
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S083KA

DSR-BAM-IV.3020.14.083.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Kwiaty dla Śródmieścia. Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego trwa.

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

Obręb S-8, dz. 139/41, 139/42

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. Nowe nasadzenia bylin wieloletnich 50 000.00 zł

2. Rekultywacja zniszczonych siedlisk 10 000.00 zł

3. Domki dla awifauny i owadów 5 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 65 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Dzięki realizacji wniosku "Inwazja cebulic w pasażu Abramowskiego" nasadzono cebulice syberyjskie, żonkile, tulipany oraz
barwinek. Niestety podczas realizacji wniosku "Monitoring w pasażu Abramowskiego" część nasadzeń została zniszczona.
Należy odnowić nasadzenia i uzupełnić je. Ponadto na okrągłym placyku z rajskimi jabłoniami dokonać nasadzeń cebulic oraz
żonkili. W cienistych miejscach należy nasadzić hosty. Należy rezygnować z tulipanów, które wymagają wykopywania po
przekwitnięciu i ponownego nasadzenia jesienią w a to miejsce nasadzić żonkile. Hosty z kolei doskonale odnajdą się w
miejscach zacienionych. Domki dla ptaków i nietoperzy pomogą awifaunie odnaleźć bezpieczne miejsca do gniazdowania.
Domki dla owadów dadzą schronienie owadom zapylającym.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

[NIE] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[NIE] - 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.

[NIE] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
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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.

[NIE] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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