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ZGLOS PROJEKT
,

Nie ma placu zabaw na Twoim osiedlu? 

A może chodnik jest krzywy? 

Przydałaby się siłownia plenerowa w Twoim parku?

Nie ma na co czekać – weź długopis i spisz swoje pomysły!

ZAJRZYJ NA STRONĘ WWW.LODZ.PL/BO

POBIERZ WNIOSEK

OPISZ SWÓJ POMYSŁ. WYSTARCZY CI NA TO 15 MIN. 

o

o

o



JAK WYPELNIC WNIOSEK?
,

1. Nadaj nazwę swojemu pomysłowi – tj. TYTUŁ ZADANIA (pkt. 1).

2. Określ, w którym miejscu ma być zrealizowany projekt – np. jeśli 

chcesz nowy plac zabaw – określ, w którym parku miałby powstać lub 

np. w rejonie jakich ulic (pkt. 2).

3. Opisz, co ma być zrobione w ramach zadania (pkt. 4).

4. Określ, czy zadanie będzie ponadosiedlowe (czyli dla mieszkańców 

więcej niż jednego osiedla), czy osiedlowe – dla mieszkańców jednego 

osiedla.

5. Oszacuj (pkt. 5) – ile będzie kosztował Twój pomysł. A pomoże Ci 

w tym nasz CENNIK – dostępny na stronie budżetu obywatelskiego 

www.lodz.pl/bo , w zakładce Budżet Obywatelski 2018/2019.

6. Powinieneś też uzasadnić (pkt. 7) – dlaczego warto zrealizować Twój 

pomysł (np. w pobliżu nie ma żadnego placu zabaw, a na osiedlu 

mieszka dużo rodzin z dziećmi).

7. Jeśli Twój projekt dotyczy przestrzeni, która będzie zamknięta 

(np. szatni dla uczniów w szkole) – trzeba też wskazać dla kogo jest ten 

projekt i w jakich godzinach, czy dniach tygodnia przestrzeń będzie 

dostępna (pkt.8).

8. Jednym z ostatnich punktów jest zaznaczenie – do kogo 

w szczególności adresowany jest projekt (pkt 9.) – i tak, jeśli będzie 

to plac zabaw można zaznaczyć „dzieci" i „rodziny".

9. Ostatnim, równie ważnym elementem wypełniania wniosku jest 

wpisanie swoich danych do kontaktu (autorem wniosku może być jedna 

lub więcej osób) i ZEBRANIE MINIMUM 15 PODPISÓW – sąsiadów, 

znajomych, którzy popierają pomysł.

Co ważne!!! Każdy mieszkaniec Łodzi może złożyć więcej niż 
jeden projekt i podpisać się pod więcej niż jednym projektem.



GDZIE SKLADAC WNIOSKI?
,

Wniosek można przynieść osobiście do UMŁ. 

Poniżej lista miejsc, gdzie można składać wnioski:

ul. Zachodnia 47

al. Politechniki 32  

ul. Krzemieniecka 2b 

al. Piłsudskiego 100

ul. Piotrkowska 104

ul. Piotrkowska 110

ul. Piotrkowska 153

ul. Piotrkowska 175

ul. Sienkiewicza 5 
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Wniosek można też wysłać pocztą – na adres:
Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

albo mailowo na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl

KIEDY SKLADAC WNIOSKI?
,

Zaczynamy 12 lutego, ostatni termin na składanie wniosków to 12 marca 

(w przypadku wniosków przysyłanych pocztą – decyduje data stempla 

pocztowego).

Nie będą brane pod uwagę projekty dotyczące: 

        kolejnych stacji roweru miejskiego,

        przeprowadzenia ankiet, konsultacji, sond,

        budowy pomników.

O CZYM PAMIETAC?
,

,

o
o
o



________________________

PAMIETAJ!,

Wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane, 
jeśli dotyczą terenów należących do MIASTA. 

Jeśli nie jesteś pewien, czy miejsce, które chcesz zmienić należy 

do Miasta, sprawdź to na przygotowanej do tego celu MAPIE. 

Znajdziesz ją na stronie Budżetu Obywatelskiego www.lodz.pl/bo, 

w tegorocznej edycji, w zakładce MAPA WŁASNOŚCI TERENU.

Jeden projekt nie może dotyczyć kilku różnych inwestycji – np. nie mo-

żesz złożyć wniosku na wybudowanie dziesięciu boisk w mieście. 

Ale możesz złożyć dziesięć wniosków na każde z proponowanych 

przez Ciebie boisk.

o

o

BUDŻET OBYWATELSKI NIE JEST Z GUMY! MAMY 40 MLN ZŁ

Twoje pomysły nie mogą też przekroczyć określonych kwot – jeżeli nie 

wiesz, jaka kwota przypada na Twoje osiedle lub na zadania 

ponadosiedlowe  – sprawdź to na stronie www.lodz.pl/bo, w tegorocznej 

edycji  Budżetu, w zakładce  PODZIAŁ ŚRODKÓW.

MASZ JESZCZE WĄTPLIWOŚCI? CHCESZ ZADAĆ PYTANIE? 

DZWOŃ – 42 638 46 00 – Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ

KONTAKT

POWODZENIA
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