GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2022-03-06 16:24:48

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

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

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości
Marcin Włodarczyk

2. Typ projektu
PROJEKT: DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany (o ile wskazano przez
Wnioskodawcę)
Dzielnica: LIGOTA ZABRSKA
Numer działki: Obręb: Ligota Zabrska; Numer działki: 325; Identyfikator: 246601_1.0030.325
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Doposażenie i modernizacja placu zabaw między ul Klonową i ul Ceglarską - przyłączony do wniosku nr 192

5. Opis projektu
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości urządzeń poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw, a
konkretnie zakup i wymianę mocno już zużytych elementów, huśtawek, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, bujaka itp.
elementów oraz dwóch kolejnych ławek z oparciami. Plac wymaga również zmiany układu elementów, aby mógł zostać
wyposażony również w nowe urządzenia. Pożądana byłaby także jeśli wystarczyłoby środków dedykowana dla takich
przestrzeni gumowa nawierzchnia. Plac jest zlokalizowany na skwerze między ul. Klonową i ul. Ceglarską. Znajduje się pod
opieką Miasta Gliwice.

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
Plac ma charakter otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy. Pobliska infrastruktura umożliwia dotarcie
rodziców z wózkiem, dojazd rowerem, a służbom miejskim za pomocą dedykowanych pojazdów.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Przedmiotowy plac zabaw jest wedle wiedzy autora wniosku najpopularniejszym tego typu miejscem na terenie Dzielnicy
Ligota Zabrska. Ze względu na jego wyjątkowy charakter jedynym obecnie możliwym sposobem na zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa oraz jakości znajdujących się tam urządzeń, jest realizacji powyższego projektu poprzez Gliwicki Budżet
Obywatelski. Rodzice od wielu lat proszą o jego szerszy remont i doposażenie. Obecnie odstaje on na niekorzyść poziomem i
stanem urządzeń od innych tego typu miejsc znajdujących się w bliższej lub dalszej odległości.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Obszar realizacji projektu: Obręb: Ligota Zabrska; Numer działki: 325; Identyfikator: 246601_1.0030.325. Teren ogrodzonego

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

placu zabaw w ramach skweru między ul Ceglarską i ul. Klonową przekazany przez pobliską Wspólnotę Mieszkaniową Klonowa
1-11, Cicha 1-3, Ceglarska 42-52 w Gliwicach pod opieką Miasta Gliwice na podstawie stosownej umowy.

9. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: Plac zabaw Klonowa Ceglarska.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 10194071 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

