
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO 
UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Łęknice 
 dzielnica nr 28 

 
Kwota dla dzielnicy: 199 902,09 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 4 

 Liczba projektów pod głosowanie: 4 
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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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Autor:  Artur Rudnicki 
 

Tytuł:   Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicą Topolowa 
 32-50 wraz z wykonaniem ogrodzenia 
 
Lokalizacja: Plac zabaw pomiędzy ulicą Topolowa 32-50 
 
Koszt szacunkowy: 65 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw na terenie SM Lokator w zestaw zabawowo-
zręcznościowy ze ślizgiem, huśtawkę podwójną oraz karuzelę. W ramach projektu zachodzi 
konieczność przesunięcia części dziś funkcjonujących urządzeń i wykonania ogrodzenia. 
Dodatkowo konieczne jest także przygotowanie dokumentacji projektowej  
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Lokalizacja: Plac zabaw pomiędzy ulicą Topolowa  

32-50 
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Autor:  Anna Musiał 
 
Tytuł: Zakup nowości książkowych dla filii nr 20 MBP  
 
Lokalizacja: Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Topolowa 32)  
 
Koszt szacunkowy: 9 960,00 zł  
 
Opis:  Celem projektu jest zakupienie nowości wydawniczych, które miały by doposażyć filię 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w ok. 300 nowych pozycji wydawniczych  
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Lokalizacja: Filia nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

(ul.Topolowa 32)  
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Autor:  Czesław Czyżowicz  
 
Tytuł: Budowa miejsc parkingowych  
 
Lokalizacja: Plac pomiędzy drogą prowadzącą do garaży, a blokiem przy  ul. Topolowej 22  
 
Koszt szacunkowy: 199 902,09 zł  
 
Opis: Projekt zakłada przedłużenie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Topolowej. W ramach 
zadania planuje się wykonać parking na ok. 35 miejsc postojowych oraz przygotować 
dokumentację techniczną. Dokładna ilość miejsc postojowych zostanie określona po 
przygotowaniu projektu technicznego. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Lokator  
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Lokalizacja: ul. Plac pomiędzy drogą prowadzącą  

do garaży, a blokiem przy ul. Topolowej 22  
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Autor:  Grzegorz Rabsztyn 
 
Tytuł: Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Topolowej (oś.Łęknice)  
 
Lokalizacja: Garaże obok bloku przy ul. Topolowej 26  
 
Koszt szacunkowy: 111 000,00 zł  
 
Opis: Wykonanie drogi dojazdowej do ok. 140 boksów garażowych z płyt ażurowych na 
podbudowie tłuczniowej. Dodatkowo przygotowany zostanie projekt  budowlany i 
wykonawczy 
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Lokalizacja: Garaże obok bloku przy ul. Topolowej 26  
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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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