
Uzasadnienie niedopuszczenia do głosowania projektu pn. „Budowa kładki pieszo-

rowerowej nad rzeką Krzną łączącej ul. Laskowskiego i ul. Cieszkowizna wraz 

z reorganizacją ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2” 

 

Regulamin funkcjonowania Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego zakłada m.in., iż 

w ramach tego narzędzia realizowane mogą być zgłoszone przez mieszkańców miasta projekty 

zlokalizowane na terenach należących do Miasta i w granicach administracyjnych Miasta oraz 

projekty, które nie kolidują z istniejącą infrastrukturą oraz które są możliwe do zrealizowania 

w trakcie jednego roku budżetowego (§ 4 ust. 3, 4 i 6 Regulaminu). Ponadto przedmiotowy 

Regulamin w § 11 ust. 3 pkt. c zakłada, iż jednym z punktów oceny merytorycznej projektu 

zaproponowanego przez wnioskodawcę do realizacji, jest umiejscowienia na nieruchomości 

będącej własnością Miasta. Regulamin wskazuje także, iż ocena merytoryczna obejmuje 

możliwość realizacji projektu do końca danego roku budżetowego (§ 11 ust. 3 pkt. g). 

Podczas procedowania przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego projektu pn. „Budowa 

kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Krzną łączącej ul. Laskowskiego i ul. Cieszkowizna wraz 

z reorganizacją ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 2” stwierdzono, iż wnioskodawca 

wskazał lokalizację projektu na nieruchomościach nr 9774 (teren Szkoły Podstawowej nr 2 

w Łukowie) oraz do wyboru nieruchomości nr 9723 lub 8766/14 (zlokalizowane w sąsiedztwie 

ul. Laskowskiego). Zespół stwierdził, iż o ile w przypadku nieruchomości nr 9774 i 8766/14 

nie ma wątpliwości co zapisów regulaminowych dotyczących własności nieruchomości (tj. są 

one własnością Miasta Łuków), o tyle nieruchomość nr 9723 nie jest w zasobie (nie jest 

własnością) Miasta. Ponadto proponowana do realizacji inwestycja wymagałaby uzyskania 

dodatkowych uzgodnień prawnych przez fakt jej przechodzenia nad rzeką Krzną na 

nieruchomości nr 8819/1, a także przecinałaby (przechodziłaby przez) dodatkową 

nieruchomość nr 8820, również nie będącą własnością Miasta Łuków. 

Zespół wskazał ponadto, iż uzgodnienia prawne byłyby wymagane także w przypadku 

zlokalizowania inwestycji na nieruchomościach należących do Miasta Łuków nr 9774 

i 8766/14. Dodatkowo - jak wskazano opierając się na doświadczeniach w realizowaniu 

inwestycji przez Miasto Łuków - konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń wpłynęłaby na 

możliwość wykonania inwestycji w bieżącym roku budżetowym, powodując możliwość jej 

fizycznej realizacji także w przyszłym roku, co jest sprzeczne z przytoczonym na wstępnie 

Regulaminem funkcjonowania Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto z uwagi na 

konieczność ulokowania przyczółku konstrukcji na nieruchomości nr 8766/14, mając także na 

uwadze jej istniejącą szerokość, mocno utrudniony lub nawet uniemożliwiony byłby ruch 

użytkowników okolicznego bulwaru. Wobec powyższego, projekt zyskał opinię negatywną 

i nie został dopuszczony do procesu głosowania. 


