
Budzet
obvwatelski
w Sbsnowcu g

], ,,:i\,,i ,.
:]in!,:: i]:ił
1s.l: :,i"ł

łli4i,$illił:1;
:1a|i.:,. .-_. :ż:ż:: ::

]..ll .]]:!:: :s:

Zaiącrnik nr 6

...: ,aa: '|'::

:.:ż:aa.: i:::!: : :

::.,,.:||. '].:::

§ORMuLARz żGŁ§§zE§lA pR§JEKTu ło sulżrru §ByWAT§L§KIE§§
W RAMAcH gupźEru MIA§TA §o§§§wcA NA tCI21 RoK*

a

Parkori,ej) 1eżącei rv t*jonił triccunr itn, F,rrrrlii l]latcrl
* rr ,r,kłnanit cią1;l,i 1li*szegł;
* złrgospodetorr,:r§in fcreflŁ]} nriędzv irrnvmi łlr:da*irr xtałvclr

elen:entórv :lałej nrclritękrun, o c}rargkteme rckre*cr,irr\,,ln 1]p,

n:ie} s c p iknikrlrwclr, fi orl.l-§h } irrvek, plxt fi:rn rr,r,lrrl czv nl;lil
* zabezpieczcrrix i zaclrolltllia istnle]ąccga drzc:rvtlllanli i lłl,zerłórr,,

rvkr;nrpunou,anitl iclr v,, prt:jc}i tr_lrr,lll}§ żilgo§pcrlnlowanir:

- r.u,rknnnnig r:śrviet,lłnia akcenturvegr., prłiektorvan*głl 1
ariap ic.,r,attcgtr za lr,:żcrriil o rxe drz*lvrl§ tlt n L1;

_ lĘ,krlnlniz §cleżld crŁlklclirre] plświęcor:el p3trr}l]cc s,zlłłłt, lu]:

hisrorii Sosilorvcą itabijc cdukacljnlch}

l, lnf*r gfi
lirva |'rąt:zkorr,ska

I projekt ogólnomiejski

§ projekt ogóinomiejski rejonowy.,.Reion \rI - Centruln,.....,

Z,t G OSPO D-Ą,itO W;\N t I]: t 1łE\\"1T Al .T Z.l\C },Ą P1{7, E STRZN l

\YLJSCI-Ą DO P;\lUr.Lj &{iE"lSKlCO PRZY L,L. §,{O§CIC§]§§O
OI{r\Z T§Rtr}dtlPliAKLi \\ RąOl\llj LiC§L]\,I IŁ,t. Ir.&rl1-11

PL\TI:]R \Y SO§t{O&'CŁr },JA DZl3]l,CE żl2ł

Lokalirarja nieruchgmości
w obrębie, której powinien rostać

zreallłńwany projekt
lłllta, nr dznlkiJ
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Skrótowy opiŚ projektu. Frosrę dpisać

czego dotycły piÓlett (max. fiaa znakow)
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C eictl rrłr io skon,an egc pro1 ektrr j t:s t rervilłiiizrrc j l i adap raci l
ixtnrejąccgo rveiścil i_ltr parku t;tl stron,r ulicl lgnactgł h{ościcliicgo

l]fili{ pfzc§rr*zeni Pulrvirru} narl Przemszą od N{łrstlłu c1o ul. Parkolłej

§alr.el) leżącc] §, Ićlo§ic litleulrr im. Emilli Platel w Sł:sr}orlcu

nvotzącej atraircl,jną r.izvtkclrvł: przestrzeli rr:.iqrlzvp,l}iriletrir:r,vą rr,

c€ntrr.im miasta dlg dzieci" nrir:dzicźr,i mieszklilicórt, §os§oryce

korrrplerneirtarną rlla prtertrzcni spotrrlrvcj przv LO im. §, Plarer

Wnitlskol.r,lne zldtnjc rv ttmach }:udźetu clbl. vrtc}slrlegcl rlotlcel,:

adtpttcii i telr,iłalizec]i przestzer:i \1t:jśrią do pntku pre1 ,,§.lostku \{/

Parku na 1]tzemsz_r"' łd l"il. lgnacego }{aścickiego {riziałka rrr ?1Zii ł'llrr,

0011)l_lrnz prze*trircni nlrd Przenrszą {od N{ostiiu ry lratku dł: uilct


