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Kluczborski
1. Budżet

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr BR. 0050.229.2021
Burmistrza Miasta Kluczborka
z dnia l O grudnia 2021 r.
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Numer identyfikacyjny zadania,

tzw. iDMM0..4...l.lG^J^
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

^ Nr re --'^ y C/? f i Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

na rok 2022

Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jest
obowiązkowe. Formularz należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.
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Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

x
zadanie „twarde"
(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m. in. modernizacji,
przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują
s/ę na sferze technologiczno - technicznej)

zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności
wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub
szkolenia)

l. Tytuł zadania
Zielone Błonia osiedla Póhioc

2. Nr obszaru. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, nr działki,
arkusz mapy działki, 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
6)

Główna lokalizacja: Działka nr 93/13- Plac po wschodniej stronie alei Rotmistrza
Pileckiego oraz na południe od ul. Ligonia, mapa w załączniku nr l, oraz mapa
zagospodarowania terenu zał. nr 2



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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W ramach realizacji projektu zakładamy powstanie nowych zadrzewionych terenów miejskich
wraz z budową alejek o mineralnym podłożu wyposażonych w ławki na obszarach ujętych
w "miejskim planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork-części północnej".
Projekt zakłada zrealizowanie w 2022 r. nasadzenia na terenach Kluczborskich błoni drzew
odpornych na niekorzystny wpływ zmian klimatycznych (m.in. klon srebrzysty, dąb szypułkowy
i błotny, czy lipa drobnolistna), jak również o odpowiednio dużych rozmiarach - w miarę
możliwości powyżej 16 cm obwodu pnia, oraz krzewów kaliny koralowej, żylistka szorstkiego
czy tawuły brzozolistnej. Dopełnieniem nasadzeń będzie bluszcz pospolity. Odprowadzenie
nadmiam wody-drenaż z części południowej tego terenu pozwoli na budowę alejek, które zostaną
wyposażone w ławki i staną się miejscem odpoczynku mieszkańców osiedla i miasta.
Autor projektu nasadzeń wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań
nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Konkretne
lokalizacje oraz dobór gatunków drzew zostaną poddane analizie na etapie realizacji.
Projekt powstał z inicjatywy Zarządu i mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość"
wraz z grupami nieformalnymi, które od dawna zwracają uwagę na wyzwania, które stawia przed
nami ocieplenie klimatu oraz betonowanie otoczenia.

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).

Kluczbork jest zielonym miastem, jednak wiele jego regionów wymaga jeszcze
zazielenienia. Problem ten pomsza w swojej publikacji „Zieleń miasta Kluczborka"
Mieczysław Czekalski (mapa z w/w publikacji zał.3), zwracając uwagę na możliwość
poprawy tego stanu zwłaszcza w kontekście planowanych inwestycji budowlanych.
W wyniku realizacji projektu pojawią się nowe obszary zadrzewione wraz
z infrastmkturą do odpoczynku (ławki, alejki). Utworzone zostaną nowe tereny
zielone, mające znaczny wpływ na poprawę estetyki miasta, jak również
samopoczucia mieszkańców. Poprzez tworzenie nowych mini parków miejskich
w różnych częściach Kluczborka, w tym na terenie Spółdziehii Mieszkaniowej
„Przyszłość", coraz większa liczba mieszkańców ma bezpośredni kontakt z przyrodą
i możliwość korzystania z jej walorów. Przestrzeń miejska powstała w wyniku
realizacji tego projektu bez wątpienia poprawi jakość życia mieszkańców, zwłaszcza
seniorom pozwoli korzystać z odpoczynku wśród zieleni. Chcemy, aby wszyscy
mieszkańcy naszego osiedla mieli powszechny dostęp do przyrody w centrum osiedla
i miasta, która jednocześnie będzie przestrzenią ideahiie ważną dla tego miejsca,
postulującą konieczność zapewnienia mieszkańcom lepszej jakości życia poprzez
powiązanie miejsca codziennej aktywności, zamieszkania i naturalnego krajobrazu
terenów zielonych. Oprócz funkcji rekreacyjnych i estetycznych, miejska zieleń
spehiia rolę zdrowotną, pomaga w niwelowaniu zanieczyszczenia powietrza, co przy
działających jeszcze piecach CO jest wartością niebagatelną. Ponadto parki miejskie
poprzez swój wpływ na bioklimat zmniejszają temperaturę powietrza nawet o kilka
stopni, co będzie miało wielkie znaczenie w przyszłości, mając na uwadze zbliżającą
się zapowiedź wzrostu głobahiej temperatury. Szczególnie latem widać, że przez
nadmierne betonowanie, miasta stają się gorącymi wyspami. Tworzenie nowych,
niedużych parków miejskich jest świetną receptą na ten problem.
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S.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

Składowe części zadania

l. Odwodnienie terenu-odwodnienie południowej części
działki, wykonanie sieci drenarskiej wraz z przepompownia wód
opadowych i kanałem tłocznym odprowadzającym wody do
kanalizacji deszczowej

2. Rekultywacja- wyrównanie terenu, wyznaczenie ścieżek i
miejsc nasadzeń oraz obsiewów terenu mieszankami traw

3.Wykonanie ścieżek -wykonanie warstwy odsączającej piasku
gmbości l Oem

z kamienia granitowego frakcji 0/3 1,5
wraz z obrzeżami betonowymi
6x20x100cm

4.Nasadzenia-nasadzenia drzew i krzewów

5-lnstalacja latarni- instalacja latami fotowoltaicznych (8szt)

6. Montaż

ławek (8szt)

Koszy na śmieci (7szt)

Koszy na psie odchody (2szt)

Łącznie:

Koszt (brutto)

47 400 PLN

9 350 PLN

12 500 PLN

62 000 PLN

14 800 PLN

21 200 PLN

11 300 PLN

4 150 PLN

l 380 PLN

184 080 PLN

Powyższa kwota zawiera cenę projektu oraz kosztorysu.

6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego
zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przy
zaopmiowaniu lub inne materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)

l) Mapa sytuacyjna terenu
2) Mapa zagospodarowania terenu.
3) M&pa z publikacji „Zieleń miasta Kluczborka" Mieczysław Czekalski
4) Opis gatunków do nasadzeń
5) Opinia geotechniczna dla działki nr 93/13
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Propozycja zagospodarowania skweru w
ramach projektu Zielone Błonia osiedla Północ
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Lagwda;

fi drzewo dc przesadzenio lub wycEnki

drzewo projełctowaneo
1. lipa drosnoiistnc (Titia cordotc) (12 szt.)
2. klon srebrzysty (Acer saccharEnum) (10 sil.)
3. dqb a2>putkowy (Ou&rcus robLir) (6 szt.)
4. dqb błomy (Ouercua (Kiiustri*) (l azl.)

t^i^ projeittowana grupa it.rzewflw

4. kctinc koralowo Cvfeumum cpdus) (22 szt.)
5. zyiislek izorstki (Osulzio scabra; {16 szt.)
6. taunifa orzozolistna (Spiraea hetulKol;c) Cok. 100 szt.)

lub oigciornik krzs»»;asty (Po'.entilla frullcoso)
7. bluszcz paspdity (Hedcro hciix) (ok. 280 azL)

Ścieżka o ncwiwzchni mineralnej

toiAa (» szt.)

kosz na amieci l / azt.)


