
Cz@6 C 
Karta zmian propozycji zadania 

W trakcie analizy propozycji zadania, za z~ods autoraJ6w dokonano nastepujqcych mian 
(proszg uzupeinit5 ponitsze pun& wpkisujqc, jeSCi zajdzie taka potneba, sfomuiowcrnict po zmianie): 

1. Tytul zadania 
bez zmian 

2. Lokalizacja zadania 
bez zmian 

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

NIE [przeidi do oh. 44) 

U TAK (podaj nazwg karegorii zadania po zmianie) 

PONADOSIEDLOWE 

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

4. Kr6tki opis zadania z jego elementami skladowymi 
-1ikwidacja parkowania wraz z rekultywacjq trawnika oraz mont&em barierek trawnikowych 
- dotyczy czqSci dzialek nr 3012 oraz 42/2, 
-1ikwidacja istniejqcego chodnika od strony jezdni na dzialkach 3016,3014,3013 oraz budowa 
w jego miejscu skoSnych miejsc parkingowych oraz chodnika wraz z przechodnikami 
stanowiqcymi komunikacjq z chodnikiem znajdujqcym siq przy ogrodzeniu szkoly a takke 
wykonanie miejsca relaksu z ustawieniem lawek z koszarni na Smieci oraz nasadzeniami w 
postaci drzew i krzewow, 
- remont chodnika znajdujqcego siq na dzialkach 3013,3014 oraz 3016 polokonego przy 
ogrodzeniu szkoly, 
- remont istniejqcego chodnika wzdlu8 szkoly dz. nr 4214wraz z ustawieniem lawek, 
-remont chodnika po stronie zachodniej dz. nr 4213 na odcinku od posesji nr 4a do ul. 
Senatorskiej, oraz budowa miejsc postojowych (ok. 1 m utwardzonego zielenca dla 
chwilowego postoju pojazdbw "kiss and drive" po stronie wschodniej na odcinku od ul. 
Senatorskiej do posesji nr 8 
-remont chodnika oraz budowa skoinych miejsc parkingowych w ul. Senatorskiej po stronie 
p6lnocnej od posesji nr 4 do ul. Sosnowej, 
-budowa rownoleglych miejsc parkingowych w ul. Sosnowej po stronie zachodniej na 
odcinku od ul. Senatorskiej do ul. Szczucinskiej, 
-remont chodnika w ul. Szczucinskiej po stronie polnocnej na odcinku od ul. Sosnowej do 



-budowa r6wnoleglych miejsc parkingowych po stronie pMnocnej na odcinku od ul. 
Sosnowej do pierwszej brarny wjazdowej do szkdy 
- remont istniejqcego parkingu na dzidce 3311 7. 
5. Lqczne koszty szacunkowe brutto zadmja 
1 400 000,OO zl 

6. Inne zmiany w zadaniu (jakie?) 
brak zmian 

Mdi, dnia . . . $..&... jt.6 r. 
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