GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2022-03-03 19:21:51

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , numer lokalu: xxxxx
Dzielnica zamieszkania: SIKORNIK
Kod pocztowy, miejscowość: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adres e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości
Tomasz Herud - Rada Dzielnicy Sikornik

2. Typ projektu
PROJEKT: DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany (o ile wskazano przez
Wnioskodawcę)
Dzielnica: SIKORNIK
Numer działki: Obręb: Sikornik; Numer działki: 628; Identyfikator: 246601_1.0048.628
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Chodnik, żywopłot i drzewa

5. Opis projektu
Budowa chodnika pomiędzy blokiem Bekasa 1-3-5-7 a targowiskiem w miejscu jak na mapie w załączniku wraz z zasadzeniem
żywopłotu oddzielającego chodnik od pobliskiego parkingu oraz zasadzeniem kilku drzew w pobliżu

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
Z chodnika będzie mógł korzystać każdy gliwiczanin, w tym również osoby niepełnosprawne ponieważ chodnik pozbawiony
będzie barier architektonicznych, takich jak schody czy progi.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Obecnie znajdujący się chodnik przy ul. Bekasa ślepo kończy się przed parkingiem i brak jest możliwości bezpiecznego i
wygodnego dostania się do ul. Czajki. Znaczna część osób chodzi w tym miejscu trawnikiem co doprowadziło do powstania
przedeptu, a część osób przez środek parkingu co nie potrzebnie zwiększa ryzyko potrącenia przez samochód.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
9. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: chodnik.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 420110 B
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Uwaga: załącznik powinien zostać dołączony do wniosku w osobnym wydruku

10. Lista poparcia dla projektów ogolnomiejskich
Uwaga: Lista poparcia dołączona do wniosku w osobnym pliku

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych

