GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2022-03-04 17:52:32

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

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

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości
2. Typ projektu
PROJEKT: DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany (o ile wskazano przez
Wnioskodawcę)
Dzielnica: OBROŃCÓW POKOJU
Numer działki: Obręb: Szobiszowice; Numer działki: 680; Identyfikator: 246601_1.0049.680
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Tunel roślinny (bindaż) na skwerze przy SP nr 39

5. Opis projektu
Nasadzenie i uformowanie wierzby energetycznej (wierzby wiciowej Salix viminalis) na kształt altany i tunelu (bindażu) na
działce 680, obręb Szobiszowice (centrum skweru przy Szkole podstawowej nr 39). Lokalizację przedstawia mapa w
załączniku. Proponowany wymiar altany o kształcie kopuły na planie koła: średnica podstawy od 3 do 4m, wysokość w
najwyższym punkcie około 2-2,5m. Altanka powinna mieć przynajmniej jedno wejście (lub więcej). Podłogę i dojście do altanki
(krótką ścieżkę) utwardzamy łupkiem, by ograniczyć wydeptywanie trawy i powstawanie błota po opadach. W altance
ustawiamy drewnianą ławeczkę. Proponowane wymiary tunelu (bindażu), którego sklepienie zamyka się nad istniejącą już
ścieżką (o szerokości ok. 2,5m): długość około 10-15m, wysokość w najwyższym punkcie 2,5-3m. Nie dopuszcza się wycinki i
usuwania już istniejących drzew, krzewów oraz innych nasadzeń.

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
Projekt jest całkowicie ogólnodostępny na miejskim skwerze. Nie posiada barier architektonicznych. Mogą z niego korzystać
wszyscy mieszkańcy Gliwic, niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności. Dostępny dla osób poruszających się na wózku
inwalidzkim.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Altana i bindaż, jako przykłady naturalnej małej architektury, będą stanowić ogólnodostępne miejsca spotkań, odpoczynku
(cień da wytchnienie podczas upałów), zabawy, a nawet sesji fotograficznych w otoczeniu przyrody.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Obręb: Szobiszowice, działka: 680, identyfikator: 246601_1.0049.680, centrum skweru przy SP 39, mapa z lokalizacją w
załączniku.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

9. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: ŻYWA ALTANA I BINDAŻ LOKALIZACJA OBROŃCÓW POKOJU GBO 2023.doc
typ pliku: doc
wielkość pliku: 212480 B
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

