GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2022-03-09 20:20:50

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

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

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości
tel. 602663425

2. Typ projektu
PROJEKT: DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany (o ile wskazano przez
Wnioskodawcę)
Dzielnica: CZECHOWICE
Numer działki: Obręb: Zalew Czechowice; Numer działki: 32; Identyfikator: 246601_1.0059.32
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Remont ulicy Strażackiej i ulicy Wakacyjnej - przyłączono do wniosku nr 36

5. Opis projektu
Naprawa zniszczonej ulicy Strażackiej i utwardzenie części ulicy Wakacyjnej. ( części której właścicielem jest miasto Gliwice )
Ważne dla mieszkańców tej części osiedla jest oprócz naprawy czy utwardzenia jezdni wykonanie garbów lub innych
podobnych utrudnień ograniczających prędkość jadących tam pojazdów.
UZGODNIENIA Z WNIOSKODAWCĄ:
Wnioskodawca zrezygnował z części projektu, czyli remontu ulicy Wakacyjnej.

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
szeroka, wzajemna telefoniczna agitacja mieszkańców tej części osiedla do składania wniosków o realizację tego
przedsięwzięcia.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Zniszczona nawierzchnia ulicy Strażackiej jak również brak twardej nawierzchni ulicy Wakacyjnej powoduje szczególnie w
okresie letnim duże zakurzenie a po opadach deszczu czy śniegu duże zabłocenie. Brak progów spowalniających stanowi
zagrożenie dla osób poruszających się tymi drogami ( nie tylko mieszkańców ale także letników udających się tą drogą na
ośrodek wypoczynkowy )

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
ulica Strażacka i ul. Wakacyjna ( w części gdzie droga jest własnością miasta )
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9. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

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

