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Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: 
Boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 18 

Modernizacja terenu około blokowego na ulicy Tierieszkowej 2,3,4,5,6 

Zadaszenie i ogrodzenie kontenerów na śmieci przy ul. Cedlera 

Modernizacja chodników w rejonie ulic 3-go Powstania Śląskiego 11 i 13 od strony 
wejść do klatek schodowych 

 

Zadaszenie i ogrodzenie kontenerów na śmieci przy 
ul. Cedlera 
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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: 313 699,44 zł 

 

Liczba złożonych projektów: 8 

 
Kwota złożonych projektów: 920 425,00 zł 
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Autor:  Lech Ramus 
 
Tytuł:   Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej                             
ul. Wybickiego 3 a 
 
Lokalizacja: Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Wybickiego 3 a) 
 
Koszt szacunkowy: 78 550,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada zakup książek i wyposażenia dla biblioteki: literatura dla dzieci i 
młodzieży, literatura piękna i popularnonaukowa, gry, programy edukacyjne, bajki, filmy dla 
dzieci, zakup urządzeń multimedialnych (m.in. komputer stacjonarny, laptop, słuchawki, 
projektor wraz z ekranem, drukarka laserowa, konsola, telewizor, aparat fotograficzny), zakup 
mebli. 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Wybickiego 3 a) 
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Autor:  Jolanta Rak 
 

Tytuł:   Miejsca parkingowe przy ul. Tierieszkowej 
 
Lokalizacja: teren przy ul. Tierieszkowej 
 
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych (ok. 30) wraz z zabezpieczeniem 
uzbrojenia podziemnego. W kosztach zadania ujęto wykonanie dokumentacji wraz z 

uzgodnieniami  i uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren przy ul. Tierieszkowej 
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Autor:  Adam Okoń, Jerzy Dziechciarz, Tadeusz Baśniak 
 
Tytuł: Utworzenie miejsc parkingowych w rejonie budynków przy ul. Cedlera 17 
 
Lokalizacja: teren przy ul. Cedlera 17 
 
Koszt szacunkowy: 311 650,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych (ok. 80) wraz z zabezpieczeniem 
uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie przebudowy.                      
W kosztach zadania ujęto wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren przy ul. Cedlera 17 
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Autor:  Tadeusz Jędrzejec 
 

Tytuł: Scentralizowany plac zabaw dla dzieci i „młodzieży”do 100 lat życia 
 
Lokalizacja: teren przy bloku ul. Cedlera 19 (miejsce obecnego placu zabaw) 
 
Koszt szacunkowy: 100 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada modernizację placu zabaw. W ramach projektu wykonany zostanie 
demontaż ogrodzenia metalowego i drewnianego, uporządkowanie i niwelacja terenu; montaż 
czterech urządzeń do siłowni zewnętrznej, stołu do gry w ping ponga, stołu do gry w szachy, 
ławek oraz koszy na odpady; malowanie placu zabaw, nasadzenie żywopłotu, wykonanie 
ogrodzenia wokół zagospodarowanego terenu. 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji. 
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Lokalizacja: teren przy bloku ul. Cedlera 19 (miejsce obecnego 
placu zabaw) 
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Autor: Tadeusz Jędrzejec 
 

Tytuł:   Krótki wyjazd drogowy z Cedlera lekiem na całe zło 
 
Lokalizacja: wybór lokalizacji uzależniony jest od uzyskania opinii Powiatowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
 
Koszt szacunkowy:  130 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przebudowę układu komunikacyjnego na ul. Cedlera. Dla prawidłowej 
realizacji projektu konieczne jest wykonanie projektu technicznego wraz z pozwoleniem na 
budowę oraz uzyskanie pozytywnej opinii Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. 

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. 
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Lokalizacja: wybór lokalizacji uzależniony jest od uzyskania opinii 
Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

*Przykładowa lokalizacja wjazdu zaproponowana przez wnioskodawcę 
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Autor:  Barbara Marczykiewicz 
 

Tytuł:   Budowa śmietnika przy ul. Cedlera 14 
 
Lokalizacja: ul. Cedlera 14 
 
Koszt szacunkowy:  18 000,00 zł 
 

Opis:  Projekt zakłada budowę boksu kontenerowego na trzy pojemniki o pojemności 1100 l. 
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: ul. Cedlera 14 
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Autor:  Mateusz Stępień 
 

Tytuł:   Modernizacja parkingu na ulicy Cedlera 
 
Lokalizacja: teren przy blokach ul. Cedlera 14,16 
 
Koszt szacunkowy:  182 225,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada modernizację parkingu przy ul. Cedlera. W ramach I etapu wykonany 
zostanie podjazd wraz z wymianą krawężników. W kosztach projektu ujęto wykonanie 
dokumentacji wraz z uzgodnieniami. 

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren przy blokach ul. Cedlera 14,16 
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Autor:  Paweł Bil 
 

Tytuł:   Budowa dodatkowych stanowisk parkingowych przy ulicy Piłsudskiego 
 
Lokalizacja: teren przy bloku Al,. Piłsudskiego 85 
 
Koszt szacunkowy:  134 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych (ok.12) wraz z zabezpieczeniem i 
przebudową uzbrojenia podziemnego. W ramach zadania wykonana zostanie 
dokumentacja wraz z uzgodnieniami. Dokładna ilość miejsc postojowych określona zostanie 

po wykonaniu projektu technicznego. 
 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren przy bloku Al,. Piłsudskiego 85 
 

* Dokładna ilość miejsc parkingowych określona zostanie po sporządzeniu projektu 



 

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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