
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Ujejsce   
 dzielnica nr 24  

 
Kwota dla dzielnicy: 99 304,80 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 5 

Liczba projektów pod głosowanie: 4 
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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 
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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:  Edyta Latos 
 

Tytuł:   Plac zabaw na Krynicznej  
 
Lokalizacja: Działka przy ul. Krynicznej 18a 
 
Koszt szacunkowy: 45 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę placu zabaw w skład którego wejdzie: zestaw zabawowy, 
urządzenie linarne, huśtawka równoważnia, huśtawka podwójna, kładka na sprężynie,  
2 zabawki na sprężynie, 2 ławki, 2 kosze na odpady oraz regulamin. Dodatkowo plac ten 
położony będzie na podłożu piaskowym oraz zostanie ogrodzony 
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Lokalizacja: Działka przy ul. Krynicznej 18a 
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Autor:  Anna Widawska  
 

Tytuł:   Zagospodarowanie terenu na stadionie sportowym 
 przy ul. Olimpijskiej 
 
Lokalizacja: Teren na stadionie sportowym przy ul. Olimpijskiej 
 
Koszt szacunkowy: 95 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę placu zabaw w skład którego wejdzie: piaskownica, zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki, zestaw wspinaczkowy, ławki oraz kosz na śmieci. 
Dodatkowo teren ten zostanie ogrodzony oraz zamontowane zostaną piłkochwyty, które 
uniemożliwią przedostanie się piłek na teren placu. Zgodnie z projektem wykonana zostanie 
zabudowa 300 siedzisk na trybunach wraz z konstrukcją. Projekt zlokalizowany jest na 
terenie „UKS Pionier Ujejsce” 
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Lokalizacja: Teren na stadionie sportowym przy  

ul. Olimpijskiej 
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Autor:  Bartosz Solipiwko 
 

Tytuł:   Koncepcja zagospodarowania terenu pod Skatepark    
 
Lokalizacja: Okolice stadionu sportowego, pomiędzy ulicami: Olimpijską, Dobrawa, Mieszka 
I-go 
 
Koszt szacunkowy: 25 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu. Do realizacji 
zadania pn. Skatepark konieczne jest przygotowanie dokumentacji technicznej, która 
pozwoli oszacować i przygotować konkretny projekt wraz z kosztorysem   
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Lokalizacja: Okolice stadionu sportowego, pomiędzy 

ulicami: Olimpijską, Dobrawa, Mieszka I-go 
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Autor:  Elżbieta Bąk 
 

Tytuł:   Doposażenie placu zabaw przy remizie  
 
Lokalizacja: Plac zabaw przy budynku OSP Ujejsce 
 
Koszt szacunkowy: 29 300,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu w urządzenie zabawowe ze ślizgiem, 
kiwak na sprężynie (4-osobowa koniczyna), sklepik z tablicą do pisania, huśtawkę wagową 
na sprężynie oraz urządzenie zabawowe do gry w kółko i krzyżyk. Projekt zlokalizowany jest 
na terenie OSP Ujejsce 
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Lokalizacja: Plac zabaw przy budynku OSP Ujejsce 
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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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