
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L010

DSR-BAM-IV.3020.15.010.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Sztuczna rzeka z bulwarami w samym centrum miasta - plac Komuny Paryskiej !!

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

S6-237/90, S6-237/88

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Fontanna – sztuczna rzeka 700 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 700 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Zróbmy sobie rzekę! Historia Lodzi pokazuje, że niegdyś płynących rzek w naszym mieście było wiele. Obecnie wszystkie
zostały zakopane, wyschły lub są bardzo wąskimi strumieniami. Dlaczego by nie realizować projektu stworzenia rzeki w
samym centrum miasta? Od ulicy Sienkiewicza mogłaby płynąć rzeka aż na sam środek placu Komuny Paryskiej a tam
stworzyć większą sadzawkę. Rzeka powinna być niemal plaska, bezpieczna – tak żeby można było po niej chodzić latem.
Płynąca powolnie rzeka da wytchnienie i możliwość schłodzenia turystom i pieszym, a zwierzętom i ptakom – możliwość
skorzystania z tak ważnej dla nich wody. Poza genialnym miejscem na wypoczynek (docelowo z plażą lub bulwarami
położone wzdłuż rzek), wspaniale odbijałaby najstarszy murowany kościół w Łodzi, Podw. Św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza -
wyjątkowy w łódzkiej skali zabytek! Na ten projekt mamy dostępny plac Komuny Paryskiej – położony zaledwie sto metrów
od ulicy Piotrkowskiej, na trakcie do dworca Fabrycznego i parku Sienkiewicza. Plac pozostaje zupełnie niewykorzystany,
zagospodarowany przez samochody oraz bezdomnych. Lokalizacja na trasie miedzy dworcem Fabrycznym a ul. Piotrkowska
po prostu nie może tak wyglądać! Inwestycja zrealizowana zostałaby w okresie do końca 2022 roku, kiedy zostanie oddany
bardzo duży parking wielopoziomowy po drugiej stronie ulicy – na Tuwima 12.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1: plac_komuny.pdf

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

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

[TAK] - 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.

[TAK] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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