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Numer identvf~kacyjny zadania, tzw. IL. 

(wpisuje Bum ds. Padycypacji Spokm$  w Departamencie Komunikji j i 1 0 /1// 5 Zdmwia Urzqdu Miasta Lodu] 

1. Tytul zadania (do 15 wyraz6w) 
Wyprowadtmy LMt z XIX wieku: 349 mieszkah - remont wsp6lnych balet i dociqgnigcie wody na podw6rka 

2. Lokallzacja zadania (numer du'aki, mdzaj lktasn&i i nazwg osiedla, do M6rego nalety dana dziaka motna sprawdzic 
na mapce dostqpnej przez link na stmnie www.l&.pubudzetieobywatekky2017) 
Zadanie ogdnomiejskii realizowane w 25 rozproszonych lokalizacjach. Lokalizacje proponowane przez wnioskodawc6w 
(Idtale miejskie na terenach miejskich): 6 sierpnia 45, Aleksandrowska 143, Brukowa 4, Do3( 39, Tpbacka 8, Grudziqdzka 6, 
Berlihskiio 15, Konstantynowska 36, Pogonowskiego 9a, Brz6ski 63, Malinowa 9, Piasta 11, Piasta 13, Plonowa 12, 
ffilihskio 258, R6tana 12, Rudzka 110, Rzgowska 32, Rzgowska 89, Siewna 4, Siewna 4A, Siewna 2, Siewna 214, Siewna 
6, Orkana 5. 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

x PONADOSIEDLOWE OSIEDLOWE (wpisz ponaej naaq  &la) 

(w pnypadku bmku, nanq  osiedla uzupelnia Bum ds. Padycypacji' 
Spokznej w Depadamencie Komunikacji Spokznej i Zdmwia 

U@u Miasta Lodzi) 

4. Krbtki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile ijakich dnew ma zostad uwzg@fnione (do 
60 wyrazdw) 

3600 miejskich lokali nie ma p r z y l p  do wody i WC. Mieszkahcy korzystajq z wspdnych toalet i uj@ ul i iych.  Celem 
projektu jest utworzenie w 25 podw6rkach kran6w z zadaszeniem oraz remont 25 wsp6lnych toalet WybraliSmy 
nieruchomoki z najwiqkszq li- mieszkah bez wody i toalety (w 25 budynkach jest ich 349, o l p n e j  powierrchni 10 000 
m2 - skorzysta ok. 1000 mieszkahc6w). 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

Skladowe a@ci  zadania I Koszty szacunkowe I 
Koszty remont6w wqdlnych lazienek i utworzenia zadaszonych kran6w na 
podw6rkach - zbiirczo dla 25 nieruchornoki. 


