
1 Formulan zgloszeniowy 
1 20&poycji 1 dania do bud2etu obywatebkiego na 2017 mk. 

1. Tytul zadania (do 15 wyrazdw) 
Stworzenk Parku im. Katarzyny Kobro u zbiegu ul. Wojska Pobkiego, Al. Palki oraz ul. 
BI. Anastazego Pankiewicra (w sqsiedztwie Akademii Sztuk Piqknych w Lodzi) 

2. Lokalizacja zadania (nwner &id&, rodzaj wlasnodci I numy osiedla, do hikego ride@ dona dn'dka 
motna qrawdzit na mapce dosrgpnej pnez link nu srronie ~ l o 6 p U b u d z e ~ o b y w a t ~ O I  7) 
Zadanie realizowane hdzie w dzielnicy k6dF-Baluty u zbiegu ulic Wojska Polsklego, Atei 
Grzegorza Palki oraz ul. Bt. Anastazego Pankiewicza w bezpogrednim sqsiedztwie Akademii 
Sztuk Piqknych im. Wfadyslawa Strzemihskiego w lodzi (obqb 854, dzi&i 62/10, 62/15, 
62/16). Wnioskodawca jest Swiadom, 2 w stosunku do jednej z dziakk, na M6rej 
zlokalizowana ma zostaC ptzedmiotowa inwestycja (dziaka nr 62/15) nadal toczy s k  
postgpowanie majqce na celu uregulowanie stanu prawnego. Z inforrnacji otrzymanych 
z UML postepowanie w sprawie zamiany nbruchomo$ci stanowiqcej na chwilg obecnq 
whsno$C Skarbu Pabtwa a Miastem k6df ma zakohczyC sie w najblitszych tygodniach 
tj. przed zakoriczeniem procesu weryfikacji wniosk6w. 
Nieuregulowany stan prawny ww. dziaki stal si? powodem wycofania pnez Wnioskodawcg 
zadania z ubieglorocznej edycji budtetu obywatelskiego. 

3. Rodzaj zgiaszanego zadania: 

x PONADOSIEDLOWE [7 OSIEDLOWE (ivpisn ponitej nanq osiedlq) 

(w p n y p a h  braku, n w  osiedla uzupelnia Biuro dr. Partyypacji 
Spofecznej w Departamencie Kornunikocji @decznej i Zdrowia 

U q d u  Miasta t & i )  

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile Iawek, ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglgdnione (do 60 wyrazdw) 
Celem zadania jest stworzenie na istniejqcym obszarze Parku im. Katarzyny Kobro w 
sqsiedztwie bdzkiej Akademii Sztuk Piqknych. 
Projekt Parku przewiduje: wykonanie alejek o zr6inicowanej nawierzchni wok& istniejqcego 
zbiornika wodnego - stawu; 10 ~Swietlonych i wylotonych kostkq stanowisk 
przeznaczonych do ekspozycji obieM6w przestrzennych w tym rzefb i instalacji; ogwietlenie 
terenu (ok. 25 latarni oraz ok 39 punktdw Swietlnych stuzqcych wyeksponowaniu 
znajdujqcych siq na terenie Parku obiektbw); lawki (ok. 60) oraz kosze na Smieci; 
nasadzenia korespondujqce z ju i  istniejqca roSlinnosciq w tym dtzewa, krzewy, roie i rabaty 
kwiatowe. Powstanie taMe ponad 20 tys, m2 trawnik6w. 



5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

Slitadowe czqici zadania Koszty szacunkowe 

1. przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 30 000,OO zl 

2. wykonanie alejek parkowych o nawierzchni glinkowo- 
iwirowej (ok. 4000 m2) oraz o nawierzchni z plyt granitowych 
(ok. 2500 m2); place z kostki granitowej woks rzeib (ok. 100 
m2) 

3. wykonanie oswietlenia parkowego w tym latarnie parkowe 
(ok. 25 szt.) oraz oSwietlenia rzezb (ok. 39 punktow 
Swietlnych) 

4. zakup lawek (ok. 60 szt.) oraz koszy na Smieci (ok. 50 
szt.) 

I 
- - 

5. wykonanie nasadzeh w tym: ok. 50 drzew, 1200 krzewbw, 
1250 roz, 400 rabat kwiatowych oraz 20 000 m2trawnikbw I 


