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Projekty realizowane w ramach I edycji DBP : 
 

Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową 
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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: 48 054,67 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 5 

 
Kwota złożonych projektów:  219 000,00 zł 
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Autor:  Aneta Kominek 
 
Tytuł:   Rekreacja dla rodziny – siłownia pod chmurką obok placu zabaw 
 
Lokalizacja: ul. Marianki 
 
Koszt szacunkowy: 47 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę czterech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej. W 
kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji.  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 



 

 

www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: ul. Marianki 
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Autor:  Aneta Kominek 
 
Tytuł:   Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw w Mariankach 
 
Lokalizacja: ul. Marianki 
 
Koszt szacunkowy: 45 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej) pod zestawem 
zabawowym ogrodzenia wokół placu zabaw, montaż tablicy ogłoszeniowej obok przystanku 
autobusowego. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji. 
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – wykonanie nawierzchni syntetycznej na 

całym placu zabaw przewyższa kwotę przyznaną dla dzielnicy. 
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Lokalizacja: ul. Marianki 
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Autor:  Aneta Kominek 
 
Tytuł:   Pierwszy etap prac  nad uporządkowaniem gospodarki wodnej w Mariankach 
 
Lokalizacja: ul. Marianki 
 
Koszt szacunkowy:  40 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dot. uporządkowania 
gospodarki wodnej.  
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: ul. Marianki, Ratanice 
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Autor:  Mateusz Sobczyk 
 
Tytuł:   Projekt rozbudowy linii oświetlenia ulicznego ulicy Ratanice 
 
Lokalizacja: ul. Ratanice (od ul. Polnej) 
 
Koszt szacunkowy:  39 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada rozbudowę linii oświetlenia ulicznego ulicy Ratanice poprzez  
dobudowę dwóch słupów wirowanych, montaż linii napowietrznej, montaż 6 opraw 
oświetleniowych. 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Ratanice (od ul. Polnej) 
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Lokalizacja: Ratanice (od ul. Polnej) 
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Autor:  Patrycja Zimna  
 
Tytuł:   Siłownia pod chmurką 
 
Lokalizacja: ul. Ratanice 
 
Koszt szacunkowy:  48 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej – montaż trzech podwójnych urządzeń. 
W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji oraz uporządkowanie i wyrównanie 
terenu, na którym miałaby powstać siłownia. 
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – po uzyskaniu zgody zarządcy 

nieruchomości.  
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Lokalizacja: Ratanice (od ul. Polnej) 



 

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
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