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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Położenie kostki brukowej na drodze dojazdowej  
do wspólnot mieszkaniowych przy ul. Limanowskiego  
55, 57 i 59  
 
Multimedialne Laboratorium Kosmosu  

http://twojadabrowa.pl/index.html


Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

247 złożonych wniosków 
 

•124 wnioski zostały zakwalifikowane jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•42 wnioski zostały uznane jako niemożliwe do wykonania  
w zaproponowanym kształcie 
 
•38 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia albo 
modyfikacji 
 
•7 wniosków odpadło na etapie weryfikacji formalnej 
 
•36 wniosków jest jeszcze w trakcie weryfikacji merytoryczno-prawnej 
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 Kwota dla dzielnicy: 328 260,90zł 

 

 

 Liczba złożonych projektów: 9 

 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 946 372,00 zł  
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Autor:  Ewa Dybała   
 

Tytuł:   Sportowa młodzież 
 
Lokalizacja: Teren przy Technicznych Zakładach Naukowych, ul. Graniczna 
 
Koszt szacunkowy:  150 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada montaż dziesięciu podwójnych urządzeń sportowych do siłowni 
zewnętrznej, montaż małej architektury tj. trzech ławek betonowo-drewnianych oraz kosza 
betonowego. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego remontu 
fontanny oraz uporządkowanie terenu po inwestycji.  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Teren przy Technicznych Zakładach 

Naukowych, ul. Graniczna 
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Autor:  Arkadiusz Wandasiewicz  
 

Tytuł:   Utwardzenie istniejącej drogi dojazdowej 
 
Lokalizacja: Teren ul. Cupiała przy budynku 7 i 7C  
 
Koszt szacunkowy:  34 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada wyrównanie i utwardzenie ok. 120 m² drogi dojazdowej płytami typu 
„Jomb”. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna.  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  

 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Teren ul. Cupiała przy budynku 7 i 7C  
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Autor:  Aleksandra Ciesielska, Paulina Łach-Mnich  
 

Tytuł:   Zielona kraina – plac zabawowo sportowy. Bezpieczne 
i przyjazne placówki oświatowe 
 
Lokalizacja: Teren przed Przedszkolem nr 6, ul. Robotnicza 33  
 
Koszt szacunkowy:  -  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę placu zabawowo-sportowego dla dzieci młodszych i 
starszych.  
 

 Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji  
  - Brak zgody użytkownika terenu tj. Polskiego Związku Działkowców  
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Lokalizacja: Teren przed Przedszkolem nr 6,  

ul. Robotnicza 33  

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
 
 
Autor:  Aleksandra Ciesielska  
 

Tytuł:   Modernizacja placu przed głównym wejściem do 
przedszkola. Przyjazne i bezpieczne placówki oświatowe  
 
Lokalizacja: Teren przy Przedszkolu nr 6, ul. Robotnicza 33  
 
Koszt szacunkowy:  52 500,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada modernizację placu przed głównym wejściem do przedszkola.  
W ramach projektu przewiduje się zmodernizować ok. 170 m² powierzchni (wykonanie 
powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Teren przy Przedszkolu nr 6,  

ul. Robotnicza 33  
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Autor:  Sebastian Ciszek  
 

Tytuł:   Bliżej na Łękncie  
 
Lokalizacja: Odcinek łączący ul. Północną z ul. Podłęknicką  
 
Koszt szacunkowy:  180 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada przebudowę odcinka łączącego ul. Północną z ul. Podłęknicką.  
W ramach projektu przewiduje się remont drogi o powierzchni ok. 650 m². W ramach 
zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z zabudową krawężnika.  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Odcinek łączący ul. Północną  

z ul. Podłęknicką  
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Autor:  Sylwia Chałuda  
 

Tytuł:   Wymiana nawierzchni, nowe miejsca parkingowe, 
remont chodników 
 
Lokalizacja: Teren przy ul. Limanowskiego 55 oraz 57 
 
Koszt szacunkowy:  285 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę nowego chodnika (ok. 50 m²), utwardzenie terenu płytami 
ażurowymi typu Jomb (ok. 460 m²), wymianę nawierzchni chodników na kostkę brukową 
przy budynku 55 (ok. 60 m²), wymianę nawierzchni parkingu na kostkę brukową przy 
budynku 55 (ok. 400 m²) oraz budowę jednej altany śmietnikowej. Dodatkowo w ramach 
projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna  
 

 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji  
  - Nie ma możliwości budowy drugiej altany śmietnikowej w związku z zapisami 
  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
  - Brak możliwości wymiany nawierzchni przy ul. Limanowskiego 57 w związku z 
  brakiem zgód użytkowników terenu 
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Lokalizacja: Teren przy ul. Limanowskiego 55 oraz 57 
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Autor:  Alicja Biegańska  
 

Tytuł: Renowacja drogi dojazdowej do obiektów 
rekreacyjnych przy Zespole Szkół nr 1 
 
Lokalizacja: Teren przy Zespole Szkół nr 1, ul. Konopnickiej 56  
 
Koszt szacunkowy:  160 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada renowację drogi dojazdowej do obiektów rekreacyjnych przy Zespole 
Szkół nr 1. W ramach projektu przewiduje się zmodernizować ok. 540 m² powierzchni 
(wykonanie powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Teren przy Zespole Szkół nr 1,  

ul. Konopnickiej 56  
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Autor:  Daniel Beszterda 
 

Tytuł: Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich  
 
Lokalizacja: Teren przed Przedszkolem nr 6 oraz teren Zespołu Szkół nr 1 
 
Koszt szacunkowy:  77 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada montaż monitoringu na terenie placówek oświatowych tj. Zespołu 
Szkół nr 1 i Przedszkola nr 6 (montaż monitoringu wizyjnego wewnętrznego). Dodatkowo 
projekt obejmuje montaż oświetlenia (dwa słupy, cztery oprawy) oraz montaż huśtawki dla 
osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej wraz z 
instalacją drugiej furtki w ogrodzeniu placu zabaw na terenie Zespołu Szkół nr 1  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Teren przed Przedszkolem nr 6 oraz 

teren Zespołu Szkół nr 1 
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Autor:  Daniel Beszterda 
 

Tytuł: Sąsiedzki Piknik Rodzinny „LATO NA LETNIEJ”  
 
Lokalizacja: Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona  
 
Koszt szacunkowy:   7 872,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego na terenie Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych w Parku Zielona. W ramach pikniku planuje się organizację miejsca  pikniku, 
wynajęcie oprawy muzycznej, wynajęcie opieki animatorskiej itp.   
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
   

 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Centrum Sportów Letnich i Wodnych w 

Parku Zielona  
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Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

ul. Graniczna 21, 

tel. 32 295 67 41, 32 295 96 38 
 

twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 
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