
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L016

DSR-BAM-IV.3020.15.016.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Zielone szklaki Łodzi Etap I Szlak pieszo-rowerowy fabrykantów widzew-centrum

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Stary Widzew; Numer działki: 130/8; Id działki: 106106_9.0026.130/8

DODATKOWE LOKALIZACJE

W I etapie inwestycja objęłaby cały obszar starego torowiska od Księżego młyna, poprzez Park nad Jasieniem do ul.
milionowej. W kolejnym etapie szlak mógłby być przedłużony od torowiska w parku nad Jasieniem w stronę ul. Piłsudskiego
poprzez tereny zielone przy ul. Paryskiej oraz w drugą stronę od ul. Milionowej poprzez nieurzytki do ul. Przybyszewskiej i
dalej w stronę Parku Podolskiego.

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Prace projektowe i budowlane 2 000 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 2 000 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Zielone szlaki Łodzi. Projekt wpisujący się w wizję rozbudowy i łączenia terenów zielonych w mieście. Tworzone zielone szlaki
łączyłby miejskie obszary zieleni i główne miejsca rekreacji w Łodzi. Szlaki zarówno miałby funkcje dróg rowerowych jak
pieszych szlaków w wygodny i bezpieczny sposób łączących główne punkty Łodzi jak również stanowiłby element ścieżek
edukacyjnych i turystycznych. Mimo gęstej zabudowy istnieje możliwość stworzenia w Łodzi takich szlaków, przykładem jest
możliwość wykorzystania do tego celu torowisk i nieużytków oraz parków i dróg publicznych. Pilotażowym projektem może
być wykorzystanie starego torowiska które stworzyłby szlak łączący park Źródliska (CENTRUM) z Parkiem Nad Jasieniem oraz
ul. milionową (WIDZEW). Docelowe ten szlak w łatwy sposób mógłby być przedłużony do Parku Baden Pawella a w drugim
kierunku do Parku Podolskiego.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

Brak opinii

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Łukasz Rybowski

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
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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.

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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