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FORMULARZ ZGŁ SZENIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

/wypełnia Biuro BGA)

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z zasadami budżetu obywatelskiego
zawartymi w uchwale nr IX/83/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. 

IMIĘ I NAZWISKO 
WNIOSKODAWCY 

I
NRDOMU 

I 
NR MIESZKANIA 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

Tomasz Wieczorek 

ULICA: 
 

NR TEL.: 

WIEK KONTAKT: 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub ■ TAK 0 NIE
zbliżonej lokalizacji 

mut PROJEKTU 
(maksymalna długość: l 00 znaków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit znaków zastrzega się 

możliwość skrócenia Mułu przez Urzqd Miasta na potrzeby informacji i promocjil 

Stare - Nowe Planty 

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

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego parku Planty, konkretniej Dużych Plant. W ramach 
projektu mają powstać 2 fontanny w stawach znajdujących się w Parku, co poprawi wartość 
rekreacyjną terenu oraz pomoże je oczyszczać (przez napowietrzanie i filtrację). 
Ma także zostać zrewitalizowana tylna część Parku (od strony Przedszkola nr 3). W jej ramach 
przewidziane są remont części starych i wykonanie nowych ścieżek (wytyczonych w miejscach, gdzie 
istniały wcześniej) o nawierzchni bitumicznej, przyjaznej rowerzystom i rolkarzom. Wraz ze ścieżkami 
powstanie oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). 

-
LOKALIZACJA PROJEKTU 

- - -
.... � -- -

Proszę wskazać jak najdokładniej miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe to adres lub numer 
działki. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć mapę sytuacyjną danego obszaru (możliwy mut 
ekranu z mapy internetowej). 

' "' 
Duże Planty, 
Fontanna 1: działki: 370/56, 885/7 6 
Fontanna 2: 1940/76 
Rewitalizacja Parku: 573/80, 287 /76, 571 /79, 369//6, 775/79, 774/79, 777 /79, 1940/76 
370/76 
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