
2. Typ prolektq

l PROJEKT OGOLNOMIEJSKI fr lno:rrr DzIELNIcoWy

Uwagi do 9rnio§ko.|awcówt
Wnioskodawca moźe z9|,o5ić jeden projekt ogÓlnomiejski lleden projekt dzielnicowy - kźdy na odĘbnym formularzu.

3. w przypadku projektu dzielnicowęgo - nazwa dzielni€y, na te]enie któ.ei ma być
lealizowany

Wójtowa Wieś

Uwagi do wniośkodawów:
Pod pojęclem ,dzjelnicy" należy rozumiĆ jednostĘ pomocni€zą miasta GIiwice utwożoną na mory uchwały Rady Miasta (a nienazwy zwyczajowe). Nazwę 

' 
obszar jednostkl pomocni€zej należy §prawdżaĆ pod adresem

httDs|//biD.oliWic€,eU/samoźad/radV dzielnic

4. Proponowana zwięzł. nazwa proiektu

Samoobsługowa stacja serwisowa dla roweróW na terenie Parku Grunwaldzkiego

Uwagi do wnio§kodawców
Nazwó projektu moż€ Ulec modyiikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli W ocenie WydziałóVjednostek
werńkujących Ędzie to lzasadnione Względami informacyjnyml,

5. opis p.oiektu

Projekt zakłada Wytypowanie (z uwzględnieniem opinii mieszkańcóW zebranych W formie
głosowania elektronicznego za pośrednictwem medióW społecznościowych)
najkorzystniejszego miejsca montażu, ujęcie na geoportalU rowerzysty, Ujęcie W
niezbędnych projektach i planach zagospodarowania oraz zaprojektowanie i Wybudowanie
samoobsługowej stacji serwisowej dla roweróW na terenie Parku GrunWaldzkiego.

U!łagi do wniąśkodawców:
1, Projekt musi być możliwy do wykonania w ciągu iednego roku bldżetowąo.
2, l'lal€y dopr€cyzować mjejsce. w ktorym projekt ma być realizowany.
3, P.ojekt ogólnomiejski musidoty(żyć zadania realizowanąo na obszarze Więcej niżjednej dzielnjcy lub skierowanego do ogólu
mieszk€ńców.
4. Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowyń muszą dotyczyć nieruchomości będących Własnością miasta Gllwlce
i pozostających W iego władaniu.
5, Pozo§taie kryteria, iakie powini€n spełniać projekt, zosta' określone w vchwale al lv26lzo§ Rady Hiasta Gliwice z dnia
13 grudnia 2o1a r. W sprawie Gllwicklego Budźetu obywatelskiego.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacii prorektu (realizacja projektów powinna odpowiadać
na zidentyfikowane potrzeby społeczne)

Park Grunwaldzki to najchętniej odWiedzane miejsce rekreacji mieszkańcóW dzielnicy
Wójtowa Wieś oraz sąsiadujących. Bogata infrastruktura Parku taka jak plac zabaw,
boisko do koszykówki, otwańa siłownia oraz licznie rozmieszczone ławki dla
spacerowiczóW, zachęcają gliwiczan do aktywnego Wypoczynku W tym miejscu. ze

ledu na swoia lokaliza park stanowi też Dunkt na szlaku komunikacvinvm



pomiędzy WÓjtową Wsią a centrum.
obserwując formy poruszania się po Parku nie można pominąć rowerzystóW, Rodzice z
dziećmi czy młodzież zmierzająca na boisko czy siłownię to już codzienność tego
miejsca. Niestety. jak to czasem bywa, awaria jednośladu może przydarzyć się W
najmniej spodziewanym miejscu i czasie,
Wańo podkreślić, że przez obrzeża parku przechodzi trasa rowerowa, a najbliźsze
stacje serwisowe znajdują się dopiero przy Placu lnwalidóW Wojennych oraz ulicy
Radiowej. choć stacja przy ulicy Radiowej jest zlokalizowana bliźej, fatalny stan
ścieżki pieszo-rowerowej Wzdłuż ulicy Mickiewicza Wymusiłoby w przypadliu awarii
roweru na cykliście kilkunastominutowy ,,spacer" z niespraWnym pojazdem,
Wychodząc naprzeciw potrzebom, jako pomysłodawca tej inwestycji, uważam, że
zasadną jest budowa samoobsługowej stacji serwisowej rowerów W tym miejscu, co
oprócz Wiżerunkowej korzyści zaróWno dla parku jak icałej sieci sss., przyczyni się
róWnież do poczucia Większego bezpieczeństwa i komfortu użytkownikóW roweów w
tej dzielnicy.

W pruypadku projektów ogólnomiejskich do wnio§ku należy dołąGzyć
najmniej 15o mieszkańców Gliwi., na folmula]zu ok.eŚlonym W
do zarządzenia nr Pń-247ol2o2o PJeżydenta Miasta Gllwice z dnia 7 lipca

li§tę poparcia
:ałączniku nr
2o2o ł-
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