
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Prezydent Miasta 

Zbigniew Podraza 

Głosowanie dotyczy projektów: 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

e-mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 67 41, 32 295 96 38 

O ważności kart do głosowania nadesłanych listownie decyduje data stempla pocztowego pod warunkiem, że karta wpłynęła do Urzędu Miejskiego nie później niż 7 dni od zakończenia 

głosowania. Upoważnionym do głosowania jest każdy mieszkaniec dzielnicy, który ukończył 16 lat. Głosowanie jest jawne. Oddanie głosu będzie wymagało podania następujących danych: 

imię, nazwisko, deklarowany adres zamieszkania oraz PESEL. Oddanie głosu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

o publikacji projektów pod głosowanie w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 
w dzielnicy REDEN, które odbędzie się w terminie 18-22 listopada 2013 r. 

Kwota dla dzielnicy: 263 533,04 zł 

Głosowanie w dzielnicy REDEN (ulice: 1-go Maja 1-22, 9 Maja, Augustynika, Cieplaka 4-24, Emilii Plater, Kołłątaja, Konarskiego, Kopernika 3, 5, 7, 9, 16-46, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, 

Łańcuckiego, Mała, Orzeszkowej, Piłsudskiego 5 i 8, Poniatowskiego, Reymonta 1-16, Równa, Sztygarska, Traugutta, Twarda, Wojska Polskiego 1B-25, Żytnia) odbywa się: 

a) bezpośrednio, przez złożenie formularza w Punkcie Konsultacyjnym, tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego (poniedziałek, środa, piątek  08.00-13.30 

oraz wtorek, czwartek 13.00-20.00) 

b) elektronicznie - poprzez formularz znajdujący się na stronie Budżetu Partycypacyjnego www.twojadabrowa.pl 

c) korespondencyjnie - poprzez przesłanie formularza na adres:  

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

ul. Graniczna 21 

41 – 300 Dąbrowa Górnicza  

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu Szacunkowy koszt 

1. 

Janusz Flak Wykonanie parkingu z ażurowych płyt betonowych (płyt typu jomb) przy ul. Wojska Polskiego 132 100,00 zł 

Opis: Projekt dotyczy wykonania ok. 40 miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego. W szacunkowych kosztach ujęto wykonanie projektu oraz pozwolenie na budowę. Warunkiem koniecznym dla wykonania projektu jest 
uzyskanie pozytywnych warunków technicznych budowy miejsc na istniejącej linii ciepłowniczej. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację zadania. Lokalizacja: : teren przy ul. Wojska Polskiego (w pobliżu bloków ul.1-go Maja 5,7 

2. 

Halina Głowacka Oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Reymonta 20 000,00 zł 

Opis: Projekt zakłada wyznaczenie miejsc postojowych (malowanie linii) wraz z oznakowaniem pionowym na terenie przy ul. Reymonta 14 .  

Lokalizacja ul. Reymonta 

3. 

Halina Głowacka Budowa chodnika przy ulicy Reymonta 188 500,00 zł 

Opis: Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika poprzez demontaż istniejących płyt chodnikowych oraz ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Lokalizacja: ul. Reymonta 

4. 

Maria Kapica Wykonanie remontu chodników wzdłuż ulicy Augustynika w rejonie budynków 9,13,17 223 000,00 zł 

Opis: Projekt dotyczy remontu chodników zlokalizowanych w rejonie ulic Augustynika. W ramach projektu zdemontowane zostaną płytki chodnikowe oraz ułożona zostania nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowo-

cementowej. Lokalizacja: ul. Augustynika 9, 13, 17 

5. 

Przemysław Kędzior 
 Mariusz Florczyk 
 Marcin Domański 

Strefa rekreacji i zabaw na plantach Etap I 119 900,00 zł 

Opis: Projekt obejmuje zorganizowanie miejsca rekreacji i zabaw na plantach w rejonie ulicy Kopernika. W pierwszym roku zakłada się budowę placu zabaw: zestaw zabawowy (np. zamek), piaskownica, 2 podwójne huśtawki 
łańcuchowe, piramida linowa, kiwaki na sprężynach (4 szt.) oraz siłowni zewnętrznej ( sześć urządzeń wraz z podbudową z kostki betonowej). W projekcie ujęto również montaż ławek i betonowych koszy na śmieci a także 
ogrodzenie placu zabaw. Od strony ul. Poniatowskiego planuje się montaż pojemników na psie odchody. W kolejnych latach przewiduje się dalszą rozbudowę strefy m.in. o elementy skate parku, boisko wielofunkcyjne oraz o 
ścieżkę rowerową. Lokalizacja : teren pomiędzy ul. Kopernika i ul. Poniatowskiego (tzw. Planty Zachodnie) naprzeciwko I Liceum Ogólnokształcącego 

6. 

Zdzisław Motłoch Nowy plac zabaw. Orzeszkowej 4 Reden 38 000,00 zł 

Opis: Projekt zakłada budowę placu zabaw. W ramach projektu zdemontowana zostanie betonowa piaskownica oraz istniejące płytki chodnikowe. Wykonane zostanie podłoże z piasku lub trawy. Zamontowane zostaną urządzenia : 

zestaw zabawowo-zręcznościowy ze zjeżdżalnią, 2 huśtawki, 2 kiwaki, piaskownica oraz 2 ławki i betonowy kosz. SM „Lokator” wyraziła zgodę na realizację projektu. Lokalizacja: plac pomiędzy ul. Orzeszkowej 4 a ul. Cieplaka 11 

7. 

Danuta Orczykowska Modernizacja chodników wzdłuż ul. 9 Maja oraz ul. Łańcuckiego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza 235 600,00 zł 

Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodników (demontaż płyt chodnikowych oraz ułożenie kostki betonowej), montaż wyspowego progu zwalniającego (pomiędzy I i II bramą wjazdową na osiedle domków 

jednorodzinnych przy ul. 9 Maja). Lokalizacja: ul. 9 Maja; ul. Łańcuckiego 

8. 

Małgorzata Przeździk-Zynek Zagospodarowanie terenu przy bloku ul. Kopernika 42 25 000,00 zł 

Opis Projekt zakłada wyznaczenie miejsc postojowych (malowanie linii) wraz z oznakowaniem pionowym oraz nasadzenia roślinności niskiej wokół bloku przy ul. Kopernika 42 . Lokalizacja: ul. Kopernika 42 

9. 

Jan Sabatura Remont ciągu komunikacji pieszej przed siedzibą MBP Filia nr 4 przy ul. Reymonta 14 169 550,00 zł 

Opis: Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika oraz aranżację zieleni (nasadzenia krzewów i kwiatów) w miejscach istniejących zieleńcy. Lokalizacja: ul. Reymonta 14 

10. 

Julian Winnicki Rozbudowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem 66 900,00 zł 

Opis: Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zamontowanie zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, dwie huśtawki podwójne, dwie huśtawki ważki, dwa kiwaki, karuzelę, cztery ławki, dwa betonowe kosze. W 

kosztach projektu ujęte jest wykonanie nawierzchni z trawników darniowych na nowej podbudowie wraz z ogrodzeniem. Należy zaznaczyć, iż wskazany teren jest mocno nasączony wodami opadowymi. SM „Lokator” wyraziła zgodę 

na realizację projektu. Lokalizacja: teren przy ul. Królowej Jadwigi 28 
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