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Uzasadnienie
Skrócony opis Projekt ma na celu odnowienie infrastruktury wypoczynkowo rekreacyjnej, w celu

zwiększenia atrakcyjności i dostępu pieknych terenów Pogorii I do wypoczynku, relaksu
czy aktywności sportowej; doposażenie terenu w obrębie plaży miejskiej i obszarów
sąsiadujących

Cel oraz opis realizacji
projektu

Proponowane zmany : Remont ulicy dojazdowej i chodnika prowadzącego do plaży
miejskiej, zmiana nawierzchni na parkingu - najlepiej wersja możliwie najbardziej
"ekologiczna" Klomb kwiatowy przy wjeździe z ulicy Św. Antoniego, ustawienie w celu
estetycznym oraz jako mini rondo regulujące wjazd w kierunku plaży Plac zabaw na terenie
plaży, ogrodzony i monitorowany Wydzielenie 2-3 zadaszonych miejsc na ognisko czy
piknik, na terenie zadrzewionym przy plaży Boisko do piłki nożnej ( konieczna zmiana
części planu zagospodarowania ), przy ulicy dojazdowej do Pogorii I oraz mini siłownia
plenerowa Zwiększenie ilości ławek, wymiana starych na nowe w lasku przy plaży i wzdłuż
ulicy, zwiększeni ilości koszy Oczyszczenie z szuwarów i samosiejek części terenu między
plażą miejską, a plażą zwaną "dziką " Odnowienie i dobudowanie brakującej części molo
na terenie między plażami Ścieżka edukacyjna dla dzieci, Wydzielenie jednego miejsca
w postaci drewnianego chodnika prowadzącego od parkingu do wody jeziora dla wózków
inwalidzkich i dziecięcych Włączenie tego obszaru do stałego sprzątania i dbanie o zieleń

Uzasadnienie realizacji
projektu

Pogoria I piekny zakątek naszego miasta, jednak mocno zaniedbabany i traktowany po
macoszemu.
Mamy wspaniałe i odnowione centrum miasta Dąbrowa Górnicza, super parki Zielona i
Hallera, Podlesie, doinwastowane Pogorie: II, III i IV więc najwyższy czas na Pogorię I !!!

Lokalizacja projektu
Miejsce realizacji

projektu
Teren Pogori I PROJEKT MOŻLIWY DO REALIZACJI – patrz zakładka weryfikacja

Koszty
Szacunkowy koszt

realizacji
4 000 000 zł

Koszt po weryfikacji 4 700 000 zł

Poszczególne elementy
kosztów

1 Remont chodnika, parkingu, drogi dojazdwej od zjazdu z ulicy Św.
Antoniego, mini rondo

1 500 000 zł

2 Plac zabaw, ławki, miejsca do biwakowania, ścieżka dla wózków,
boisko

2 000 000 zł

3 Oczyszczenie lini brzegowej z szuwarów i samosiejek, rozbudowa
mola

500 000 zł



Wykaz załącznikow dołączonych do projektu
Lista poparcia Tak

Czy teren jest
własnością Gminy lub

Skarbu Państwa?

Tak

Skan zgody podmiotu
posiadającego tytuł

prawny do
nieruchomości

Nie


