ZGŁOSZONY PROJEKT:
Nazwa projektu: BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI
Numer projektu: 15
Typ projektu: ZIELONY - ułatwiający adaptację miasta do zmian klimatu ( do: 250 000 zł brutto )
Lokalizacja projektu - dokładny adres: UL. GOLFOWA 1, 58-500 JELENIA GÓRA
Lokalizacja projektu - numer geodezyjny działki: 133, 145, 180, 181, 209
Skrócony opis projektu:
BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WÓD OPADOWYCH, POPRAWA I TWORZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI

Pełny opis projektu:
Budowa zbiorników retencyjnych jest bardzo ważnym i potrzebnym działaniem wspomagającym naturalne środowisko,
szczególnie teraz gdy coraz częściej borykamy się z częstymi okresami suchymi, bez opadów deszczu. Woda opadowa i po
śniegowa, nie zatrzymana w okresie występowania przepada bezpowrotnie. Tworząc zbiorniki retencyjne wspieramy naturalne
środowisko które generuje złożoną bioróżnorodność. Takie enklawy naturalnego środowiska są domem dla różnych zwierząt i
roślin. Planowany zespól małych zbiorników retencyjnych to również element naturalnego krajobrazu. Planowane zbiorniki
retencyjne będą zlokalizowane na terenie powstającego Społecznego Pola Golfowego, które w założeniu ma charakter
parkowy.

3. KOSZTY SKŁADOWE PROJEKTU:
opis

koszt brutto zł

1. Zbiornik nr 1

30 000.00 zł

2. Zbiornik nr 2

30 000.00 zł

3. Zbiornik nr3

20 000.00 zł

4. Zbiornik nr 4

20 000.00 zł
ŁĄCZNIE:

100 000.00 zł

4. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:
opis

typ, wielkość

[ X ] Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Jelenia Góra, ww. materiałów, posiadam prawa
pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub na stronie
jeleniagora.pl. Publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do
utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym opracowanie i modyfikację, ww.
materiałów w celu publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleleniagora.pl. W przypadku wystąpienia osób
trzecich przeciwko Miastu Jelenia Góra lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony jbo.jeleniagora.pl lub
jeleniagora.pl z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją ww.
materiałów na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia
wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Jelenia Góra lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie
stron jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl poniosły..

5. LISTA POPARCIA: PAPIEROWA
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6. WYMAGANE ZGODY:
[ X ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury
Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, w tym publikacji wniosku na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub
jeleniagora.pl.

