
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

czese C 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za z ~ o d a  autorahw dokonano nastqujqcych zmian 
@rosze uzupelnid ponizsze punkty wpisujqc, jedli zajakie taka potneba, sformuiowania po zmianie): 

1. Tytul zadania 
- 
2. Lokalizacja zadania 
Park im. Marsz J. Pilsudskiego w todzi, dz. ewid. 3315 w obrqbie P-16 - przy gl6wnej 
alei p6lnoc-poludnie na terenie dawnego Lunaparku i planowanej zadaszonej scenie 

3. Czy zmiana w okreileniu lokalizacji zadania +a na koniecmoS6 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 ds. Partycypacji Spdecznej w Departamencie Komunikacji Spdecznej 
i Zdrowia Urzedu Miasta Eodzi) 

X NIE (przejd do pki. 4) 

[7 TAK (podaj nume Rategorii zadania po zmianie) 

PONADOSIEDLOWE 

OSIEDLOWE ................................................... 
( n m a  osiedla po zmianie lokulizacji) 

4. Kr6tki opis zadania z jego elementami skladowyrni 
Og6lnodostqpna i bezplatna t@nia solankowa w formie stylizowanej na orient 
o powienchni czynnej ok. 250 m2. 

5. Eyrie koszty szacunkowe brutto zadania 
Za zgodq Wnioskodawcy zmieniono szacowany koszt calkowity zadania na kwotq 
600 000,OOzl brutto w rozbiciu na poszczeg6lne cz@ci skladowe: budowa t@i 
(380 000 zl), dostawa solanki (12 000 zl), zagospodarowanie terenu wok61 t@ni 
(100 000 zl), lawki i kosze (50 000 zl), nadz6r inwestorski i inne prace niepnewidziane 
(28 000 zl), sporzqdzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji (30 000 zl). 
Zrezygnowano tame z tqini w formie zamku na necz stylizacji orientalnej dopasowanej 
do przyjqtej koncepcji zagospodarowania terenu po dawnym Lunaparku 
oraz zmniejszono zakres zadania o czq4C dotyczqcq animacji zaj@ na obiekcie. 

6. Inne zmiany w zadaniu (jakie?) 

W zalqczeniu: 
- protok61 z ustaleniami ze spotkania w dniu 09.06.2016 r. z Paniq Annq Wyplosz - 
Wnioskodawcq wniosku ID L0312, 
- notatka sluibowa z rozmowy telefonicznej z whv Wnioskodawcq z dnia 13.06.2016 r. 

E6&, dnia 13.06.201 6 r. 
podpis ipieczei osoby sporzqdzajqcej 



DOTYCZY: rozmowy telefonicznej z dniu 13.06. br. z Wnioskodawcq wniosku do #BOZO1 7 o ID LO312 - 
Paniq Annq V p f o s z  dotyczqcej modyfikacji kosztu catkowitego planowanego zadania. 

W dniu 13.06. br. okdo go&. 13:OO przeprowadzilem rozmowq telefoninnq z Wnioskodawcq wniosku 
do #BOZO17 o ID LO312 - Paniq Annq Wyploszl dotyczqcq modyfikacji kosztu calkowitego planowanego zadania 
pn. ,,B@atna og6lnodostepna tqinia solankowa zlokalizowana w miejscu 'Zamku Duch6w' w by- Lunaparkun. 

Pneprowa&ona rozmowa doslarczyla nastqpujqcych ustalefi: 

- podczas spotkania w sprawie przedrniotowego wniosku pominieto ustalenia &tynqce kosztu spoqckenia 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przewickianych do budowy tqini, 

- wobec powyiszego zaproponowalem wlqnenie dodatkowych 30000 zl w koszt calkowity zadania 
plzeznanonych na prace projektowe i kosztorysowe, na co Wnioskodawca wyrazil zgod~, 

- ostatennie oszacowany koszt calkowity zadania bedqcego przedmiotem wniosku wynosi 600 000 21. 

Na tym notatkq zakodnono i podpisano. 




