
Projekty rowerowe w Gliwickim 
Budżecie Obywatelskim 

na 2016 i 2017 rok



Gliwicki Budżet Obywatelski na 2016 rok

• procedura odbyła się w 2015 roku

• wspólne głosowanie wszystkich dzielnic

• osobne głosowanie na
• inwestycje

• remonty

• 36 propozycji (brak propozycji rowerowych)

• 5 propozycji wybranych do realizacji o łącznym koszcie 1 451 350 zł



Gliwicki Budżet Obywatelski na 2017 rok

• procedura odbyła się w 2016 roku 

• osobne głosowanie dla każdej z dzielnic (21 dzielnic)

• 3 osobne pule 
• podstawowa, 

• dla aktywnych, 

• wskazane przez Prezydenta

• budżet 3,5 mln zł
• 3,5 – 7 km DDR

• 11 tys. stojaków „U”

• 113 stacji GRM na 9 miesięcy



Gliwicki Budżet Obywatelski na 2017 rok

• 247 propozycji (8 rowerowych)
• 3,2% to propozycje rowerowe

• 81 propozycji dopuszczonych do głosowania (2 rowerowe)
• 33% propozycji zostało dopuszczonych do głosowania

• 56 (40+10+6) propozycji zostało wybranych (2 rowerowe)
• 69% propozycji dopuszczonych do głosowania zostało wybranych



Ostropa - Utwardzenie terenu przy stojakach rowerowych 

Brukowanie części działki znajdującej 
się przy ul. Architektów 109 (działka nr 
1230, obręb Ostropa Północ). W 
budynku znajduje się biblioteka 
miejska, siedziba Rady Osiedla i Klubu 
Seniora. Przed budynkiem 
umieszczono stojaki na rowery bez 
utwardzenia terenu. Powierzchnia do 
wybrukowania ok. 40 m2. 

Propozycja została dopuszczona do 
głosowania oraz wybrana do realizacji.

Jej koszt to 7500 zł. 



Sikornik - Bezpieczne Bielika. Utwardzenie nawierzchni ścieżki 
rowerowej ul. Bielika



Sikornik - Bezpieczne Bielika. Utwardzenie nawierzchni ścieżki 
rowerowej ul. Bielika



Sikornik - Koncepcja i projekt ścieżki spacerowo-rowerowej na 
ul. Bielika 



Sikornik - Koncepcja i projekt ścieżki spacerowo-rowerowej na 
ul. Bielika 



Sośnica - Połączenie ul. Wschodniej z Parkiem 
im. Powstańców Śląskich w Zabrzu
Budowa fragmentu ciągu pieszo - rowerowego w Sośnicy 



Sośnica - Połączenie ul. Wschodniej z Parkiem 
im. Powstańców Śląskich w Zabrzu



Śródmieście - Budowa parkingu rowerowego 
na Placu Piastów 



Śródmieście - Wykonanie parkingu rowerowego na 
terenie Rynku lub w okolicach Starówki 



Śródmieście - Wykonanie parkingu rowerowego na 
terenie Rynku lub w okolicach Starówki 



Tymczasem w Toruniu



Tymczasem w Toruniu



Wilcze Gardło - Kącik relaksu w oczekiwaniu 
na wizytę u lekarza 
Montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.

Propozycja została dopuszczona do 
głosowania oraz wybrana do realizacji. 

Jej koszt to 10 000 zł. 



Gliwicki Budżet Obywatelski na 2018 rok

• procedura odbędzie się w 2017 roku 

• osobne głosowanie dla każdej z dzielnic (21 dzielnic)

• budżet 4,5 mln zł
• 4,5 – 9 km DDR

• 14 tys. stojaków „U”

• 145 stacji GRM na 9 miesięcy



Przykładowa propozycja

Asfaltowa droga dla rowerów po południowej stronie ulic Żwirki i 
Wigury od Rybnickiej do Dzierżonia wraz z przejazdami dla rowerów 
przez ulice Dzierżona i Młodych Patriotów

• Łączy się z istniejącą DDR przy ul. Żwirki i Wigury

• Zgodna z koncepcją (trasa nr 52)

• Długość – ok. 400 m

• Koszt – 200-400 tys. zł (budżet Trynka 357 609)




