
lokalizacja Dodatkowe koszty Opracowanie dokumentacji 

projektowej 

Potrzebne decyzje i pozwolenia 

Struga 2  

( dz. 190/7) 

brak brak Zadanie wymaga uzyskania następujących 

pozwoleń i decyzji: 

1. Decyzja Miejskiego Konserwatora 

Zabytków (pozwolenie na 

podejmowanie innych działań 

przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków województwa 

łódzkiego pod numerem A/48 

2. Decyzja Zarządu Dróg i 

Transportu dotycząca zajęcia 

części pasa drogowego na 

prawach wyłączności 

3. Porozumienie z Zarządem Dróg i 

Transportu dot. Zarządu  gruntem 

celem złożenia oświadczenia o 

prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele 

budowlane 

4. Zgłoszenie o zamiarze budowy 

obiektu małej architektury w 

Wydziale Urbanistyki i 

Architektury  

Przewidywany czas otrzymania 

powyższych decyzji – ok. 3 tyg. 

Jaracza 3 

(dz. 342/9) 

Ok. 8.000 zł brutto 

wynikające z opracowania 

dokumentacji 

projektowej 

14 dni na wykonanie dokumentacji 

projektowej, obejmującej: 

1. Projekt zagospodarowania 

terenu 

2. Plan sytuacyjny z proj. Zagosp. 

Terenu oraz projektem 

organizacji ruchu 

zaznaczeniem lokalizacji 

obiektu i jego wymiarami oraz 

naniesionymi granicami 

działek sporządzonych na 

mapie do celów 

lokalizacyjnych. 

3. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót wraz z 

uzgodnieniami z Zarządem 

Dróg i Transportu, Biurem 

Inżyniera Miasta UMŁ, 

Komendą Miejską Policji 

4. Projekt czasowej organizacji 

ruchu na czas funkcjonowania 

parkletu wraz z uzgod. z 

Zarządem Dróg i Transportu, 

Biurem Inżyniera Miasta UMŁ, 

Komendą Miejską Policji 

 

1. Decyzja Miejskiego Konserwatora 

Zabytków  

2. Decyzja Zarządu Dróg i 

Transportu dotycząca zajęcia 

części pasa drogowego na 

prawach wyłączności 

3. Porozumienie z Zarządem Dróg i 

Transportu dot. Zarządu  gruntem 

celu złożenia oświadczenia o 

prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele 

budowlane 

4. Zgłoszenie o zamiarze budowy 

obiektu małej architektury w 

Wydziale Urbanistyki i 

Architektury 

5. Uzgodnienie dokumentacji 

projektowej z Biurem Architekta 

Miasta 

Przewidywany czas otrzymania 

powyższych decyzji – ok. 3 tyg 



Jaracza 9 

(dz. 342/9) 

Ok. 8.000 zł brutto 

wynikające z opracowania 

dokumentacji 

projektowej 

14 dni na wykonanie dokumentacji 

projektowej, obejmującej: 

1. Projekt zagospodarowania 

terenu 

2. Plan sytuacyjny z proj. Zagosp. 

Terenu oraz projektem 

organizacji ruchu 

zaznaczeniem lokalizacji 

obiektu i jego wymiarami oraz 

naniesionymi granicami 

działek sporządzonych na 

mapie do celów 

lokalizacyjnych. 

3. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót wraz z 

uzgodnieniami Zarządem Dróg 

i Transportu , Biurem 

Inżyniera Miasta UMŁ, 

Komendą Miejską Policji 

4. Projekt czasowej organizacji 

ruchu na czas funkcjonowania 

parkletu wraz z ugod.  Z 

Zarządem Dróg  i Transportu, 

Biurem Inżyniera Miasta UMŁ, 

Komendą Miejską Policji. 

Zadanie wymaga uzyskania następujących 

pozwoleń i decyzji: 

1. Decyzja Miejskiego Konserwatora 

Zabytków  

2. Decyzja Zarządu Dróg i 

Transportu dotycząca zajęcia 

części pasa drogowego na 

prawach wyłączności 

3. Porozumienie z Zarządem Dróg i 

Transportu dot. Zarządu  gruntem 

celu złożenia oświadczenia o 

prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele 

budowlane 

4. Zgłoszenie o zamiarze budowy 

obiektu małej architektury w 

Wydziale Urbanistyki i 

Architektury  

5. Uzgodnienie dokumentacji 

projektowej z Biurem Architekta 

Miasta 

Przewidywany czas otrzymania 

powyższych decyzji - ok. 3 tygodni. 

Plac 

Wolności 

(dz. 125/4) 

Ok. 8.000 zł brutto 

wynikające z opracowania 

dokumentacji 

projektowej 

14 dni na wykonanie dokumentacji 

projektowej, obejmującej: 

1. Projekt zagospodarowania 

terenu 

2. Plan sytuacyjny z proj. Zagosp. 

Terenu oraz projektem 

organizacji ruchu 

zaznaczeniem lokalizacji 

obiektu i jego wymiarami oraz 

naniesionymi granicami 

działek sporządzonych na 

mapie do celów 

lokalizacyjnych. 

3. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót wraz z 

uzgodnieniami z Zarządem 

Dróg i Transportu, Biurem 

Inżyniera Miasta UMŁ, 

Komendą Miejska Policji 

4. Projekt czasowej organizacji 

ruchu na czas funkcjonowania 

parkletu wraz z ugod z  

Zarządem Dróg  i Transportu, 

Biurem Inżyniera Miasta UMŁ, 

Komendą Miejską Policji. 

Zadanie wymaga uzyskania następujących 

pozwoleń i decyzji: 

1. Decyzja Miejskiego Konserwatora 

Zabytków   

2. Decyzja Zarządu Dróg i 

Transportu dotycząca zajęcia części pasa 

drogowego na prawach wyłączności  

3. Porozumienie z Zarządem Dróg i 

Transportu  dot. Zarządu  gruntem celu 

złożenia oświadczenia o prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

4. Zgłoszenie o zamiarze budowy 

obiektu małej architektury w Wydziale 

Urbanistyki i Architektury  

5. Uzgodnienie dokumentacji 

projektowej z Biurem Architekta Miasta 

Przewidywany czas otrzymania 

powyższych decyzji – ok. 3 tygodni. 

 


