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1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: WÓJTOWA WIEŚ
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx

2. Typ projektu
PROJEKT DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany
Dzielnica: WÓJTOWA WIEŚ

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Modernizacja placu zabaw w Parku Grunwaldzkim

5. Opis projektu
Modernizacja obecnego placu zabaw – wykonanie nowego modułowego placu zabaw z drewna i/lub metalu. Modułowy plac
zabaw składać się będzie z drewnianych/metalowych pomostów, drabinek, zjeżdżalni, ruchomych mostków, niskich ścianek
wspinaczkowych, rur. Opcjonalnie można także wymienić/położyć bezpieczną nawierzchnie z płyt gumowych SBR, EPDM lub
nawierzchnię wylewaną. Plac zabaw podobny do takiego jaki jest już w Będzinie, ul Małobądzka 42. Wykonawcą tego placu
była firma RINGPOL. Orientacyjny koszt – plac zabaw 200 000 PLN + bezpieczna nawierzchnia 60 000 PLN. Koszt zależy od
wyboru konkretnego wariantu placu zabaw, jego wielkości i skomplikowania. Modułowy charakter placu zabaw pozwala na
wykonanie go w różnych konfiguracjach (w zależności od budżetu) i późniejsze modyfikacje. Przykładowe place dostępne na
rynku (wizualizacje placów dołączam do wniosku): Firma Vinci-play- plac CASTILLO 3060 lub CASTILLO 3031 Firma
NovumEdukacja - Quadro-12123 lub Robinio 401 Firma RINGPOL – plac „Rozchodnik Wielkie” (wycena na plac + nawierzchnia
170 000zł)

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Park Grunwaldzki to jeden z najpiękniejszych parków miejskich w Gliwicach. Jest miejscem spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców dzielnic Wójtowa Wieś i Śródmieście oraz mieszkańców innych dzielnic, którzy przyjeżdżają do Parku ze swoimi
dziećmi. Istniejący plac zabaw zachęca rodziców z dziećmi do 4-5 roku życia. Boiska do koszykówki i stoły do tenisa stołowego
są wykorzystywane przez młodzież i dorosłych. Brakuje jednak atrakcji dla dzieci w wieku 4-15 lat. Obecny plac zabaw nie
zapewnia bowiem angażujących form zabawy dzieciom starszym niż 4-5 lat. Obecny plac zabaw jest przy przestarzały, mało
rozbudowany i nie stanowi atrakcji dla dzieci starszych niż 4 lata. Co równie ważne, obecny plac zabaw jest usytuowany w
miejscu nieosłoniętym od słońca w godzinach rannych i popołudniowych, co praktycznie uniemożliwia korzystanie z niego w
upalne dni do około godziny 14. Jedna z lokalizacji nowego placu zabaw – w cieniu drzew zlikwiduje problem nieużywania
placu zabaw w upalne dni. Obecny plac zabaw jest także wybetonowany kostką brukową, która nie jest bezpieczna dla dzieci,
nowa powierzchnia (jako opcja) uczyni miejsce zabaw dzieci bezpieczniejszym. Głównym celem projektu jest zwiększenie
atrakcyjności Parku dla dzieci starszych niż 4 lata i ich rodzin oraz stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy dla nich.
Lokalizacja 1 nowego placu zabaw wymaga likwidacji betonowego boiska do koszykówki, który dubluje się z profesjonalnym
boiskiem położonym na drugim końcu Parku. Nowoczesny plac zabaw zapewni aktywne spędzanie czasu w rodzinnym gronie
oraz w gronie rówieśników. Poza zabawą i rozwojem ruchowym, plac zapewni dawkę adrenaliny oraz wpłynie na kształtowanie
u dzieci samodzielności i pewności siebie. Nowy plac zabaw będzie wykorzystany przez mieszkańców dzielnicy Wójtowa Wieś
oraz Śródmieście. Powstanie innowacyjnego placu zabaw przyczyni się zatem do zwiększenia bazy rekreacyjnej dla
najmłodszych mieszkańców nie tylko dzielnicy ale całego miasta. Ważne zaznaczenia jest również to, że obie proponowane
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lokalizacje nie zmieniają charakteru Parku Grunwaldzkiego, gdyż dotyczą części już zagospodarowanej starym placem zabaw
(Lokalizacja 1) lub niewielkiej części zaraz obok placu zabaw (2). Strefy ciche i „dzikie” Parku zostaną zatem zachowane. Na
rynku jest sporo producentów wykonujących takie place zabaw z wymaganymi certyfikatami.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Nowy plac zabaw możliwy do wykonania w dwóch alternatywnych miejscach: - 1) zamiast obecnego boiska do koszykówki i
starych „drabinek” Lub - 2) w zacienionym miejscu- pod drzewami obok teraz istniejącej piaskownicy Załączam mapkę z
oznaczonymi lokalizacjami.

8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: Zalaczniki_GBO_2022.zip
typ pliku: zip
wielkość pliku: 6345474 B

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1):
1. Administratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice oraz Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - abi@gcop.gliwice.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz jej
ewaluacji.
4. Podstawa prawna: - przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze
oraz 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą (telefon i adres poczty elektronicznej) - Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); - art. 5a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); - §2 załącznika do uchwały nr
II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2020 r., poz. 3464).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych
lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.
6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku
oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.
10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych

