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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
Uporządkowanie terenu przy Alei Przyjaźni

5. Opis projektu
Projekt obejmuje uporządkowanie terenu przy Alei Przyjaźni między ulicami Częstochowską i Stanisława Moniuszki. W trakcie
remontu Alei przyjaźni wysypano tam żwirową drogę wzdłuż budynków omijającą remontowany odcinek. Jej resztki pozostały
tam do dzisiaj. Kawałek drogi dalej jest używany, bo prowadzi od przejścia dla pieszych do Alei Przyjaźni. Innym problemem są
śmietniki przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki. Niektóre pojemniki są zniszczone (np. na ubrania), dodatkowo często leżą tam
sterty śmieci które nie mieszczą się w pojemnikach, głównie starych mebli. Proponuję likwidację pozostałości żwirowej drogi, i
wykonanie krótkiego odcinka ścieżki od przejścia dla pieszych do Alei Przyjaźni (oznaczony na niebiesko w załączonym pliku).
Drogę tą można wykonać również ze żwiru tylko z krawężnikami. Wzdłuż muru gdzie teraz przebiega droga posadzone
zostaną zasłaniające go rośliny (zielona linia w załączniku). Śmietniki (oznaczone czerwonym kółkiem) zostałyby ogrodzone
murkiem lub płotem tak żeby nie były widoczne z Alei Przyjaźni.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Pomimo zakończenia remontu Alei Przyjaźni teren wokół niej nie został uporządkowany. Drogę która jest spokojnym miejscem
w centrum miasta i mogłaby być celem spacerów szpecą leżące obok sterty śmieci i pozostałości po remoncie. Projekt pozwoli
podnieść walory estetyczne tej części miasta i przekształcić ją w miejsce które nie odstrasza.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
Aleja Przyjaźni na odcinku od ul. Częstochowskiej do Stanisława Moniuszki

8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej
nazwa pliku: budżet.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 118203 B
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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

