
2. Typ projektu

□ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI       X PROJEKT DZIELNICOWY 

Uwagi do wnioskodawców:
Wnioskodawca może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt dzielnicowy – każdy na odrębnym formularzu.

3.  W przypadku projektu  dzielnicowego – nazwa dzielnicy,  na  terenie  której  ma być
realizowany 

Wójtowa Wieś

Uwagi do wnioskodawców: 
Pod pojęciem „dzielnicy” należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie
nazwy  zwyczajowe).  Nazwę  i  obszar  jednostki  pomocniczej  należy  sprawdzać  pod  adresem
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_ 

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu

Wybieg dla psów – Wójtowa Wieś

Uwagi do wnioskodawców: 
Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli w ocenie wydziałów/jednostek
weryfikujących będzie to uzasadnione względami informacyjnymi.

5. Opis projektu 

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Słowackiego, wraz z torem 
agility, w celu bezpieczniej integracji mieszkańców i ich psów.
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Uwagi do wnioskodawców: 
1. Projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.
2. Należy doprecyzować miejsce, w którym projekt ma być realizowany. 
3. Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu
mieszkańców.
4. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością miasta Gliwice
i pozostających w jego władaniu. 
5. Pozostałe kryteria, jakie powinien spełniać projekt, zostały określone w Uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia
13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

6.  Uzasadnienie  potrzeby  realizacji  projektu  (realizacja  projektów  powinna  odpowiadać
na zidentyfikowane potrzeby społeczne)

Wnioskuję o budowę wybiegu dla psów w rejonie ulicy Słowackiego, na terenie, gdzie 
często mieszkańcy wyprowadzają swoje psy.
Budowa ogrodzonego, bezpiecznego wybiegu, spowoduje większą integrację lokalnej 
społeczności, a psy będą mogły bezpiecznie się wybiegać, dzięki czemu powinno być 
mniej psów w rejonie Placu Grunwaldzkiego i mieszkańcy, w tym dzieci, będą się czuły
bezpieczniej.

W tej części Gliwic nie ma wybiegu dla psów, najbliższy jest na odległym Trynku, gdzie
trzeba dojeżdżać.

W przypadku podjęcia prac związanych z modernicacją łąk wzdłuż Otropki 
infrastruktura mogłaby być wykorzystana w nowym projekcie.

Wnioskuję o budowę na terenie działki: 1409/2 (Obręb Nowe Miasto) w sąsiedztwie 
placu zabaw.

W  przypadku  projektów  ogólnomiejskich  do  wniosku  należy  dołączyć  listę  poparcia  co
najmniej  150  mieszkańców  Gliwic,  na  formularzu  określonym  w  załączniku  nr  4
do zarządzenia nr PM-2470/2020 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2020 r.
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