
 
 
Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  

 
 

 
Prezydent Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
ul. Sikorskiego 3-4 
66-400 Gorzów Wlkp. 
 
 

Imiona i nazwiska wnioskodawców/ 
Nazwa wnioskodawcy 
 

Piotr zBora 

 #MojaBoraBora 

Adres Bora Komorowskiego  
66-400 Gorzów Wielkopolski 

Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, 

numer telefonu, e-mail) 

Piotr zBora 95445566 

mojaborabora@wp.pl 

OPIS ZADANIA  
(w tym w szczególności określenie obszaru działania, zakresu rzeczowego, rezultatów) 

ze wskazaniem odpowiednio: 
1) wkładu pracy społecznej wnioskodawcy (w tym liczby osobogodzin)* ; można 
dołączyć pisemne oświadczenia mieszkańców potwierdzające ich zaangażowanie  
w realizację zadania 
2) wkładu rzeczowego wnioskodawcy 
3) wkładu finansowego wnioskodawcy 
* Należy podać liczbę „osobogodzin”, czyli sumę godzin, które przepracują wszystkie 

zaangażowane osoby w ramach inicjatywy. Wartość pracy społecznej należy określić  

w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o podobnym charakterze (szacowana wartość tej 

pracy będzie inna w przypadku prostych prac fizycznych, inna zaś w przypadku zadań 

wymagających umiejętności eksperckich). 



 
Nasadzenie 10 drzew wzdłuż ulicy Bora Komorowskiego (linia oznaczona zielonym kolorem 
na planie sytuacyjnym), analogicznie do linii drzew po drugiej stronie ulicy.  

 
Działka (własność miasta): 
1.0002-81, Przeznaczenie w 
Studium 2015 (UCHWAŁA: 
XVII/175/2015), Zieleń inna 
(Kierunki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celem jest zwiększenie ilości zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców tracących 
wiele drzew w powodu wycinki związanej z przebudową DK22 bez żadnych nasadzeń 
zastępczych w rejonie.  
  
Celem dodatkowym jest aktywizacja mieszkańców dla prostego zadania sąsiedzkiego – 
nasady dostarczy miasto a mieszkańcy wykonają prace polegające na ich posadzeniu.  
 
Wkład pracy społecznej wnioskodawcy: 

• prace związane z pisaniem, obsługą wniosku, koordynacją działań – 20 
osobogodzin / 600 zł brutto 

• prace przygotowawcze tj. wykopanie dołów, zaprawienie, podlanie, zabezpieczenie 
palikami i wyłożenie mis korą – 20 osobogodzin / 1800 zł brutto 

• pielęgnacja i podlewanie (do czasu ujęcia pielęgnacji nasadzeń w zadaniach miasta) 
- 120 osobogodzin / 2400 zł brutto  

 
Wkład rzeczowy wnioskodawcy: 
 

• Sprzęt do podlewania – 200 zł brutto 

Wkład finansowy wnioskodawcy: 
 

• Woda do podlewania – 150 zł brutto 

Razem: 5200 zł brutto  
 

Założenia dla podlewania: (39 l) wody na tydzień na każdy 1 cal (25 mm) średnicy 
drzewa, 1 godzina tygodniowo na drzewo, 24 tygodnie, cena m3 wody 13zł 
 
 
 
 



 

 

 
Uwaga: lokalizacja alternatywna:  
działka (własność miasta): 1.0002-
33/15  
 

Możliwe jest wykonanie tego 

zadania w innej, wskazanej przez 

Miasto lokalizacji, będącej w 

bezpośredniej okolicy (Bora – 

Komorowskiego / Sosabowskiego 

/pętla Ustronie)  
Szacowane zaangażowanie  

rzeczowe Miasta  

brak 

Szacowane zaangażowanie  

finansowe Miasta  

• Sadzonki drzew kilkuletnich (10 

sztuk) – 3240 brutto  

• Paliki i kora – 800 zł brutto 

Razem: 4040 zł brutto 

Dane z uzyskane z informacji dla 

analogicznego zadania w 2021 - całość 

kosztów to ok. 5840 (3240 zł brutto za 10 

sadzonek klonu polnego wg analogicznego 

zadania, 2500-2700 zł brutto za prace 

przygotowawcze - tj. wykopanie dołów, 

zaprawienie, podlanie, zabezpieczenie 

palikami i wyłożenie mis korą).  

Szacowany całkowity koszt realizacji 
zadania* 
* Wartość zadania rozumiana jest jako suma 

wartości całego wkładu (finansowego, 

rzeczowego i osobowego) wszystkich 

partnerów w ramach zadania. 

 5200 + 4040 = 9240 zł brutto  

Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania 
(np. czy zadanie wymaga prac wstępnych, czy przygotowane zostały jakieś projekty lub 

dokumenty, czy powstał jakiś plan, czy zrobiono rozeznanie rynkowe, czy dokonano 

wstępnych uzgodnień, czy podjęte zostały jakieś prace przygotowawcze, itp.) 

 
Sprawdzono analogiczne nasadzenia w okolicy paru Górczyńskiego (działania miejskie w 
ramach 1. dnia wiosny), własność działek, opinie spacerujących. Po wstępnej konsultacji w 
BSR przyjęto koszty referencyjne dla analogicznego zadania z 2021 roku, uwzględniając 
prace po stronie społecznej, materiały i wypożyczenie sprzętu po stronie miasta oraz 
dodano w ramach planowania lokalizację alternatywną (ze względu na media ujawnione 
przy wstępnej analizie merytorycznej)  



 

Znaczenie zadania dla społeczności lokalnej 
(kto może skorzystać na realizacji zadania; ile osób; dlaczego zadanie jest ważne dla 

mieszkańców, itp.) Można dołączyć opinie i podpisy osób popierających inicjatywę (nie 

będących bezpośrednimi wnioskodawcami). 

 
Mieszkańcy nowych bloków wzdłuż ulicy Bora Komorowskiego (ok. 300 osób), spacerujący 

na linii Kombatantów – Ustronie (potoki pieszych związane z pętlą), działkowicze 

docierający pieszo do ROD Nowalijka. Posadzenie drzew docelowo zmniejszy niekorzystne 

oddziaływanie hałasu od strony ulicy, poprawi komfort spacerowania, przyczyni się to 

poprawy naturalnej retencji oraz będzie jednym z kroków do nasadzeń zastępczych w 

wyniku wycinki drzew wzdłuż ulicy Walczaka (inwestycja DK22).  

 

W przypadku powodzenia tak prostej inicjatywy lokalnej będzie możliwe jej powielenie w 

innych miejscach i zaangażowanie mieszkańców do odtwarzania zieleni miejskiej w ciągach 

spacerowych dzięki przygotowaniu wzorcowego wniosku modułowego. 

Sugerowany termin realizacji zadania  
Wiosna – lato 2021 (konkretny termin 

wynikający z uwarunkowań pogodowych i 

wskazań dla najlepszego okresu sadzenia 

wskazanego gatunku drzewa)  

 

Uwagi Wskazano jedną lokalizację alternatywną, 
dopuszczenie innych.    
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia spraw  

z zakresu inicjatywy lokalnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

Data i podpisy wnioskodawców   
 (19.04.2021, podpisano elektronicznie) 
 
 

 


