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W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Wiecej miejsc parkingowych w centrum - ul Pomorska i Wschodnia

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Więcej miejsc parkingowych w centrum - ul. Pomorska i ul. Wschodnia.
 

WŁASNOŚĆ

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Własność Gminy Łódź i inny rodzaj władania

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Własność Gminy Łódź i inny rodzaj władania.
 

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Parkingów w Lodzi jest coraz mniej a poprzez program rewitalizacji znikają kolejne miejsca parkingowe. Parkingi nie musza
być jednak brzydkie i koniecznie wielopoziomowe – można przygotować parking „zielony”, który zarówno pięknie wygląda,
jak również daje zorganizowane miejsca parkingowe a przy okazji jest „mini skwerem”. Przepuszczalne zielone podłoże,
kilka drzew, mniejsze nasadzenia oraz bluszcz na siatce spowoduje, że ta przestrzeń stanie się przyjemnym dla oka
parkingiem. Przykładem takiego parkingu jest adres Fabryczna 17a i warto zrobić takie miejsce na Pomorskiej przy ul.
Wschodniej – notorycznie brakuje tam miejsc postojowych, zarówno na placu Wolności jak i wzdłuż ulicy Pomorskiej, gdzie
przyjeżdża wiele osób do pobliskich instytucji. Parking powinien być przygotowany pod względem dbania o zieleń i wodę w
mieście i mieć automatyczny system wjazdu / płatności (na kartę płatniczą lub gotówkę).

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Parkingów w Lodzi jest coraz mniej, a poprzez program rewitalizacji znikają kolejne miejsca parkingowe. Parkingi nie muszą
być jednak brzydkie i koniecznie wielopoziomowe – można przygotować parking „zielony”, który zarówno pięknie wygląda,
jak również daje zorganizowane miejsca parkingowe, a przy okazji jest „mini skwerem”. Przepuszczalne zielone podłoże,
kilka drzew, mniejsze nasadzenia oraz bluszcz na siatce spowodują, że ta przestrzeń stanie się przyjemnym dla oka
parkingiem. Przykładem takiego parkingu jest adres Fabryczna 17a i warto zrobić takie miejsce na ul. Pomorskiej przy ul.
Wschodniej – notorycznie brakuje tam miejsc postojowych, zarówno na placu Wolności, jak i wzdłuż ulicy Pomorskiej, gdzie
przyjeżdża wiele osób do pobliskich instytucji. Parking powinien być przygotowany pod względem dbania o zieleń i wodę w
mieście i mieć automatyczny system wjazdu / płatności (na kartę płatniczą lub gotówkę).

 

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. budowa zielonego parkingu 500 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 500 000.00 zł



Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Dokumentacja techniczna 15 000.00 zł

2. Nadzór inwestorski 12 000.00 zł

3. Tablica pamiątkowa BO 1 000.00 zł

4. Wymiana utwardzenia miejsc postojowych na płytę
ażurową z trawą 560m2x400zł

224 000.00 zł

5. Wymiana utwardzenia dojazdu do miejsc postojowych z
trylinki na kostkę 450m2x500zł

225 000.00 zł

6. Zieleń - żywopłot, drzewa 25 000.00 zł

7. Rezerwa inwestycyjna 50 000.00 zł

8. Parkomat 35 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 587 000.00 zł
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