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Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

na rok 2022

Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-7 oraz dołączenie listy, o której mowa w punkcie 8, jest obowiązkowe.

l. Tytuł zadania
Utwardzenie nawierzchni parkingu/ placu przy Placu Niepodległości

2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, opisać miejsce albo obszar, w
którym ma być realizowane zadanie, w celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu
sytuacyjnego i/lub zdjęcia terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe
załączniki proszę wymienić w punkcie 9)

pl. Niepodległości- plac w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy,
wykorzystywany przez urzędników oraz petentów tych urzędów w charakterze parkinu; plac ten służy jednocześnie
jako droga dojazdowa położonych tam garaży

3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego główne
założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).
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4. Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego

problemu dotyczy
i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i jakie grupy
mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Wykonywane już kilkukrotnie próby utwardzania z wykorzystaniem tłucznia lub pozostałości po
starym, zdartym asfalcie były niewystarczające i nietrwałe. Bardzo szybko powstają w takiej
nawierzchni głębokie ubytki o ostrych krawędziach, które stanowią niebezpieczeństwo dla
poruszających się tam pojazdów, a w czasie deszczu gromadzą wodę opadową.
Plac ten znajduje się w centrum miasta, obok ważnych instytucji i stanowi wątpliwą wizytówkę
naszego miasta. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy naszego miasta i gminy, jak również goście.

5. Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania
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