
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L008

DSR-BAM-IV.3020.15.008.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

CUD W ŁODZI! ZMIENIAMY PARKING W ZIELONY SKWER. REKULTYWACJA NIECZYNNEGO PARKINGU PRZY UL.PRZEDŚWIT.

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

G26-317/76

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Zdjęcie płyt parkingowych- teren 120 metrów kw. 6 000.00 zł

2. Rekultywacja gruntu 2 400.00 zł

3. 6 drzew ozdobnych/kwitnących/ miododajnych 6 000.00 zł

4. 15 krzewów owocujących/pożywienie dla ptaków 750.00 zł

5. Zasianie trawnika 1 500.00 zł

ŁĄCZNIE: 16 650.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Projekt obejmuję likwidacje nieczynnego parkingu przy ulicy Przedświt, wzdłuż obiektu Konwentu Bonifratrów. Parking został
zamknięty z powodu naruszenia podczas realizacji praw własności gruntu. Celem projektu jest odtworzenie zielonego terenu
w tym miejscu. Obejmie on zdjęcie płyt parkingowych, rekultywację ziemi, zasianie trawnika , zasadzenie 6 niskich drzew
ozdobnych, kwitnących i miododajnych oraz 15 krzewów owocujących i dających pożywienie dla licznych w okolicy ptaków.
Teren rozciąga się wzdłuż często uczęszczanego przez łodzian ciągu pieszo-jezdnego, obok przychodni i bloków. Jego
rekultywacja przyczyniłaby się do poprawy estetyki miejsca , walorów przyrodniczych osiedla i poprawiłaby komfort życia
okolicznych mieszkańców. Odpowiedni dobór gatunków roślin kwitnących i owocujących wpłynąłby pozytywnie na rozwój
bioróżnorodności w tej okolicy. 

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

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.
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[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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