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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. 

 
 

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

realizowany  

 

 
Bojków 

 
 
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_  
 

2. Proponowana zwięzła nazwa projektu 

 

 
Mini Park Botaniczny przy ul. Plonowej 
 

 
 
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  

 

 

Wykonanie mini ogrodu botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo, 

oznaczonych tabliczkami z nazwą polską i łacińską oraz krótkim opisem i właściwościami. Ustawienie 

dwóch ławek do siedzenia. Ogród mógłby być otoczony alejką ze starobruku (takiego jak użyto na 

głównym placu obok).  

Miejsce wykonania zadania - działka 1002/5, która została wydzielona m.in. na wnioski Rady Dzielnicy 

składane od kilku lat. Działka ta znajduje się w centralnej części dzielnicy, niestety jest zaniedbana. Na 

jeden z wniosków Rady Dzielnicy teren został uprzątnięty i zlikwidowano stare fragmenty ogrodzenia.  

 

 

Taki projekt powstał już w 2019 roku w ramach GBO przy ul. Obrońców Pokoju – to jedno z zadań na 

które głosowali mieszkańcy. W ramach inwestycji wykonano nasadzenia 28 sztuk drzew oraz krzewów 

wraz z montażem tabliczek z nazwami roślin na kwotę 15 tyś zł. 
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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) 

 

 

Mini ogród botaniczny oprócz wzbogacenia przestrzeni, będzie kolejnym punktem 

zwiedzania naszej dzielnicy. Jest to atrakcja zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. 
Obiekt umożliwi prowadzenie interesujących obserwacji przyrodniczych - jako element 

„żywej lekcji” biologii. Mini park botaniczny będzie kolejnym, ciekawym i interesującym 
punktem na mapie dzielnicy Bojków. 

 
 

 
 

 

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. 


