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W nawiązaniu do Państwa pisma nr R.0.466/V/AK/10 z dnia 18.03.2010r. w sprawie jw.
potwierdzam, że zadanie to może być rozpatrzone w ramach Programu inicjatyw lokalnych,
który realizowany jest przy partycypacji finansowej wnioskodawców.
Przystąpienie
do w/w
Programu
jest
dobrowolne,
następuje
na wniosek
zainteresowanych i wiąże się zarówno z akceptacją jego zasad oraz deklaracją partycypacji
w kosztach przygotowania i realizacji inwestycji, a także, w przypadku nieprawidłowego
wygrodzenia, zgodą na ewentualne przesunięcie ogrodzeń do prawnie wytyczonej granicy
terenu prywatnego. Aby wniosek został rozpatrzony przez Zespół ds. podziału środków na
inicjatywy lokalne pod kątem ujęcia w planie na dany rok budżetowy, winien być złożony
w terminie do 30 listopada b.r. Formularz wniosku wraz z obowiązującymi zasadami
dostępny jest na stronie internetowej www.wroclaw.pl lub w Wydziale Inżynierii Miejskiej
UM, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, p. 419.
Zaznaczam, że środki finansowe w ramach w/w Programu mogą uzyskać tylko te
inwestycje, które będą prowadzone na terenie stanowiącym własność Miasta. W przypadku
inwestycji drogowych wymagane minimum udziału wynosi 10%.
Odnośnie Państwa prośby związanej z podaniem kosztów realizacji inwestycji, co wiąże
się z ustaleniem kwoty partycypacji mieszkańców, wyjaśniam, że partycypacja Jest dopiero
określana po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim.
Szacunkowe koszty związane z realizacją inwestycji powinny być zawarte we wniosku
skierowanym do Zespołu ds. inicjatyw lokalnych. Mieszkańcy określają je we własnym
zakresie lub mogą zwrócić się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Zaznaczam jednak, że
są to koszty szacunkowe, które mogą ulec zmianie na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.
Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w tut. Wydziale pod nr telefonu:
(71) 777-74-08.
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