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CZĘŚĆ 2: OKREŚLENIE PROJEKTU 

 Informacja: projekt powinien mieć charakter inwestycyjny albo remontowo – modernizacyjny. 
 
 

NAZWA PROJEKTU 
(max 150 znaków) BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. KOPERNIKA 
 
 

WARTOŚĆ PROJEKTU 
BRUTTO 155 000,00 
 
 

STRESZCZENIE PROJEKTU (max 250 znaków) 

Projekt zawiera budowę miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika.  
Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na 
podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm. 

 
 

PROSZĘ WSKAZAĆ KATEGORIĘ PROJEKTU (max. 3 kategorie) 

 edukacja 

 kultura 

 sport 

 ochrona środowiska 

 zdrowie 

 pomoc społeczna 

 zieleń miejska 

 przestrzeń publiczna 

 drogi / komunikacja 

 telekomunikacja 

 inna (proszę określić)  
 

 

CZĘŚĆ 3: PULA, DO KTÓREJ PROJEKT JEST SKŁADANY 
 
 

Proszę wskazać nazwę jednostki pomocniczej, w której projekt będzie realizowany lub zaznaczyć, że projekt składany jest do 
puli, która obejmuje całe Zabrze 

 pula obejmująca całe Zabrze (projekt ogólnomiejski), 

 projekt dzielnicowy. 
W przypadku zaznaczenia w poprzednim polu wyboru „projekt dzielnicowy” proszę wskazać odpowiednią dzielnicę (jednostkę 
pomocniczą). 

 Biskupice 

 Centrum Południe 

 Centrum Północ 

 Grzybowice 

 Guido 

 Helenka 

 Kończyce 

 Maciejów 

 Makoszowy 

 Mikulczyce  

 Osiedle Mikołaja Kopernika 

 Osiedle Młodego Górnika 

 Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego 

 Pawłów 

 Rokitnica 

 Zaborze Północ 

 Zaborze Południe 

 Zandka 
 
 

ULICA, NR DOMU / 
SKRZYŻOWANIE 
ULIC / CIĄG ULIC 

Lokalizacja nr 1: ul. Keplera, zachodnia strona ulicy przy garażach 
Lokalizacja nr 2: ul. Keplera, wschodnia strona ulicy od istniejących miejsc 
parkingowych w kierunku południowym. 

 
 

Informacje uściślające 
lokalizację (jeśli 
zasadne) 

 
 
 

JEŚLI TO MOŻLIWE PROSIMY O WSKAZANIE NUMERÓW DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH  
[do sprawdzenia: http://gis.um.zabrze.pl/umzabrze/open.jsp (skala nie mniejsza niż 1:25 000)] 

Lokalizacja nr 1: część działki nr: 2125/52 oraz 2439/52 
Lokalizacja nr 2: część działki nr: 1325/52 (pas drogi) 

 
 

 



 

 

 

 

CZĘŚĆ 4: UZASADNIENIE PROJEKTU 
 
 

ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU 

Wszyscy mieszkańcach Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam 
przebywające niezależnie od okoliczności. 

 
 

DLA JAKICH GRUP ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) PROJEKT JEST PRZEZNACZONY  

 Dzieci 

 Młodzież 

 Osoby z niepełnosprawnościami 

 Inne grupy beneficjentów, proszę określić 

 Dorośli  

 Osoby starsze 

 Przyroda  

 
 

 

SZACUNKOWO OKREŚLONA ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PROJEKTU PO JEGO REALIZACJI (beneficjentów) 
[proszę oszacować liczbę beneficjentów] 

Ok. 5 000 osób 
 
 

OPIS ZASAD PUBLICZNEJ DOSTĘPNOŚCI EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU, OKREŚLENIE PROPONOWANEGO 
DYSPONENTA EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu). 

Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych 
osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń. 

 
 

PRZEWIDYWANE CELE DO OSIĄGNIĘCIA 

1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych. 
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na 

których parkowały auta. 
 

 



 

 

 

 

CZĘŚĆ 5: SZACUNKOWY KOSZT PROJEKTU 
 
 

SZACUNKOWY KOSZTORYS REALIZACJI PROJEKTU (W RAZIE POTRZEBY PROSZĘ ROZSZERZYĆ LUB DOŁĄCZYĆ W FORMIE ZAŁĄCZNIKA) 

Lp Element kosztu Wartość Podstawa szacunku 

1 Miejsca postojowe nr 1  (25m x 5,0m x 600zł) 75 000,00 Cennik miejski 

2 Miejsca postojowe nr 2 (18,5m x 5,0m x 600zł) 55 500,00 Cennik miejski 

3 Wykonanie projektu 19 500,00 Cennik miejski 

4 Nadzór budowlany 5 000,00 Cennik miejski 

    

    

— Wartość projektu brutto 155 000,00  — 

  

Do wniosku dołączam następujące załączniki: Liczba kart 

 Lista poparcia — załącznik obowiązkowy tylko dla projektów składanych do puli ogólnomiejskiej.  

 
Zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na wykonanie projektu na terenie w trwałym 
zarządzie tego kierownika — załącznik obowiązkowy, gdy roboty budowlane mają być wykonane na 
takim terenie 

 

 
Zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na przejęcie zarządzania rzeczą ruchomą powstałą 
w wyniku wykonania projektu — załącznik obowiązkowy, gdy rzeczy ruchome mają być zaliczone do 
środków (trwałych) tej jednostki 

 

 Mapka — załącznik fakultatywny  

 Szkic rozwiązania — załącznik fakultatywny  

 
Kosztorys — załącznik fakultatywny (prosimy wstawić dodatkowe wiersze w częsci 5 niniejszego 
wniosku, a jeśli tego nie można zrobić prosimy dołączyć jeśli w części 5 wniosku jest za mało wierszy) 

 

 Inny, jaki ………………  

  



 

Wniosek pierwotny 

  










