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Odpowiadając na interpelację z dnia 07.07.2019r. Wyjaśniam, co następuje: 

Gmina Miejska Hajnówka nie aplikowała o środki finansowe na realizacje zadania

polegającego na budowie ścieżki rowerowej z paneli  słonecznych ze względu na zbyt

duże koszty realizacji zadania.

Poniżej podaję długości ścieżek rowerowych w drogach gminnych, które powstały

na terenie miasta Hajnówka:

1. 2006 rok – ul. Tadeusza Rakowieckiego: 1302,13 mb,

2. 2009 rok – ul. Armii Krajowej:  390 mb,

3. 2009 rok -ul. Żabia Górka: 765 mb,

4. 2014 rok- ul. Doc.Adama Dowgirda : 323,07 mb,

5. 2016 rok – ul. Doc.Adama Dowgirda: 255,52 mb,

6. 2017 rok – ul. Nowowarszawska: 610mb,

7. 2018 rok- ul. Celna:727,0 mb. 

W drogach należących do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich powstało:

w 2012 roku - 520m ścieżki rowerowej w ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz

w 2014 roku -3950m w ul. Warszawskiej.

W drogach należących do Zarządu Dróg Powiatowych powstało:

w 2012 roku – 603,5 mb ścieżki rowerowej w ul.11 Listopada, w 2016 roku ul.

Targowej  -431,51mb,  w  2017roku  w  ul.Warszawskiej  -  51,5  mb,  w  2018  roku  w

ul.Poddolnej – 222,00mb. 

   

W 2016 roku opracowano Studium tras rowerowych w Hajnówce. Wskazano w

nim propozycje  układu  tras  rowerowych  wszystkich  administratorów  dróg  na  terenie

Hajnówki oraz włączenie się w ogólnopolską trasę rowerową Green Velo. 

Plany inwestycjne na najbliższe 5 lat  

W latach 2019 - 2024 planowana jest budowa ścieżek rowerowych w ulicach :

M. Reja oraz Armii Krajowej.

Ławeczki solarne ujęte w projektach: 



1. Utworzenie i modernizacja pasażu pieszego wraz z małą infrastrukturą do promocji

produktów lokalnych ul. 3 Maja.

Projekt  przewiduje  ustawienie  inteligentnej  ławeczki  solarnej  o  konstrukcji  stalowej

z  zadaszeniem  panelami  fotowoltaicznymi  OZE  z  dwoma  ławeczkami  z  oparciami

drewnianymi i stolikiem z blatem drewnianym. Ławeczka powinna być wyposażona w

dwa panele fotowoltaiczne OZE, dostęp do internetu za pomocą routera WiFi – hotspot,

możliwość  ładowania  przez  gniazda  USB  smartfonów,  tabletów,  odtwarzaczy  mp3,

zasilanie  12V  poprzez  gniazdo  zapalniczki  samochodowej:  lodówek  turystycznych,

kompresorów,  pompek  do  materacy  lub  dodatkowe  4  gniazda  USB.  Koszt  według

kosztorysu inwestorskiego -  26841,49 zł netto/ 33015,03 zł brutto. Firmę oraz cenę i

termin realizacji będzie można wskazać po przystąpieniu do realizacji zadania.

2. Przebudowa ulicy A.Zina wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem przestrzennym

skweru  im.  D.  Wasilewskiego  w  Hajnówce  -  przewidziane  w  projekcie  miejsce  do

ustawienia 1 ławki solarnej. Rodzaj ławki, parametry techniczne, firmę, cenę oraz termin

realizacji  będzie można wskazać z chwilą przystąpienia do realizacji  i  rozstrzygnięcia

przetargu na realizację tego zadania.  

3.Budowa placu zabaw przy HDK

Ławka  solarna  typu  RLC  Picnic  Table,   producent  Alex  Electro,  o  następujących

parametrach:

Konstrukcja:  profile  prostokątne zamknięte  180x60x3 stalowe cynkowane i  malowane

proszkowo, dodatkowo ławka wyposażona w oparcia, moc paneli 2x 265W, akumulator

żelowy,  głębokiego  rozładowania,  60Ah  zabezpieczony  przed  nadmiernym  prądem

ładowania; oświetlenie LED, punkty; włączaniem oświetlenia:  czujnik ruchu/zmierzch;

gniazda USB 4x5V, max 2A; Gniazda 12V 1 sztuka;stojaki rowerowe 2 sztuki ; motaz

bezpośredni  do  gruntu;  wymiary  całkowite:  głębokość  173cm,  szerokość  237cm,

wysokość ok. 237cm, blat stołu na wysokości 73 cm. Koszt ławki zgodnie z kosztorysem

ofertowym ( wraz z montażem) 31 000,00 zł netto/ 38130,00 zł brutto.

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na dzień 26.07.2019 r. 
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