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WNIOSEK DO BUDŻETU na rok 2021 

 
Zwracam się z prośbą, o uwzględnienie w budżecie na rok 2021: 
 
1. Kwoty 200 000 zł umożliwiającej wykonanie tzw. nakładki asfaltowej na ul. Piaskowej i ul. Klonowej 
w Błoniu 
 
2. Kwoty 20 000 zł na zakup i ustawienie ulicznych koszy na śmieci w lokalizacjach: 
a) przy ul. Passowskiej skrzyżowanie z ul. Modlińską w okolicy Szkoły Podstawowej Hilaris  
b) na odcinku ul. Passowkiej od skrzyżowania z ul. Modlińską do skrzyżowania z ul. Piaskową oraz na 
osiedlu Pass w okolicy tzw. starego osiedla bloków oraz nowego osiedla "Przy Pałacu" 
c) na odcinku ul. Sochaczewskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską w Błoniu do skrzyżowania z ul. 
Purzyckiego w Piorunowie (min. 4 szt.) 
d) przy ulicach: Zacisze, Graniczna, Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Kamosińskiego, Szparagi, Szarych 
Szeregów, Solidarności, Wąska, Staszica. 
 
3. Kwoty ok. 4 500 000 zł na ewentualne koszty dotyczące przyłączenia miasta i gminy Błonie do II 
strefy biletowej ZTM w Warszawie. Jednocześnie zwracam się z prośbą o ujęcie w wieloletniej 
prognozie finansowej powyższego zadania. 
 
Uzasadnienie:  
ad.1. Od wielu lat mieszkańcy ul. Klonowej oraz ul. Piaskowej zgłaszają potrzebę budowy obu ulic. Z 

uwagi na problemy dotyczące własności gruntów najlepszym rozwiązaniem byłoby utwardzenie obu 

ulic w tzw. śladzie nakładką asfaltową. Wykonanie nakładki asfaltowej, analogicznej do tej wykonanej 

na ul. Towarowej, rozwiąże wieloletni problem mieszkańców.  

ad.2. W dobie dbania o środowisko naturalne, recykling, czystość na ulicach, edukację ekologiczną 

itd., brak ww. lokalizacjach koszy ulicznych na śmieci nie przyczynia się ani do dbania o środowisko, 

ani nie ułatwia edukacji.  

ad.3. Mieszkańcy oczekują realizacji wieloletniej obietnicy dotyczącej przyłączenia miasta i gminy 

Błonie do II strefy ZTM. Na ww. przyłączeniu skorzysta blisko 4200 mieszkańców dojeżdżających do 

pracy, szkół, uczelni.    

Z poważaniem  

 
Marzena Cichewicz 

  
 


