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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Remont chodników w obrębie budynków oraz przy ulicy: od końca budynku 

Tysiąclecia 15 w kierunku przedszkola i budynku Kasprzaka 24 w kierunku 

ogrodzenia szkoły do placu Hutnika; ciąg pieszy od budynku Kasprzaka 28 i dalej 

w kierunku Kasprzaka 24 

 

Zakup zestawu do nagłośnienia i częściowy remont PKZ – KLUBU UNIKAT 

 

Biblioteka łączy pokolenia 

 

Remont nawierzchni chodników (droga osiedlowa – od ul. Młodych wokół 

bloków 64/62/60/58/56) 

 

Wykonanie trwałej nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Młodych do garaży i 

działek rekreacyjnych 
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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: 515 356,05 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 12 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 1 284 000,00 zł 
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Autor:  Magdalena Miczka  
 

Tytuł:   Spacery wzdłuż ulicy Młodych z możliwością 
odpoczynku na ławeczce ETAP I 
 
Lokalizacja: teren wzdłuż górnego odcinka ul. Młodych (od strony bloków przy ul. Kasprzaka 
56-64) 
Koszt szacunkowy:  170 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników wraz z dojściami 
do przejść dla pieszych (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej ok.660 m2), montaż 
elementów małej architektury (ławki, kosze betonowe), likwidację istniejących terenowych 
i wykonanie na ich miejscu podjazdu z kostki betonowej. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren wzdłuż górnego odcinka ul. Młodych (od strony 

bloków przy ul. Kasprzaka 56-64)  
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Lokalizacja: teren wzdłuż górnego odcinka ul. Młodych (od strony 

bloków przy ul. Kasprzaka 56-64)  

 

 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
 
Autor:  Magdalena Miczka  
 

Tytuł:   Coś dla zmotoryzowanych działkowiczów 
 
Lokalizacja: ul. Młodych (przy ogródkach działkowych) 
 
Koszt szacunkowy:  130 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada wykonanie zatok parkingowych na powierzchni ok. 435 m2 z kostki 
brukowej. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: ul. Młodych (przy ogródkach działkowych) 
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Lokalizacja: ul. Młodych (przy ogródkach działkowych) 

 

 

* Z uwagi na istniejący drzewostan i słupy oświetleniowe proponuje się wykonanie zatok na łącznej powierzchni ok. 435 m2 
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Autor:  Sabina Śmich  
 

Tytuł:   Modernizacja ogrodzenia terenu Przedszkola nr 14 
 
Lokalizacja: Przedszkole nr 14, ul. Tysiąclecia 25 a 
 
Koszt szacunkowy:  91 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada montaż metalowego panelowego ogrodzenia na podmurówce wraz z 
bramą wjazdową i furtkami. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla 
mieszkańców 
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Lokalizacja: Przedszkole nr 14, ul. Tysiąclecia 25 a 
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Autor: Wiesław Smoliński 
 

Tytuł:   Remont chodnika do Przedszkola nr 36 
 
Lokalizacja: teren Przedszkola nr 36, ul. Tysiąclecia 23 
 
Koszt szacunkowy:   - 
 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników na terenie 
Przedszkola nr 36. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – lokalizacja projektu znajduje się na 
terenie ogrodzonym; nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców 
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Lokalizacja: teren Przedszkola nr 36, ul. Tysiąclecia 23 
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Autor: Wiesław Smoliński 
 

Tytuł:   Remont schodów oraz ułożenie kostki brukowej przy 
ul. Kosmonautów 1 
 
Lokalizacja: schody usytuowane przy bloku ul. Kosmonautów 1 
 
Koszt szacunkowy:   17 000,00 zł 
 
Opis: Projekt renowację istniejących schodów terenowych (uzupełnienie ubytków w 
konstrukcji oraz ułożenie płytek betonowych, montaż nowych poręczy przy schodach) oraz 
wybrukowanie terenu przyległego do schodów kostką betonową (ok.16 m2). 
  

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: schody usytuowane przy bloku ul. Kosmonautów 1 
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Autor:  Wiesław Smoliński 
 

Tytuł:   Remont chodnika przy ul. Kosmonautów 7 
 
Lokalizacja: ul. Kosmonautów 7 
 
Koszt szacunkowy:   18 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika (wymiana nawierzchni  
na kostkę brukową na powierzchni ok. 60 m2). 
  

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: ul. Kosmonautów 7 
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Autor:  Jolanta Markowska 
 

Tytuł:    Wymiana chodnika 
 
Lokalizacja:  Chodnik obok budynku energetycznego pomiędzy blokami  
                        przy ul. Kosmonautów 3 i 5  
 
Koszt szacunkowy:   10 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika (wymiana nawierzchni 
ok. 35 m2 na kostkę brukową) . 
  

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: Chodnik obok budynku energetycznego pomiędzy blokami przy  

ul. Kosmonautów 3 i 5  
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Autor:  Marcin Markowski 
 

Tytuł:   Biblioteka naszych marzeń 
 
Lokalizacja: Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej 
 
Koszt szacunkowy:   100 000,00 zł 
 
Opis: Projekt dotyczy doposażenia filii Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez zakup książek, 
audiobooków, zakup mebli i wyposażenia, laptopa, gier na konsolę, organizację warsztatów 
i projektów edukacyjnych, zakup pomocy do pracy edukacyjnej. 
 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji. 
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Lokalizacja: Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej 
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Autor:  Sylwia Szałwińska 
 

Tytuł:   Szkolny plac zabaw przy schronie 
 
Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Tysiąclecia 25 
 
Koszt szacunkowy:   320 000,00 zł  
 
Opis: Projekt dotyczy budowy placu zabaw - montaż urządzeń zabawowych np. typu: 
zestaw zabawowy „Dwie Baszty”, huśtawka „bocianie gniazdo”, karuzela „trzmiel”, kolejka 
linowa, dwie huśtawki podwójne, zestaw zabawowy „Pionier A”, urządzenie linarne 
„choinka”, urządzenie linarne „piramida”; montaż elementów małej architektury (ławostół 
betonowo-drewniany, ławki, kosze na odpady). W kosztach projektu ujęto wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi (zestawem rekreacyjnym, 
urządzeniami linarnymi i huśtawkami), ułożenie trawy z rolki na pozostałej nawierzchni 
placu zbaw, zerwanie i utylizację istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie 
dokumentacji zagospodarowania terenu. Plac zabaw dostępny będzie dla mieszkańców w 
godzinach popołudniowych zgodnie z deklaracją dyrektora szkoły. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Tysiąclecia 25 
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Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Tysiąclecia 25 

*przykładowe urządzenia zabawowe 
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Autor:  Jadwiga Łechtańska 
 

Tytuł:   Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż ciągu garaży przy 
ulicy Młodych wraz z odwodnieniem 
 
Lokalizacja: garaże przy ul. Młodych 
 
Koszt szacunkowy:   - 
 
Opis: Projekt dotyczy wykonania odwodnienia terenu garaży wraz z utwardzeniem terenu 
płytami ażurowymi. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy  do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu 
Partycypacyjnego – w celu prawidłowego odwodnienia nieruchomości , na których 
zlokalizowany jest kompleks garaży niezbędna jest budowa kanalizacji co związane jest z 
opracowaniem dokumentacji dot. Bilansu ilości wód opadowych i roztopowych 
odprowadzanych dla całego obszaru, opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy 
kanalizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
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Lokalizacja: garaże przy ul. Młodych 
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Autor:  Zbigniew Masina 
 

Tytuł:   Remont chodnika w rejonie budynku 27,29,31 
 
Lokalizacja: chodnik w rejonie bloków przy ul. Tysiąclecia 27,29,31 oraz ul. Kasprzaka 54 
 
Koszt szacunkowy:   50 000,00 zł 
 
Opis: Projekt dotyczy remontu chodnika (wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na 
powierzchni ok. 140 m2), montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady), 
nasadzenie zieleni. 
 

Opinia: Projekt możliwy  do realizacji  
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Lokalizacja: chodnik w rejonie bloków przy ul. Tysiąclecia 27,29,31 oraz  

ul. Kasprzaka 54 
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Autor:  Zbigniew Masina 
 

Tytuł:   Rewitalizacja części placu osiedla Hutników 
 
Lokalizacja: teren placu Hutnika na osiedlu Kasprzaka 
 
Koszt szacunkowy:   469 000,00 zł 
 
Opis: Projekt dotyczy modernizacji placu poprzez wykonanie alejek (nawierzchnia ok. 650 
m2 z kostki brukowej), montaż ławek, aranżację zieleni. W kosztach ujęto wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu,  zerwanie nawierzchni 
asfaltowej wraz z utylizacją. 
 

Opinia: Projekt możliwy  do realizacji 
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Lokalizacja: teren placu Hutnika na osiedlu Kasprzaka 
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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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