
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S080KA

DSR-BAM-IV.3020.14.080.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Fontanna wraz z instalacją świetlną w pasażu Rubinsteina.

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Katedralna; Numer działki: 89/17; Id działki: 106105_9.0006.89/17

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Śródmieście - Katedralna ( 737 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Fontanna Rubinsteina 150 000.00 zł

2. Instalacja świetlna 50 000.00 zł

3. System nagłośnienia dostosowany do fontanny 50 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 250 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Łódź, pomimo swej nazwy, ma zdecydowane problemy w elemencie niebieskiej gospodarki. Dośc mocno odczuwalny jest
brak dużego zbiornika wodnego lub rzeki, a szczególnie braki te uwidocznione są w centrum, które potrzebuje zarówno
nowych nasadzeń, jak również miejsc do złapania oddechu i ochłody w upalne dni. Dotychczas w naszym mieście powstał
pomnik Artura Rubinsteina i mural z jego wizeruneki, a teraz przyszedł czas na fontanną. Jednakże, niech to nie będzie
zwykła fontanna, lecz taka, która oprócz estetyzacji tkanki miejskiej oraz wytchnienia w gorące letnie dni, daje jeszcze od
siebie element kulturowy. Składany projekt zakłada utworzenie fontanny z pomnikiem w kształcie fortepianu, który
dodatkowo będzie wyposażony w system nagłośnienia i będzie odgrywał weekendowo owoce twórczości Artura Rubinsteina.
Pasaż Rubinsteina znajduje się w najbardziej turystyczno-restauracyjnej części Piotrkowskiej, dzięki czemu bywalcy łódzkich
ogródków będą mogli wypoczywać przy muzyce pochodzącego z Łodzi pianisty. Fontanna w zamyśle, miałaby zostać
wzbogacona o różnokolorową instalację świetlną, która oddawałaby muzykę w koloroach, a projekt miałby utrwalać
wizerunek Łodzi jako miasta światła.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

Arkadiusz Mazanowski

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.
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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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