
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-06 21:13:02

1. Dane Wnioskodawcy

Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: SZOBISZOWICE
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: SZOBISZOWICE 

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Samodzielni jak najdłużej: opieraki-przysiadaki nie tylko dla seniorów, w okolicy ul. Warszawskiej, Dziewanny, Świętojańskiej,
Lublinieckiej i Kolberga.

5. Opis projektu 
Projekt obejmuje 20 miejsc odpoczynku dla seniorów i osób o ograniczonej mobilności na obszarze ulic: Warszawska,
Dziewanny, Lubliniecka, Świętojańska, Kolberga, Udzieli i Toszecka; na drodze pieszej do najważniejszych punktów typu
przychodnie, apteki, sklepy, biblioteka czy Radiostacja jako miejsce rekreacji. Okolica zamieszkała jest przez liczną grupę
seniorów (osiedle Centrum 50+ oraz inne budynki przy ul. Warszawskiej), którym miejsca odpoczynku pomogą w
samodzielnym przemieszczaniu się, także przy częstych w starszym wieku kontuzjach, niepełnosprawnościach, słabszej
kondycji fizycznej. Seniorzy nie są tak mobilni, często nie dysponują prawem jazdy i samochodem, ale też w pewnym wieku
rezygnują z prowadzenia auta, zaś odległości do około 1 km nie są dostępne autobusem. Jako miejsce odpoczynku proponuję
opieraki-przysiadaki, które umożliwią osobom potrzebującym podparcie się i odpoczynek. Jako wzór podaję przysiadaki
zastosowane w Gdyni, jak na załączonym do wniosku zdjęciu. Jedno miejsce odpoczynku to dwa oddzielne przysiadaki z
bocznymi barierkami, umożliwiające skorzystanie z miejsca jednocześnie przez np. 2 osoby. Przysiadaki powinny być trwale
zamocowane do podłoża (np. zabetonowane), wykonane jako mocna konstrukcja stalowa z siedziskiem/oparciem z drewna,
aby osoby korzystające były odizolowane od nagrzanej/ wychłodzonej konstrukcji stalowej. Koszt wykonania przysiadaków w
Gdyni określono jako 1850 zł/szt, co przy 20 lokalizacjach x 2 przysiadaki opiewa na szacunkową kwotę 74 000 zł.  

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Jak wskazują najnowsze dane demograficzne, co najmniej 25% mieszkańców Gliwic stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym.
W dzielnicy Szobiszowice jest łącznie ponad 12 000 mieszkańców, jednak projekt ten obejmuje jedynie fragment dzielnicy,
zamieszkały przez bardzo liczną grupę seniorów. Przy ul. Warszawskiej zlokalizowane zostało osiedle Centrum 50+ z ponad 80
lokalami mieszkalnymi. Są tu także zlokalizowane 2 bloki (łącznie ponad 250 mieszkań), które w latach 1979-80 zasiedliły
przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, a aktualnie pozostali tu seniorzy. Za przykład można podać klatkę przy ul.
Warszawskiej 31c, zamieszkałą w ponad połowie przez seniorów, a precyzyjniej - przede wszystkim seniorki, emerytki i
wdowy. Osoby 60+ i 70+ bardzo często nie są zmotoryzowane, korzystają z komunikacji miejskiej, robią zakupy w pobliskich
sklepach, korzystają z lokalnych przychodni lekarskich. W okolicy ul. Warszawskiej dostępne są zarówno liczne sklepy, jak i
przychodnie czy przystanki, jednak dzielą je od domów odległości od 500 do 1000 m, a po drodze nie ma ani jednej ławeczki,
która pozwoliłaby seniorom odpocząć w drodze do celu. Jak wykazano w Poradniku Rzecznika Praw Obywatelskich Przestrzeń
Publiczna Przyjazna Seniorom z 2015 r., pkt. 4.6, należy umożliwić seniorom samodzielne poruszanie się w przestrzeni
publicznej i dotarcie do miejsc istotnych z punktu widzenia realizacji celów życia codziennego. Dla seniorów licznie
zamieszkujących mieszkania przy ul. Warszawskiej, istotnym ułatwieniem byłoby przygotowanie miejsc odpoczynku, aby



umożliwić osobom o ograniczonej mobilności, szybko męczącym się, samodzielne dotarcie do celu. Opierając się na badaniach
przytoczonych w w/w Poradniku, należałoby zapewnić miejsce odpoczynku co ok. 50-100 m. Mając jednak na uwadze to, że
aktualnie nie ma żadnych miejsc odpoczynku w okolicy zamieszkanej wyjątkowo licznie przez seniorów, proponowane
rozwiązanie obejmuje miejsca odpoczynku rozmieszczone rzadziej, ale ułatwiające seniorom samodzielne dotarcie do miejsc
takich jak: przystanek autobusowy przy ul. Toszeckiej, przyszłe Centrum Przesiadkowe, przychodnie lekarskie przy ul.
Toszeckiej, ul. Opolskiej i ul. Grottgera, apteka przy ul. Toszeckiej, sklepy przy ul. Warszawskiej, Toszeckiej i Świętojańskiej,
filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bernardyńskiej, czy Radiostacja jako miejsce rekreacji.  

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 
Przybliżone miejsca lokalizacji opieraków-przysiadek oznaczono na mapie, jednakże precyzyjne ich umiejscowienie zależne
jest od dostępności miejsca, własności terenu, bez zakłócenia ciągów pieszych. Ze względu na szerokość chodnika,
dostępność fragmentów pasów zieleni możliwe wydają się następujące przybliżone lokalizacje przy chodniku, na pasie
zielonym, prostopadle do ciągu pieszego: ul. Dziewanny okolice nr 4 ul. Dziewanny okolice nr 12 ul. Świętojańska okolice nr 15
ul. Świętojańska okolice nr 31 ul. Świętojańska okolice nr 39 ul. Świętojańska okolice nr 5 ul. Świętojańska okolice stacji
benzynowej przy Leclerc ul. Świętojańska przed skrzyżowaniem z ul. Tarnogórską, okolice sklepu Leclerc ul. Toszecka okolice
nr 16 ul. Warszawska okolice nr 10 i ronda ul. Warszawska okolice nr 8 i skrzyżowania z ul. Mastalerza ul. Warszawska okolice
nr 22 ul. Warszawska okolice nr 35 ul. Warszawska okolice nr 35 C ul. Lubliniecka okolice nr 1 ul. Lubliniecka okolice nr 29 ul.
Lubliniecka okolice nr 41 ul. Udzieli okolice skrzyżowania z ul. Mastalerza ul. Kolberga okolice nr 7 ul. Kolberga okolice nr 28 

8. Dodatkowe załączniki 

Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

nazwa pliku: GBO.zip
typ pliku: zip
wielkość pliku: 1416599 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
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