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Przebieg spotkania: 

I. Omówienie sytuacji poszczególnych projektów: 
II . Podpisanie porozumienia: 

 
POROZUMIENIE PO DZIELNICOWYCH FORACH MIESZKAŃCÓW 

W trakcie Dzielnicowych Forów Mieszkańców w dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE 
ustalono, że do realizacji w edycji DBP 2.0 przechodzą następujące pomysły: 
- Biblioteka przyszłości – doposażenie biblioteki - kwota przewidziana na realizację  projektu 
wynosi 48 000 zł , 
-  Remont osiedlowego parkingu samochodowego ul. Kościuszki 38 A – kwota przewidziana na 
realizację projektu wynosi około  320 000 zł 
- Remont i modernizacja dróg i chodników, miejsc parkingowych ul. Bandrowskiego/ 3 go Maja – 
kwota przewidziana na realizację projektu wynosi około 90 000 zł 
Wymagania dotyczące projektu wskazane przez mieszkańców podczas spotkań projektowych:  
 Projekt - Biblioteka przyszłości - doposażenie biblioteki w zakresie zakupu nowości 

książkowych do kwoty około 48 000 zł przewidzianych na realizację tego pomysłu. 

 Projekt - Remont i modernizacja, miejsc parkingowych  ul. Bandrowskiego/3-go Maja 
realizacja projektu będzie możliwa tylko częściowo. Obejmie fragment od ul. Bandrowskiego 
wyłącznie w pasie drogowym na terenie działek gminnych. Powodem ograniczenia projektu 
jest  trwające postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Przedmiotem planowanej 
inwestycji będzie remont wjazdu z ul. Bandrowskiego, miejsc parkingowych oraz chodnika. 
kwota przeznaczona na jego realizację to około 90 000 zł. 

 Projekt - Remont osiedlowego parkingu samochodowego – obejmować ma remont 
nawierzchni ciągów pieszych, drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Zamierzenie 
inwestycyjne ma być realizowane w zakresie dotyczącym: kompleksowej wymiany 
nawierzchni, częściowo na kostkę pełną, częściowo ażurową, wyrównanie poziomów 
nawierzchni poprzez podniesienie poziomu jezdni do aktualnego poziomu chodnika przy bloku 
Kościuszki 38A. Powiększenie podestów przy wejściach do budynków, utworzenie najazdów – 
likwidacja barier architektonicznych, wydzielenie chodnika od jezdni słupkami, przesunięcie 
wiaty śmietnikowej. Wzmocnienie skarp wzdłuż bloku. Środki przewidziane na realizację tego 
pomysłu wynoszą około 320 000 zł.  

 

Opis przebiegu wszystkich spotkań, na których wyłoniono projekty oraz doprecyzowano ich 
warunki brzegowe znajdują się na stronie 
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/37/srodmiescie.html 
Porozumienie zostało przygotowane przez animatora dzielnicowego Piotr Seremet, 
który będzie reprezentował mieszkańców w razie niejasności na etapie realizacji projektów. 

 
Po przedstawieniu treści porozumienia i zaakceptowania jej przez mieszkańców przystąpiono 
do podpisanie przez animatora oraz mieszkańców uczestniczących w spotkaniu. Zakończony 
został proces spotkań projektowych.   

 


