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Załącznjk nr 2 do regulaminu 

NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Wydział Spraw Społecznych) 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu budżetu obywatelskiego w 
Gminie Mikołów 

IMIĘ I NAZWISKO 
WNIOSKODAWCY 

NR DOMU NR MIESZKANIA 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

MARTA RZYMANEK 

ULICA: 

WIEK KONTAKT: 

NR TEL.: 
 

E-MAIL: 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy celem XTAK 0 NIEkonsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub zbliżonej lokalizacji 

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków) 

Niwelacja terenu z założeniem trawnika do ćwiczeń na wolnym powietrzu na działce miejskiej przy 
ul. Nowy Swiat w Mikołowie. 

RODZAJ PROJEKTU 

O OGÓLNOMIEJSKI (obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta) 

X LOKALNY ( obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta)

OKRĘG: 
Nr 1 - Centrum 1 W przypadku projektów lokalnych 

proszę wpf sać numer I nazwę okręgu 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 

Celem projektu jest uatral<cyjnienie działki przeznaczonej na cele społeczne, położonej po1niędzy 
, 

ul. Nowy Swiat i Wodną, użytkowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Swiat 

„Wymyślanka" w Mil<ołowie. Niwelacja terenu i założenie trawnika pozwoli na wygodniejsze 

korzystanie terenu do 
, . , 

gitnnastycznych 
. . 

wizerunek miejsca aktywnegoz cw1czen 1 poprawi 

wypoczynl<u nueszka{1ców Mikołowa. Projekt obejmuje swoim zakresem przygotowanie i obsianie 

trawą terenu, dostawę stojaka rowerowego, ławek parkowych i kosza na śmieci. Realizacja projektu 

będzie uzupełnieniem dla nowej siłowni na wolny1n powietrzu i altany, stanowiącej 1niejsce spotkań 

przy ognisku lokalnej społeczności. Sąsiedztwo bloków 1nieszkalnych, osiedla oraz domów na 

peryferiacl1 miasta sprawia, że sporo mieszl<ańców uprawia na tym terenie sport, spacery piesze 

i rowerowe. Łącznie z projektami zrealizowanymi w 2016 rol<u, projel<t stanowi funkcjonalną całość. 










