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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. 

 
 

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

realizowany  

 

 
LIGOTA ZABRSKA 

 
 

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 

 

 

Parking oraz nasadzenia kwiatów obok chodnika między ul Ceglarską, a ul Błonie 
 

 
 
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  

 

 
Zagospodarowanie terenu w formie trójkąta (część działki nr 390) między 
chodnikiem (działka nr 627), ul. Błonie i ul, Ceglarską polegające na jego 

uporządkowaniu, wyrównaniu, usunięciu chwastów itp. roślinności, nasadzeniu 
nowej trawy wraz dużą ilością kwiatów, a w części bliżej ul Błonie na obecnym 
parkingu „na dziko”, który czasami tam się zdarza wygospodarowanie minimum 

10 miejsc parkingowych na wcześniej wyrównanym terenie. Mogą być wykonane 
z kostki lub płyt ażurowych. Wjazd byłby od ul. Ceglarskiej tylko z jednego pasa 

ruchu kierującego pojazdy w stronę ul Błonie. Szacuję, że wartość prac może 
wynieść od 20 do 40 tyś zł.  

 
 
 

 
 

 
 

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.  
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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) 

 

 

Teren mieści się tuż obok Kopalni Sośnica, przystanku Ligota Zabrska Kopalnia oraz 
ścieżki/chodnika z kostki, którą codziennie mieszkańcy pokonują w drodze do pracy 

czy też na autobus. Jest niejako miejscem reprezentacyjnym, pierwszym, jakie widzi 
osoba jadąca ul. Błonie oraz chcąca skierować się na teren Dzielnicy skręcając w ul. 

Ceglarską. Niestety obecnie nie jest ono reprezentacyjne, a można powiedzieć, że 
odstrasza. Jedynym elementem pozytywnym jest kosz na psie odpadki oraz stojak z 

woreczkami od Miasta Gliwice. Z pewnością zagospodarowanie tego miejsca wpłynie 
na lepsze postrzeganie Dzielnicy przez przyjezdnych, jak i samych mieszkańców. 

Kwiaty sprawią, iż będzie miło i przyjemnie oraz kolorowo. Miejsca parkingowe 
planowane są natomiast tam, gdzie i tak obecnie samochody są czasami 

pozostawiane. Z pewnością takie miejsca będą przydatne, gdyż wzrasta ilość aut w 
Dzielnicy Ligota Zabrska. Często też podczas trwania giełdy samochodowej osoby 

przyjezdne szukają miejsca właśnie w uliczkach Ligoty. Dzięki takiemu parkingowi 

chociaż kilka z nich nie będzie na nie wjeżdżać. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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. 


