
Lista projektów odrzuconych: 
 

L.p. Lista Projektów nie spełniających kryteriów 
Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok 

Uzasadnienie 

2/2015 Przedłużenie budowy ciągu pieszo-jezdnego 
(ścieżki rowerowej) od parku miejskiego do 
osiedla Zamkowa Wola wraz z zainstalowaniem 
sprzętu sportowego np. typu „Herkules”, 
ustawienie ławek, posadzenie wzdłuż ścieżki 
drzew i krzewów; 
 

Projekt został wycofany – nie podlegał 
analizie  

3/2015 Przedłużenie budowy ciągu pieszo-jezdnego 
(ścieżki rowerowej) od parku miejskiego do 
osiedla Zamkowa Wola wraz z zainstalowaniem 
sprzętu sportowego np. typu „Herkules”, 
ustawienie ławek, posadzenie wzdłuż ścieżki 
drzew i krzewów; 
 

Plan miejscowy obecnie nie dopuszcza 
możliwości realizacji projektu ( konieczne 
byłoby stworzenie koncepcji, stanowiącej 
materiał wyjściowy do ewentualnej zmiany 
planu miejscowego). 
- Projekt wymaga również wykupu wielu 
nieruchomości, co wiąże się z poniesieniem 
większych kosztów na jego realizację) 

4/2015 Wykonanie świateł sygnalizujących z pasem 
ruchu wyłączeniowym skrętu w prawo na 
skrzyżowaniu ulic Władysława Reymonta z ulicą 

Targową. 
 

- Projekt obejmuje obszary nie stanowiące 
majątku miasta (droga powiatowa) oraz nie 
należy do zadań własnych; 
- koszt realizacji projektu znacznie 
przewyższa koszt określony w uchwale; 

6/2015 Drogi rowerowe w centrum miasta - 
wprowadzenie nowego oznakowania poziomego. 

-Projekt nie stanowi majątku własnego oraz 
nie należy do zadań własnych (obejmuje 
drogi powiatowe i drogę wojewódzką); 
-brak możliwości technicznych do realizacji; 

7/2015 Utworzenie parku miejskiego na kępie zamkowej 
– pierwszy etap prac polegający na ogłoszeniu 
otwartego konkursu architektonicznego, mającego 
wyłonić najlepszy projekt zagospodarowania 
terenu wokół zamku 
 

-Plan miejscowy obecnie nie dopuszcza 
możliwości realizacji projektu (dodatkowo 
istnieje konieczność ustaleń z 
Konserwatorem Zabytków); 
-koszt realizacji projektu znacznie 
przewyższa koszt określony  w uchwale; 

8/2015 Izolacja pionowa plebanii przy Kościele św. 

Ducha.  
 

-Projekt obejmuje obszary nie stanowiące 
majątku miasta; 

9/2015 Inwentaryzacja architektoniczna – przygotowanie 
do remontu zabytkowego Kościoła św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej.  
 

Projekt obejmuje obszary nie stanowiące 
majątku miasta; 

10/2015 Zintegrowany System Informacji Turystycznej 

Rawy Mazowieckiej.  
 

Projekt obejmuje obszary nie stanowiące 
majątku miasta  (w części stanowiące 
własność prywatną oraz będące pod 
ochroną Konserwatorską); 
-obszar objęty rewitalizacją; 

11/2015 Wykonanie świateł sygnalizacyjnych na 
skrzyżowaniu ulic Krakowskiej z ulicą 
Warszawską 

Projekt obejmuje obszary nie stanowiące 
majątku miasta oraz nie należy do zadań 
własnych (droga wojewódzka); 
-obszar objęty rewitalizacją; 
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