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
Utworzenie przystanku komunikacji miejskiej na al. „Solidarności”.

Lokalizacja zadania (wyłącznie na działce stanowiącej własność miasta Opole*)
Al. „Solidarności” przy skrzyżowaniu z ul. Koszalińską
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
Proponuje się utworzenie nowego przystanku komunikacji miejskiej na al. „Solidarności”, w rejonie
skrzyżowania z ul. Koszalińską, w kierunku al. Witosa. Przystanek służyłby mieszkańcom os. Malinka
– tej jego części, położonej bliższej zachodniego odcinka al. „Solidarności”. W kontekście utworzenia
w 2015 roku nowego przystanku „Al. Solidarności-Koszalińska” w kier. centrum, uruchomienie
przystanku w kierunku przeciwnym jest rzeczą szczególnie pożądaną.
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.
Obecnie odległość między przystankami „Pużaka-Rondo” i „Al. Solidarności” wynosi ok. 1 km.
Powoduje to, że mieszkańców osiedli przy ul. Koszalińskiej, al. „Solidarności” i Krzemienieckiej dzieli
od najbliższego przystanku odległość bardzo mało atrakcyjna i zniechęcająca do korzystania z
komunikacji miejskiej. W kontekście rozwoju osiedla Malinka proponuje się utworzenie dodatkowego
przystanku „Al. Solidarności-Koszalińska”, którego brak – po utworzeniu w 2015 roku nowego
przystanku „Al. Solidarności-Koszalińska” w kier. centrum – jest wyjątkowo boleśnie odczuwalny przez
pasażerów.

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.

