Nowa nawierzchnia  
na ul. Łowieckiej 

Zadanie twarde ul. Łowiecka, 
działki numer: 
3328/64, 3769/64 

Kochłowice Wykonanie drogi - długość 
ok. 120 m z asfaltu lub 
kostki 

Realizacja projektu nie jest 
możliwa w ciągu roku  
- z uwagi na rozległą sieć 
uzbrojenia podziemnego 
(teletechnika, energetyka, 
kanalizacja sanitarna, sieć 
ciepłownicza) budowa drogi 
wymaga wykonania pełnej 
dokumentacji projektowej, 
niezbędne jest również 
uzgodnienie inwestycji  
z gestorami sieci. 

32 The walls of art freedom  
- Ściany wolności artystycznej 

Zadanie twarde Bielszowice - 
działka numer: 
4782/4166, 
Halemba - działka 
numer: 3148/113 
/113, Kochłowice 
działka numer: 
3633/126, Orzegów 
działka numer: 
3078/309, 
Ruda działka 
numer: 1302/66,  
Wirek działka 
numer: 2690/74 

Bielszowice, 
Halemba, 
Kochłowice, 
Orzegów, 
Ruda, Wirek 

Projekt budowy 6 ścian 
wolności artystycznej 
umożliwiający mieszkańcom 
miasta legalne rozwijanie 
umiejętności artystycznych 
i wyrażanie poglądów. 

Dwie spośród działek 
wskazanych jako miejsca 
realizacji zadania nie należą  
do gminnego zasobu 
nieruchomości. 

39 Utworzenie nawierzchni  
do jazdy na rolkach na terenie 
lodowiska przy Burloch Arenie 

Zadanie twarde Lodowisku na 
terenie Burloch 
Arena:  
ul. Bytomska 15  
nr działki 
2645/309, 
1020/285 

Orzegów Doposażenie sztucznego 
lodowiska o sztuczną 
nawierzchnię, w postaci 
plastikowych paneli do jazdy 
na rolkach i wrotkach  
z możliwością składania  
i demontażu paneli według 
potrzeb 

Projekt zakłada realizację 
zakresu rzeczowego 
zaliczanego do wydatków  
na zakupy inwestycyjne. 

 


