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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Modernizacja chodników Wspólnoty Mieszkaniowej Okrzei 7 

 

Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki 

Głównej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej 

 

Więcej zieleni w Centrum – zagospodarowanie zielenią terenu 

wokół wspólnoty Królowej Jadwigi 6 B w Dąbrowie Górniczej 

 

Remont chodników oraz wykonanie miejsc postojowych dla 

pojazdów wzdłuż drogi osiedlowej (pomiędzy ulicą 3 Maja a 

Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej) 
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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: 465 723,30 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 8 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 801 100,00 zł  
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Autor:  Mieczysław Borzęcki  
 

Tytuł:   Budowa ogólnodostępnej siłowni na Oś. Struga 
 
Lokalizacja: teren przy placu zabaw na ul. Struga 
 
Koszt szacunkowy:  115 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada montaż dziesięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz 
z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej oraz elementów małej architektury (ławki, 
kosze). 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren przy placu zabaw na ul. Struga 
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Autor:  Czesław Kania 
 

Tytuł:   Poszerzenie parkingu w dzielnicy Śródmieście 
 
Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 29 i 33 
 
Koszt szacunkowy:  - 
 
Opis: Projekt zakłada poszerzenie parkingu pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 29 i 33.  
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – zgodnie z „miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenu położonego w 
rejonie Parku Hallera” budowa parkingu jest możliwa jedynie w ramach wykonania 
inwestycji zgodnej z przeznaczeniem podstawowym tj. realizacja budynku usługowego 
  
  

 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 29 i 33 
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Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 29 i 33 
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Autor:  Anna Kardasz 
 

Tytuł: Bezpieczeństwo, ład, kształtowania społeczeństwa 
obywatelskiego 
 
Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 40 A oraz Al. Tadeusza Kościuszki 42  
 
Koszt szacunkowy:  136 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada utwardzenie parkingu płytami typu „Jomb” (ok.100 m2) oraz remont 
nawierzchni drogi dojazdowej od ul. Kościuszki (główny ciąg) do końca budynku przy  
ul. Kościuszki 38 A. 
 

Opinia: Projekt  możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T .Kościuszki 40 A oraz  

Al. Tadeusza Kościuszki 42  
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Autor:  Marek Kępa 
 

Tytuł:   Budowa osiedlowego parkingu samochodowego 
 
Lokalizacja: teren przy bloku Al. Tadeusza Kościuszki  38 A (w obrębie budynków nr 36 oraz 
42) 
 
Koszt szacunkowy:  - 
 
Opis: Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
    - działka pod realizacje projektu przeznaczona jest do sprzedaży 
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Lokalizacja: teren przy bloku Al. Tadeusza Kościuszki  38 A (w obrębie 

budynków nr 36 oraz 42) 
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Autor:  Agnieszka Matusik 
 

Tytuł:   Plac zabaw „Marzenie dziecka” 
 
Lokalizacja: teren przy budynku Al. Tadeusza Kościuszki 60 
 
Koszt szacunkowy:   134 600,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada budowę placu zabaw: zestaw sprawnościowy, karuzela, dwie huśtawki 
podwójne, zestaw gimnastyczny, urządzenie linearne, zjeżdżalnia, trzy kiwaki sprężynowe, 
piaskownica; montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady), nawierzchni 
bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi oraz ułożenie trawy z rolki na pozostałej 
powierzchni placu zabaw. W kosztach projektu ujęto uporządkowanie terenu (zerwanie 
nawierzchni asfaltowej), ogrodzenie placu zabaw oraz wykonanie dokumentacji 
zagospodarowania terenu. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren przy budynku Al. Tadeusza Kościuszki 60 
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Autor:  Barbara Gołda  
 

Tytuł:   Aktywny wypoczynek dla całej rodziny 
 
Lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy ul. 1 Maja 17 a, 21 b oraz Al. T. Kościuszki 40 a 
 
Koszt szacunkowy:   120 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż dziewięciu podwójnych 
urządzeń sportowych wraz z podbudową z kostki betonowej pod urządzeniami, elementów 
małej architektury (ławki, kosze na odpady). W kosztach ujęto uporządkowanie terenu 
(zerwanie nawierzchni asfaltowej), wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu oraz 
ogrodzenie siłowni zewnętrznej. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren pomiędzy budynkami przy ul. 1 Maja 17 a, 21 b oraz 

Al. T. Kościuszki 40 a 
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Autor:  Stanisław Nogaj  
 

Tytuł:   Miejsca postojowe ul. Kościuszki 
 
Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T. Kościuszki 37 i 39 
 
Koszt szacunkowy:   180 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada modernizację miejsc postojowych poprzez wykonanie nawierzchni  
z kostki brukowej (proponowana powierzchnia 675 m2). 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren pomiędzy blokami przy Al. T. Kościuszki 37 i 39 
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Autor:  Beata Łabęcka 
 

Tytuł:   Nasza, lepsza biblioteka – dofinansowanie Biblioteki 
Głównej MBP w Dąbrowie Górniczej 
 
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna Al.Tadeusza Kościuszki 25 
 
Koszt szacunkowy:   115 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Biblioteki Głównej MBP poprzez zakup książek  
i audiobooków, sprzętu multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz organizację spotkań 
autorskich. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna Al. Tadeusza Kościuszki 25 
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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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