
I SPOTKANIE Z CYKLU SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH

DZIELNICA – UJEJSCE

Data: 15.09.2017
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20 oraz plac przy remizie strażackiej, przy ulicy 
Ujejskiej 87A. 
Godzina: 16:30 oraz 17:00

Spotkanie nr 1.

Prowadzący: Monika Kosmala

Liczba uczestników: 5

Przebieg spotkania:

I. Przypomnienie jakie pomysły zostały wybrane do realizacji oraz komentarz do wybranych   

pomysłów (w jakim stopniu są możliwe do realizacji).

Wybrane do realizacji:

1. Pomysł numer 5 - „Sala pod chmurką”.

Projekt wstępnie był wyceniony na 23 000 zł, według opinii urzędu koszt:

- dostawy 4 drewnianych ławostołów oraz 1 tablicy do rysowania kredą, a następnie montaż na kostce 

brukowej;

- wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej pod ławostołami o wymiarach 5 m x 11 m

wynosi 28 000 zł.

W kosztorysie została policzona jedna tablica, tymczasem mieszkańcy chcą dwie tablice. Szacujemy koszt 

tablicy max. 3 000 zł.

W związku z tym koszt realizacji tego pomysłu to 31 000 zł.

2. Pomysł numer 4 - „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP – Drugi etap” - postawienie zestawu 

zabawowego “Twierdza wysoka baszta”.

Pomysł wstępnie był wyceniony na 50 000 zł, według opinii urzędu koszt:

- wykonania projektu zagospodarowania terenu;

- dostawy i montażu urządzenia „Twierdza – wysoka baszta”;

- wykonania nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych pod urządzeniem;

- montaż piłkochwytu pomiędzy placem zabaw, a boiskiem sportowym

wynosi 72 000 zł.

3. Pomysł numer 6 - „Przyjazna biblioteka dla małych i dużych” - mieszkańcy postanawiają przekazać 5 000

zł na doposażenie biblioteki. Pieniądze te będą przeznaczone na:

- zakup nowości książkowych (wszystkie formy książki: tradycyjna, audiobooki, książki - zabawki dla dzieci) - 

suma 3000 zł,

- zakup mebli do kącika dla najmłodszych czytelników (m.in. mobilne pojemniki na książki) - suma 2000zł.

4. Pomysł numer 7 - „Plenerowy zestaw przy remizie OSP” - zakup 10 sztuk betonowo - drewnianych 

ławostołów oraz zrobienie zadaszenia nad sceną (tylko pokrycie blachą istniejącej konstrukcji). Szacowany 



koszt to 67 000 zł, według urzędu:

- wykonanie zadaszenia istniejącej konstrukcji nie jest możliwe – konstrukcja nie jest stabilna, potrzebne są 

odpowiednie wyliczenia obciążenia zastosowanych profili konstrukcji – czy są w stanie utrzymać ciężar blachy 

powiększony o ciężar zalegającego zimą śniegu, jak również zachowanie się konstrukcji pod wpływem 

podmuchów wiatru. Potrzebna jest także dokumentacja techniczna konstrukcji, której urząd nie posiada.

- dostawa i montaż 10 betonowo-drewnianych ławostołów to koszt 35 000 zł.

Kwotę, która pozostała z planowanego, a nierealizowanego zadaszenia (12 000 zł) mieszkańcy chcą 

przeznaczyć na:

- zakup 3 sztuk namiotów handlowych o wymiarach 3 m x 6 m;

- zakup składanych, drewniano-metalowych zestawów ogrodowych (stół + 2 ławki) – ile starczy pieniędzy; 

- pozostałą po zakupie w/w rzeczy kwotę pieniędzy mieszkańcy przeznaczają na doposażenie biblioteki - 

„Przyjazna biblioteka dla małych i dużych”.

II. Wyjaśnienie na jakim etapie DBP jesteśmy i jak będzie wyglądało projektowanie.  

Wspólne projektowanie – wrzesień, październik. Celem jest wypracowanie szczegółowego zakresu projektów 

planowanych do realizacji. To czas projektowania i szacowania kosztów przedsięwzięć. Wyniki prac będą 

tematem prezentacji na ostatnim Dzielnicowym Forum Mieszkańców, a następnie zostaną podane do publicznej

wiadomości.

III. Omówienie etapów procesu inwestycyjnego.  

IV. Projektowanie:  

1. Mieszkańcy projektują „Salę pod chmurką” na terenie placu szkolnego – załącznik nr 1, następnie 

projektują wygląd placu przy remizie – załącznik nr 2.

2. Jak funkcjonuje dany teren – plac przy remizie?

Ważne miejsca:

- scena;

- plac zabaw;

- boisko.

Z placu korzystają także mieszkańcy podczas imprez w dzielnicy – festynów i innych uroczystości.

Problemy związane z użytkowaniem działki:

Ważnym problemem jest dewastacja placu oraz elewacji budynku przez wandali imprezujących nielegalnie na 

terenie działki. Mieszkańcy twierdzą, że montaż monitoringu mógłby pomóc w zaistniałej sytuacji. Nie chodzi  

nawet o monitoring online lecz o nagrywanie i dostęp do nagrań po fakcie.



Załącznik numer 1 – plan działki – plac szkolny.



Załącznik numer 2 – plan działki – placu przy remizie.


