Budżet Obywatelski Chorzowa
Jak przygotować projekt?
katalog pomysłów

Jakie kroki podjąć przed złożeniem wniosku?

Krok 1: Opracuj pomysł
Zastanów się, co chcesz zrobić.
W budżecie obywatelskim możesz zgłaszać projekty o charakterze inwestycyjnym, takie jak
budowa strefy rekreacyjnej, remont placu zabaw, zagospodarowanie skweru itp.. Mogą to być
również projekty społeczne, takie jak organizacja festynów sąsiedzkich, zajęć edukacyjnych,
zawodów sportowych, kina plenerowego itp.

Zastanów się, jak twój pomysł wpłynie na otoczenie.
Pomyśl o zaletach i wadach Twojej propozycji. Rozejrzyj się dookoła i zastanów, czy Twój pomysł
rzeczywiście odpowiada na potrzeby innych osób.
Pamiętaj, że budżet obywatelski jest tylko jednym z wielu dostępnych rozwiązań. Cześć problemów
możesz rozwiązać w inny sposób, np. wykorzystać inicjatywę lokalną.

Zastanów się, kto będzie użytkownikiem proponowanych przez Ciebie rozwiązań.
Przeważnie im szersza grupa odbiorców tym lepiej, ale nie zawsze tak jest, czasami warto pomyśleć
o osobach, których potrzeby nie zawsze są dostrzegane np. niepełnosprawnych.
Pomyśl o ludziach, którzy mogą być zwolennikami twojego pomysłu i zaproś ich na spotkanie. Nie
zapomnij jednak o jego potencjalnych przeciwnikach - ich też warto zaprosić. Wysłuchanie ich opinii
pomoże Ci dopracować pomysł.

Krok 2: Porozmawiaj z innymi

Zaproś sąsiadów na spotkanie lub zorganizuj spacer.
Rozmowa z sąsiadami pomoże Ci ocenić, czy proponowane przez Ciebie rozwiązania odpowiadają
także ich potrzebom.
Przygotowując się do spotkania pamiętaj o kilku sprawach:
● określ dokładnie, co chcesz zrobić
● sprawdź, czy teren na którym chcesz zrealizować swój pomysł spełnia wszystkie warunki
- w tym przede wszystkim własnościowe. Własność terenu możesz sprawdzić na stronie
e-odgik.chorzow.eulub na mapie w formularzu zgłoszeniowym.
● wybierz odpowiednią formę przedstawienia swojego pomysłu,
np. zrób zdjęcia miejsca, w którym może zostać zrealizowana twoja propozycja lub
poszukaj w internecie podobnych rozwiązań
● zastanów się, o co chcesz zapytać uczestników spotkania i przygotuj listę pytań
Przykład
: Jeśli spotkanie będzie dotyczyło zagospodarowania jakiegoś fragmentu osiedla to na spotkaniu
powinieneś poruszyć następujące kwestie - kto i w jaki sposób korzysta obecnie z wybranego miejsca, jakie
wiążą się z tym problemy, w jaki sposób ten teren powinien funkcjonować po przebudowie i komu służyć,
jakie zadania trzeba zrealizować, żeby do tego doprowadzić.
Spotkanie najlepiej zorganizować w godzinach popołudniowych w ogólnodostępnym miejscu,
np. w szkole lub bibliotece.

Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku?
Pisząc wniosek:
●

pomyśl o nazwie swojego pomysłu – dobra nazwa jest jasna i zrozumiała,

● opisz projekt – wskaż jego cel i uzasadnij, dlaczego powinien zostać zrealizowany. Wskaż
korzyści, jakie będą wynikały z jego realizacji. W przypadku projektu inwestycyjnego wskaż
jego lokalizację.
● Pamiętaj, że dobry opis projektu może posłużyć jako tekst promocyjny, który będziesz mógł
umieścić np. w mediach społecznościowych.
● oszacuj koszt projektu - w tym celu możesz skorzystać np. z cennika opublikowanego na
stronie lub zadzwonić do odpowiedniego wydziału urzędu miasta i zapytać o interesujące
Cię informacje
● możesz dołączyć dodatkowe materiały, które pomogą innym osobom zrozumieć Twój
projekt, np. rysunki, plany, zdjęcie podobnych realizacji itp.,

Masz pytania?
Wejdź na stronę www.bo.chorzow.eu lub skontaktuj się z Wydziałem Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

Przejrzyj propozycje projektów!
Poniżej przedstawiono proste rozwiązania, które poprawią funkcjonalność, bezpieczeństwo
i estetykę twojego najbliższego otoczenia. Rozwiązania zostały podane w trzech blokach
tematycznych: 
Bezpieczeństwo i wygoda pieszego, Miasto przyjazne rowerzystom oraz Sąsiedzkie
miejsce integracji. Przy poszczególnych elementach został podany sumaryczny koszt jego budowy,
wykonania projektu oraz rocznego utrzymania.

Bezpieczeństwo i wygoda pieszego

1. Wiata przystanku
Wygodny, oświetlony przystanek znacznie poprawia korzystanie z transportu publicznego
budowa przystanku autobusowego:
35 000 zł
budowa przystanku autobusowego z wiatą na rowery:
50 000 zł
2. Bezpieczne przejście dla pieszych
Wyniesione przejście dla pieszych ma funkcję progu zwalniającego. Ponadto pieszy jest lepiej
widoczny dla kierowców, a w czasie deszczu przejeżdżający samochód nie ochlapie czekających
przed pasami ludzi.
budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z oznakowaniem:
30 000 zł
wyznaczenie malowanego przejścia dla pieszych:
2 500 zł

montaż oświetlenia przejścia dla pieszych:
40 000 zł
3. Wymiana bądź budowa chodnika
Często używany chodnik powinien być wykonany z płyt betonowych, chodnik na terenach zieleni
(np. w parku, w skwerze ) powinien być wykonany ze żwirku - nawierzchni przepuszczalnej
budowa lub naprawa 100 m2 chodnika z płyt betonowych:
25 000 zł
2
budowa lub naprawa 100 m chodnika z nawierzchni żwirowej:
15 000 zł
4. Próg zwalniający
Przy długich prostych odcinkach drogi, gdzie pieszy może przechodzić w dowolnym miejscu można
zainstalować przeszkodę zmuszającą kierowców do zachowania uwagi i ograniczenia prędkości
montaż jednego progu zwalniającego:
5 000 zł


Miasto przyjazne rowerzystom

1. Droga rowerowa
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest budowa wydzielonej drogi rowerowej. Na drogę powinno
się przewidzieć drogę o szerokości minimum 3 m. Gdy szerokość jezdni wynosi powyżej 8 m
możliwe jest wyznaczenie pasów rowerowych w powierzchni jezdni. Na osiedlowej ulicy
jednokierunkowej dużym udogodnieniem jest wyznaczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach
czyli 
kontrapasu. Każda droga rowerowa musi być wykonana z asfaltu.
budowa 100 mb ścieżki rowerowej dwukierunkowej wraz z projektem :
70 000 zł
wyznaczenie 100 mb pasa rowerowego na jezdni:
10 000 zł
organizacja kontrapasu na jednej ulicy:
5 000 zł
budowa przejazdu rowerowego:
3 000 zł
montaż podpórki przed przejazdem:
1 000 zł
2. Stojaki na rowery
montaż 2 stojaków typu U:

800 zł


3. Stacja roweru miejskiego
W Chorzowie zrealizowany zostanie system roweru miejskiego. W ramach Budżetu
Obywatelskiego można wnioskować o budowę kolejnych stacji. Uprzednio na stronie Urzędu
Miasta należy sprawdzić lokalizację planowanych stacji.
budowa stacji roweru miejskiego z zakupem 10 rowerów miejskich:
 0 000 zł
5
4. Stacja naprawy roweru
Stacja wyposażona jest we wszystkie narzędzia potrzebne do naprawy roweru. Dzięki
równomiernie rozmieszczonym stacjom drobna usterka nie przeszkodzi w dotarcia do celu.
instalacja stacji naprawy rowerów:
3 000 zł

Sąsiedzkie miejsce integracji

1. Nasadzenia
Dzięki nowym nasadzeniom zyskasz nie tylko poprawę estetyki. Zieleń chroni miasto przed
upałami, hałasem i zanieczyszczeniami powietrza.
nasadzenie 10. drzew:
20 000 zł
nasadzenie 10 mb żywopłotu:
4 000 zł

2
nasadzenie 10 m rabaty:
2 500 zł

nasadzenie 10. krzewów:
1 000 zł

2
zasianie 100m miejskiej łąki kwietnej:
5 000 zł

2. Mała architektura
By wygodnie spędzać czas w parku, skwerze na ulicy, konieczne jest by była ona wyposażona w
solidną małą architekturę, czyli ławki, kosze na śmieci.
montaż ławki:
2 000 zł

montaż kosza na śmieci:
800 zł

montaż jednej lampy LED:
14 000 zł
3. Pump Track
Miejscem aktywnego spędzania czasu może być tor rowerowy Pump Track lub park kalisteniki czyli
popularny 
street workout. Taka atrakcja sportowa musi być zlokalizowany w odległości minimum
10 m od okien budynku wielorodzinnego, przepisy prawa określają również odległości między
obiektami sportowymi, a parkingami ( sprawdź poniżej w punkcie miejsce parkingowe)
budowa Pump Tracka o długości 100 m:
150 000 zł
budowa parku kalisteniki:
50 000 zł

4. Plac zabaw
Warto zająć się już istniejącym placem zabaw i przeznaczyć go do remontu lub doposażenia.
Przepisy prawa nie nakazują budowy ogrodzenia, zamiast grodzić teren lepiej uwzględnić w
projekcie nasadzenia.
Plac zabaw musi być zlokalizowany w odległości minimum 10 m od okien budynku wielorodzinnego,
przepisy prawa określają również odległości między placem zabaw a parkingiem ( sprawdź poniżej
w punkcie 
miejsce parkingowe)
montaż 3 urządzeń na istniejącym placu zabaw:
40 000 zł
budowa nowego małego placu zabaw ( do 4 urządzeń ):
150 000 zł
5. Dla zwierząt
Planując remont lub budowę parku bądź skweru warto uwzględnić potrzeby nie tylko naszych
psów i kotów, ale też ptaków i owadów. Takie rozwiązanie urozmaici zieleń w mieście i wspomoże
jej bioróżnorodność.
wybieg dla psów o powierzchni 500 m2:
50 000 zł
budka lęgowa dla ptaków:
150 zł

hotel dla owadów:
550 zł


Inne
Toaleta samoobsługowa
budowa toalety samoobsługowej:

275 000 zł

Miejsce parkingowe
Miejsca postojowe powinny być wykonywane z nawierzchni przepuszczalnej czyli ażurowych płyt
betonowych lub tzw. eko-kratki. Dzięki takiemu rozwiązaniu woda deszczowa będzie wsiąkać w
głąb ziemi co eliminuje konieczność projektowania i instalowania odwodnienia. Warunki
usytuowania miejsca parkingowego są ściśle określone przepisami prawa. Miejsce powinno być
oddalone od placu zabaw, boiska i okien budynków na odległość minimum:
● 7 m– w przypadku parkingu do 10 miejsc postojowych włącznie
● 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
● 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
budowa jednego miejsca postojowego z nawierzchni przepuszczalnej:
4 000 zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa jest też możliwość zgłaszania
projektów miękkich - czyli działań o charakterze nieinwestycyjnym.
Jako działania miękkie możesz zgłosić np.:

● piknik sąsiedzki
● klub rodzica
● klub seniora
● wystawę plenerową
● zajęcia sportowe
● zorganizowanie wycieczki z przewodnikiem

Do dzieła!
Mamy nadzieję, że przedstawione przykłady pomogą Ci przygotować ciekawe projekty!

