
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-18 20:50:16

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
Pielęgnacja i rewitalizacja zieleni przy Alei Przyjaźni ( od Zwycięstwa do Chudoby)

5. Opis projektu 
Projekt dotyczy rewitalizacji zieleni po obu stronach ciągu pieszo rowerowego w Alei Przyjaźni oraz dodatkowych środków na
zwiększoną pielęgnację ( i leczenie roślin) w sezonie 2022. Po jednej stronie jest piękna kompozycją różnych roślin iglastych
od wielu lat coraz bardziej rozrastająca się w niekontrolowany sposób oraz coraz mocniej niestety chorująca. Wymaga ona
obejrzenia przez wyspecjalizowaną osobę zajmująca się projektowaniem i utrzymaniem zieleni oraz prawdopodobnie jakiegoś
rodzaju oprysku i ew. mikoryzy. W pewnej części bliżej ulicy Chudoby po roślinach została tylko agrowłóknina w sezonie
pokryta królestwem chwastów. Przydałoby się w tym miejscu także nasadzenia uzupełniające. Po drugiej stronie przy
pergolach z różami od paru lat coraz mocniej rozrasta się od strony sąsiedniej działki pnącze( rdestówka) całkowicie
pokrywając jedno drzewko oraz pergole z różami. W sezonie nie widać praktycznie róż bo rdestówka jest całkowicie zasłania.
W ostatnich miesiącach róże zostały podcięte (od frontu pergoli) ale rdestówka nie została niestety usunięta. Ta strona
również by wyglądała ładnie i wszystko nie zostało zarośnięte przez gatunek inwazyjny wymaga dodatkowych działań m.in
usunięcia rdestówki i np. dosadzenia róż oraz innych roślin w pobliżu. W ramach projektu zakładam pielęgnację i rewitalizację
zieleni po obu stronach na odcinku od Zwycięstwa do ulicy Chudoby. 

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
W śródmieściu mamy stosunkowo niewiele zieleni dlatego powinniśmy przykładać dużą starannością i dbałość o każde miejsce
gdzie ona jest. Projekt przyczyni się do tego, że otoczenie na reprezentacyjnej aleji do Parku Chopina będzie cieszyć zarówno
mieszkańców dzielnicy jak i osoby odwiedzające palmiarnię. Dodatkowo będzie to dobre uzupełnienie projektu ZDM ->
https://zdm.gliwice.pl/aktualnosci/czytaj/aleja-przyjazni-detale-sa-wazne

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 
po obu stronach alei przyjaźni ( na odcinku od zwycięstwa do ulicy chudoby)

8. Dodatkowe załączniki 

Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej



nazwa pliku: aleja_przyjazni.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 2036455 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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Obszar którego 
dotyczy projekt



Część po prawej stronie
 ( patrząc od ul. Zwycięstwa)



To samo miejsce w  sezonie (królestwo chwastów)



Tylko jeden z przykładów chorujących iglaków



Kolejne drzewko prawie bez igieł



Uschnięty bukszpan oraz wychodząca
agrowłóknina



Igły z chorującej ozdobnej sosny



Część po lewej stronie
 ( patrząc od ul. Zwycięstwa)



Całość zdominowana przez mocno 
 inwazyjną rdestówkę





W sezonie zimowym idealnie widać stopień
obrośnięcia krzewu rdestówką


