
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) P126ZM

DSR-BAM-IV.3020.10.126.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

2. Rozbujajmy skwer! Huśtawki na skwerze na Mani (skwer między ulicami Jęczmienną/Srebrzyńską/Jarzynową)

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

P6-315/14

DODATKOWE LOKALIZACJE

w pobliżu placu zabaw - statku

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Polesie - Zdrowie-Mania ( 430 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. mini plac zabaw – zestaw bezpiecznych i solidnych
huśtawek

5 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 5 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Na skwerze na Mani stoi od dwu lat wspaniały statek piracki, który stał się ulubionym miejscem zabawy okolicznych
dzieciaków. Statek stoi a przecież prawdziwi piraci powinni się bujać na falach – ustawmy obok statku kilka huśtawek,
wzbogacając atrakcyjność Skweru dla młodszych jego rezydentów! Huśtawka dla najmniejszych maluchów – dodatkowo
zabezpieczona przed wypadnięciem, huśtawka – bocianie gniazdo, huśtawka – deska i standardowa fotelikowa huśtawka to
zestaw, który zadowoli milusińskich! Czy słyszycie jak proszą o głosy?

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

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

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

[NIE] - 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.
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[NIE] - 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.

[NIE] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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