Uwagi dla osób wypełniających wniosek:
1. Wnioski należy wypełniać na komputerze
2. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem konkursu, by uniknąć
błędów formalnych dyskwalifikujących wniosek.
3. Kryteria oceny wniosków są określone w regulaminie konkursu.
4. Długości opisów nie są limitowane, jednak doświadczenie pokazuje, że dobry i
przemyślany projekt można opisać krótko a jednocześnie wyczerpująco.
5. Kwoty ujęte w budżecie muszą być realistyczne – jest to jedno z kryteriów oceny. Budżet
oprócz kwot musi zawierać sposób ich wyliczenia.
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OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Człowiek stanowi integralną część środowiska, w którym żyje. Tereny
zielone są ważnym elementem architektury każdego miasta. W istotny
sposób wpływają na estetykę ulic i placów oraz dają wrażenie ładu, czym
czynią życie w mieście przyjemniejszym.

Diagnoza
problemu który
ma zostać
rozwiązany lub
opis potrzeby
lokalnej
społeczności,
która zostanie
zaspokojona
dzięki realizacji
przedsięwzięcia.

Obecnie dzielnica Oksywie ma powierzchnię 3,53 km2 i liczy ponad 15 tys.
mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat rozwijająca się zabudowa
mieszkaniowa zajęła niemal wszystkie tereny rekreacyjne w dzielnicy, co
wpływa na obniżenie poziomu jakości życia mieszkańców.
Na Dolnym Oksywiu, przy skrzyżowaniu ul. Śmidowicza i Grudzińskiego,
znajduje się zaniedbane i niezagospodarowane miejsce po dawnej pętli
trolejbusowej o łącznej powierzchni ok. 420 m², składające się z trzech
oddzielnych placów (rondo o pow. ok. 200 m² oraz dwa trójkąty o pow. ok.
180 m² i 40 m2). Obecnie, w ciągu dnia, wbrew przepisom ruchu
drogowego, parkują tam samochody osobowe, co w znacznym stopniu
pogarsza wygląd tego miejsca. Kilka lat temu zostały tam ustawione
betonowe gazony, które miały ograniczyć parkowanie, jednak nie spełniły
swojej funkcji.
W 2012 roku Oksywie obchodzi jubileusz 800.lecia. Jest to najstarsza osada
na obszarze miasta Gdyni. Nadarza się więc wyjątkowa okazja aby zmienić
oblicze dzielnicy poprzez urządzenie estetycznych terenów zielonych.

Opis planowanego
do realizacji
przedsięwzięcia.
Przedstawiony
opis działań musi
być spójny z
przedłożonym

Na podstawie analizy problemu społeczności lokalnej, który zostanie w
części zaspokojony dzięki realizacji przedsięwzięcia, Rada Dzielnicy
Oksywie postanowiła zgłosić do konkursu „Piękna Dzielnica” projekt
urządzenia skweru na opisanym wyżej terenie. Po zagospodarowaniu będzie
to doskonałe miejsce dla upamiętnienia obchodów jubileuszu, stąd Rada

budżetem.

Dzielnicy będzie w dalszej kolejności wnioskować o nadanie mu nazwy
„Skwer 800.lecia Oksywia”.
W załączniku nr 1 przedstawiono koncepcję zagospodarowania terenu. W
zakres prac wchodzi: przeniesienie we wskazane miejsce pustych, stojących
tam gazonów, przygotowanie miejsca do ustawienia ławek i koszy, wymiana
ziemi na czarnoziem, ułożenie maty zabezpieczającej przed chwastami,
przywiezienie i ułożenie kamieni oraz zakup, transport i posadzenie roślin
(zgodnie z załączoną koncepcją), podsypanie korą i otoczenie trawników
palisadą rollborder, montaż stojaka na rowery.
Teren przyszłej inwestycji położony jest na obszarze płaskim. Występuje tu
gleba tzw. środowisk miejskich, będąca wytworem sztucznym, cechująca się
ubóstwem składników pokarmowych i słabą aktywnością biologiczną. Nie
wyklucza się istnienia w glebie gruzów, materiałów budowlanych itp. Teren
jest osłonięty od wiatrów przez otaczające budynki i bardzo nasłoneczniony,
co determinuje wybór roślin. W tym miejscy znajduje się 29 betonowych
gazonów, które częściowo będą wykorzystane do urządzenia skweru (8
sztuk), pozostałe zaś zostaną przeniesione w ramach budżetu Rady
Dzielnicy Oksywie w inne miejsce. Następnie należy przeprowadzić prace
przygotowawcze, polegające na oczyszczeniu terenu i wydzieleniu obszaru
pod ustawienie ławek (wyłożony kostką betonową). Dla nasadzeń należy
usunąć istniejące podłoże i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią
ogrodniczą, którą należy zabezpieczyć matą ogrodniczą (agrowłókniną). W
centralnym punkcie ronda (większy trawnik) zaprojektowano umieszczenie
dużego kamienia, na którym zostanie zamontowana tablica z nazwą skweru
(po podjęciu stosownej uchwały Rady Miasta). W koncepcji urządzenia
trawników wykorzystano kamienie polne, które nawiązują do sposobu
zagospodarowania ronda przy ul. Zielonej/Bosmańskiej (na terenie
dzielnicy). Rośliny zostały dobrane pod kątem odporności na warunki
atmosferyczne (silne nasłonecznienie i suche podłoże). Nie wymagają one
również systematycznej pielęgnacji częściej niż raz do roku. Po dokonaniu
nasadzeń należy wykonać ściółkowanie terenu korą sosnową, a następnie
otoczyć zagospodarowane trawniki palisadą rollborder dla ochrony roślin.
W celu stworzenia dogodnych warunków dla rowerzystów, w pobliżu ławek
zamontowany zostanie stojak dla rowerów.
Ponadto, w pobliżu ławek koncepcja wskazuje możliwe miejsce na montaż
tablicy, która zawierać będzie informacje o Oksywiu (krótki rys historyczny,
mapa ze wskazaniem ciekawych miejsc do zwiedzania), po podjęciu przez
władze miasta stosownych decyzji.

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

Projekt dotyczy następujących grup odbiorców:
 mieszkańcy dzielnicy Oksywie
 osoby korzystające z komunikacji miejskiej na trasie autobusów linii
 150, 128, 197, 198, 104, X, K
 pracownicy i studenci Akademii Marynarki Wojennej
 goście z kraju i zagranicy odwiedzający Port Wojennych i AMW.

Ze względu na specyfikę proponowanego projektu, trudno jest precyzyjnie
określić liczbę osób, które skorzystają na realizacji przedsięwzięcia. Z
uwagi na fakt, że wybrane miejsce znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
Akademii Marynarki Wojennej i powstającego centrum bibliotecznokonferencyjnego oraz przy trasie linii autobusowych oceniamy, że będzie to
liczne grono osób.

Zakładany
harmonogram
realizacji
przedsięwzięcia z
podaniem
orientacyjnych
terminów
rozpoczęcia i
zakończenia
poszczególnych
etapów.

Harmonogram prac przewiduje:
 analiza i naniesienie poprawek przez Biuro Ogrodnika Miasta do
przygotowanej koncepcji urządzenia skweru
 przeniesienie betonowych gazonów we wskazane miejsca
 obsadzenie w/w gazonów roślinami
 przygotowanie terenu do ustawienia ławek i koszy
 wymiana ziemi na czarnoziem
 ułożenie maty ściółkującej (agrowłóknina)
 przywiezienie i ułożenie kamieni
 zakup, transport i posadzenie roślin
 ściółkowanie terenu korą sosnową grubości 5 cm
 zakup i osadzenie palisady „rollborder” w celu ochrony roślin
 zakup i montaż stojaka dla rowerów.

Opis zakładanych
rezultatów – jaki
wynik przyniesie
zrealizowanie
przedsięwzięcia.
Znaczenie jego
realizacji dla
integracji
mieszkańców
dzielnicy oraz dla
poprawy
warunków życia w
dzielnicy.

Realizacja projektu „Skwer 800.lecia Oksywia” ma na celu osiągnięcie
następujących rezultatów:
 estetyczne zagospodarowanie miejsca
 stworzenie nowego elementu układu urbanistycznego
jakim jest zieleń miejska
 poprawa jakości życia mieszkańców
 stworzenie możliwości utożsamiania się mieszkańców z przyjazną
przestrzenią miejską
 podniesienie prestiżu okolicy
 stworzenie miejsca odpoczynku dla rowerzystów
 likwidacja „dzikiego parkingu”

Partnerzy biorący
udział w
przygotowaniu i
realizacji
przedsięwzięcia

Nie dotyczy

BUDŻET PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lp.

1.

2.

3.

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

450,00 zł

450,00 zł

Wymiana podłoża (8
gazonów po 0,28 m3 )
(2,3 m3 ziemi x 50 zł/m3)

111,00 zł

111,00 zł

15.403,80 zł

15.403,80 zł

12.000,00 zł

12.000,00 zł

2.700,00 zł

2.700,00 zł

kosz na śmieci betonowy
sześciokątny kęsbet 102
(2 szt. x 351,90 zł/szt.)

703,80 zł

703,80 zł

Wymiana ziemi na
trawnikach (rondo i dwa
trójkąty)
(380 m2 x 25 zł/m2)

9.500,00 zł

9.500,00 zł

Ułożenie maty ściółkowej
na trawnikach (rondo i dwa
trójkąty)
(380 m2 x 6 zł/m2)

2.280,00 zł

2.280,00 zł

Zakup kamieni na trawniki
(rondo i dwa trójkąty) w
tym:

1.500,00 zł

1.500,00 zł

160,00 zł

160,00 zł

Przygotowanie i
wykonanie terenu do
ustawienia ławek, w tym:

ławki betonowe do wkopania
Kobe 001312
(3 szt. x 900 zł/szt.)

5.

6.

Z tego z
wnioskowanych w
1)
konkursie środków

Przeniesienie betonowych
gazonów (praca wózka
widłowego przez 3
roboczogodziny)
(3 rg x 150 zł/1 rg)

wydzielenie i urządzenie
terenu do ustawienia ławek
(ok. 40 m2 x 300 zł/m2)

4.

Koszt całkowity
(brutto)

kamień polny frakcji 50 x
150 mm na pow. ok. 20 m2
(5m2 równa się 1t)
(4 t x 40 zł/t)

Z tego wkład
finansowy budżetu
2)
rady dzielnicy

7.

8.

9.

10.

11.

otoczaki, głazy, duże
kamienie polne (śr. 1
kamień waży ok. 58 kg) 52
szt. x śr. 58 kg = ok.3 t
(3 t x 330 zł/t)

990,00 zł

990,00 zł

1 głaz ok. 1t

350,00 zł

350,00 zł

Zakup, transport roślin
zgodnie z załącznikiem nr2

6.553,55 zł

6.553,55 zł

Koszt robocizny (ułożenie
kamieni, nasadzenia roślin)

14.000,00 zł

14.000,00 zł

Zakup i rozsypanie kory
ściółkowej na trawnikach
(rondo i dwa trójkąty)
(360 m2 x 18 zł/m2)

6.480,00 zł

6.480,00 zł

Zakup i osadzenie palisady
„rollborder” w celu
zabezpieczenia nasadzeń
na terenach zielonych
(obwody: rondo 60 mb,
duży trójkąt 50 mb, mały
trójkąt 22 mb)
(132 mb x 9 zł/mb)

1.188,00 zł

1.188,00 zł

Zakup i montaż stojaka dla
rowerów 05.452 firmy
Zano

2.500,00 zł

2.500,00 zł

Razem

59.966,35 zł

59.966,35 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

Nie uzyskano

Nie uzyskano

Wkład pracy
wolontariuszy z
orientacyjną
wyceną

Nie dotyczy

Ceny ujęte w kosztorysie są aktualne i oparte o dostępne źródła (katalogi
branżowe, internet, ogrodnictwo: P.H.U „NIFRA” Mieczysław Frątczak, Góra
58 /koło Wejherowa, cenniki firm NOVUM, ZANO, KOBE)
Inne uwagi
mające
znaczenie przy
ocenie budżetu

Do wniosku dołączamy:
 załącznik nr 1 (koncepcja urządzenia Skweru)
 załącznik nr 2 (zestawienie roślin zgodnie z koncepcją wraz z wyceną)
 załącznik nr 3 (legenda do koncepcji urządzenia Skweru)
 uchwałę Rady dzielnicy o przystąpieniu do konkursy „Piękna
Dzielnica”
 zdjęcia ilustrujące obecny wygląd terenu objętego projektem

Na podstawie uchwały Rady Dzielnicy Oksywie nr X/10/2012 z dnia
przedkładamy niniejszy projekt w ramach konkursu „Piękna dzielnica”

08.05.2012 r.,

3) Dla wniosku składanego wspólnie przez wspólnie przez więcej rad dzielnic, należy przywołać odpowiednią uchwałę dla każdej rady.

WICEPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU DZIELNICY OKSYWIE
Ewa Bogowicz
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:

Obowiązkowe załączniki:
1) uchwała rady dzielnicy (rad dzielnic) o przystąpieniu do konkursu. W przypadku wkładu
własnego rady dzielnicy jego wysokość musi być określona w uchwale.
2) Projekty lub treść druków, ulotek, które mają być wydawane w ramach przedsięwzięcia.

