
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S082WS

DSR-BAM-IV.3020.14.082.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Mini Park Wierzbowa: Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 2. Kontynuacja zadania z BO
2019/2020 wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla (https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa)

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

S2-96/69

DODATKOWE LOKALIZACJE

Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa – Pomorska - Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4,
6, 6D, 8), Pomorska (94,96, 96A). Nr działki: S2-96/69. Dzielnica: Śródmieście-Wschód.

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ
drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc
parkingowych, oświetlenia, małej architektury i
inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergolii na
śmieci,

10 000.00 zł

2. Odnowa chodników i budowa nowych ciągów pieszych 500 000.00 zł

3. Likwidacja nieużywanych lub zbędnych chodników 10.00 zł

4. Budowa zielonych parkingów, pokrytych trawą na
terenach ziemistych

10.00 zł

5. Wymalowanie linii parkowania na terenach betonowych 10.00 zł

6. Demontaż istniejaych pergolii i budowa nowych,
ujednoliconych o poprawionej funkcjonalności .

10.00 zł

7. Odnowa zieleni – drzew, krzewów,kwiatów i trawy 10.00 zł

8. Pozostałe prace związane z odnową osiedla wg koncepcji
z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla

10.00 zł

9. Tablica informacyjna 10.00 zł

ŁĄCZNIE: 510 070.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający układ drogowo-
chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz zmiany
lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla
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6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

Brak potrzeby

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1: MiniPark Wierzbowa - Rys. 4. Koncepcja dla całego osiedla.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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