
Numer identyfikacyjny zadania, tzw. ID. 

Cz@d C 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za zeods autoraldw dokonano nastqpujqcych zmian (prosze 
uzupelnii. ponizsze punkly wpisujqc, je4li zajdzie taka potrzeba, sformulowania po zmianie): 

1. Tytui zadania 

,,Przyjazny Plac Dqbrowskiego - pnebudowa placu Dqbrowskiego w kierunku mipkszenia jego 
uiytecznoSci dla mieszkanc6w Eodzi". 

2. Lokalizacja zadania 

dziatka n r  17918 w obr. S-2 

3. Czy zmiana w okreileniu lokalizacji zadania wpiywa na koniecznoiC przypisanie zadania do innego 
jego rodzaju? (np. zmiany lokalizacji z osiedla X na osiedle Y albo zmiany 
z zadania osiedlowego na ponadosiedlowe; w przypadku takiej zmiany prosimy o pilny kontakt z 
Biurem ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzedu Miasta Eodzi) 

x NIE (przejdi do pkt. 4) 

TAK (podaj name kategorii zadania po zmianie) 

PONADOSIEDLOWE 

OSIEDLOWE . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
(nazwa osiedla po zmianie lokalizacji) 

4. Kr6tki opis zadania z jego elementami skiadowymi 

Gldwnym celem projektu jest zmiana estetyki i funkcjonalnoSci Placu Dqbrowskiego. Projekt 
zaktada oiywienie placu kolorowq zieleniq Sredniq i niskq, wyposaienie w elementy malej 
architektury (lawki, miejsca relaksu o ciekawej konstrukcji, stojaki na rowery, itp.), pnebudowp 
istniejqcej fontanny (odcipcie gdrnej czeSci konstrukcji, i adaptacje pozostatoici na fontanne 
,,ptaskqW), mipkszenie atrakcyjnogci dla mieszkancdw Eodzi. 

5. Lqczne koszty szacunkowe brutto zadania 

2.480.000,OO zt 

6. Inne zmiany w zadaniu (jakie?) 

zmiany sktadowych kosztdw zadania - w zestawieniu ponuej; 

Skladowe czeSci zadania 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy Placu Dqbrowskiego 

Koszty szacunkowe brutto 

100.000,00 zl 
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2. Przebudowa istniej~cej fontanny 

3. Stworzenie przestrzeni rabatowej : 
a) nasadzenia roSlin malych i Srednich w istniejqcych klombach, 
b) nasadzenia zieleni gredniej i wysokiej w estetycznych gazonach 
i donicach. 

4. Nasadzenia drzew w gruncie wok61 z aiurowymi opaskami 

5. Wyposaienie Placu w elementy malej architektury (lawki, 
stoliki do gier planszowych, stojaki na rowery, kule blokuj~ce 
wjazd samochod6w, itp. 

LACZNIE: 

................................................... 
podpis i pieczed osoby sporzqdzajqcej 

2.000.000,00 zl 
.: 

120.000,OO zl 

80.000,OO zl 

180.000,OO zl 

2.480.000,OO zl 

Telefonicznie wgodniono z Wnioskodawcq - Paniq Dorotq Piotrowskq zmiany we wniosku, ktdre zostaty przez 
Niq zaakceptowane. 


