Załącznik nr I do Zarządzenia Bunnistrza Krapkowic z dnia 16.08.2019 r.
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Wniosek - zgłoszenie propozycji zadania
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1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i Nazwisko

Adres

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)- obowiązkowe

PODSTAWOWE INFORMACJE
Nazwa zadnia*

PARK EKOLOGICZNY PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWJ NR 5
Lokalizacja zadania (numer dz ialki lub tytul prawny)*
TEREN OD STRONY ULICY JAGIELOŃSKIEJ PRZY PSSP 5 KRAPKOWICE
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2. OPIS ZADANIA*
Należy napisać co ma zostać wykonane, jakie są istotne elementy składowe zadania, jakie działania
powinny być podjęte przy jego realizacji.
ZAKUP ROŚLIN; WYCINKA DRZEW l KRZEWÓW; POSADZENIE NOWYCH DRZEW I KRZEWÓW;
ZAKUP ORAZ MONTAŻ ŁAWEK, PIASKOWNICY ORAZ DREWNIANYCH KOSZY; ZAKUP I MONTAŻ
TABLICZEK OPISUJĄCYCH ROŚLINY

3. UZASADNIENIE*
Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, komu będzie służył projekt oraz którzy mieszkańcy
skorzystają na jego realizacji, w tym przedstawić problem, który zostanie rozwiązany w wyniku
realizacji projektu.

PLANOWANA REWITALIZACJA ROZWIĄŻE WIELE OBECNIE WYSTĘPUJĄCYCH
PROBLEMÓW. PRZEDE WSZYSTKIM JEST OCZEKIWANA PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNĄ. POZYWTYWNE ZMIANY WIDOCZNE BĘDĄ W RÓŻNYCH SFERACH:
1. EKOLOGICZNEJ- szkoła znajduje się obok autostrady, w związku z czym natężenie
hałasu oraz zanieczyszczenie powietrza są znaczne. Zasadzenie drzew i krzewów
ograniczy hałas oraz zapewni lepszą jakość powietrza
2. ESTETYCZNEJ- ogródek szkolny od ponad 30 lat nie był rewitalizowany. Obecnie jest
konieczna ze względu na zniszczenia, jakie zostały dokonane w związku z przebudową
jego części (wybudowanie orlika). Rewitalizacja tego terenu spowoduje, że będzie on
funkcjonalny, estetyczny i dostosowany do współczesnego spojrzenia na architekturę
krajobrazu. Istotnym elementem jest również wizerunek szkoły. Teren znajduje się od
frontu i niewątpliwie powinien być reprezentacyjnym elementem - zapraszać uczniów i
gości do wejścia. Kolejna sprawą jest różnorodność roślin przewidzianych do posadzenia
w tym miejscu - zmienność czasu wzrostu, kwitnienia, kolorystyka z pewnością wzmocni
wrażenia zmysłowe i estetyczne odwiedzających to miejsce.
3. REKREACYJNEJ -z terenu korzystają uczniowie w czasie przerw i zajęć. Po lekcjach
jest on dostępny dla całych rodzin bez ograniczeń. Nie można pominąć faktu, że jest to
jedyna strefa wypoczynkowo-relaksacyj na na Os. XXX lecia.Przy czym sportowa część
jest zupełnie nowa, natomiast wypoczynkowa potrzebuje rewitalizacji. By stanowiły
spójna uzupełniającą część.
4. BEZPIECZEŃSTWA- wszystkie urządzenia i elementy, które będą zamontowane będą
spełniać normy i wymogi bezpieczeństwa. Wycięcie drzew bądź podcięcie gałęzi usunie
naturalne zagrozenie zwiazane z pogodą i silami natury np. wiatru. Jest to niezbedne.
Nad całym teren czuwa profesjonalny system kamer HD.
5. WSPÓŁPRACY Z INNYMI INSTYTUCJAMI - projekt rewitalizacji został wykonany
przez studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie na terenie
znajduje się plac zabawy wygrany z projektu budżetu obywatelskiego. W ramach
realizacji tego projektu planowana jest współpraca z nadleśnictwem oraz lokalnymi
ogrodnictwami.
6. SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ- teren jest dostępny nie tylko dla uczniów ale wszystkich
mieszkańców. Potrzeba i zainteresowanie tym projektem jest spora grupa lokalnej
społeczności
7. EDUKACYJNEJ - planowane jest umieszczanie przy nasadzonych drzewach, krzewach
i innych roślinach tabliczek informujących o gatunku. W mini parku będą mogły
odbywać się zajęcia dla uczniów oraz stanowić źródło informacji dla wszystkich
odwiedzających to miejsce.
*Pola oznaczone gwiazdka będą publikowane na stronie www.krapkowice.pl,www.bo.krapkowice.pl

4. SZACO WANY PRZEZ W NIOSKODAWCĘ KOSZT ZADANIA I JEGO SKŁADNIKI
Należy uwzględnić wszystkie składowe części zadania oraz ich koszty. Dopuszcza się maksymalne

zwiększenie wartości zadania do 20% (po zrealizowaniu dokumentacji i wyłonieniu wykonawcy
zadania itp.) w stosunku do wartości określonej we wniosku).

Zadanje, któreeo środki na realjzację (po zrealizowaniu dokumentacji, wyłonieniu wykonawcy

