Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/52/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 7 marca 2019 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU
DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK
1. Dane osobowe wnioskodawcy*
1) Imię i nazwisko: Piotr Grudzioski
2) Adres zamieszkania:84-240 Reda, Obwodowa 29a/39
3) Kontakt: tel. tel. 503803883; e-mail: p.grudzinski@gazeta.pl
(należy podad imię, nazwisko, o ile to możliwe nr telefonu oraz adres e-mail)
2. Podstawowe informacje*
a)

Tytuł projektu:Psi Park w Parku Miejskim w Redzie
b) Lokalizacja projektu: częśd działki 59/11
3. Cele projektu*

Celem projektu „Psi Parku” jest stworzenie na terenie Redy wybiegu, parku dla psów. W ramach projektu powstałby obiekt na
terenach zielonych – wydzielony i ogrodzony. Na utworzonej bezpiecznej przestrzeni psy mogłyby swobodnie biegad,
załatwiad się i używad zabawek na terenie Psiego Parku.
4. Opis projektu*
Projekt obejmuje wykonanie bezpiecznego i ogrodzonego terenu przeznaczonego dla aktywnego spędzania czasu dla
psów. Plac wyposażony w dwie furtki ze śluzą uniemożliwiającą przypadkowe opuszczenie terenu przez psy. Wybieg
będzie wyposażony w regulamin korzystania z placu, kosze na psie odchody z podajnikami biodegradowalnych
woreczków i ławki. Jeśli środki przeznaczone na zadanie pozwolą i nie będzie przeszkód prawnych, proponujemy
także wyposażyd Psi Park we wiatę i poidła dla psów.
5. Uzasadnienie*
W Redzie miejsca do spacerowania z psem są ograniczone. Jednakże powstanie wybiegów dla psów pozwoli
stworzyd miejsce, gdzie właściciel ma zawsze możliwośd spuszczenia psa ze smyczy i cieszenia się swobodą swojego
pupila. Liczne nieczystości załatwiane przez czworonogów, rzadko są sprzątane przez właścicieli psów, co uprzykrza
czasami życie wszystkim mieszkaocom Redy. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie:
1)zaspokojenie potrzeb psów i ich właścicieli
2) rozwiązanie problemu puszczania psów bez smyczy w miejscach publicznych
3) propagowanie nawyku sprzątania po pupilach
4) nawiązanie relacji między ludzkich oraz propagowanie wiedzy na temat psich zachowao
5) propagowanie aktywnego spędzania czasu
6. Zakres projektu*
Psi Park ma służyd mieszkaocom Redy w celu aktywnego wypoczynku ze swoimi pupilami oraz ich integracji. Celem
Psiego parku jest też edukacja w zakresie czystości i sprzątania po swoim psie. Właściciele swoich pupili mogą się
wymieniad uwagami i doświadczeniem co do wychowania, karmienia, leczenia i obowiązku płacenia podatku za
psa.
7. Ochrona środowiska (zalecane)
Psi Park będzie spełniad formę edukacyjną dla posiadaczy psów a w szczególności propagowanie nawyku sprzątania
po swoim psie. Korzystnie to wpłynie na czystośd chodników, placów i trawników miasta Redy. Poprawi się
estetyka i czystośd miasta.
8. Szacunkowy kosztorys*
Składowe projektu
1. Wykonanie mapy do celów projektowych
2. Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania
terenu wraz z dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia

Koszt
1000
7000

postępowania o zamówienie publiczne
3.Ławka z oparciem (szt. 2)
4. Tablica informacyjna (szt. 1)
5.Pojemnik z torebkami na odchody (szt. 1)
6. Furtka z automatycznym domykaniem ( sz. 2)
7.Ogrodzenie metalowe, systemowe 200 mb x 180,00 zł
8. Wykonanie dojścia (żwirowego, ok. 10 m2) do furtki z
chodnika (szt. 1)
9.Nawierzchnia-oczyszczenie/uporządkowanie istniejącej
nawierzchni gruntowej 600 m2 x 20 zł.
10. Piach podsypkowy 100m3 x 70,00 zł
RAZEM

2000
1000
1000
3000
36000
2000
15000
7000
75000

9. Przewidywane koszty eksploatacji i utrzymania projektu, jeśli występują
ok. 1000,00 zł
10.Przewidywany przyszły koszt eksploatacji w roku kalendarzowym*
1000,00zł
10. Zgoda zarządzającego terenem, na którym ma byd zlokalizowany projekt
Uzgodniono z UM w Redzie Wydział Inwestycji
(Podpis, data)
Dodatkowe załączniki: mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektu. wizualizacja projektu, zdjęcia,
ekspertyzy, analizy prawne, rekomendacje, dokumentacja techniczna.
*

Pola oznaczone gwiazdką traktowane są jako OBOWIĄZKOWE!

Przetwarzanie danych
13.Oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:
1)administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Redzie z siedzibą przy ul. Gdaoskiej 33, 84240 Reda;
2)Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Redzie, e-mail: iod@reda.pl;
3)Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
4)Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok w Gminie
Miasto Reda;
5)podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że mam prawo kontroli przetwarzanych danych, które mnie
dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania;
6)Dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich;
7)Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mam prawo wnieśd skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8)Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Budżetu Obywatelskiego;
9)Dane mogą byd przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Podpis wnioskodawcy…………………
14. Dodatkowe oświadczenia
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym projektu
Budżetu Obywatelskiego dla potrzeb wdrażania Budżetu Obywatelskiego.
Wyrażam zgodę na ewentualną modyfikację nazwy projektu i skrótowego opisu projektu dla potrzeb upublicznienia
treści zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym projektu do Budżetu Obywatelskiego.
Oświadczam, że jestem mieszkaocem Gminy Miasto Reda.
Data i podpis wnioskodawcy projekt: ……………………………………...
*w przypadku osób małoletnich wymagana jest akceptacja rodzica lub opiekuna prawnego

………………………………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

