
MINI PARK ODPOCZYNW, EDUKACJI PRZYRODNICZEJ 
I INFORMACJI HISTORYCZNO - TURYSTYCZNEJ 

DLA DZIECI, RODZIC~W I SENIOR~W 

2. Lokalizacja zadania (mmer &di, ralzaj wl-i i nume osiedl., do dockego nalej, dana diidka 
moina sprawdiik na mapce dostgpnej przez link na stronie www.lodzpvburte-obyw~W2017) 
Numer dzialki: 45012 
Wlakiciel: Gmina Miasto Lo&; Wladajqcy: U q d  Miasta Lodzi Depmtament Spraw 
Spdecznych, Wydziat Edukacji ul. Krzemieniecka 2B; Uiytkuj4cy: Szkda Podstawowa z 
Oddzialami Integracyjnyrni nr 11 1, ul. Jaracza 44/46; Osiedle: Sr6dmie~cie - Wschod 
3. Rodzaj zglaszanego zadania: 
X PONADOSIEDLOWE OSIEDWWE @psz pni2ej nazwg osiedk) 

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek; ile i jahch 
drzew ma zostai uwzglgdnione (do 60 wyrazhw) 
Stworzenie bezpiecnego (monitorowanego) Mini Parku dla kaidego lodzianina, bqkpgo 
miejscem odpoczynku, edukacji przyrodniczej i informacji historyczno-turystycnej w 
centrum miasta, wyposaibnego w stacjq meteorologiczng ahrowy globus, model ukladu 
stonecznego, zegar stoneczny, drogowskazy turystyczne (2), tablice informacyjne (2), 4awki 
(6),  stojaki na rowery (4), ohvietlenie (2), krzewy: rabaty kwiatowe, trawniki, alejki hirowe 
wraz z wyrernontowaniem wok& niego chodnikow i wypielqgnowaniem zieleni. 

5. Szacunkowe koszty brntto zadania: 

SkEadowe c q k i  zadania 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania 
chodnikow 

Koszty szacunkowe 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
zagospodarowania terenu pod Mini Park z wyposaieniem 
edukacyjnyrn oraz komunalnym (lawki, kosze, stojaki 
na rowery), utwardzenie terenu pod ciqgi piesze - alejki iwirowe 

15 OOOzl 

15 000 zl 

Zagospodarowanie Mini Parkow zieleniq niska (trawa, rabaty 
kwiatowe) i wysokq (krzewy: berberysy (4), tuje (20), 
trzrnieliny (20), derenie(6), golterie (4), tuje) 

Ogrodzenie Mini Parkow z furtkami 

Wykonanie alejek iwirowych w mini parkach 

7 50021 

14 OOOzl 



C 

Remont istniejqcych niskich murkbw wok& @w zieleni 

Wyremontowanie chodnikbw od strony u. J m z a  - 302 m2 

Wyremontowanie chodnika od strony POW - 229 m2 

Wyremontowanie wjazdu do szkdy - 60m2 (trylinka) 

Monitoring - 2 karnery 

Pielqgnacja istniejqcej zieleni w pasach zieleni - zasianie trawy i 
posadzenie laew6w 

Meble miejskie: lawki (6), kosze na Smieci (2) 

Klatka meteorologiczna duia o wyrniarach 100 cm x80 cm z 
podestem wmurowanym do gruntu z pelnym wypo&em 
(termometr, higrometr, barometr) 

Deszcmmierz 

Wiatromierz 

h o w y  model Ziemi - globus o &ednicy . . . z zarysami 
kontynentcjw, widocmymi phdnikami i rownole&dcami. 

Horyzontalny *gar slonecmy na postumencie 

Model ukladu sloneczuego opatrzony stosownymi tabliczkami z 
m a m i  kaidej z planet i jej podstawowymi danymi. 

Drogowskaz turystyczny, wskazujqcy kierunki i odleglosci do 
wa2nych miejsc w hdzi 

Tablice infomacyjne z treSciami historycznymi, przyrodniczymi, 

t u r y w c ~ y m i  

Oiwietlenie zamontowane na kianach budynku szkoly - 2 punkty 
04wietleniowe 

Stojaki dla rower6w - 6sztuk 

LACZNIE: 

10 00021 

106 00021 

80 00021 

21 000d 

20 00021 

10 000zl 

10 20021 

3 50021 

450 21 

180021 

3 00021 

2 50021 

3 00021 

1 50021 

4 50021 

5 00021 

4 20021 

348 150~1 


