FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
2021/2022
Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)

G076GO

DSR-BAM-IV.3020.12.076.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU
Muzyczny PARK-ing na Milionowej
2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)
ŁÓDŹ-GÓRNA; Osiedle: Górniak; Numer działki: 30/3/; 30/4; 30/6; Id działki: 106103_9.0003.30/6
DODATKOWE LOKALIZACJE
Skrzyżowanie Milionowa/Sosnowa nr działki 30/3, 30/4, 30/6

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA
OSIEDLOWE - Górna - Górniak ( 569 000 zł )
4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU

KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. nasadzenia drzew - zgodnie z koncepcją ok. 10 szt +
krzewy
2. reszta pozycji jw.

12 000.00 zł
298 000.00 zł

ŁĄCZNIE:

310 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU
Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników,
przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. W obecnej sytuacji,
otoczenie to jest bardzo szare i smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla wszystkich jego użytkowników- dzieci,
pracowników, rodziców i gości uczęszczających do szkoły, mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników przestrzeni Parku
im. Reymonta w Łodzi. Poruszanie się pod tak nierównej powierzchni chodnika, pełnej dziur, a w okresie deszczu kałuż i błota,
często jest przyczyną potknięć i upadków dzieci oraz innych przykrych doświadczeń. Podobne niedogodności odczuwają inni
użytkownicy- mieszkańcy, osoby starsze czy też odwiedzający pobliski park. Wielkim problemem tej okolicy jest również brak
miejsc parkingowych, co dokucza zarówno osobom przybywającym do szkoły- uczniom, rodzicom, nauczycielom, uczestnikom
koncertów i konkursów , jak i pobliskim mieszkańcom. Realizacja projektu w znaczący sposób przyczyni się do upiększenia tej
części osiedla Górna- Górniak- zdecydowanie poprawi jego estetykę ale również bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej
przestrzeni.
6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
dpiotrowska.ife@wp.pl
8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ 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

