
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) W064AN

DSR-BAM-IV.3020.13.064.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

ŁAWECZKA SĄSIEDZKA - PARK W CENTRUM ANDRZEJOWA

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-WIDZEW; Osiedle: Andrzejów; Numer działki: 697/16; Id działki: 106106_9.0040.697/16

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Widzew - Andrzejów ( 458 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Projekt szczegółowej koncepcji zagospodarowania
analizowanego terenu.

30 000.00 zł

2. Uprzątnięcie terenu i wytycznie alejek parkowych 50 000.00 zł

3. Ławki parkowe - 4szt. 20 000.00 zł

4. Latarnie – 4szt. 40 000.00 zł

5. Kosze na śmieci – 4 szt. 24 000.00 zł

6. Betonowe stoliki do gry w szachy – 2 szt. 8 000.00 zł

7. Streetorkout 150 000.00 zł

8. Plac zabaw 135 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 457 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Wnioskowany projekt zakłada urządzenie wskazanego terenu jako teren zieleni miejskiej z zachowaniem obecnego
drzewostanu oraz wkomponowaniem elementów małej architektury jak i powstaniem placu zabaw i placu typu Street
Workout. Powstanie takiego miejsca w Andrzejowie wiązałoby się z integracją mieszkańców, znalezieniem przestrzeni do
spotkań dla młodzieży, która obecnie swój wolny czas spędza na peronach kolejowych, pustostanach bądź jeżdżąc bez celu
po ulicach Andrzejowa. Stworzenie takiego miejsca byłoby także przyjazne dla starszej części mieszkańców, która mogłaby
się spotkać na sąsiedzkie pogaduchy rozgrywając przy tym partyjkę szachów. Dodatkowo teren znajduje się blisko ścieżki
rowerowej, więc na pewno byłby przystankiem dla zmęczonych podróżą rowerzystów.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
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Załącznik 1: budzet_obywatelski_mapa.jpg

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

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

[TAK] - 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.

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

[TAK] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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