2. Typ projektu (proszę zaznaczyć właściwy)

□

x

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

PROJEKT DZIELNICOWY

3. W przypadku projektu dzielnicowego – nazwa dzielnicy, na terenie której ma być
realizowany
Pod pojęciem „dzielnicy” należy rozumieć jednostkę pomocniczą miasta Gliwice utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta
(a nie nazwy zwyczajowe). W przypadku trudności z określeniem dzielnicy zaleca się na etapie przygotowywania
wniosku kontakt z GCOP.

Wójtowa Wieś
4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Nazwa projektu może ulec modyfikacji/doprecyzowaniu na etapie sporządzania list zadań, jeżeli będzie to uzasadnione
względami informacyjnymi.

Oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83

5. Opis projektu
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.

Projekt zakłada oświetlenie zjazdu przy ulicy Daszyńskiego 81-83 znajdującego się na terenie
miejskim w obrębie: Nowe Miasto, działka nr 1767 poprzez postawienie latarni na pobliskim
pasie zieleni znajdującym się na działce nr 1768, 933 obręb: Nowe Miasto. Na terenie działki
znajduje się stacja transformatorowa oraz szafa oświetlenia ulicznego co przyczyni się do
redukcji kosztów i zakresu prac.

2

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Realizacja projektów powinna odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby społeczne.

Przy ulicy Daszyńskiego pomiędzy numerami 81-83 znajduje się całkowicie nieoświetlony
zjazd prowadzący do sąsiadujących z nim podwórek i garaży oraz do drogi prowadzącej do
pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 10. Jest to zarazem jedyny ciąg pieszy po tej stronie ulicy
Daszyńskiego.
Wykonanie oświetlenia danego terenu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz wygody
poruszania się tą częścią ulicy.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji (pole nie jest obowiązkowe)
Proszę określić miejsce lub obszar, na którym realizowany będzie projekt. Jeśli projekt ma charakter inwestycyjny lub
remontowy, proszę podać nazwę ulicy, numer budynku oraz wskazać nr działki i obręb. Jeśli projekt ma charakter
nieinwestycyjny w tym miejscu można podać nazwę ulicy, numer budynku lub inne dane proponowanej lokalizacji
realizacji projektu.

Ulica Daszyńskiego 81-83, Obręb: Nowe Miasto, Działka nr 1767
- umiejscowienie latarni na działce nr 1768, 933 obręb: Nowe Miasto
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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-……./2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia …… 2021 r.
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