
2. Typ prorektu

n nRoJEKT oGóLNoMIEJsKI Ą rno:err DZIELNIcowy

Ulvagi do wnlośkodawców:
Wnioskodawca moźe zgłosiĆ jeden proj€kt ogÓlnomlejski i jed€n projekt dzielnicowy _ kaźdy na odrębnym formularzu.

3. W p.zypadku projektu dzielnicowego - llazwa dzielnicy, na te]enie której ma być
lealizowany

Wójtowa Wieś

Uwagl do grnioskołlawców:
Pod pojęciefi 

"dzielnicY" naleł rozumieĆ jedno§tkę pomocnicą miasta Gliwice utwoEoną na mocy lchwały Rady Miasta (a nienażWy zwycżaiowe), Nazwę i obszar iedno§tki pomocniczei należy sprawdzać po.' adrisem
https://bio,oliWlce.eulsa-orzad/radv d/ieln'c

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu

Remont naWierzchni fragmentu alejki spacerowo-rowerowej wzdłuż ul. A. Mickiewicza,

uwagi .lo Wnio§kodaw.ówl
Nazwa proJektu moŹe ulec modyfikacji/dopr€.yzowaniu na etaple sporządzania list żadań, jeż€li W oc€nie WydziaóVjedno§tek
w€Mikujących będzie to Uzasadnione wżględaml informacyjnymi,

5. opi§ proiektu

R€mont nawierzchni ciągu pieszo-rowerow€go z widocznym podział€m na drogę
rowerową i chodnik dla pieszych wzdłuź ut. Adama Mickiewicza na najbardziej
zniszczonym ob€cnie odcinku (od ulicy Puszkina do ulicy Małej),



Ul/tagi do wńiośkodawów:
1, Projekt musi byĆ możliwy do Wykonania w ciągu iednego roku budżetowego,
2, Na'eźy doprecyzować m'ejsce, W ktorym projekt ma być realizowany.
3. Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realażowan€go na obszarze Wię€ej niź jednej dzielnicy lub skierowanego do ogdu

4, Pfojekty o charakterze inwestycrnym l rernontowym muszą dotyczyć ni€ruchomości będąclch Własnością miasta Gljwice
l pozostalących w lego Władanlu.
5, Pozostałe kryteria, lakle powinaen spehiaĆ projeĘ zostały okfeśIone W Uchwale Ń 1112612g§ Rady l4iasta Gliwice z dnia
13 grudnia 2018 r, w sprawie Gliwickiego Budżetu obywatelsklego,

6. uza§adnienic potrzeby fealizacii projektu (realiżacja projektów powinna odpowiadać
na żidentyfi kowane potrzeby społeczne)

Park Grunwaldzki to bardzo chętnie odwiedzane miejsce Wypoczynku i rekreacji
mieszkańcóW Wójtowej Wsi oraz sąsiadujących dzielnic z powodu licznych atrakcji
Parku takich jak plac zabaw, boisko do koszykówki, otwańa siłownia czy ławki dla
spacerowiczóW.
NiewątpliWie dla wielu 9|iwiczan alejka spacerowo-rowerowa Wzdłuż ulicy Mickiewicza
stanowi trasę przejścia do tego lubianego parku, popularny odcinek trasy rowerowej
cyklistÓW przejeżdżających z różnycll stron miasta oraz codzienną drogę do pracy,
szkoły czy przedszkola okolicznych mieszkańców. cieszy fakt, że niektóre. krótkie
odcinki doczekały się kilka lat temu modernizacji i nowej nawierzchni. Jednak jako
aktywny uźytkownik pieszo-rowerowy zauważam Wieloletnie zaniedbania Wobec tej
trasy. Ulica Mickiewicza to Ważny adres W tej części miasta ze Względu na Walory
estetyczne zabudowy mieszkalnej oraz ukochaną przez mieszkańcóW zabytkową
lipową aleję. obecny stan naWierzchni alejki utrudnia przemieszczanie się Wszelkimi
pojazdami kołowymi, Wiąźe się z dyskomfońem rodzicóW idzieci w Wózkach, dla
pieszych (szczególnie osób starzych) stanowi niebezpieczeństwo m.in, zwichnięcia
kostki, upadku czY zfliszczeflia ulubionego obuwia. Aktualnie W9 mojej opinii
najbardziej zdewastowany jest odcinek ciągnący się od ul. A. Puszkina do ul. MaĘ,
przez co Wyma9a natychmiastowego działania, np, z puli budźetu obywatelskiego,
jednak alejka na całej trasie powinna zostać Wyremontowana W nadchodzącym roku.

W pruypadk! p.ojektów ogólnomiei§kich do wniosku naleł doląGżyć listę popa.cia co
naimniej 15o nie§zkańców G|lwic, na formularzu określonym w załączniku nr 4
do zarządzenia nr Płą-747ol2o2o P]ezyde]tta Miasta Gtiwlce z dnia 7 lipca 2o2o r.


