GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2023
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2022-03-10 13:17:21

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , numer lokalu: xxxxx
Dzielnica zamieszkania: STARE GLIWICE
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. 608258844

2. Typ projektu
PROJEKT: DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany (o ile wskazano przez
Wnioskodawcę)
Dzielnica: STARE GLIWICE
Numer działki: Obręb: Stare Gliwice; Numer działki: 430; Identyfikator: 246601_1.0052.430
- (uwaga: Numer działki - należy dokonać weryfikacji pod kątem zgodności z opisem)

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Siatkówka plażowa w Starych Gliwicach

5. Opis projektu
Projekt polega na wybudowaniu pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę siatkową plażową o wymiarach 16 x 8 m z każdej
strony wolne strefy o co najmniej 3 m szerokości. Podłoże boiska wypełnione drobnoziarnistym piaskiem pozbawiony
wszelkiego rodzaju kamieni i innych drobnych przedmiotów. Warstwa sypkiego piasku powinna mieć co najmniej 40 cm
głębokości. Boisko powinno być wyposażone w komplet słupków siatkarskich, siatkę do gry, dwie antenki, komplet linii
boiskowych, sprzęt do równania boiska, dwie ławeczki dla zawodników, dwie piłki do gry plażowej. stanowisko sędziowskie.
Boisko winno być oświetlone minimum dwoma lampami. W miarę posiadanych środków teren boiska powinien być ogrodzony
siatką osadzoną na masztach tak zwanymi piłko chwytami. Wzdłuż jednego dłuższego boku budowa alejki o szerokości 1m z
zamontowanymi ławeczkami dla zawodników.

6. Sposób realizacji kryterium ogólnodostępności
Projekt dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców dzielnicy bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Z boiska
będą mogli skorzystać również mieszkańcy sąsiednich dzielnic.

7. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Potrzeba budowy takiej infrastruktury sportowej jest w tej okolicy jest bardzo oczekiwana. Wśród mieszkańców dzielnicy
istnieje duże zainteresowanie grą w siatkówkę plażową. Dzielnica nie posiada tego typu obiektu sportowego. Najbliższe takie
obiekty położone są w odległych częściach miasta lub poza jego granicami. Budowa boiska powinna być zrealizowana gdyż
będzie stanowić uzupełnienie posiadanej bazy sportowo rekreacyjnej. Stworzy miejsce do prowadzenia lekcji z WF oraz
dodatkowych zajęć z młodzieżą szkolną na wolnym powietrzu dla pobliskiej szkoły.

8. Dodatkowe informacje o lokalizacji
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Do budowy boiska będzie można wykorzystać teren działki nr 285/27 należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice.

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

