
ffi Sp6fdzielnia Mieszkaniowa TEOFIL6W

ul. Wici 1, 91-157 t6di, tel. centrala 42 613 0B 00
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Sp6td,zielnia Mieszkaniowa ,,Teofil6w" w T,od,zi zachgca do glosowania w tegorocznej
edycji budzetu obywatelskiego na projekty,kt6rychtealtzacjaprzyczyni sig do

poprawy jakodci 2ycia i wypoczynku mieszkaric6w Teofilowa.
Gtosuj4c na projek ty doty cz4ce plac6wek kulturalno-odwiatowych

nie zapominajcie Paristwo o mozliw ofici zaglosowania r6wnie? na projekty dotycz1ce
wsp6lnej przestrzeni osiedlowej.

W szczeg6lno6ci zachqcamy do glosowania na ni2ej przedstawione projekty:

,,Modernizacia ulicy Lanowej - zielone miejsca postojowe."
Numer ID: B358TW

Ulica Lanowa stala sig parkingiem, utrudn ia to przejazd. i zmniejszabezpieczeristwo pieszych.
Stworzenie zielonych miejsc postojowych na calej dfugo6ci ulicy T-anowej, czyliutwardzonych
powierzchni trawiastych"iest kompromisem migdzy przeciwnikami betonowych plac6w par-
kingowych, a wtadcicielami pojazd6w. Stworzenie wzdluL Lanowej dodatkowych miejsc posto-
jowyclr, zapewrlparkowanie mieszkaricom okolicznych b1ok6w i poprawi bezpieczeristwo.
Projekt nie przewiduje wycinania drzew.

,,Przebudowa ul. Har cerzy Zatorow c6w."
Numer ID: B200TW

Obecnie na ul. Harcerzy Zatorowc6w panuje bahaganw przestrzeni publicVnej. W pierwszej
kolejnoSci naIe?y zaplanowa(uporz4dkowanie przestrzeni publicznej, poprzez wydzielenie
miejsc parkingowychr, chodnik6w oraz zieleric6w. W zwi4zku z tym zachodzipotrzebakom-
pleksowej przebudowy ul. Harcerzy Zatorowcow.ZadanienaleLy realizowai w systemie za-
projektuji wybuduj

,,Budowa tgzni - osiedle Teofil6w."
Numer ID: B097TW

Tg2niabgdzie stuLylanie tylko mieszkaricom naszego osiedl4 ale bgd4 zniejkorzysta(wszyscy
lodzianie. Spotkania przy tg2ni bgda stu|yc m.in. poglgbianiu wigzi migdzy ludLmiitp.

Glosowanie papierowe trwa w dniach od14 wrzednia do 29 wrze6nia2019 r.
Glosowanie elektroniczne trwa w dniach odlfwrzednia do 05 partdziernika 2019 r.

Osoby nieposiadaj4ce dostgpu do Internetu beda mogty skorzystai z pomocy pracownik6w
administragi,kt6rzy pomog4 w glosowaniu eiektronicznym lub wydrukuj4 papierow4 kartg do
gtosowania i pomo g 4 ja wyp elnic.

Szczeg6lowe informacje dofycz4ce budLetu obywatelskiego , w rym dokladna instrukcja gtoso-
wani4 znajduj4 sig na stronie internetow ej http s: I I uml.lodz.pllb o I
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