
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-15 19:33:11

1. Dane Wnioskodawcy

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

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Zatoka postojowa przy ul. Czapli

5. Opis projektu 
Budowa zatoki postojowej po skosie lub prostopadle na działce 1239 wzdłuż ulicy Czapli umożliwi mieszkańcom ul. Perkoza
pozostawienie większej ilości samochodów w miejscu bezpiecznym i do tego przeznaczonym. Zatoka umożliwi dwukierunkowy
ruch - auta nie będą stawiane wzdłuż jednej strony ulicy, poprawi widoczność wyjazdu z ulicy Perkoza 2, 4, 6, 8

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
W czasie chronicznego braku miejsc dla mieszkańców w tej okolicy w/w okolica to idealne miejsce na taką inwestycje. Taka
inwestycja jest w ty miejscu ze wszech miar zasadna, która stworzy nowe miejsca parkingowe i poprawi bezpieczeństwo ruchu
przy ul. Czapli oraz częściowo rozwiążą problemy z parkowaniem samochodów mieszkańców zamieszkałych w tym rejonie.
Budowa miejsc parkingowych po skosie lub prostopadle umożliwi postawienie mieszkańcom większej ilości samochodów niż
dotychczas. Miejsca parkingowe mogłyby powstać poprzez utwardzenie terenu zielonego (z płyt ażurowych albo z kostki
brukowej co spowoduje dla gminy zdecydowanie mniejsze koszta niż przy budowie innych standardowych parkingów. Budowa
parkingu sąsiadującego z ulicą jest dobrym rozwiązaniem bowiem unika konieczności tworzenia dodatkowej jezdni
manewrowej i ponoszenia wysokich kosztów finansowych z tym związanych . Ponadto w tym przypadku nie jest potrzebne
ingerowanie w już istniejącą drogę , naruszanie jezdni , przebudowanie kanalizacji i tworzenie dodatkowych odwodnień.  

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 

8. Dodatkowe załączniki 

Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

nazwa pliku: 20210315_153120.jpg,maxwidth,1600,maxheight,786.zip
typ pliku: zip
wielkość pliku: 345313 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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