GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2022-03-09 12:51:19

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , numer lokalu: xxxxx
Dzielnica zamieszkania: WOJSKA POLSKIEGO
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: WOJSKA POLSKIEGO
Numer działki: Jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obręb 0038, działki numer 434/2, 435/4
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Rewitalizacja Parku Starokozielskiego

5. Opis projektu
Rewitalizacja terenów zielonych w Parku Starokozielskim Projekt w I Etapie obejmuje: 1. Inwentaryzację zieleni niskiej
(trawniki) pod kątem ustalenia obszarów zdegradowanych i wymagających prac renowacyjnych oraz kompleksowy projekt
rewitalizacji zieleni w Parku Starokozielskim 2. miejscowe wyrównanie nawierzchni poprzez uwałowanie istniejącej warstwy i
uzupełnienie/nawiezienie warstwy humusu 3. wykonanie nasadzeń zieleni niskiej w odnawianych obszarach trawników z
wykorzystaniem gatunków przystosowanych do wegetacji na stanowiskach zacienionych i wilgotnych 4. renowacja terenu w
miejscu zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci, poprzez uzupełnienie warstwy humusu (obecnie w miejscu placu zabaw
występuje nawierzchnia piaszczysta), nasadzenie zieleni niskiej (trawniki) oraz krzewów ozdobnych 5. rezygnację z
umieszczania nowych elementów infrastruktury „sportowo-rozrywkowej” (siłownia, rozbudowa placu zabaw, place do gier itp.)
w obszarze Parku Starokozielskiego 6. zmianę zasad pielęgnacji zieleni w Parku oraz utrzymania zimowego chodników, przez ograniczenie zabiegów polegających na koszeniu trawników do dwóch w roku oraz rezygnację ze stosowania ciężkiego sprzętu
(transport, kosiarki samobieżne) do tych prac - rezygnację z posypywania alejek środkami chemicznymi w okresie zimowym
(ograniczenie do odśnieżania i umiarkowanego posypywania piaskiem).

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
Z założenia park jest terenem ogólnodostępnym.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Celem projektu jest powstrzymanie dalszej degradacji terenów zielonych w Parku Starokozielskim - ochronę jednego z
ostatnich terenów zielonych w mieście zachowanych w formie zbliżonej do historycznej oraz ochronę bioróżnorodności. Dwa
główne parki miejskie (Chopina i Chrobrego) utraciły swój charakter w wyniku nadmiernego przekształcenia i licznych
(zrealizowanych i planowanych) inwestycji: utwardzenia nawierzchni alejek, budowy infrastruktury w postaci siłowni, placów
zabaw, „pluskadełek” itp. Zadanie dotyczy głównie renowacji trawników, w tym obszarów zniszczonych w trakcie prac
budowlanych związanych z wykonaniem nowej nawierzchni alejek parkowych (układanie kostki betonowej). Zieleń w parku w
wielu miejscach uległa uszkodzeniu przez ciężki sprzęt budowlany i transportowy. W uszkodzonych obszarach zatrzymana
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została wegetacja gatunków trawiastych, warstwa humusu uległa degradacji a teren wyjałowiał. Po obfitych opadach woda
pozostaje na „trawnikach” tworząc obszerne pola błota i zalewisk. Środki chemiczne, stosowane do zwalczania śliskości w
okresie zimowym, dodatkowo wyjaławiają glebę. Z kolei zbyt częste koszenie trawników, nierzadko przesuszonych lub
mokrych po deszczu, skutkuje wyrywaniem trawy z korzeniami. Zwiększenie ilości gatunków roślinnych w Parku oraz
dopasowanie ich do panujących warunków sprzyjać będzie stworzeniu w centrum dzielnicy bogatego przyrodniczo (roślinność,
występujące gatunki ptaków) terenu zielonego. Park Starokozielski położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, służąc za miejsce rekreacji dla mieszkańców dzielnicy. Obecnie jedynym w
pełni funkcjonalnym (mimo jego kiczowatej estetyki) fragmentem założenia parkowego jest zrealizowany z rozmachem w roku
2021 nowy plac zabaw dla dzieci. Teren po zlikwidowanym starym placu zabaw oraz wyjałowione obszary trawników stanowią
zaprzeczenie przeznaczenia terenu, wynikającego z obowiązującego m.p.z.p.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Park Starokozielski w Gliwicach przy ul. Andersa, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice, obręb 0038, działki numer 434/2,
435/4. Teren oznaczony jako 2ZP w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego XXXVIII/965/2005 „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście
miasta, tzw. centralne tereny miasta tzw. Centrum Podstawowe przeznaczenie terenu tereny zieleni parkowej Uzupełniające
przeznaczenie terenu a) usługi związane z funkcjonowaniem parków, w tym palmiarnia z zapleczem gospodarczym, b) sieci i
urządzenia uzbrojenia terenu, c) ścieżki piesze i rowerowe, d) obiekty małej architektury;

9. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: PROPONOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 105450 B
Uwaga: załącznik powinien zostać dołączony do wniosku w osobnym wydruku
nazwa pliku: InwentaryzacjaFoto.zip
typ pliku: zip
wielkość pliku: 5553910 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

