
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L017

DSR-BAM-IV.3020.15.017.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 64/14; Id działki: 106105_9.0001.64/14

DODATKOWE LOKALIZACJE

Szczegółowe lokalizacje przystanków pozostawiam do decyzji odpowiednich komórek - powyżej podaję przykładową
lokalizację: przystanki przy Legionów/Zachodnia

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. 1. konstrukcja wiaty przystankowej będąca osłoną dla
pasażerów (x4)

80 000.00 zł

2. 2. zintegrowany z konstrukcją wiaty zielony dach
retencyjny (x4)

20 000.00 zł

3. 3. zintegrowany z konstrukcją wiaty system
retencjonowania wody (x4)

30 000.00 zł

4. 4. zintegrowana z konstrukcją wiaty zielona ściana
będącą wypełnieniem trzech segmentów tylnej ściany
konstrukcji wiaty przystankowej (x4)

20 000.00 zł

5. 5. donica z roślinnością o wymiarach i gatunkach roślin
uzgodnionych gatunkowo ze specjalistami (x4)

30 000.00 zł

6. 6. dodatkowy pas roślin (pnących i suszoodpornych) za
przystankiem, uzgodniony co do rozmiaru i doboru
gatunkowego ze specjalistami (x4)

20 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 200 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

„Zielone ekologiczne przystanki w Śródmieściu” to specjalne stelaże obsadzone roślinami wieloletnimi, specjalnie dobranymi
do warunków miejskich, suszoodpornych. „Zielony przystanek" to dach roślinny i roślinne ściany z pnączy. Korzyści płynące z
takiego przystanku to: – wprowadzanie zieleni tam, gdzie jej najczęściej najbardziej brakuje; – poprawa mikroklimatu,
wilgotności i jakości powietrza, a w efekcie lepsze samopoczucie, zwłaszcza dla osób z chorobami układu oddechowego,
starszych i dzieci; – obniżenie temperatury nawet o 7°C (to o tyle ważne, że w słoneczny dzień dachy w tradycyjnym
przystanku rozgrzewają się nawet do 45°C). – zatrzymanie nawet 90% spadającego na dach przystanku deszczu (woda
będzie też gromadzona w skrzyni pod przystankiem i wykorzystywana do nawadniania pnączy na ścianie). – większa ochrona
ptaków, które nie są tak narażone na kolizję z szybą. Przykłady realizacji takiego projektu w Białymstoku ze źródeł
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internetowych ogólnodostępnych: https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia/dostawa-i-montaz-trzech-wiat-
przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-wraz-z-pielegnacja-posadzonych-roslin.html
https://24kurier.pl/ekurier-archiwum/zielone-przystanki-dla-szczecina/ https://www.bip.bialystok.pl/postepowania/zamowienia
/dostawa-i-montaz-trzech-wiat-przystankowych-na-terenie-miasta-bialegostoku-do-zadania-zielone-przystanki-wraz-z-
pielegnacja-posadzonych-roslin.html

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

iwona.morawska@partiazieloni.pl

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1: zielony-przystanek-fot.-UM-Bialystok.jpg

Załącznik 2: zieloneprzystanki_przykład.jpg

Załącznik 3: zal_nr_1_szczegolowy_opis_14_05_2019.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.

[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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