Projekt 4 (ogólnomiejski): Budowa miejskiej przystani
Projekt 7 (Rejon 3): Zielona Plaża nad Odrą

Wrocławski
Budżet
Obywatelski

Rzeka

publiczny slip do wodowania łodzi
nabrzeże dla małych jednostek
wypożyczalnia łodzi

Wypoczynek
Projekty WBO 2016 nr 4 (ogólnomiejski) i nr 7 są powiązane ze sobą
i dotyczą urokliwego miejsca nad Odrą na Biskupinie. Jest tam duża zatoka
i łąki nadbrzeżne, z których chętnie korzystają mieszkańcy.
Niestety teren jest zaniedbany, częściowo zarośnięty dziką roślinnością.

plaża trawiasta i leżaki
miejsca na piknik, grilla i ognisko
siłownia plenerowa i boisko do siatkówki
kontenery na śmieci i zaplecze sanitarne
oświetlenie terenu

Chcemy uporządkować zieleń, zbudować plażę, miejsca piknikowe, tereny rekreacyjno-sportowe wyposażone
w niezbędne urządzenia. Zadbamy o oświetlenie, zaplecze sanitarne, pojemniki na odpady itp.

Zatoka to wspaniały, bezpieczny akwen, także dla początkujących wodniaków. Dla jej lepszego wykorzystania
(funkcjonuje nad nią Harcerski Ośrodek Wodny „Stanica”) konieczne jest wykonanie profesjonalnego odcinka nadbrzeża
ze slipem do wodowania łodzi. Powstanie wtedy Publiczna Miejska Przystań, którą będzie można dalej rozbudowywać,
z wypożyczalnią łodzi, miejscami cumowania, usługami itd.

Decyduj
o zmianach
wokół siebie!

JAK GŁOSOWAĆ?






Głosowanie rozpoczynamy 30 września o 12.00. Głos można oddać elektronicznie lub na kartach do głosowania, w godzinach pracy czterech Centrów
Obsługi Mieszkańca i dziewięciu filii Biblioteki Miejskiej. Głosowanie potrwa do 10 października. UWAGA: głosować mogą już 16-latkowie.
Głosować będzie można jednorazowo, na maksymalnie 4 projekty: 2 ogólnomiejskie (bez względu na kwotę) i 2 rejonowe (jeden duży do 750 tys. zł
i jeden mały do 250 tys. zł). Głosując na projekty rejonowe, głos można oddać na dwa projekty z różnych rejonów, przy czym nie ma znaczenia,
w jakim rejonie mieszkamy.
Każdy głos oddany elektronicznie będzie trzeba potwierdzić hasłem SMS-owym, przy czym z jednego numeru mogą głosować maksymalnie 3 osoby.
To nowy sposób dotyczący uszczelnienia systemu głosowania.
Karty do głosowania będą dostępne w 13 punktach miasta (przy urnach) lub do pobrania ze stron WBO.
Wyniki głosowania zostaną podane do końca października 2016.

Szczegóły: www.OdraDlaWroclawia.pl + facebook.com/OdraDlaWroclawia

