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Tytuł projektu Ulica Młodych przyjazna i bezpieczna

Data złożenia 19 maja 2021 12:02

Uzasadnienie
Skrócony opis Ulica Młodych, łącznik ulicy Kasprzaka z ulicą Podlesie i stanowi strategiczne połączenie

między tymi ulicami i stanowi dojazd do dzielnicy Strzemieszyc oraz zjazd z drogi
ekspresowej S1 oraz wjazd na drogę S1 i DK94. . Takie połączenie pozwala również
połączyć ścieżki rowerowej ul. Kasprzaka z ul Tysiąclecia oraz dojazd do Parku Podlesie.

Cel oraz opis realizacji
projektu

Ulica Młodych krótki lecz strategiczny odcinek (łącznik) między ulicą Kasprzaka i ul.
Tysiąclecia . Jest to fragment ulicy którą 3/4 mieszkańców Osiedla Kasprzaka dojeżdża
do swoich domów jak również stanowi jedyny dojazd do ponad 400 garaży i  ponad trzystu
działek którymi są użytkownicy z różnych części dzielnic Dąbrowy Górniczej . W wyniku
interwencji mieszkańców powstał projekt zagospodarowania tej ulicy ( załącznik) lecz
zabrakło pieniędzy na jego realizację .Ulica Młodych jest to 600 metrowy odcinek jezdni
bardzo istotny dla miasta ze względu że jest dojazdem oraz zjazdem z drogi ekspresowej
S 1 oraz DK 94 który to pozwala ominąć centrum miasta . Realizacja remontu tej ulicy
pozwoli na bezpieczny i wygodny dojazd również mieszkańcom do parku Podlesie oraz
wybiegu dla psów .

Uzasadnienie realizacji
projektu

Ulica Młodych ze względu na swoje strategiczne położenie do czekała się wykonania
projektu który zapewnia w ramach remontu bezpieczną nawierzchnię, bezpieczne przejścia
oraz dojścia do ogródków działkowych i garaży którymi to użytkownikami są mieszkańcy
wielu dzielnic Dąbrowy Górniczej

Lokalizacja projektu
Miejsce realizacji

projektu
Ulica UL. Młodych PROJEKT MOŻLIWY DO REALIZACJI - patrz zakładka weryfikacja

Koszty
Szacunkowy koszt

realizacji
4 700 000 zł

Koszt po weryfikacji 4 700 000 zł

Poszczególne elementy
kosztów

1 Remont ul. Młodych zgodnie z projektem (załącznik) 4 700 000 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

Pozostałe ulmlodych.jpg (Załącznik jest skanem projektu który w cało jest w całości w UM w
Dąbrowie Górniczej)


