Lista propozycji negatywnie zweryfikowanych
Nr

Nazwa propozycji

1

Modernizacja ulicy Hutniczej w
odcinku usytuowania domów
jednorodzinnych, ul. Hutnicza

2

Jedyna taka szkoła w mieściecałoroczne zajęcia hipoterapii
sposobem na wykorzystanie
potencjału istniejącej
infrastruktury

3

Budynek gospodarczy-altana
(świetlica ogrodowa)

Opis

Postawienie boksów
całorocznych dla koni,
zbudowanie rampy
niezbędnej dla osób
jeżdżących na wózku,
zbudowanie
kompostownika- teren
Zespołu Szkół
Integracyjnych ul.
Wieniecka 46
Budowa budynku
gospodarczego -altany
(świetlica ogrodowa), ul.
Toruńska 94/102

Okręg

Uzasadnienie

Zazamcze

NEGATYWNA: Nie spełnia wymogów formalnych

Zazamcze

NEGATYWNA: Nie należy do zadań własnych Gminy. Zadanie
rządowe zlecone do realizacji dla Powiatów.

Zazamcze

NEGATYWNA: Teren nie będący własnością Gminy Miasto
Włocławek

Ekrany akustyczne przy torach

Budowa Ekranów
akustycznych przy torach

Zazamcze

NEGATYWNA: Rada Miasta Włocławka przyjęła uchwałę Nr
XXXV/79/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji ”Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek”. W
programie tym przedstawiono działania niezbędne do
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W
programie przyjęto , że modernizacja linii kolejowej oraz
wymiana taboru kolejowego na nowoczesny spowoduje
zmniejszenie emisji hałasu o 8 dB. Rewitalizacja torowiska linii nr
18 została zaplanowana na lata 2014-2020. Jeżeli okaże się, że
prace te nie będą wystarczające dla obniżenia poziomu hałasu w
tym zakresie, wówczas zostaną podjęte działania w celu ochrony
terenów położonych wzdłuż linii kolejowej na osiedlu Zazamcze
poprzez budowę ekranów akustycznych.

5

Strefa aktywności rodzinnej

Modernizacja terenu w
obrębie ulic Wieniecka Budowlanych-Chemików,
działka Nr 13/20 i 13/21

Zazamcze

NEGATYWNA: Prowadzone są działania w kierunku uregulowań
terenowo-prawnych

6

Polski Związek
Działkowców"Tajemniczy
Ogród

Budowa ogródka zabaw i
rekreacji na terenie ROD

Zazamcze

NEGATYWNA Teren nie jest należy Gminy Miasto Włocławek

Budowa zjeżdżalni wodnej

Budowa zjeżdżalni wodnej
przy Przystani im. Jerzego
Bojańczyka Dz.230 - 2/6.

Zazamcze

NEGATYWNE: Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych
na zasadach uzgodnionych z zarządcą gospodarki wodnej (RZGW)

4

7

8

9

Zagospodarowanie
zielonych terenów przy
"Bazie Przygody"( m. in.
wiaty, ścieżka zdrowia z
torem przeszkód, domek
Zagospodarowanie zielonych
na drzewie, drewniane
terenów przy "Bazie Przygody"
ogrodzenie, krąg
ogniskowy ) - ul. Szpitalna
33 nr działki
:046401_1.0370.6/1 pow.
55713 m 2
Przejście przez tory na ul.
Przejście przez tory na ul.
Promiennej - Przejście na
Promiennej - Przejście na
wysokości SP 22, rozbiór
wysokości SP 22, rozbiór
kładki nad torami
kładki nad torami

Zazamcze

NEGATYWNA: Teren nie będący własnością Gminy Miasto
Włocławek

Zazamcze

NEGATYWNA Nie spełnia wymogów formalnych

