
Nr 

projektu
Kategoria projektu Nazwa projektu

Zakładany koszt 

całości projektu
Ocena ostateczna Uzasadnienie negatywniej oceny

4
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Nowy park w Opolu - zielone 

nadodrze - I etap
1 200 000 Negatywna

Teren prywatny, negatywna opinia WGN, brak zgodności z mpzp.

11

DZIELNICOWE - REJON XII 

(od 10 000 do 700 000 zł - 

Bierkowice, Półwieś, 

Sławice, Wrzoski)

150m Chodnik przylesie-

przystanek mzk
50 000 Negatywna

Projekt zakłada wykonanie projektu i realizację chodnika ale pas drogowy jest za wąski i musimy cześć  planowanego 

chodnika o szerokości 2 m  umieścić na działkach prywatnych. Ponadto do zakresu zadania wchodzi przejęcie terenu na 

którym znajduje się przydrożny rów odwadniający , który wymaga przebudowy i przesunięcia oraz umocnienia skarp. Aby 

to wykonać musielibyśmy skorzystać  z specustawy ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji  drogowej) -na rozbudowę 

drogi polegającą budowie chodnika  wraz  z przebudową rowu odwadniającego wraz  z częściową przebudową drogi  - 

wraz z przejęciem  gruntów prywatnych pod poszerzony pas drogowy o ok. 4,5 m w celu wykonania ww. zakresu. 

Wykonanie dokumentacji projektowej  wraz  z realizacją  na ww. zakres nie jest możliwe do wykonania  w jednym roku 

budżetowym. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji to koszt     60 000,00zł. Realizacja ww. zakresu to koszt ok. 450 

000,00zł  ze  względu na skomplikowany charakter przebudowy rowu odwadniającego  wraz z umocnieniem jego skarpy od 

ogrodzenia wraz z częściową przebudową drogi polegającą na jej przeprofilowaniu wraz z środkami na wykup działek .

Miejski Zarząd Dróg w Opolu ma w swoich planach wykonanie dokumentacji projektowej  na rozbudowę drogi polegającą 

na  budowie chodnika  wraz  z przebudową rowu odwadniającego wraz  z częściową przebudową drogi.

12

DZIELNICOWE - REJON XIII 

(od 10 000 do 570 000 zł - 

Chmielowice, 

Szczepanowice-Wójtowa 

Wieś, Winów, Żerkowice)

Wymiana oświetlenia 

ulicznego na led
50 000 Negatywna

UM nie ma możliwości wymiany opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetlających ul. Stawową ponieważ 

właścicielem istniejącej infrastruktury oświetleniowej  jest firma Tauron Nowe Technologie.

16

DZIELNICOWE - REJON VIII 

(od 10 000 do 310 000 zł - 

Śródmieście)

Projekt innowacja podwórka 

przy ulicy Reymonta 49 w 

Opolu

310 000 Negatywna

Brak możliwości wyburzenia budynku przy ul. Reymonta 49of, który konstrukcyjnie jest częścią budynku przy ul. Reymonta 

49. Ponadto teren wskazany pod realizację projektu nie spełnia przepisów Rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 40 ust. 3 : „Odległość placów zabaw dla 

dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu 

wymogów § 19 ust. 1”.

Lista projektów BO 2022 ostatecznie odrzuconych



17

DZIELNICOWE - REJON VI 

(od 10 000 do 630 000 zł - 

Grudzice, Kolonia 

Gosławicka, Malina)

Budowa drogi Dobisa 180 000 Negatywna

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej  i realizację budowy drogi na długości 300m   na ul. Dobisa ale pas 

drogowy jest za wąski i część gruntów niezbędnych do budowy drogi znajduje poza władaniem Miasta Opole. Od 

skrzyżowania z ul. Lęśmiana na długości 120 m pas drogowy ma szerokość 3m i należy wyłącznie do osoby prywatnej 

(nieuregulowany stan własności przedmiotowej nieruchomości). W dalszej części drogi pas drogowy jest  o szerokości od 5 

m do 8m z czego cześć też stanowi własność prywatną.  Aby zrealizować opracowanie dokumentację dokumentacji  

musielibyśmy skorzystać  z specustawy ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji  drogowej) -na rozbudowę drogi wraz z 

przejęciem  gruntów prywatnych pod poszerzony pas drogowy w celu wykonania ww. zakresu wraz z  rozbiórką budynku 

gospodarczego i zmniejszeniem powierzchni działek . Wykonanie dokumentacji projektowej  wraz  z budową  ww. zakres 

nie jest możliwe do wykonania  w jednym roku budżetowym. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji to koszt  ok.   

70 000,00zł. Realizacja ww. zakresu to koszt ok. 1 300 000,00zł   ze  względu na skomplikowany charakter budowy drogi  w 

którym musi być ujęta budowa kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia wraz  z dobudową nowego oświetlenia  

drogi oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami wraz z ujęciem  środków na wykup działek i koszty przestawienia 

wszystkich ogrodzeń i rozbiórkę budynku gospodarczego   i wiaty garażowej  .

19
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Wszyscy mają Tężnię - mam i 

ja
500 000 Negatywna

Wnioskowane zadanie zlokalizowane na obszarze, dla którego przewidziano zagospodarowanie w innej formie - dla terenu 

sporządzono projekt budowy centrum kulturalno - rekreacyjnego oraz dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót 

budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

25

DZIELNICOWE - REJON IV 

(od 10 000 do 270 000 zł - 

Armii Krajowej)

Wykonanie oświetlenia 180 000 Negatywna

Wydział ITGK będzie realizował budowę oświetlenia na terenie wskazanym w wniosku w 2021r z przyznanych środków 

budżetowych - informuję zgodnie z art. 262 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż 30.07.2021 r. zostało wszczęte kolejne 

postępowanie dot. tego samego przedmiotu zamówienia.

Informacje i dokumenty dostępne są pod linkiem: 

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,53084,15a489297bc333543df57db9123d6735.html

30

DZIELNICOWE - REJON XI 

(od 10 000 do 220 000 zł - 

Zaodrze)

Darmowe zajęcia sportowe dla 

rodzica z dzieckiem
10 000 Negatywna

1. Zadanie na obiekcie sportowym - niezgodne z regulaminem BO na 2022rok

2. Wnioskodawca jest również właścicielem szkółki piłkarskiej, która ma dokładnie takie zadania w swojej ofercie.

3. Na takie zadania Wydział Sportu przeznacza środki w ramach dotacji dla klubów.

4. Brak zgody szkoły na realizację projektu.

46

DZIELNICOWE - REJON IX 

(od 10 000 do 180 000 zł - 

Stare Miasto)

Wiata rowerowa  z zielonym 

dachem na 20 rowerów
170 000 Negatywna

We wskazanej lokalizacji brak możliwości ustawienia wiaty. Dostępna przestrzeń pomiędzy granicą pasa drogowego i 

nieruchomością należącą do szkoły oraz krawężnikiem oddzielającym chodnik od jezdni to zaledwie 2,6m.   W przypadku 

montażu obiektów małej architektury (wiaty, ławki, rzeźby, Citylighty) w obrębie chodnika należy pozostawić min. 2m 

wolnej przestrzeni przeznaczonej do nieograniczonego ruchu pieszego. Rozmiary samej wiaty jak i zaparkowanych w niej 

rowerów spowodują zbyt duże ograniczenie w swobodnym ruchu pieszych po chodniku. Niezgodność z prawem 

Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 44. Szerokość chodnika

1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3. Do szerokości 

chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża.

2. Szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być 

mniejsza niż 2,00 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się 

zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m.

3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do 

usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów 

utrudniających ruch pieszych.

6. Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować, aby 

nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.



49

DZIELNICOWE - REJON XI 

(od 10 000 do 220 000 zł - 

Zaodrze)

Darmowe letnie półkolonie 

piłkarskie dla dzieci
15 000 Negatywna

1. Zadanie na obiekcie sportowym - niezgodne z regulaminem BO na 2022rok

2. Wnioskodawca jest również właścicielem szkółki piłkarskiej, która ma dokładnie takie zadania w swojej ofercie.

3. Na takie zadania Wydział Sportu przeznacza środki w ramach dotacji na półkolonie dla klubów.

4. Brak zgody szkoły na realizację projektu.

52

DZIELNICOWE - REJON XI 

(od 10 000 do 220 000 zł - 

Zaodrze)

Darmowy turniej piłkarski dla 

dzieci
10 000 Negatywna

Brak zgody szkoły na realizację projektu

53

DZIELNICOWE - REJON XI 

(od 10 000 do 220 000 zł - 

Zaodrze)

Przedszkoliada na Zaodrzu 10 000 Negatywna
Brak zgody szkoły na realizację projektu

55

DZIELNICOWE - REJON IX 

(od 10 000 do 180 000 zł - 

Stare Miasto)

Zielona ściana - ogród 

wertykalny
60 000 Negatywna

Wykonanie projektu zaplanowane jest na nieruchomości nie będącej własnością Miasta Opola, a tym samym nie spełnia 

wymogów zawartych w § 9 załącznika do uchwały Nr VI/110/19 Rady Miasta Opola 

z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego miasta Opola.

57

DZIELNICOWE - REJON IV 

(od 10 000 do 270 000 zł - 

Armii Krajowej)

Wykonanie oświetlenia 

chodnika od Domu Złota Jesień 

do parku na osiedlu AK

180 000 Negatywna

Wydział ITGK będzie realizował budowę oświetlenia na terenie wskazanym w wniosku w 2021r z przyznanych środków 

budżetowych - informuję zgodnie z art. 262 ustawy Prawo zamówień publicznych, iż 30.07.2021 r. zostało wszczęte kolejne 

postępowanie dot. tego samego przedmiotu zamówienia.

Informacje i dokumenty dostępne są pod linkiem: 

https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,53084,15a489297bc333543df57db9123d6735.html

60
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Budowa ogólnodostępnego 

boiska typu orlik przy szkole nr 

7

1 200 000 Negatywna

Na terenie PSP nr 7 znajduje się boisko trawiaste w dobrym stanie technicznym. Nie jest wskazane budowanie nowego 

boiska ze sztuczną trawą w tej lokalizacji.

Proponuje się w miejsce boiska wielofunkcyjnego asfaltowego, którego nawierzchnia jest w złym stanie technicznym (jest 

mocno popękana i poprzerastana roślinnością) wybudować boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w 

piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Powyższe boisko w większym stopniu zaspokoi potrzeby aktywności sportowej 

okolicznych mieszkańców niż boisko do gry w piłkę nożną, ze sztucznej trawy.

63

DZIELNICOWE - REJON V 

(od 10 000 do 470 000 zł - 

Gosławice, Malinka)

Bezpieczna ul. Górna 470 000 Negatywna

Projekt zaklada tylko wykonanie projektu

64

DZIELNICOWE - REJON XII 

(od 10 000 do 700 000 zł - 

Bierkowice, Półwieś, 

Sławice, Wrzoski)

Wjazd do sławickiego parku 30 000 Negatywna

Brak zgody Gminy Dąbrowa na realizację projektu

66
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)
Rozbiegajmy Opole 22 080 Negatywna

Złożony wniosek uwzględnia wydatkowanie środków w większości na honorarium trenera (czyli komercyjnie) - niezgodne z 

regulaminem. 

W Opolu jest bardzo dużo możliwości bezpłatnych treningów biegowych np: ParkRun Opole, Bieg Opolski, Wieczorne 

bieganie w Opolu, czy klub biegowy Odra Opole,



71
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)
Wolniej, znaczy bezpieczniej! 640 000 Negatywna

W związku ze złożonym przez wnioskodawcę  wnioskiem nr 71/22 do budżetu obywatelskiego  pn. Wolniej, znaczy 

bezpieczniej!” po zasięgnięciu opinii Wydziału Transportu -referatu dróg i referatu zarządzającego ruchem (końcem lipca 

referat dróg i referatu zarządzający ruchem  (został odłączony końcem lipca 2021r z Wydziału Infrastruktury Technicznej i 

Gospodarki komunalnej ) oraz  wydanej  opinii Miejskiego Zarządu Dróg w odniesieniu do zarządzającego ruchem na 

drogach wewnętrznych   - dot. ww. wniosku uzyskano  następujące opinie o możliwości zastosowania rozwiązań 

geometrycznych we wskazanych lokalizacjach:

1. ul. Cmentarna - opiniuje się negatywnie. W opinii organu zarządzającego ruchem Wydział Transportu aktywne znaki D-6 

„przejście dla pieszych” wraz z ograniczeniem prędkości w rejonie przejścia do 30 km/h, ustawionymi znakami A-17 

„dzieci” oraz ogrodzeniem utrudniającym nagłe wtargnięcie na przejście od strony szkoły jest wystarczające do 

zapewnienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym młodzieży uczęszczającej do Szkoły 

Podstawowej nr 9.

2. Droga dojazdowa do centrum sportu w pobliżu ul. Kukuczki - jest to droga wewnętrzna – opiniuję się negatywnie przez 

Miejski Zarządu Dróg jako organ zarządzający ruchem na drogach wewnętrznych- brak możliwości montażu progów 

zwalniających w odległości mniejszej niż 40 m od skrzyżowań oraz nie wyznacza się progów zwalniających na wysokości 

wyznaczonych stanowisk i zatok parkingowych. 

3. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej - opiniuje się negatywnie przez organ zarządzający ruchem Wydział 

Transportu. Na ulicy wykonano parę progów wyspowych w rejonie przystanku autobusowego. Został wykonany i czeka na 

realizację projekt montażu kolejnej pary progów zwalniających pomiędzy przejściem dla pieszych i wiaduktem nad 

Obwodnicą Piastowską. Po realizacji tego projektu, ruch pojazdów w rejonie osiedla Przylesie zostanie spowolniony w 

wystarczającym stopniu. 

4. ul. Bierkowicka - opiniuje się negatywnie przez organ zarządzający ruchem Wydział Transportu.. Obowiązujące przepisy 

nie dopuszczają stosowania urządzeń spowalniających ruch na drogach wyjazdowych służb ratowniczych. 

5. droga dojazdowa do PP24 w pobliżu ul. Zwycięstwa - jest to teren mieszkaniowy B - nie opiniowany ze względu ,że na 

tych terenach nie Zarządzamy drogami . 

6. ul. Kasprzaka - brak możliwości montażu progów zwalniających w odległości mniejszej niż 40 m od skrzyżowania oraz 

przy zatokach postojowych.  Opiniuje się POZYTYWNIE montaż progu zwalniającego w rejonie budynku nr 4 - wymaga 

zgoda właściciela posesji przy opracowaniu projektu organizacji ruchu. 

7. ul. Dambonia - opiniuje się POZYTYWNIE przez organ zarządzający ruchem Wydział Transportu -wyniesienie dwóch 

istniejących przejść dla pieszych . 

8. Droga dojazdowa do PSP 14 w pobliżu ul. Hallera - jest to droga wewnętrzna - opiniuję się negatywnie przez Miejski 

Zarządu Dróg jako organ zarządzający ruchem na drogach wewnętrznych. Droga posiada jezdnię o szerokości wynoszącej 

80

DZIELNICOWE - REJON I 

(od 10 000 do 620 000 zł - 

Borki, Brzezie, 

Czarnowąsy, Świerkle)

Zielona przestrzeń rekreacyjna 

z budową placu zabaw dla 

dzieci w dzielnicy Czarnowąsy

520 000 Negatywna

Projekt dotyczy terenu, który  nie jest własnością Miasta Opola, ale jest objęty umową użyczenia. Ponadto teren jest 

porośnięty zielenią niską i wysoką, tym samym realizacja projektu wiązałaby się z koniecznością usunięcia znaczącej części 

zieleni, co jest ekologicznie nieuzasadnione. Usunięcia drzew i krzewów będzie wymagało uzyskania stosownego 

pozwolenia. Realizacja projektu będzie możliwa po nabyciu prawa własności tego terenu przez Miasto Opole.

81
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

KPR Gwardia Opole - 

Sprowadza nosorożca do 

ogrodu zoologicznego w 

Opolu!

50 000 Negatywna

Projekt nie jest możliwy do zrealizowania w zgłoszonym zakresie ze względu na wielokrotnie przekraczające koszty 

realizacji, konieczność posiadania dokumentacji i charakter inwestycyjny zadania.

83
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Rewitalizacja terenów 

rekreacyjnych przy ul. Struga
1 200 000 Negatywna

Negatywna ocena na podstawie oceny GN: Działka 10/32 km 52 obręb Opole została użyczona Opolskiemu Związkowi 

Kajakowemu do 31.03.2024r.



88

DZIELNICOWE - REJON IX 

(od 10 000 do 180 000 zł - 

Stare Miasto)

Parking rowerowy 65 000 Negatywna

We wskazanej lokalizacji brak możliwości ustawienia wiaty. Szerokość pasa drogowego ul. Franciszkańskiej jest zbyt mała 

na ustawienie wiaty. Ustawienie jakiegokolwiek elementu architektury miejskiej spowoduje utratę parametrów drogi dla 

przejazdu samochodów, w tym np. Straży pożarnej. 

Mały Rynek jest w całości podzielony na miejsca wynajmowane przedsiębiorcom pod ogródki piwne oraz w swojej 

środkowej części na okazyjną scenę do imprez organizowanych przez UM.

Niezgodność z prawem Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie § 44. Szerokość 

chodnika

1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3. Do szerokości 

chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża.

2. Szerokość chodnika usytuowanego bezpośrednio przy jezdni, pasie postojowym lub zatoce postojowej nie powinna być 

mniejsza niż 2,00 m, a w przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza się 

zmniejszenie tej szerokości do 1,25 m.

3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do 

usytuowania urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów 

utrudniających ruch pieszych.

6. Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować, aby 

nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.

Na ul. Havla z uwagi na planowaną przebudowę będzie  wprowadzona nowa organizacja ruchu, umożliwiająca ruch 

pojazdów o obu kierunkach, skutkiem czego brak możliwości ustawienia wiaty rowerowej w tym miejscu. Rozmiary samej 

wiaty jak i zaparkowanych w niej rowerów spowodują zbyt duże ograniczenie w swobodnym ruchu pieszym i kołowym.

89

DZIELNICOWE - REJON VI 

(od 10 000 do 630 000 zł - 

Grudzice, Kolonia 

Gosławicka, Malina)

Strefa kalisteniki 100 000 Negatywna

Istnieje projekt tego terenu, który nie uwzględnia urządzeń do kalisteniki. Zmiana projektu wiąże się z kosztami a na to 

zgodnie z regulaminem BO nie można przeznaczyć środków.

92

DZIELNICOWE - REJON V 

(od 10 000 do 470 000 zł - 

Gosławice, Malinka)

Strefa Równych Szans - 

wspieramy młodych 

sportowców z dzielnicy nr V - 

poprzez darmowe zajęcia z 

wykwalifikowanym trenerem

27 000 Negatywna

Brak mozliwości weryfikacji uczestników, brak mozliwości rozliczenia zakupionego sprzętu sportowego. Podobny projekt 

jest realizowany : Sportowy Dzielnicowy. Zajęcia piłki nożnej w Opolu są bardzo mocno wypromowane przez dużą ilość 

szkółek piłkarskich.

96
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Świetlica dzielnicowa - twoje 

miejsce spotkań
1 200 000 Negatywna

W związku z uwagami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ocena wniosku negatywna - sugeruje się zmianę lokalizacji 

wnioskowanego projektu. W proponowanej przez ww wydział lokalizacja zapisano w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego symbolem 1US - przeznaczenie "tereny sportu i rekreacji - terenowe obiekty sportowe", 

w szczególnych warunkach zagospodarowania terenu zawarto "zakaz lokalizacji budynków, z wyjątkiem obiektu 

związanego z obsługą terenu sportowego, o maksymalnej powierzchni zabudowy 30 m² i wysokości 3,5m". Wnioskowany 

projekt nie spełnia powyższych kryteriów.

99
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Zakup kapsuł do cichej nauki 

do PSP nr 5 w opolu dla 

potrzeb dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi

300 000 Negatywna

Projekt nie spełnia wymogów zawartych w § 9 ust. 1 pkt 3 załącznika do uchwały Nr VI/110/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 

lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji budżetu obywatelskiego miasta Opola, tj. nie jest 

ogólnodostępny dla mieszkańców.

Ponadto kapsuły akustyczne spowodują wyizolowanie uczniów z grona rówieśników.



102

DZIELNICOWE - REJON VI 

(od 10 000 do 630 000 zł - 

Grudzice, Kolonia 

Gosławicka, Malina)

Tężnia solankowa na Wilsona 300 000 Negatywna

Ocena projektu negatywna ze względu na jego niekorzystną lokalizację w bliskim sąsiedztwie linii kolejowej (wnioskowany 

teren przylega bezpośrednio do terenu PKP).

108

DZIELNICOWE - REJON XI 

(od 10 000 do 220 000 zł - 

Zaodrze)

Zielony zakątek ścieżka 

rekreacyjno-edukacyjna przy 

cieku wodnym ze stawem przy 

ul. Prószkowskiej

43 500 Negatywna

Projekt dotyczy terenu trudno dostępnego, w sąsiedztwie cieku wodnego oraz torów kolejowych, do którego brak jest 

ścieżek komunikacyjnych.  Ponadto teren jest intensywnie porośnięty zielenią niską i wysoką, tym samym realizacja 

projektu wiązałaby się z koniecznością usunięcia znaczącej części zieleni, co jest ekologicznie nieuzasadnione. Usunięcia 

drzew i krzewów będzie wymagało uzyskania stosownego pozwolenia. Ponadto proponowana kwota 43,5 tys. zł jest 

niewystarczająca na realizacje zadania. Jednocześnie w obrębie osiedla mieszkaniowego przy ul. Prószkowskiej w Opolu, 

na terenie gminnym,  znajduje się duży teren rekreacyjno - wypoczynkowy z placem zabaw, boiskiem do piłki nożnej, 

siłownią na świeżym powietrzy oraz strefa wypoczynku. dodatkowo na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej również znajdują 

sie place zabaw.

111

DZIELNICOWE - REJON VI 

(od 10 000 do 630 000 zł - 

Grudzice, Kolonia 

Gosławicka, Malina)

Rekreacyjno-sportowe festyny 

rodzinne
200 000 Negatywna

Wniosek o wykonanie zadania na obiekcie sportowym  - niezgodne z Regulaminem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu prowadzi różnego rodzaju festyny oraz imprezy rekreacyjne w ramach środków 

na to przeznaczonych na rok bieżący. Wnioskowane kwoty znacznie przekraczają zakładany budżet na tego typu imprezy.

113

DZIELNICOWE - REJON I 

(od 10 000 do 620 000 zł - 

Borki, Brzezie, 

Czarnowąsy, Świerkle)

Budowa otwartej strefy 

aktywności w siłownię 

plenerową dla dzieci, strefę 

relaksu, placem zabaw, 

wybiegiem dla psów, miejscem 

grilowym i studnią

580 000 Negatywna

Projekt dotyczy terenu, który  nie jest własnością Miasta Opola, nie jest też objęty umową użyczenia. Ponadto teren jest 

intensywnie porośnięty zielenią niską i wysoką, tym samym realizacja projektu wiązałaby się z koniecznością usunięcia 

znaczącej części zieleni, co jest ekologicznie nieuzasadnione. Ponadto usunięcia drzew i krzewów będzie wymagało 

uzyskania stosownego pozwolenia. Realizacja projektu będzie możliwa po nabyciu prawa własności tego terenu przez 

Miasto Opole.

116
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Turnieje piłkarskie dla dzieci i 

młodzieży
350 000 Negatywna

Wniosek o wykonanie zadania na obiekcie sportowym  - niezgodne z Regulaminem

Wnioskowane koszty znacząco przewyższają organizację tego typu turniejów.

117

DZIELNICOWE - REJON XII 

(od 10 000 do 700 000 zł - 

Bierkowice, Półwieś, 

Sławice, Wrzoski)

Park historyczny 700 000 Negatywna

Brak uzyskanego wymaganego poparcia projektu przez 20 mieszkańców Opola

118

DZIELNICOWE - REJON VI 

(od 10 000 do 630 000 zł - 

Grudzice, Kolonia 

Gosławicka, Malina)

Strefa kalisteniki 50 000 Negatywna

Brak uzyskanego wymaganego poparcia projektu przez 20 mieszkańców Opola

119
OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 

000 do 1 200 000 zł)

Stoły do gry w tenisa stłowego 

(ping-pong)
65 000 Negatywna

Brak uzyskanego wymaganego poparcia projektu przez 20 mieszkańców Opola



120

DZIELNICOWE - REJON I 

(od 10 000 do 620 000 zł - 

Borki, Brzezie, 

Czarnowąsy, Świerkle)

Droga pieszo-rowerowa na 

ulicy Brynickiej w Opolu
620 000 Negatywna

Brak uzyskanego wymaganego poparcia projektu przez 20 mieszkańców Opola


