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Sp6ldzielniaMieszkaniowaTEOFILOW
ul, wici 1, 91-157 Lid|, tel. centrala 42 613 0B 00
Fax

42 613 08 88 ; NIP 724-000-39-87 ; REG0N 000819220

Sp6tdzietnia Mieszkaniowa ,,Teofi16w" w T-odzi zachgca do glosowania w tegorocznej edycji
bud2etu obywatelskiego na projekty, kt6rych realizacjaprzyczyni sig do poprawy jakodci Zycia
i wypoczynku mieszkaric6w Teofilowa oraz uatrakclni wsp6ln4 osiedlow4przestrzen.
W szczeg6lno6ci zachecamy do glosowania na ni2ejprzedstawione projekty osiedlowe:

,,Moderni zaci a ulicy Lanowej - zielone miei sca postoj owe."
Numer ID: B089TW
Ulica Lanowa stala sig parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza bezpieczenstwo pieszych. Stworzenie zielonych miejsc postojowych, czyli utwardzonych powierzcl'ni trawiastych jest kompromisem
migdzy przeciwnikami betonowych plac6w parkingowych, a wladcicielami pojazd6w. Stworzenie
wzdlu? t-anowej dodatkowych L20 miejsc postojowych, zapewni parkowanie mieszkaricom okolicznych
blok6w i poprawi bezpieczertstwo. Projekt nie przewiduje wycinania drzew.

,,Chodnik wzdluLal. Harcerz y Zatorowc6w."
Numer ID: BL54TW
Remont chodnika (po obti"itronach) al. Harcerzy Zatorowc6w.

,,Modernizacja parkingu i chodnik a pruy Szkole Podstawowei nr 71. w Lodzi
od strony ul. S. Brynickiej."
Numer ID: B158TW
Projekt zaldada modemizacjg chodnika oraz parkingu migdzy chodnikiem a jezdni4 na ulicy
S. Brynicki ej, polohonych na wysokodci ogrodzenia terenu Szkoty Podstawow e1 m 71. w t-odzi. Modemizacjaparktngu i chodnika ma na celu poprawe ich funkcjonaLrodci, bezpieczertstwa oraz walor6w estetycznych, a modemizacja chodnik6w zapewni poprawg bezpieczertstwa wszystkich ich uzytkownik6w
or az b ezkolizylny sp o s 6b p r zemieszcz ania.
lnne projek ty, zwiryane z naszymiosiedlami:
- Numer ID: B014TW ,,Zakup nowodci wydawniczych dla filii nr 7 Biblioteki Miejskiej w I'odzi,
rr1. Aleksan drowska 12,",
- Numer ID: B048TW ,,Zaczytany Teofil6w - czylinowodci ksi4zkowe dla bibliotekiprzy ul. Rojnej. Filia
nr L3 Biblioteki Miejskiejwl-odzi, ul. Rojna 39",
- Numer ID: 068TW,,Lodowisko dhr2ej ibezpieczniej-ul. Wiernej Rzeki2.",
- Numer ID: B088TW ,,ZieLone przystanki na o5. Teofil6w- Wielkopolska.",
- Numer ID: B090TW ,,Tablice dynamicznej informaqi pasaherskiej na przystankach tramwajo-

wych Teofil6w -Wielkopolska.",
- Numer ID: BL57TW,,Kwiatowe i Anty-smogowe Teofil6w" (wzdfu?uI. Lanowej od ul Slorlskiego do Dworca l-6d2-2abieniec).
Kahdy mieszkaniec bgdzie m6gt zaglosowai tylko razna5 projekt6w osiedlowych (do wyboru
maksymalnie dwa osiedla) oraz 5 projekt6w ponadosiedlowych'
Glosowanie papierowe na kartach do glosowania trwa w dniach od 6 listopada do L6 listopada202O r.
(do godz.16:00)
Glosowanie elektroniczne trwa w dniach od 6listopada do 30listopada2020 r. (do godz,24:00)
Szczeg6lowe informacje dotycz4ce budzetu obywatelskiego,
znajduj 4 si g na stronie intemetowej http s ://u ml.lo dz.pl lb o I

w tym doktadna instrukcja glosowani4
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