
1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 
Rozminowanie terenu na poligonie ,,Brus". 

2. Lokalizacja zadania (numer kialki, rodzaj wiasnoici i name osiedla, do ktdrego nulee dana dzialka 
motnu sprawkil. nu mapce dostepnej przez link nu stronie www.lodtp~udzei_obywatelski/2017) 
P13-1/20, P13-1/17, P13-1121 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz poniiej n m g  
osiedla) 

Ponadosiedlowe 
(w przypadku braku, nazwe osiedla uzupehia Biuro ds. Partycypacji 

Spdecznej w Departamencie Komunikacji Spdecznej i Zdrowia 
Urzedu Masta t o h i )  

4. Krbtki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zostai uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 
Projekt polega na rozminowanie terenu na bylym poligonie ,,Brusm. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

Skladowe czeici zadania Koszty szacunkowe 

Rozminowanie terenu 600 000 zi 



PROSIMY 0 WYDRUKOWANIE PUNKTOW 6 i 7 NA ODREBNEJ STRONIE 
6. Autorzy propozycji zadania i kontakt do nich (podane informacje sq tylko do wiadomoici 

Urzedu Miasta t o d z i )  
- 

Imie i namisko Dane do kontaktu Podpis* 

1. Piotr Trzebinski e-mail: pt33@02.p1 

nrtel.: 5 0 4 1 2  1 7  6 9 

2. e-mail: 

nr tel.: 

* Podpisujqc s i ~  oiwiadczam zarazem, t e  jestem mieszkancem miasta Lodzi. 

7. Lista mieszkancdw miasta todzi popierajqcych propozycje zadania do budietu 
obywatelskiego na 2017 rok (inrrych n i i  au torT  zadania): 

Wpisujqc sic nu lisle wyra2am rownoczeinie zgodq nu: 
I) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do wdrozenia budzetu obywatelskiego 

nu 201 7 rok, zgodnie i ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 
i 2281); wiem, ze podanie danych jest dobrowolne ora: ze mum prawo konboli przetwarzania danych, ktdre mnie 
dotyczq, prawo dostepu do treSci swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest P r e ~ d e n t  
Miasta todzi  z siedzibq w todzi, ul. Piotrkowska 104. 

2) ewentualnq modyfikacje, fqczenie z inn,vmi zadanianri albo wycofinie niniejszejpropozycji pnez jej autorow. 


