Burmistrz Miasta Łowicza, iż w dniu 04.01.2010 r. zakończono odbiór końcowy prac
wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne TRAKT Bobrzak, Tecław
Sp. J. Woźniaków 110, 99-300 Kutno w ramach umowy nr 152/2009 z dnia 29.04.2009 roku.
obejmującej budowę ulicy Starorzecze, parkingu, alejek spacerowych, budynku toalety,
kładki dla pieszych oraz przebudowie ulic Browarnej i Floriana w Łowiczu.
Przedmiot odbioru posiada następującą charakterystykę:
ulica Starorzecze wraz z pasem postojowym i chodnikami:
- droga o nawierzchni asfaltowej szerokości 7,5 metra i długości 715.60 metrów
- chodniki z kostki betonowej szerokości 2,0 metra (po obu stronach drogi)
parking z drogami dojazdowymi z kostki betonowej
alejki spacerowe w Parku Błonie z kostki betonowej i nawierzchni typu Hanse Grant wraz
z obsadzeniem ławek parkowych i koszy na śmieci
ciąg pieszy na wale przeciwpowodziowym wraz obsadzeniem ławek parkowych i koszy na
śmieci, nawierzchnia z kostki betonowej
ulica Floriana (od ulicy Podrzecznej do wału przeciwpowodziowego) wraz z budową zatoki
parkingowej
- droga o nawierzchni z kostki granitowej o szerokości 5,5 metra i długości 83,00 mb wraz
z chodnikami
- droga o nawierzchni z kostki betonowej wraz z zatoką parkingową o długości 194 mb i szerokości
12 metrów
ulica Browarna (od ulicy Podrzecznej do ulicy Starorzecze)
- droga o nawierzchni z kostki kamiennej o szerokości 5 metrów i długości 75 metrów wraz
z chodnikami
kładka dla pieszych nad ciekiem Malinówka
toaleta wraz z przyłączami wod-kan , wyposażeniem
uporządkowanie i wyplantowanie terenu po pracach ziemnych.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: „Renowacja zespołu dawnej
Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu – najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz
z utworzeniem kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w parku Błonie”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejski – działanie VI.1
Rewitalizacja obszarów problemowych) - UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU nr
UDA-RPLD-06-01-00-00-001/09-00.

