
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Czq4k C 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za zeoda autoraI6w dokonano nastepujqcych zmian 
(proszg uzupelnii ponizsze punkty wpisujqc, jeSli zajhie taka potrzeba, sformuiowania po zmianie): 

1. Tytui zadania 

Stary Tytui zadania: 

Nowy tytui zadania: 
,, Vlica Wierzbowa - przyjazna dla mieszkalicdw, pieszych, kierowcbw i rowerzystdw " 

2. Lokalizacja zadania 

Analogicznie do pierwotnego wniosku 

3. Czy zmiana w okreSleniu lokalizacji zadania wplywa na koniecznoS6 przypisanie zadania 
do innego jego rodzaju? (np. zmiany lokalizacji z osiedla X nu osiedle Y albo zmiany 
z zadania osiedlowego nu ponadosiedlowe; w przypadku takiej zmiany prosimy o pilny 
kontakt z Biurem ak. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzqdu Miasta Eodzi) 

x NIE (przejdi do pkt. 4) 

TAK (podaj namg kategorii zadania po zmianie) 

PONADOSIEDLOWE 

OSIEDLOWE ..... .. ............ ......... . . . .. ...... ........ 
(nazwa osiedla po zmianie lokalizacji) 

3. Krbtki opis zadania z jego elementarni skladowymi 

Zadanie polega nu estetyzacji ulicy Wierzbowej nu odc. od ul. Narutowicza do Placu Pokoju. 
W ramach zadania, naleiy dokonai remontu chodnikbw i kawqinikdw, rekultywacji 
zieleiicdw, nasadzeli krzewdw ozdobnych, wymiany latarni na nowe, montaiu lawek; koszy na 
Smieci, stojakbw rowerowych, barierek trawnikowych oraz budowy tzw. ,,mysich uszu"- 

' wysunietych wysepek zwiqkszajqcych widocznoii pieszych oczekujqcych nu przejicie przez 
ulicq. Dopuszcza siq zastosowanie elementdw spowolnienia ruchu dla samochodbw 
osobowych np. poduszek berliiiskich, pozwalajqcych nu przejazd autobusbw i autokardw. 

5. Eqczne koszty szacunkowe brutto zadania 

I SMadowe cqSci zadania Koszty szacunkowe brutto 

Remont chodnik6w i zjazdbw, obrzeky i krawqznik6w 380 000 

Rekultywacja zieleni i nasadzenia krzew6w wraz utrzymaniem 200 000 
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EMebleejskie, oiwietlenie, rnala architektura 

, . LACZNIE: 1 050 000 zl 

6.  Inne zmiany w zadmiu (iakie?) e3 ' " .+: ' 

...................................................... 
podpis i pieczeC osoby sporzqdzajqcej 


