
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) P014KO

DSR-BAM-IV.3020.10.014.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Uporządkowanie terenu - Koziny - Pietrusińskiego 33-35

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-POLESIE; Numer działki: 420/1; Id działki: 106104_9.0007.420/1

DODATKOWE LOKALIZACJE

P7-420/1 P7-421

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Polesie - Koziny ( 494 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Praca firmy sprzątającej i zieleni miejskiej 20 000.00 zł

2. Inspektor nadzoru + projekt 4 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 24 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Porządek od ulicy do muru cmentarza. Uporządkowanie drzewostanu poprzez wycięcie pochyłych i suchych grożących
upadkiem drzew. Usunięcie niepotrzebnych krzewów i uporządkowanie ich. Posprzątanie terenu ze śmieci i wszelkich
zalegających nieczystości. Zlikwidowanie resztek studni i pozamiatanie, pograbienie i ewentualne zasianie trawy lub
krzewów ozdobnych. Od przeszło 20 lat teren nie był sprzątany i był wykorzystywany przez element i używających narkotyki
i alkohol.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1: TapScanner 05-11-2021-18.21 (1).jpg

Załącznik 2: TapScanner 05-11-2021-18.23.jpg

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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