
obywatelskiego na 2017 rok- 

ej w Departamencie Komunihcj 

1. Tytul zadania (do 15 wyrazbw) ,,Woonerf-podwbnec miejski dla Racjonalizator6w". 

2. Lokalizacja zadania (numer dzialki, rodzaj wlasnoici i n m g  osiedla, do ktdrego nalety dana dzialka 
motna sprawdzid nu mapce dostgpnej przez link nu stronie www.lodz.pvbudzei_obywateIskr;/2OI 7) 

Ulica Racjonalizatorow (caia) . 
Nurnery dziaiek, na kt6rych ma by6 realizowane zadanie 
412 12,411 52,2/1,4/97,4/206,4/207,4/205,4/86,4/2 1 1. 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE [7 OSIEDLOWE (wpisi poni2ej n a u p  osiedlu) 

(W pnypadku bruku, awe osiedla mpelnia Biuro ds. Partycypacji 
Spdecnej w Departamencie Komunikacji Spdecznej i Zdrowia 

Utqdu Miasta todr i )  

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile lawek, ile i jakich 
drzew ma zostaC uwzglgdnione (do 60 wyrazbw) 
,,Woonerf-podwbrzec miejski dla Racjonalizatorow" to projekt rewaloryzacji zaniedbanego 
bahckiego podw6rka. U1. Racjonalizatorciw po zmianie w ,,podw6rzecW ma szanse stab siq 
wysokiej jakoSci przestrzeniq publicznq atrakcyjnq dla mieszkahc6w - przestrzeniq godzqcq 
funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe oraz komunikacyjne, a takke zwiekszajqcq 
bezpieczenstwo pieszych i cyklist6w. W rarnach inwestycji pojawiq sie iawki , stojaki 
rowerowe oraz zostanie przywr6cona zielen wysoka i niska z elementarni podSwietlajqcymi 
drzewa. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 
--- - 

Skladowe czeici zadania Koszty szacunkowe 

Rozbi6rka stanu istniejqcego (ok.2250m2) 50 OOOzl 
- 

Budowa powierzchni utwardzonej z kostki betonowej z 
podbudowq i stabilizacjq (ok.2250m2) 

530 OOOzl 

Zalozenie zielelic6w, nasadzenie drzew ( I  I sztuk), posadzenie 
krzew6w (ok.400sztuk) 

50 OOOzl 

I Lawki, stojaki rowerowe, latarnie, podSwietlenie drzew, 
separatory, odwodnienie, projekt.. . I 

LACZNIE: I 900 OOOzl I 



Racjonalizatorow 4 

-- 

Przodownikow Pracy I 

Racjonalizatorow 2 

przejicie do ul. Tokarzewskiego 

I 

Racjonalizatorow 1 

Plan Zagospodarowania 
Terenu ul. Racjonalizatorow 



Widok sponad ulicy Franciszkariskiej - w tle blok z przedszkolern 



Widok na wjazd w u l iq  Racjonalizator6w - na pierwszym planie wyniesione skrzyiowanie, w tle parking. 





Widok na wjazd w ulice Racjonalizator6w - na pierwszym planie parking, w tle wyniesione skrzyiowanie. 







3. Po prawej stronie przeniesiony tnepak. 



= - 
veiicie do przedszkola. 



Widok sponad boiska szkolnego - w tle ulica Franciszkanska 
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Widok na przejicie piesze z ulicy Przodownikbw Pracy do klatki pod nr 3. Po bokach widoczne zielelice. 
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Widok na pnejicie piesze z ulicy Przodownik6w Pracy do klatki pod nr 3. 



Widok na klatkg pod nr 2 oraz wyniesionq tarczg jezdni w osi ulicy Przodownik6w Pracy. 


