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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Biuro BGA) 

IMIĘ I NAZWISKO 
Dorota Gamza w imieniu Rady Seniorów w Mikołowie i Klubu Seniora SPA WNIOSKODAWCY 

ADRES ZAMIESZKANIA 
ULICA 

I
NR DOMU 

I 
NR MIESZKANIA 

WIEK KONTAKT 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy celem 
[i(f'TAK 0 NIE konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub zbliżonej lokalizacji. 

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit znaków zastrzega się możliwość 

skrócenia Mułu przez Urzad Miasta na potrzeby informacji i promocji). 

MIKOŁOWSKA TANG WILLA- strefa relaksu dla mieszkańców 

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

Projekt .Mikołowska Tanc Willa- strefa relaksu dla mieszkańców" zakłada stworzenie miejsca do integracji 
mieszkańców na wolnym powietrzu, którego tak brakuje w przestrzeni naszego miasta. 
Projekt przewiduje zamontowanie podestu wraz z zadaszeniem oraz grillem na terenie ul. Bluszcza 32. 
Teren ze względu na bliskość terenów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i przyszłej lokalizacji w tym miejscu 
klubu seniora, będzie pełnił rotę integrującą pokolenia. Będzie także ogólnodostępny dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
Da możliwość organizacji różnego rodzaju wydarzeń i imprez kulturalnych na wolnym powietrzu takich jak: 
zabawy taneczne, spotkania integracyjne, koncerty, kino, przedstawienia dla dzieci i całych rodzin czy 
możliwość cichego wypoczynku z ulubioną książką w otoczeniu zieleni. 

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 zrzut ekranu z mapy 
internetowej). 

Mikołów ul. Bluszcza 32 

STAN WŁASNOSCIOWY TERENU 
Proszę wpisać czy jest to teren Gminy czy Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy 












































































