GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2022-03-06 09:58:21

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , numer lokalu: xxxxx
Dzielnica zamieszkania: TRYNEK
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: TRYNEK
Numer działki: Obręb: Trynek; Numer działki: 177; Identyfikator: 246601_1.0055.177
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Przebudowa skrzyżowania ulicy Bojkowskiej i Gwarków stworzenie ulice Gwarków droga dwukierunkową

5. Opis projektu
Projekt polegać ma na stworzeniu ruchu dwukierunkowego na ulicy Gwarków po całej jej długości od ulicy Bojkowskiej do
ronda Gwarków oraz przebudowa skrzyżowania ulicy Bojkowskiej i Gwarków. Na ulicy Bojkowskiej należało by wyznaczyć pas
do lewoskrętu, na ulicy Gwarków pas do jazdy w prawo, pas do jazdy w lewo oraz pas do jazdy w przeciwnym kierunku (3 pasy
trzeba by było wybudować dodatkowy pas na długości np. 15 metrów od skrzyżowania) w razie braku wystarczająco miejsca
na dobudowanie trzeciego pasa ruchu stworzyć z ulicy Gwarków nakaz jazdy w prawo w ulice Bojkowską.

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z tego projektu ułatwi on komunikacje w rejonie.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z tego projektu ułatwi on komunikacje w rejonie, jadąc od ulicy Bojkowskiej w
kierunku ulicy Kochanowskiego i dalej nie będzie trzeba objeżdżać tego rejonu ulicą Pszczyńską bądź ulicą żwirki Wigury.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
skrzyżowanie Bojkowskiej i Gwarków oraz cała ulica Gwarków

9. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: jpg2pdf.pdf
typ pliku: pdf
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wielkość pliku: 234373 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

