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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

250 złożonych wniosków 
 

•125 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•40 wniosków zostało uznanych jako niemożliwe do 
wykonania w zaproponowanym kształcie 
 
•83 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia 
albo modyfikacji 
 
•2 wnioski odpadły na etapie weryfikacji formalnej 

 www.twojadabrowa.pl 
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Siłownie zewnętrzne  
(14 projektów)  

6 % 

 
Place zabaw 

(40 projektów)  

16 % Skateparki 
(2 projekty)  

1 % 

 
Koncepcje 

zagospodarowania 
terenu  

(20 projektów) 

8 % 

Inne 
(56 projektów) 

 23 % 

Budowa, remont boisk  
(15 projektów) 

6 % 

Montaż monitoringu 
(3 projekty)  

2 % 

Budowa parkingów 
(23 projekty) 

 10 % 

 
 

Remonty chodników, 
schodów, nawierzchni 

jezdni  
(59 projektów) 

24 % 

 

Skwerki 
(8 projektów)  

4% 

Montaż oświetlenia 
(8 projektów) 

 4 % 
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Autor:  Krzysztof Plech 
 

Tytuł:   Remont bieżni na stadionie KS Unia Ząbkowice   
 
Lokalizacja:  Teren stadionu Klubu Sportowego Unia Ząbkowice 
 
Koszt szacunkowy: 170 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada remont bieżni na stadionie KS Unia Ząbkowice wraz z 
przygotowaniem dokumentacji technicznej.  W ramach projektu przewiduje się remont 4 
torów o szerokości ok. 1,22 m oraz długości 110m. Tory składać się będą z warstwy 
odsączającej z piasku, warstwy z kruszywa naturalnego, warstwy z mieszkanki mineralno-
bitumicznej asfaltowej, warstwy syntetycznej oraz obrzeży na ławie. Projekt zlokalizowany 
jest na terenie KS Unia Ząbkowice 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Bożena Ślęzak 
 

Tytuł:   Wymiana nawierzchni chodników na Osiedlu Młodych 
 Hutników  
 
Lokalizacja: Chodniki prowadzące od Al. Zwycięstwa do Osiedla Młodych Hutników  
 
Koszt szacunkowy: 197 400,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych 
zostanie ok. 840 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej  
na podbudowie cementowo-piaskowej   

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Beata Wajda-Gałązka 
 

Tytuł:   Koncepcja przygotowania zagospodarowania terenu   
 (Pierwotny tytuł: Wykonanie skwerków rekreacyjnych w rejonie budynków nr 
 3A, 4A,i 5A oraz nr 7A, 8A i budynków nr 6A Wspólnoty Mieszkaniowej na 
 osiedlu Robotniczym na działce gruntu nr 2746 będącej w użytkowaniu 
 wieczystym SM „Metalurg”  
 
Lokalizacja: Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A i 5A oraz nr 7A, 8A i budynków nr 6A na Osiedlu Robotniczym 
 
Koszt szacunkowy: 20 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu. Projekt 
ten jest niezbędny ze względu na duże uzbrojenie terenu. Tak przygotowany projekt pozwoli na realizację zadania w 
latach przyszłych. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Metalurg 

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia:  
               - istnieje możliwość wykonania skwerów w wersji okrojonej tj. nasadzenie zieleni(drzew ozdobnych, 
 krzewów) oraz montaż małej architektury. Kwestia ustalenia zieleni z autorem projektu. Szacunkowy 
 koszt jednego skweru wynosi ok. 18 000,00 zł. Istnieje również możliwość remontu chodników wewnątrz 
 osiedla (ok. 1260 m²). Szacunkowy koszt remontu chodników wynosi 296 100,00 zł. Łączna wartość 
 zadania w tej formie wynosi 332 100,00 zł 
 - istnieje również możliwość realizacji zadania w następującym obszarze: przygotowanie koncepcji 
 zagospodarowania terenu oraz adaptacja terenu zgodnie z zakresem wskazanym w dokumencie , czyli  
 jako kwotę wyjściową dla projektu przyjąć należy kwotę dla dzielnicy tj. 385 937,04 zł 
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Autor:  Grzegorz Grzywacz 
 

Tytuł:   Boisko z trawą syntetyczną na Osiedlu Młodych 
 Hutników  
 
Lokalizacja: Działka przy budynku Al. Zwycięstwa nr 81 
 
Koszt szacunkowy: 1 500 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada renowację boiska tj.: wymianę nawierzchni na trawę syntetyczną, 
montaż bramek, dwupoziomowych siedzisk na ok. 40 miejsc oraz montaż 
ogrodzenia/piłkochwytów. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM „Fenix 

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
  Szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy 
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Autor:  Marek Kępa 
 

Tytuł:   Kompleks boisk sportowych 
 
Lokalizacja: Działka przy budynku na Al. Zwycięstwa nr 81 
 
Koszt szacunkowy: 1 500 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada budowę kompleksu boisk sportowych w skład którego wchodzić będą: 
boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki oraz boisko do koszykówki. Projekt zlokalizowany 
jest na terenie SM Fenix  

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
  Szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy 
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Autor:  Jerzy Franus  
 

Tytuł:   Wyeliminowanie zagrożenia zdrowia i życia poprzez wydzielenie 
 strefy ruchu pieszego i zabezpieczenie miejsc parkingowych w 
 okolicach Szkoły Podstawowej nr 21 i kościoła Zesłania Ducha 
 Świętego   

 
Lokalizacja:  Okolice Szkoły Podstawowej nr 21 i kościoła pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego 
 
Koszt szacunkowy: brak wyceny  
 
Opis: Projekt zakłada wydzielenie strefy ruchu pieszego od strefy ruchu pojazdów samochodowych  
i zabezpieczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
 Rejon objęty projektem pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie 
 Dąbrowa Górnicza"– odtworzenie oznakowania będzie realizowane po wykonaniu ciągów 
 komunikacyjnych tj. dotychczas istniejące ciągi komunikacyjne zostaną odtworzone wraz  
 z oznakowaniem zarówno miejsc postojowych jak i przejść dla pieszych. Założenia nie mogły 
 zostać wprowadzone do dokumentacji technicznej opracowanej i zatwierdzonej przed 
 złożeniem projektu. Planowane zakończenie realizacji projektu na tym terenie  
 – II połowa 2014 r.  
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Autor:  Bartłomiej Czechowski 
 

Tytuł:   Siłownia plenerowa – plac zabaw dla dorosłych  
 
Lokalizacja: Park Tysiąclecia obok stacji paliw wzdłuż ul. Szosowej  
 
Koszt szacunkowy: 64 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż 6 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, przy czym 
urządzenia te zostaną zamontowane bez podbudowy z kostki brukowej ze względu na 
zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania, który nakazuje zachować istniejącą zieleń na 
tym terenie  

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Bartłomiej Czechowski 
 

Tytuł:   Przebudowa drogi osiedlowej   
 
Lokalizacja: Droga osiedlowa wzdłuż budynków na ul. Chemicznej o numerach 1A, 1B, 3, 
3A, 3B prowadząca do ul. Rapackiego  
 
Koszt szacunkowy: ok. 750 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt polega na przebudowie drogi osiedlowej łączącej ul. Adama Rapackiego  
z ul. Chemiczną 

 
 Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
  Realizacja zadania wiąże się z wykupem nieruchomości od osoby prawnej wraz z 
 wytyczeniem geodezyjnym drogi. Ponadto zadanie to wymaga budowy drogi od 
 podstaw tj. likwidację płyt betonowych, wykonanie pełnej podbudowy, a 
 następnie ułożenie dwóch warstw z asfaltobetonu  grubości min. 8 cm z 
 krawężnikami. Jednocześnie należy przyjąć odwodnienie terenu przewidzianego 
 pod budowę drogi. Szacunkowy koszta zadania w dużym stopniu przekroczy 
 kwotę przyznaną dla dzielnicy  
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Autor:  Piotr Czarnik  
 

Tytuł:   Remont chodnika przy ul. Osiedle Robotnicze  
 
Lokalizacja: Chodnik wzdłuż bloków nr 1, 3, 4 na Osiedlu Robotniczym 
 
Koszt szacunkowy: 141 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych 
zostanie ok. 600 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej na 
podbudowie cementowo-piaskowej. Projekt zlokalizowany jest na terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej Osiedle Robotnicze 1, 3, 4 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Beata Wodecka-Remiszewska  
 

Tytuł: „Dębowy Skwerek” Eko Zakręcona strefa zielona dla dzieciaka, 
 nastolatka, dorosłego, seniora i czworonoga. Projekt na rok 
 2014 w ramach koncepcji rewitalizacyjnej dzielnicy „Dębowe 

 Ząbkowice”   
 
Lokalizacja: Skwer między Stadionem Klubu Sportowego Unia Ząbkowice, Al. Zwycięstwa 
przy Gimnazjum nr 9 i ul. Łąkową  
 
Koszt szacunkowy: 300 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu poprzez m.in. Posprzątanie 
terenu, utwardzenie ścieżek leśnych, stworzenia stref parku leśnego, montaż punktów 
świetlnych, koszy na śmieci, ławek, urządzeń rekreacyjnych i tablic edukacyjnych. Zadanie 
zlokalizowane jest na terenie Nadleśnictwa Siewierz 

 
 Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji: 
   brak zgody Lasów Państwowych  
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Autor:  Michał Skowron 
 

Tytuł:   Monitoring na Osiedlu Młodych Hutników w 
 Ząbkowicach   
 
Lokalizacja: Monitoring znajdować się ma na elewacji budynków przy Al. Zwycięstwa o 
numerach 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91  
 
Koszt szacunkowy: 113 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada montaż monitoringu tj.: instalacji 2 kamer obrotowych, 
przeprowadzenie prac ziemnych celem przeprowadzenia się do świałowodów, zakup 
monitora oraz zakup macierzy dyskowej. Planowany czas interwencji wynosi od 10 do 15 
minut. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM „Fenix” 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 

Zmiana wyceny UM  
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Autor:  Katarzyna Wocior  
 

Tytuł:   Podnoszenie standardów edukacyjnych i zapewnienie 
 nowoczesnych form nauczania w Szkole Podstawowej  
 nr 31   
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa  
 
Koszt szacunkowy: 264 887,00 zł   
 
Opis: Projekt polega na doposażeniu SP nr 31 w trzy pracownie multimedialne w skład 
których wchodzić będzie: 63 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 3 szafki  
do przechowywania sprzętu, 3 sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, 3 tablice interaktywne, 
3 projektory krótkoogniskowe, 3 komplety głośników, kontroler WLAN oraz router. Projekt 
realizowany będzie w SP nr 31, a Dyrektor zobowiązał się, że w przypadku wyboru tego 
projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia w godzinach popołudniowych 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Katarzyna Młynarkiewicz 
 

Tytuł:   Remont basenu w Szkole Podstawowej nr 31   
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa  
 
Koszt szacunkowy: 170 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada remont basenu poprzez wymianę folii pokrywającą nieckę basenową 

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji  
  Realizacja zadania w zakresie określonym w projekcie nie rozwiąże problemu w 
 całości. Zadanie winno zostać zgłoszone przez Dyrektora Szkoły do wprowadzenia 
 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i powinno zostać zrealizowane kompleksowo 
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Autor:  Ryszard Prusaczyk  
 

Tytuł:    Remont drogi i chodnik wzdłuż budynku przy  
 ul. Chemiczna 3 c 
 
Lokalizacja: Chodnik przy ul. Chemicznej 3c  
 
Koszt szacunkowy: 263 400,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada remont części nawierzchni chodników oraz jezdni. W ramach zadania 
wymienionych zostanie ok. 200 m² chodników z wymianą krawężników i obrzeży oraz 
regulacje urządzeń odwadniających. Dodatkowo planuje się wykonać remont ok. 700 m² 

jezdni(nakładka asfaltobetonowa). Wymagane są tu również uzgodnienia uzbrojenia 
terenu. Projekt zlokalizowany jest na terenie Arcelor Mittal i będzie możliwy do realizacji po 
uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej   

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia:  
              - Brak możliwości wykonania całości projektu. Możliwość wykonania zarówno 
 części chodnika jak i części jezdni ze względu na koszty finansowe, które w całości 
 przekroczą kwotę przyznaną dla dzielnicy 

Zmiana stanowiska UM  
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Autor:  Piotr Bobrowski  
 

Tytuł:   Budowa infrastruktury parkingowej wraz z drogą 
dojazdową na terenie Przedszkola nr 33 w Ząbkowicach 
 
Lokalizacja: Teren Przedszkola nr 33, Al. Zwycięstwa 1  
 
Koszt szacunkowy: 229 640,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada wykonanie 640 m² drogi z płyt ażurowych na podbudowie 
tłuczniowej, budowę 20 miejsc parkingowych oraz przygotowanie dokumentacji 
technicznej. Dodatkowy zjazd do drogi publicznej zostanie uzgodniony po przedłożeniu 
wniosku do Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 

Zmiana wyceny UM  
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Autor:  Marcin Wróblewski 
 

Tytuł:   Plac rekreacyjno - zabawowy 
 
Lokalizacja: Plac pomiędzy budynkami nr 1 i 2 na Osiedlu Robotniczym 
 
Koszt szacunkowy: brak wyceny  
 
Opis: Projekt zakłada budowę nowoczesnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla 
dorosłych 

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
 Założenia określone w projekcie nie mogą zostać zrealizowane ze względu na 
 kolizję z przepisami prawa ponadto Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr 5 na 
 Osiedlu Robotniczym nie wyrażają zgody na projekt 
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Autor:  Grzegorz Szyniec 
 

Tytuł:   Ogrodzenie placu zabaw - doposażenie 
 
Lokalizacja: Plac pomiędzy budynkami na ul. Sikorskiego 5 i 7 
 
Koszt szacunkowy: 43 900,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią, karuzelę, zestaw zręcznościowo-wspinaczkowy, 3 ławki oraz 2 kosze na śmieci. 
Dodatkowo plac ten zostanie ogrodzony 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Władysława Strączek 
 

Tytuł:   Plac zabaw klubu rekiny 
 
Lokalizacja: Plac pomiędzy budynkami na ul. Sikorskiego 5 i 7 
 
Koszt szacunkowy: 43 900,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią, karuzelę, zestaw zręcznościowo-wspinaczkowy, 3 ławki oraz 2 kosze na śmieci. 
Dodatkowo plac ten zostanie ogrodzony 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Autor:  Monika Wróbel 
 

Tytuł:   Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza 
 
Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2  
 
Koszt szacunkowy: ok. 50 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada stworzenie Punktu Informacyjnego dla mieszkańców dzielnicy, którego zakres 
działania obejmowałby m. in. zatrudnienie 2 osób, które udzielałyby informacji z zakresu komunikacji, 
spraw obywatelskich oraz promocji. Dodatkowo koniecznym jest tu zakup stanowiska komputerowego 
wraz z oprogramowaniem i osprzętem (drukarka itp.), zakup wyposażenia oraz opłacenie kosztów 
związanych abonamentem za telefon  

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji: – do uzgodnienia:  
              - istnieje możliwość zmiany koncepcji projektu. Projekt polegałby na zakupie szafy, w której 
 dostępne byłyby druki dla wszystkich mieszkańców, natomiast kwestie udzielania informacji 
 spoczywałyby na pracowniku Domu Kultury Ząbkowice, który posiadałby podstawowy 
 zakres merytoryczny, przy czym dodatkowo dostępny byłby tam nadal infokiosk. 
 Szacunkowy koszt projektu w tym zakresie wynosi ok. 2 000,00 zł 
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Autor:  Monika Wróbel  
 

Tytuł:   Rewitalizacja amfiteatru Ząbkowickiego 
 
Lokalizacja: Amfiteatr w Ząbkowicach przy Al. Zwycięstwa 
 
Koszt szacunkowy: 750 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada rewitalizację amfiteatru, stworzenie kompleksu infrastruktury oraz 
zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru  

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
 Szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy 
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Autor:  Łukasz Bujak 
 

Tytuł:   Budowa skateparku w Ząbkowicach 
 
Lokalizacja: Park Tysiąclecia obok stacji paliw wzdłuż ul. Szosowej 
 
Koszt szacunkowy: brak wyceny   
 
Opis: Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej przestrzeni do uprawiania jazdy na rolkach, 
wrotkach i deskorolkach poprzez budowę toru w kształcie zamkniętej pętli dla mieszkańców 
dzielnicy  

 
 Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
 Brak możliwości realizacji zadania, ponieważ teren wskazany przez projektodawcę 
 jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr 
 XLIII/837/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku). Zgodnie z tym Planem w miejscu tym 
 ustala się nakaz zachowania istniejącej zieleni. Budowa skateparku wiąże się 
 również z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę  
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Autor:  Grzegorz Kudela 
 

Tytuł:   Wybudowanie toru dla rolkarzy i deskorolkarzy w 
 Ząbkowicach 
 
Lokalizacja: Park Tysiąclecia obok stacji paliw wzdłuż ul. Szosowej 
 
Koszt szacunkowy: brak wyceny   
 
Opis: Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej przestrzeni do uprawiania jazdy na rolkach, 
wrotkach i deskorolkach poprzez budowę toru w kształcie zamkniętej pętli dla mieszkańców 
dzielnicy  

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
 Brak możliwości realizacji zadania, ponieważ teren wskazany przez projektodawcę 
 jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr 
 XLIII/837/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku). Zgodnie z tym Planem w miejscu tym 
 ustala się nakaz zachowania istniejącej zieleni. Budowa toru wiąże się również z 
 koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę 
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Autor:  Iwona Cichowlas 
 

Tytuł:  Budowa drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic   
 Szosowej i Dolomitowej oraz na przejściu dla pieszych na ulicy 
 Armii Krajowej w Ząbkowicach   
 
Lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Szosowej i Dolomitowej oraz na przejściu dla pieszych na ulicy Armii 
Krajowej  
 
Koszt szacunkowy: brak wyceny   
 
Opis: Projekt zakłada zainstalowanie trzypunktowej instalacji świetlnej z systemem kamer i sterowania 
ruchem. W ramach projektu przewiduje się również, że sygnalizacja ta posiadać będzie przycisk 
pozwalający na zmianę świateł w przypadku chęci przejścia pieszych przez jezdnię  

 
Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji 
  Założenia projektu w znacznym stopniu zmniejszą przepustowość na ul. Szosowej. Dodatkowo 
 w celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontowano lustra drogowe, które pozwalają na 
 swobodne oszacowanie sytuacji na drodze 
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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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