Formularz zgłoszeniowy
projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego na

rok 2015

Imię i nazwisko
wnioskodawcy
Adres
zameldowania
Nr PESEL

Kontakt:

1. Tytuł zadania:
Parking rowerowy

2. Numer i nazwa jednostki pomocniczej, której dotyczy zadanie:
19. Piotrowice-Ochojec
3. Lokalizacja miejsca realizacji zadania (proszę wskazać miejsce realizacji zadania, podać
konkretny adres, jeżeli jest to możliwe lub opisać obszar w sposób umożliwiający jego
identyfikację, w celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy i/lub planu
sytuacyjnego danego obszaru)

Przy skrzyżowaniu ulic jankego i armii krajowej (możliwie w pobliżu przystanków autobusowych,
lub numeru 179, w miejscu możliwym do zamontowania monitoringu).

4. Stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowane zadanie (dotyczy zadania
remontowego lub inwestycyjnego, zalecane jest skorzystanie z Internetowych Map Systemu
Informacji Przestrzennej Katowic - http://mapserver.um.katowice.pl/kjarc/open.jsf).
Własność Gminy bez wieczystego użytkowania

5. Opis zadania (proszę wskazać główne działania związane z jego realizacją, opisać,

co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania).

Wybudowanie wiaty rowerowej, miejsca na parkowanie 24 rowerów wraz z samoobsługową
stacją naprawy rowerów.

6. Skrócony opis zadania (proszę w max. 3 zdaniach przedstawić kluczowe informacje o
zadaniu. Uwaga: skrócony opis będzie publikowany w ramach działań promocyjnych oraz
na etapie głosowania.)
Miasto Katowice potrzebuje miejsca dla rowerzystów, aby w ekologiczny sposób można było
poruszać się po mieście. Poruszanie się samochodem powoduje stałe zanieczyszczenie naszego
miasta w sposób, który uniemożliwia korzystanie z niego mieszkańcom – w tym także
rowerzystom. Dlatego osoby, które chcą mieć Miasto Ogrodów, wspierają projekt Rowerowych
Parkingów.

7. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz
ich szacunkowe koszty).
Składowe części zadania
1. 2 x 6 stojaków (bramek wysokości 110 cm) cena ok 300 zł

2. 2 x wiata z oświetleniem

3. samoobsługowa stacja naprawy rowerów (np. IBOMBO)

Koszt

3600

8000

3500

4.

5.

ŁĄCZNIE

15100

8. Uwagi pozostałe (proszę przedstawić inne wyżej nieuwzględnione informacje istotne dla
zadania, jak np. wskazanie odpowiedzialnych za współpracę przy realizacji zadania, jeżeli
taka jest przewidywana, określenie podmiotu, który przejmie odpowiedzialność za
wykonaną inwestycję (w tym bieżące utrzymanie) - jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny
lub remontowy)

9. Załączniki obowiązkowe:
•

Lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców miasta Katowice, popierających
zadanie. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę za wyjątkiem
oznakowania kolejnym numerem strony.

•

Oświadczenie podmiotu zewnętrznego (właściciela/zarządcy terenu) o przejęciu
odpowiedzialności za bieżące utrzymanie zadania w przypadku jego wykonania
(dotyczy lokalizacji na terenie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej).

10. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? …...............................................................
….......................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE:



Oświadczam, że mam ukończone 16 lat, jestem zameldowany pod podanym wyżej
adresem, a wszystkie dane, które zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym
są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Przyjmuję także do wiadomości, iż
podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak
niezbędne dla jego ważności. Dane będą przetwarzane (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez
administratora danych – Miasto Katowice reprezentowane przez Prezydenta Miasta
Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4 – wyłącznie w celu weryfikacji
poprawności procesu zgłaszania propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego.
Przysługuje mi także prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Czytelny podpis wnioskodawcy:
…................................................

