Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola
wprowadzonego Zarządzeniem NR OR-I.0050.256.2015
Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2015r.

FORMULARZ OGŁOSZENIA ZADANIA
Budżet Obywatelski w Opolu
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko/ nazwa
Towarzystwo Przyjaciół Komunikacji Miejskiej
Adres
ul. Tatrzańska 26/1, 45-217 Opole
Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)
kontakt@tpkm.opole.pl
2. PODSTAWE INFORMACJE
Nazwa zadania
Rewitalizacja autobusu Ikarus 280.26 (nr boczny 401) na autobus historyczno-zabytkowy

Lokalizacja zadania (wyłącznie na działce stanowiącej własność miasta Opole*)
n/d
Szacowany koszt zadania

3. OPIS ZADANIA
Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działanie, które będą podjęte przy
jego realizacji maks. 400 wyrazów
W ramach tego zadania planuje się przeprowadzenie generalnego remontu ponad trzydziestoletniego
autobusu przegubowego marki Ikarus i przystosowanie go do pełnienia roli autobusu historycznozabytkowego. Autobusy Ikarus zostały wycofane przez MZK Sp. z o.o. w Opolu ze służby liniowej w
grudniu 2013r. Jeden egzemplarz pozostawiono z myślą o jego zachowaniu dla przyszłych pokoleń.
Niestety ze względu na brak środków finansowych, w chwili obecnej jego remont nie jest planowany
przez Spółkę i pojazd niszczeje na zajezdni. Pojazd należy przywrócić do stanu, w jakim został
wyprodukowany, nie wykonując modernizacji do stanu nowoczesnego.
4. UZASADNIENIE
Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na który odpowiada
zadanie i uzasadnić, w jakim sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego
problemu, max 200 wyrazów.

Realizacja zadania pozwoli ocalić ostatni egzemplarz autobusu marki Ikarus, jaki posiada MZK Sp. z
o.o. w Opolu i tym samym zachować historyczne dziedzictwo opolskiej komunikacji miejskiej.
Odrestaurowany pojazd z pewnością byłby wielką atrakcją zarówno dla mieszkańców Opola, jak i
osób odwiedzających Opole. Można go wykorzystać do przewozu pasażerów podczas szeregu imprez
organizowanych w mieście – Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, Dni Opola, itp.

5.DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (nieobowiązkowe)

Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp..

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133,
poz. 883, z późn. zm.) wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do głosowania nad zadaniami

Data i podpis

Opole, 26.06.2015r.

