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Projekt realizowany w ramach I edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
 Skwer rekreacji  
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

236 złożonych wniosków 
 

•96 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•52 wnioski zostały uznane jako niemożliwe do wykonania  
w zaproponowanym kształcie 
 
•81 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia 
albo modyfikacji 
 
•7 wniosków odpadło na etapie weryfikacji formalnej 
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 Kwota dla dzielnicy: 89 809,77 zł 

 

 

 Liczba złożonych projektów: 7 

 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 309 200,00 zł  
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Autor:  Karolina Tkaczyk  
 

Tytuł:   Doposażenie placu zabaw wariant 1 
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 35 ul. Uczniowska 24 
 
Koszt szacunkowy: 29 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw o huśtawkę podwójną z 
siedziskiem koszykowym oraz stonogę. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 35.   
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 

 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 35  
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Autor:  Karolina Tkaczyk  
 

Tytuł:   Doposażenie placu zabaw wariant 2 
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 35 ul. Uczniowska 24 
 
Koszt szacunkowy: 17 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw o dwa kiwaki oraz huśtawkę 
wahadłową. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 35.   
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji  
   - ze względu na konieczność zachowania stref bezpieczeństwa nie ma możliwości 
   doposażenia placu zabaw w zjazd linowy oraz czworokąt wielofunkcyjny  
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Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 35  
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Autor:  Karolina Tkaczyk  
 

Tytuł:   Street Workout i Parkour Park 
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 35 ul. Uczniowska 24 
 
Koszt szacunkowy: 72 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż urządzenia do Street Workout i Parkour wraz z 
przygotowaniem terenu oraz projektem zagospodarowania terenu. Projekt zlokalizowany 
jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 35.   
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Karolina Tkaczyk  
 

Tytuł: Przykrycie rowu melioracyjnego przy ul.Modrzewiowej 
 
Lokalizacja: Skwer na skrzyżowaniu ul. Uczniowskiej i Modrzewiowej 
 
Koszt szacunkowy: ----------  
 
Opis:  Projekt ma na celu przykrycie rowu melioracyjnego znajdującego się przy  
ul. Modrzewiowej poprzez zabudowę rurami betonowymi.  

 
 Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
   - zarurowanie koryt rowów spowoduje zablokowanie możliwości 
 powierzchniowego spływu wód opadowych i roztopowych z jezdni jak i 
 trawiastego podłoża działek, na których przebiega przedmiotowe koryto wodne. 
 Działanie to może powodować lokalne podtopienia oraz spowoduje zaburzenie 
 stosunków wodnych 
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Lokalizacja: Skwer na skrzyżowaniu  

ul. Uczniowskiej i Modrzewiowej 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
Autor:  Mirosław Łaszczyca  
 

Tytuł: Budowa oświetlenia na odcinku ulicy Gródki 1-3  
 
Lokalizacja: ul. Gródki  
 
Koszt szacunkowy: 15 700,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż dwóch punktów świetlnych wraz z okablowaniem na odcinku 
ulicy Gródki 1-3.   
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Mirosław Łaszczyca  
 

Tytuł: Budowa skweru przy ul. Modrzewiowej 
 
Lokalizacja: Skwer na skrzyżowaniu ul. Uczniowskiej i Modrzewiowej 
 
Koszt szacunkowy: 89 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada zagospodarowanie skweru przy ul. Modrzewiowej. W ramach zadania 
planuje się wykonać dokumentację zagospodarowania terenu, uporządkować teren wokół 
skweru wraz z utwardzeniem pobocza, zamontować cztery ławki, dwa kosze na śmieci oraz 
stojak na rowery. Planuje się także wykonać alejki oraz zamontować barierki przy cieku 
wodnym. Projekt zlokalizowany jest na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Prawda”    
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji  
   - projekt uzyska status możliwego do realizacji po uzyskaniu zgody Rolniczej  
   Spółdzielni Produkcyjnej “Prawda” 
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Autor:  Ewa Kmiecik Kawecka  
 

Tytuł: Budowa parkingu i modernizacja schodów do budynku 
 
Lokalizacja: Plac szkolny oraz wejście do Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 24 
 
Koszt szacunkowy: 87 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada budowę 10 miejsc parkingowych, przygotowanie dokumentacji 
technicznej wraz z uzgodnieniami oraz modernizację schodów wejściowych do budynku 
szkoły. Projekt zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 35  
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji  
   - brak możliwości realizacji projektu w całości ze względu na szacunkowy koszt 
   przekraczający środki dla dzielnicy (łączna szacunkowa wartość zadania  
    - 150 000,00 zł) 
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Lokalizacja: Plac szkolny oraz wejście do Szkoły 
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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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