
A d a  Forrnularz zgloszeniowy / 
zadania do budietu obywatelskiego na 2017 rok. 

1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 
Remont ul. P6lnocnej na odcinku ul. Sterlinga do ul. h6dtowej z wykorzystaniem mieszanki 
mineralno-bitumicmej z dornieszka, granulatu gumowego. 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, ro&aj wlasnoici i nazwe osiedla do krdrego naleky dana &iatka 
moi?na spraw&iC nu mapce dostepnej przez link nu stronie www.lodzpvbudzet_obywafeIskV2017) 

U1. P h o c n a  
3. Rodzaj zglaszanego zadania: 
n 

U PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz poniiej nmwq osiedla) 

(w przypadku braku, Mzwe osiedla uzupeinia Biuro ds. Parfycypacji 
Spdecznej w Departamencie Komunikacji Spdecznej i Zdrowia 

Umdu  Miasta Eodzi) 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zostai uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 
Zadanie ma polegak na remoncie calej konstrukcji jezdni ul. Pdnocnej z wykorzystaniem 
innowacyjnej mieszanki mineralno-bitumicmej z domieszkq granulatu gumowego. Remont 
swym zakresem ma r6wnie2: obejmowak wymianq krawqinik6w drogowych, opaski wzdluk 
jezdni strona phdniowa, rozbi6rkq i wykonanie nowych zatok autobusowych wraz z 
wymianq nawierzchni na przystankach, wymiane wtazow oraz regulacjq wysokoSciowq 
studzienek sanitarnych, wodociqgowych, regulacjq wpust6w studzienek Sciekowych, 
wymiana oznakowania pionowego oraz odtworzenie omakowania poziomego. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 
I I 

I Skladowe czeici zadania I Kosztyszacunkowe 

- rozbi6rka staraj konstrukcji jezdni, korytowanie, profilowanie podlota, demontat starych 
kraw~tnik6w wraz z opaskq, demontat starego oznakowania pionowego, rozbi6rka zatok ZI 
autobusowych o m  nawiemhni na plzystankach autobusowych. 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni dla KR 5-6 tj. stabilizacja 5MPa, podbudowa z 
tlucznia kamiennego, podbudowa asfaltowa, warshva wi-ca, wantwa ScieraIna z dodatkiem 
granulatu gumowego, wykonanie nowych zatok autobusowych z betonu C35145, wymiana zl 
uawierzchni na pllystankach autobusowych 

- - - - 

- monta2 krawptnik6w drogowych 20x30, wykonanie nowej opaski jezdni, montat obrzeZy 
chodnikowych 8x30, regulacja wysokoSciowa oraz wymiana wlaz6w studni sanitarnych i 
kratek studzienek Sciekowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, zl 
rekultywacja zielefic6w. 

LL$CZNIE: 2 000 000 zl 


