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Celem zaplanowanego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom
korzystania z terenu rekreacyjno-zabawowego poprzez modernizację placu
zabaw pomiędzy budynkami przy ulicy Tucholskiej 1 i Tucholskiej 5 / teren
należący do Miasta/, co przyczyni się do rewitalizacji tamtej części naszej
dzielnicy.
Część dzielnicy Oksywie – „PAGED” stanowi jeden z najstarszych
obszarów miasta Gdynia. Miejsce to odgrywało w dziejach Gdyni i jego
historii ważną rolę. Obecnie teren ten wydaje się być zapomniany i
Diagnoza
niedoinwestowany. Dlatego mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej z
problemu, który
ma zostać
ul. Tucholskiej zwrócili się do Rady Dzielnicy z wnioskiem o podjęcie
rozwiązany lub
działań, prowadzących do rewitalizacji terenu pomiędzy budynkami
opis potrzeby
Tucholska 1 i Tucholska 5. Przeprowadzone analizy i wywiad
lokalnej
środowiskowy potwierdzają słuszność i potrzebę przywrócenia temu
społeczności,
miejscu dawnej estetyki.
która zostanie
zaspokojona
W roku 2001 Rada Dzielnicy zainwestowała środki własne na
dzięki realizacji
zagospodarowanie tego terenu (zakupiono ławki, kosze na śmieci oraz
przedsięwzięcia.
piaskownicę). Na przestrzeni 10 lat sprzęty uległy zniszczeniu. Teren ten
obecnie stanowi zaniedbany, zdewastowany i nieestetyczny obszar. Ze
względu na stan faktyczny wyżej wymienione miejsce jest słabo
wykorzystywane przez dzieci i pozostałych mieszkańców, poszukujących
miejsca wypoczynku i rekreacji.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zamierzamy
kontynuować zagospodarowywanie kolejnych niewykorzystanych terenów,
co przyczyni się do upiększenia naszej dzielnicy.
Zamierzamy zmodernizować zniszczony plac zabaw, który obecnie
Opis planowanego wygląda nieestetycznie i nie spełnia swojej funkcji rekreacyjno –
do realizacji
zabawowej. Planujemy wyposażyć plac zabaw o powierzchni około
przedsięwzięcia.
długości 50 metrów i szerokości 20 do 25 metrów w drewniany zestaw
Przedstawiony
zabawowy, huśtawki, piaskownicę, bujaki, karuzelę, ławki, kosze na śmieci.
opis działań musi
Celowym byłoby również ogrodzenie wyżej wymienionego terenu,
być spójny z
chroniącego przed zanieczyszczeniem. Urządzenia rekreacyjne zostały
przedłożonym
budżetem.
dobrane tak, by mogły z nich korzystać dzieci w różnych grupach
wiekowych.
Wnioskodawca(y):

Opis grupy
odbiorców (także
jej liczebności) osób, które
skorzystają na
realizacji
opisanego
przedsięwzięcia.

Docelową grupą odbiorców są mieszkańcy terenu „PAGED”, zarówno
dzieci z różnych grup wiekowych jak i dorośli mieszkańcy, poszukujący
miejsca odpoczynku i rekreacji. Dodatkowo ze zrewitalizowanego terenu z
pewnością będą korzystać także mieszkańcy sąsiednich bloków.

Zakładany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia z
podaniem
orientacyjnych
terminów
rozpoczęcia i
zakończenia
poszczególnych
etapów.
Opis zakładanych
rezultatów – jaki
wynik przyniesie
zrealizowanie
przedsięwzięcia.
Znaczenie jego
realizacji dla
integracji
mieszkańców
dzielnicy oraz dla
poprawy
warunków życia w
dzielnicy.
Partnerzy biorący
udział w
przygotowaniu i
realizacji
przedsięwzięcia

Harmonogram prac przewiduje/ marzec-wrzesień 2012r./:
1. Zakup urządzeń rekreacyjnych i sprzętów dodatkowych.
2. Przygotowanie terenu pod plac zabaw.
3. Transport urządzeń rekreacyjnych i sprzętów dodatkowych.
4. Montaż urządzeń rekreacyjnych i sprzętów dodatkowych.
5. Przywóz piasku do piaskownicy
6. Nasadzenia
7. Oddanie terenu pod opiekę społeczności lokalnej.
Realizacja zaplanowanego przedsięwzięcia zakłada następujące rezultaty:
1. Integrację środowiska lokalnego.
2. Wzrost estetyki terenu zmodernizowanego.
3. Zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz
umożliwienie dzieciom kreatywnej zabawy i aktywności fizycznej.
4. Nawiązanie współpracy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych
ul. Tucholskiej, które zobowiązały się do przejęcia opieki nad
zmodernizowanym placem zabaw.

Brak

BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lp.

1.

2.

Koszty związane z przedsięwzięciem z ich
kalkulacją (liczba jednostek, cena
jednostkowa)

Koszt
całkowity
(brutto)

Zakup urządzeń rekreacyjnych i
sprzętów dodatkowych / wraz z
montażem i transportem/ w tym:
zestaw zabawowy – 13.900,00 zł
huśtawka – 1.610,40 zł
piaskownica – 630,74 zł
bujaki – 1.342,00 zł x 2 szt.
karuzela „trzmiel” – 5.099,60 zł
huśtawka równoważnia – 960,00 zł
ławki – 939,40 zł x 5 szt.
kosze na śmieci – 248,27 zł x 5 szt.
Ogrodzenie – płot sztachetowy
prosty / 180 cm dł, 80 cm wys./–
66,43 zł x 80 szt.

36.137,49 zł

Zakup i przywóz piasku do
piaskownicy – 500,00 zł

Z tego z
wnioskowanych
w konkursie
1)
środków

Z tego wkład
finansowy budżetu
2)
rady dzielnicy

36.137,49 zł

-

500,00 zł

-

13.900.00 zł
1.610.40 zł
630.74 zł
2.684.00 zł
5.099,60 zł
960,0 zł
4.697.00 zł
1.241,35 zł

5.314.40 zł
500,00 zł

3.

Przygotowanie terenu pod plac
zabaw (usunięcie starych urządzeń,
wyrównanie terenu, wykonanie
podłoża)-20.000,00 zł

4.

Nasadzenia – 3.362,51 zł

Razem

20.000,00 zł

20.000,00 zł

-

3.362,51 zł

3.362,51 zł

-

60.000,00 zł

0 zł

60.000,00 zł

1) Nie więcej niż kwota wynikająca z § 2
regulaminu
2) Nie jest obligatoryjny. Nie może stanowić
więcej niż 50% kosztu całkowitego

Informacja o
uzyskanych
środkach lub
wkładzie
rzeczowym od
sponsorów
prywatnych z
orientacyjną
wyceną
Informacja o
uzyskanych
środkach lub
wkładzie
rzeczowym od
sponsorów
publicznych z
orient. wyceną
Wkład pracy
wolontariuszy z
orientacyjną
wyceną

Inne uwagi
mające
znaczenie przy
ocenie budżetu

Brak

Brak

Brak

Do wniosku konkursowego załącza się:
1. Ofertę firmy Holz Komplex z dnia 18.10.2011.
2. Deklarację Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Tucholska dot.. opieki
nad terenem.
3. Wniosek do Rady Dzielnicy Oksywie Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej Tucholska o rewitalizacje terenu między budynkami
Tucholska 1 i Tucholska 5.

Na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Oksywie nr VI/ 8 /2011 z dnia 04.10.2011 r.,
przedkłada się niniejszy wniosek w ramach konkursu „Piękna dzielnica”.
3) Dla wniosku składanego wspólnie przez wspólnie przez więcej rad dzielnic, należy przywołać odpowiednią uchwałę dla każdej rady.

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU DZIELNICY OKSYWIE
Stefania Rąpała
Imię, nazwisko osoby podpisującej wniosek oraz funkcja
(przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady dzielnicy) 4)

Podpis(y)

4) Dla wniosku składanego wspólnie przez wspólnie przez więcej rad dzielnic, wymagane są podpisy reprezentantów każdej z nich.

Potwierdzenie złożenia wniosku:
Obowiązkowy załącznik:
1) uchwała rady dzielnicy (rad dzielnic) o przystąpieniu do konkursu. W przypadku wkładu
własnego rady dzielnicy jego wysokość musi być określona w uchwale.
Załączniki obowiązkowe o ile dotyczą danego projektu:
2) Zgoda jednostki samorządowej, na przejęcie na swój stan zakupionego w ramach projektu
sprzętu.
3) Projekty lub treść druków, ulotek, które mają być wydawane w ramach przedsięwzięcia.

