
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-18 20:00:06

1. Dane Wnioskodawcy

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

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Urządzenie zieleni przy dawnej promenadzie obok Parku Chopina

5. Opis projektu 
Celem projektu jest zagospodarowanie zieleni na terenie działki 75/1 a także zlikwidowanie uszkodzonego ogrodzenia oraz
połączenie tego terenu z drugą połową tej samej działki przed budynkiem firmy Wasko tak by stanowiło to spójną całość. W
ramach projektu koniecznie byłoby zlikwidowanie pozostałych tam od wielu lat resztek placu zabaw oraz uporządkowanie tego
miejsca: odtworzenie trawnika, nasadzenia krzewów i roślin ozdobnych by choć trochę to miejsce odzyskało utracony blask z
czasów tzw promenady. Jeśli byłoby to możliwe dodatkowo także elementy małej architektury np ławki czy leżaki podobne jak
w parku Chrobrego lub tzw. Bulwarach nad Kłodnicą. Idealnym dopełnieniem ( jeśli pozwoliłby na to fundusze) byłoby
umieszczenie tablicy/tablic z historią promenady oraz parku oraz historycznymi zdjęciami bo dla większości mieszkańców jest
to nieznana historia.  

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Z informacji prasowych wiem, że zaplanowano remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. Leona Berbeckiego na odcinku
od alei Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry, przebiegającego przy tej działce. Planowany jest w tym roku także remont
pobliskiego skweru nad DTŚ. Dlatego jest to dodatkowo dobra okazja by trasa spacerowa od skweru nad DTŚ w stronę Aleji
Przyjaźni odzyskała choć część blasku tzw. promenady biegnącej kiedyś sąsiednim ciągiem spacerowym. Jest to działka w
bardzo reprezentacyjnym miejscu - przy parku, obok pomnika Ofiar Wojen i Totalitaryzmów, a od lat zupełnie zaniedbany i
niedostępna dla mieszkańców. Po jego rewitalizacji zarówno mieszkańcy jak i osoby odwiedzające licznie park Chopina
zyskałyby dodatkową zieloną przestrzeń oraz ew. dowiedzieć się czegoś o historii tego miejsca.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 
Ogrodzony barierkami teren na roku Berbeckiego i Barlickiego ( obok siedziby firmy Wasco).

8. Dodatkowe załączniki 

Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

nazwa pliku: teren_przy_promenadzie.pdf



typ pliku: pdf
wielkość pliku: 6284089 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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Widok promedany oraz tej działki przed wojną ( obok budynek Wasco, na wprost obecny parking Wasco/Hoga w miejscu wyburzonej willi):



Stan obecny:









Teren projektu - działka 75/1, a raczej jej zaniedbana połowa:


