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KonluniKncjl SpoleCznel 
dluro ds.  Partycypicll Spot 

2 C -04- 2016 

Formularz zgloszeniowy 
podpis .................... ............... zadania do bndietu obywatelskiego na 2017 rok. 

1. Tytd zadania (do 15 wyrazdw) 
Drzewa na Radwa6skiej. Poprawa jakohci iycia rnieszh5dw oraz otoczenia ghmzjuin 
Tow. Edukacja i Politechniki L M e j .  

2. Lokalizacja zadania (numer dziaiki, ro&j wlasmfci i nanve osiedla, h dodrego ndeiy dak  dzianta 
moina sprawdzid nu mapce doswnej przez link nu stronie www.lodzpI/lbudzaGetobywatelsRinOl 7) 

Ulica Radwatiska na odcinku od lij?lierskiej do komskiego/~olitechniki 

3. Rodzaj zgkaszanego zadania: 

X OSIEDLOWE (wpiszponijej nazwq osiedla) 

............................ ..... .Stare Polesie. 

4. X(r6tki opis zadania wraz z jego elementami s~adowymi, np. ile EaweK; ile i jakich 
d m  ma zostac' uwzglqdnione (do 60 wyrazdw) 
Ulica Radwsuiska jest sz&a i nieprzyjemna. Brakuje h e w  i trawnik6w. Ruch samochodbw jest 
nieugmm&owany, auta parkujqna chodnikacb, niszczqc kraw~iniki. Jezdnia jest tam za szeroka, co 
sprzyja szybszej j-e. Beneficjentami b& rnieszkahcy, ucmiowie ghmajum i studenci 
Politecbniki Udzkiej (w tym zagraniczni) o m  przejeidiajqcy tamtqdy kierowcy, rowerzySci i 
pkechodnie. 
Zadanie ma pole@ na zwi&szeniu bezpieczektwa i atrakcyjnoki ulicy R a d w a e j  poplzez 
zmtosowanie szpaleru z ozdobnych dncw li.+ciastych, posadzmie b 6 w  i zagospodarowanie 
trawnik6w w nowopowstalych pasach zieleni z zabudowq z niskich plotk6w (jak na Tuwima), 
ustawienie kilku koszy na Smieci oraz uporz@owaniu ruchu pojazd6w poprzez namalowanie pas6w 
pnedzielajqcych jednie wyznaczeniu miejsc parkingowych na jezdni i ewentualnych kieiek 
rowerowych Zieldce i miejsca parkingowe mom by6 wykorzystane jako szykany uspokajajw ruch 
samochodowy, m o b  dodatkowo wprowadzik takie elementy uspokojenia ruchu jak wyniesienia 
nawierzchni . 
5. Szacunkowe kosztv brutto zadania: 

-- 

Skladowe czqSci zadania 1 ~osztysucunkoae I 
Nasadzenie szpaleru hew ,  krzew6w, wymiana chodnik6w, 
Irraw~hiMw, utworzenie wysp zwalniajwych, trawnik6w. 

550 000 zl 

Namalowanie przej66 dla pieszy~h, pas6w rozdzielajqcych jezdnie, 
miejsc parkingowych i 6ciekk.i rowerowej 

15 000 zl 




