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1. Tytul zadania (do 15 wyrazbw) 

Remont ul. Deotymy od ul. Broniewskiego do ul. Dabrowskiego 

2. Lokalizacja zadania (nurner cizialki, rodzaj wlasnoici i na-we osiedla, do krdrego nalezy dana dzialka 
mozna sprawdziC na mapce dostcpnej przez link na srronie www.lod~pubudzei_obywatelski~2OI7) 

Osiedle Choiny-Dabrowa (obreb G- 1 7 )  

dzialki: 53/6,53/9,47119,36137,2615,26/1 i 2613 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

- 1 ' '  X PONADOSIEDLOWE . . , .  OSIEDLOWE (wpirz poniiej namy osiedla) 

18 
(W przypadku braku, nazwe osiedla uzupelnia Biuro ds. Parpcypacji 

Spolecznej w Deparfamencie Komunikacji Spdecznej i Zdrowia 
Urzqdu Miasta todzi) 

4. ~ r b t k i  opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np ile tawek, ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglqdnione (do 60 wyrazbw) 

1. Na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Wyiszej po stronie zachodniej, poszerzenie chodnika 
o miejsca parkingowe (jak na zdjqciu nr 1, stan obecny zdjqcie nr 3; dzialka 5319) i ustawienie 
znaku zakazu zatrzymywania siq i postoju. 

2. Od ul. Wyiszej po stronie zachodniej do wjazdu do prywatnej szkdy 
K. Augustyniaka, wykonanie miejsc parkingowych z kostki azurowej, a za chodnikiem 
rekultywacja trawnika, wstawienie 3 lawek, ogrodzenie niskim plotkiem trenu (zdjqcie 
i mapka nr 2; dzialka 53/9), miejsce rekreacyjne; 

3. Budowa nowego chodnika przed posesjq Deotymy 5 (dzialka 47/19). 
4. Gimnazjum Nr 44 

- na skrzyzowaniu ulic Deotymy i Rydla (dzialka 36/37) pomalowanie pas6w na przejiciach 
dla pieszych i ich oznaczenie; 
- na ul. Rydla po stronie wschodniej ul. Deotymy przed skrzyzowaniem, zaloienie progu 
wyspowego wraz z oznaczeniem (dzialka 36/36); 
- wykonanie miejsc parkingowych z kostki aiurowej (dzialka 2615,2812,2814); 
- dwa stojaki na rowery przed szkolq (dzialka 36/32) 

5. Na dzialce 2613 budowa chodnika (6 1 mb w pasie drogowym) wzdluz ulicy wjazdowej na osiedle 
po stronie bloku ul. Dqbrowskiego 71/73. 



5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 

Skladowe czqkci zadania Koszty szacun kowe 
-- - 

I .  Remont ul. Deotymy od ul. Broniewrkiego do ul. Dqbrowrkiego. ObramowanJ 
I krawetnikami betonowymi najazdowymi. Zenvanie starych chodnikow,l 

pdozenie nowych po obu stronach ulicy oraz budowa nowego chodnika. 
Budowa nowych miejsc parkingowych z kostki betonowej. Budowa 
nowych miejsc parkingowych z kostki azurowej (w pasie drogowym). 
Odwodnienie ulicy oraz dogwietlenie chodnik6w - drugie ramie (490 m) 

2. Dokumentacja ulicy osiedlowej 

3. Parking z kostki przed blokiem ul Broniewskiego 56 a 

4. Chodnik przed blokiem ul. Deotymy 5 (80 mb) 120 m2 42 800 d 

5. Dokumentacja chodnika przed ul. Deotymy 5 I 12 000 zl 

6. Rekultywacja trawnika I 9 130 z4 
- - 

7. Ogrodzenie metalowe ok. 95 mb i 50cm wys. 4 410 21 

8. 3 lawki I 3 000 zl 

9. Parking z kostki aiurowej vis a vis gimnazjum 122 010 zi 

10. Prog wyspowy + 2 znaki drogowe 4 700 zl 

1 1 .  2 stojaki rowerowe przed szkolq 1 400 zl 
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