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Autor:  Czesław Czyżowicz  
 

Tytuł:   Ogrodzenie placu zabaw przy bloku 50   
 
Lokalizacja:  Plac obok boisk sportowych pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30  
i ul. Topolowej 50 
 
Koszt szacunkowy: 30 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie SM Lokator   
(ok. 150 m).  Realizacja przedsięwzięcia wymaga przesunięcia części urządzeń zabawowych. 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Czesław Czyżowicz   
 

Tytuł:   Miejsca Parkingowe  
 
Lokalizacja:  Plac pomiędzy drogą prowadzącą do garaży, a blokiem przy ul. Topolowej 22  
   
Koszt szacunkowy:   
- całości zaproponowanego zadania: 246 687,50 zł 
- część możliwa do realizacji: 111 837,50 zł   
 
Opis: Przedłużenie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Topolowej. Wykonanie parkingu 390 m²  
na 31 miejsc postojowych oraz chodnika. Projekt do realizacji na terenie SM Lokator. 

 
Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia: 
-  zmniejszenie liczby miejsc postojowych z 44 na 31.  
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Autor: Eugeniusz Fiedkiewicz   
 

Tytuł:   Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Topolowej  
         na oś. Łęknice  
  
Lokalizacja: Garaże obok bloku przy ul. Topolowej 26   
 
Koszt szacunkowy: 90 500,00 zł  
 
Opis: Wykonanie drogi dojazdowej do ok. 140 boksów garażowych z płyt ażurowych (300 m). 

 
 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor: Bogdan Zandecki   
   

Tytuł:   Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego dla   
mieszkańców osiedla Łęknice  
 
Lokalizacja: Plac pomiędzy ul. Topolową 22, Topolową 24 i Topolową 26 (obok placu zabaw)  
 
Koszt szacunkowy: 135 400,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada: montaż 10 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej i wykonanie pod te 
urządzenia nawierzchni z kostki; 2 stojaków na rowery; 3 koszy betonowych; betonowego stołu do ping 
ponga; stołu do gry w szachy; piłkarzyków zewnętrznych  
na nawierzchni z trawy darniowej; Projekt ma uzupełniać obecny plac zabaw  

o dodatkowe możliwości rekreacji i wypoczynku. Projekt dotyczy terenu SM Lokator. 
 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor: Wioletta Domachowska-Macek   
 

Tytuł:  Boisko sportowe dla dzieci i młodzieży   
 
Lokalizacja: Boiska sportowe pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30 i ul. Topolowej 50   
 
Koszt szacunkowy: 1 100 000,00 zł   
 
Opis: Projekt dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, które 
miało by zastąpić betonowy plac do gry pomiędzy blokami. Autorzy przedstawili wycenę 
przedsięwzięcia w zależności od rodzaju nawierzchni  oraz podbudowy od 159 tys. do 173 tys. 

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji  
 -  szacunkowy koszt wykonania boiska wraz z dokumentacją projektową przekracza 
 kwotę dla dzielnicy. 
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Autor:  Małgorzata Kozieł   
 

Tytuł:    Modernizacja boiska do koszykówki na osiedlu Łęknice 
  
Lokalizacja:  Boisko sportowe pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30 i ul. Topolowej 50   
 
Koszt szacunkowy: 600 000,00 zł   
  
Opis: Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska do koszykówki. Modernizacja ma się opierać o 
istniejące konstrukcje koszy. Autorzy przedstawiają wycenę 9 tyś.   

 
 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji –  Boisko do koszykówki o wymiarach 19 x 32 m 
uwzględniające strefę bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy do wykonania m.in. podbudowa, drenaż, 
warstwa syntetyczna, ogrodzenie, odprowadzenie wody do kanalizacji, uporządkowanie terenu, ławki, 
wyposażenie boiska - Szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy.   
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Autor:  Małgorzata Kozieł   
 

Tytuł:  Doposażenie placu zabaw na osiedlu Łęknice   
 
Lokalizacja:  Plac obok boisk sportowych pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30  
                       i ul. Topolowej 50   
 
Koszt szacunkowy: 57 000,00 zł    
  
Opis:  Projekt zakłada doposażenie placu zabaw w 1 zestaw zabawowo zręcznościowy ze ślizgiem, 1 
huśtawkę podwójną oraz 1 karuzele. W ramach projektu zachodzi konieczność przesunięcia części dziś 
funkcjonujących urządzeń i wykonania ogrodzenia. 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Małgorzata Kozieł   
 

Tytuł: Budowa siłowni „pod chmurką” na osiedlu Łęknice   
 
Lokalizacja:  Boisko sportowe pomiędzy blokami przy ul. Topolowej 30 i ul. Topolowej 50  (placyk obok 
boiska)  
 
Koszt szacunkowy: 68 000,00 zł  
  
Opis:  Projekt zakłada montaż 10 urządzeń do ćwiczeń, a także 2 ławek oraz 4 koszy  
na odpady.  

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Anna Musiał     
 

Tytuł:   Zakup nowości książkowych dla Filii Nr 20 MBP   
 
Lokalizacja:  Filia nr 20 MBP, ul. Topolowa 32   
 
Koszt szacunkowy: 7 000,00 zł   
 
Opis:  Celem projektu jest zakupienie nowości wydawniczych, które miały by doposażyć filię Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w ok. 200 nowych pozycji wydawniczych 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Mariusz Witas     
 

Tytuł:  Skatepark   
 
Lokalizacja:  Plac pomiędzy ul. Topolową 24, a Topolową 26   
  
Koszt szacunkowy:  brak wyceny  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę Skateparku na terenie SM Lokator. Spółdzielnia w odpowiedzi na pismo 
Urzędu Miejskiego, nie wyraziła zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
Opinia:      Projekt NIEmożliwy do realizacji  
 - Brak zgody Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator   
 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

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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