GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
Data utworzenia: 2021-03-17 12:35:23

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: SOŚNICA
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: SOŚNICA

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
psia ostoja

5. Opis projektu
"Psia ostoja" - to miejsce wybiegu dla psów mieszkańców Sośnicy. Na ww. działce o pow. ok. 4,5 hektara o nieregularnym
kształcie proponuję wydzielić trójkątny obszar w o pow. 3,3 hektara , którego wielkość będzie największym atutem "Ostoi"
(propozycję dokładniejszego wydzielonego metrażu znajdziecie Państwo w załączeniu, oczywiście to tylko propozycja a
ostatecznie zadecydują Państwo po analizie możliwości) . Proponuję by miejsce było w pełni ekologiczne, teren naturalny a
rosnące tam drzewa pozostały nienaruszone. Wykonanie toru przeszkód w miarę możliwości z materiałów naturalnych np.
pieńki drewniane itp. Z uwagi na problemy ekologiczne na świecie i ogromną potrzebę uświadamiania społeczeństwa oraz
edukacji mieszkańców w zakresie zaśmiecania, ograniczania i segregowania odpadów mogła by powstać w tym miejscu
również ścieżka edukacyjna tematyczna złożona z tablic informacyjnych ewentualnie gier, kostek wiedzy czy quiz-plener . Na
terenie ostoi można stworzyć kilka spacerowych ścieżek a pomiędzy nimi dokonać dodatkowych nasadzeń np. magnolią,
sosną, morwą białą, dębem czerwonym, modrzewiem europejskim, brzozami, kaliną, katalpą lub innymi ciekawymi drzewami,
krzewami w ramach możliwości budżetowych. Ww. nasadzenia można opatrzyć tabliczkami informacyjnymi dzięki czemu
"Ostoja" pełniła by również rolę edukacyjną. Teren można wzbogacić również o kwietną łąkę, poidła, domki dla ptaków czy
owadów, które wspomogą tak ważny eko-system. Na tym terenie nie może zabraknąć również ławek, koszy na odpady,
oświetlenia ekologicznego. Trzeba będzie także zabezpieczyć wejście do parku ponieważ teren okalają tory, po których jeździ
pociąg z kopalni (jest to dość rzadkie zjawisko ale występuje) .

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Na terenie dzielnicy Sośnica brakuje , miejsca gdzie można swobodnie spuścić psa ze smyczy, gdzie zwierzęta mogą wspólnie
ze sobą pobiegać i pobawić się. Ostoja będzie również odpowiedzią na zażalenia mieszkańców którzy nie posiadają psów i
narzekają na to, iż właściciele puszczają psy w miejscach publicznych i nie do końca nad nimi panują. Poważny problem
dzielnicy to również psie odchody , których jest bardzo dużo we wszystkich zakątkach Sośnicy. Powstała „Ostoja” ma za
zadanie nie tylko ograniczenie problemu przez wyznaczenie miejsca na spacery z psami ale również edukację właścicieli
zwierząt. Wskazany przez nas teren jest obecnie zaśmieconym nieużytkiem, gdzie można spotkać ogrom plastikowych,
szklanych i innych odpadów . Gromadzą się tu różni ludzie i spożywający alkohol i inne używki. Psia Ostoja będzie
edukacyjnym ekologicznym parkiem, który będzie służył wszystkim mieszkańcom dzielnicy oraz zwierzętom i owadom.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
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8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: teren ostoja.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 1285924 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

