III FORUM MIESZKAŃCÓW
ALEJE – 26.09.2019
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 budynek B ,ul. Wyspiańskiego 1.
Godzina: 17:00
Prowadzący: Monika Kosmala
Liczba uczestników: 16
Link do mapy z pomysłami:
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RyTvIZwbFdC_r0DUQ1m3xY5mtSNIiK7K&ll=50.31
6497489939934%2C19.18644224241143&z=16

Przebieg spotkania:
1. Przypomniano mieszkańcom zasady procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w roku
2019.
2. Animator przypomniał pomysły skierowane przez mieszkańców do weryfikacji w tegorocznej
edycji DBP:
1. „Szkolny Zielony Zakątek”.
Zakres prac na podwórku Szkoły Podstawowej nr 8, przy ulicy Krasińskiego 34:
- zlikwidowanie betonowych płyt na podwórku szkoły, wyrównanie terenu,
- remont schodów przy szkole,
- likwidacja schodów na trawnik,
- plantowanie + zasianie trawy,
- ławeczki (10 sztuk),
- kosze na śmieci (5 sztuk),
- nasadzenie drzew (15 sztuk) od strony urzędu skarbowego.
2. „Zielony zakątek”.
Zakres prac przy ulicy Mickiewicza 36:
- ułożenie kostki brukowej w miejscu zniszczonego betonowego chodnika,
- przedept do siłowni,
- nasadzenie 6 sztuk drzew,
- nasadzenie 15 krzewów iglastych,
- postawienie 2 ławek i 2 koszy na śmieci.
3. „Kącik seniora”.
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Postawienie betonowego stołu do ping-ponga przy placu zabaw w okolicy
parkingu przy Auchan.
4. „Nasze zielone Aleje”
Nasadzenie drzew i krzewów przy blokach Norwida 5, 7, Majakowskiego 13, 15, od Norwida 3 do
Domu Opieki Społecznej.
5. „Wybieg dla psów”.
Zbudowanie wybiegu dla psów (ogrodzenie, brama, furtka, 2 kosze na śmieci, 3 ławki, 1 punkt
oświetleniowy).
Lokalizacja: przy starej strzelnicy na Podlesiu lub między ulicą Korczaka a Przemysłową, okolice
Przemysłowej lub przy parkingu Auchan na trawniku przy drodze DK94.
3. Przedstawiono mieszkańcom wyniki weryfikacji projektów, dokonanej przez poszczególne
Wydziału Urzędu Miasta:
1. „Szkolny Zielony Zakątek” (WOP.062.2.19.2019).
Weryfikacja – pozytywna.
Koszt – 78 500 zł
2. „Zielony zakątek” (WOP.062.2.18.2019).
Weryfikacja – pozytywna.
Koszt – 132 800 zł
3. „Kącik seniora” (WOP.062.2.16.2019).
Weryfikacja – pozytywna.
Koszt – 15 500 zł
4. „Nasze zielone Aleje” (WOP.062.2.20.2019)
Ze względu na przebiegające sieci mediów, a także z uwagi na usytuowane w gruncie
pozostałości nawierzchni utwardzonej (betonowe płyty, asfalt, gruz) nie jest możliwe nasadzeń
roślin wieloletnich (drzew i krzewów) we wszystkich wskazanych lokalizacjach.
Możliwe lokalizacje nasadzeń drzew i krzewów:
- wzdłuż chodnika przebiegającego w pasie drogowym ul. 6-go Sierpnia (wzdłuż budynku Norwida
7),
- na zieleńcu zlokalizowanym w sąsiedztwie budynku Majakowskiego 13 (od strony południowej –
w rejonie skrzyżowania ul 6-go Sierpnia z ul. Majakowskiego).
Do ustalenia ilości drzew / krzewów.
Koszt drzewa – 1 000 zł,
krzew liściasty – 120 zł,
krzew iglasty – 200 zł,
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Należy zachować odległość od drzew – 4-5 m

5. „Wybieg dla psów”.
Weryfikacja – negatywna.
4. Mieszkańcy zdecydowali się skierować do ponownej weryfikacji następujące projekty:
1. „Nasze zielone Aleje” (WOP.062.2.20.2019)
Mieszkańcy proszą o weryfikację:
- nasadzeń róż (20 krzewów), trawy japońskiej i niskopiennych krzewów między blokami
Norwida 5, 7. Jeżeli nie ma możliwości nasadzenia wskazanej roślinności to czy w ogóle jest
możliwość nasadzeń kwiatków?
- nasadzeń róż (20 krzewów), trawy japońskiej i niskopiennych krzewów między blokami
Majakowskiego 13, 15. Jeżeli nie ma możliwości nasadzenia wskazanej roślinności to czy w
ogóle jest możliwość nasadzeń kwiatków?
- nasadzeń 4 drzew (migdałowców) lub 4 tuj kulistych wzdłuż chodnika przebiegającego w
pasie drogowym ul. 6-go Sierpnia (wzdłuż budynku Norwida 7) – wskazanej przez Urząd
lokalizacji podczas weryfikacji.
- nasadzeń 4 drzew (migdałowców) lub 4 tuj kulistych na zieleńcu zlokalizowanym w
sąsiedztwie budynku Majakowskiego 13 (od strony południowej – w rejonie skrzyżowania ul
6-go Sierpnia z ul. Majakowskiego) – wskazanej przez Urząd lokalizacji podczas weryfikacji.
1. „Wybieg dla psów”.
Mieszkańcy proszą o informację czy Urząd Miasta może wskazać działkę na terenie
Osiedla Aleje, na której można zbudować wybieg dla psów.
Następne spotkanie: 10 października
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