
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L011

DSR-BAM-IV.3020.15.011.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Wiecej miejsc parkingowych w centrum - ul Pomorska i Wschodnia

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Numer działki: 190/1; Id działki: 106105_9.0001.190/1

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. budowa zielonego parkingu 500 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 500 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

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).

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”:

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

[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.
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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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