
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
2021/2022

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L007

DSR-BAM-IV.3020.15.007.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Miejskie cmentarze - 1 krok ku ekologii. 12 regałów przy wejściach na cmentarze, umożliwiających mieszkańcom ponowne
wykorzystanie szklanych zniczy.

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

--

DODATKOWE LOKALIZACJE

Cmentarze: "Zarzew", "Szczecińska", "Doły"

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. 12 regałów metalowych, zewnętrznych, otwartych 18 000.00 zł

2. 12 tabliczek informacyjnych 1 200.00 zł

3. Montaż 3 600.00 zł

ŁĄCZNIE: 22 800.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Celem zadania jest umieszczenie 10 regałów metalowych, zamontowanych na stałe, obok wejść na komunalne cmentarze:
„Doły”, ”Szczecińska” i „Zarzew”. Regały stanęłyby wewnątrz cmentarzy, za bramami, przy głównych alejach. Oznaczone
byłyby odpowiednimi tablicami informacyjnymi.,np. „ NIE POTRZEBUJESZ NADMIARU SZKLANYCH ZNICZY? ZOSTAW JE TUTAJ.
MASZ WŁASNY WKŁAD I CHCESZ UŻYĆ PONOWNIE SZKLANY ZNICZ? ZABIERZ GO WŁAŚNIE STĄD. OGRANICZAJĄC ILOŚĆ
ZAKUPÓW I ŚMIECI DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ TWOICH DZIECI.” Projekt ma na celu edukację społeczeństwa, wspieranie postaw
proekologicznych i ograniczenia nadmiernej konsumpcji, której efektem jest zalew śmieci wokół nas. To pierwszy krok do
zmiany sposobu użytkowania łódzkich cmentarzy i sposobów kultywowania pamięci o zmarłych, które to w naszym kraju
oparte są niestety na wykorzystywaniu sztucznych kwiatów i nadmiernej ilości zniczy. Elementy tego kultu szybko ulegają
„zużyciu” i zniszczeniu, nie nadają się do przetworzenia i nie są praktycznie segregowane. Wytwarzamy w ten sposób tysiące
ton śmieci, co można by było zdecydowanie ograniczyć, edukując społeczeństwo i zachęcając łodzian do powrotu do
wykorzystania na cmentarzach świeżych kwiatów i minimalnej ilości świec. Propagowanie tego wyłącznie w aktualnościach
na stronach internetowych UMŁ w przeddzień święta 1 listopada raz do roku - to nieco zbyt mało jak na możliwości
Departamentu Ekologii i Klimatu.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

zielono.cdn@onet.eu
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8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

[NIE] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[NIE] - Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in.
autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.

[NIE] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony
www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją
Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich
kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony
internetowej www.lodz.pl/bo poniosły.

[NIE] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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