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Brak mozliwościrealizacji pĄektu z tlw agi na niezgod nośćz Miej scowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Działka w ark. 35 nr 205 MPZP
oznaczona syrńolem 23.63 b ZP stanowi teren - zieleni izolacyjnej z
nakazem utrzy mania p ow ierzchni b iolo giczn e1 czy nnej na c o najmn iej 9 0%
powierzchni.

(projekt osiedlowy)

Projekt OgólnomĘsk7

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta ZamośćRozdział
2 § 2 pkt 3, ze środków BO mogą byó finansowaneprojekty inwestycyjne i
remontowe naLeżące d,o zadńwłasnych miasta.

"System wideo - mappingu
do tworzenia
multimedialnych

Mapping to pĄekcja multimedialna, audiowizualny pokaz, performance
na wyświetleniu statycznego obrazl lub animacji na
prawdziwymtrojwymiarowym obiekcie takim jak: budynek, samochód czy
elementy scenografii. Dzięki projekcji multimedialnej obejmującej takie
efekty specjalne jak znieniające się cienie na obiękcie, poruszające się
elementy architektury, zmiany kolorów, ruchome elementy oświetlanego
pĄektorem obięktu, można tworzyć u widza subiektywne odczucie iluzji
np. walącego się budyŃu, poruszającego się samochodu czy
podświetlającychsię krawędzi obiektu. Tym multimedialnym pokazom
animacji 3D towaruyszą często specjalnie skomponowana ściezka
dżwiękowa z ęfektami czy możliwośćinterakcji z uĄĄkownikami jak
reakcja na głos czy gest widzów.
Miasto nie posiada odpowiednich słuzb do utrzymywania urządzeń.

Proj ekt Ogólnomiej ski/

anowi miej sce, gdzie mieszkańcy mo gą spac erować
na jedynym miejskim placu zabaw na
Osiedlu Partyzantów dostępnym dla wszystkich mieszkańców Zamościa.
Likwidując go pozbawimy dzieci możliwościbezpiecnlej zabawy. Ponadto
wniosek obejmuje tereny dawnego cmęntatza zydowskiego, zgodnie ze
stanowiskiem Komisji Rabinicznej ma on status ziemi świętej.ZakaĄe się
jakiejkolwiek zabudowy, rozbudowy lub naruszania struktury ziernl na
cmentaran.

kompoąlcji, animacji i
efekńw specjalnych na
obiektach
architektonicznych'

ą.

"Utworzenie "parku
pamięci" pod nazwq uPark
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p o m nikiem up am iętniajqcym
miejsce po cmentarzu
żydowskim"
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