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Uchwala nr 51 I 15 12020 z dnia 30.04.2020 r. 


Rady Osicdla Nowosolna 


w sprawie przyj~cia sprawozdania Zarz'1du Osiedla za 2019 rok. 


Na podstawic § 13 ust.2 pkt.1 oraz §19 LISt. 1 statutu jcdnostki pomocniczcj miasta Lodzi -
Osiedla Nowosolna - nadanego uchwatq Nr XCIII1674/1 0 Rady Miejskicj w Lodzi z dnia 25 

sicrpnia 2010 r. z p6zn. zm. Rada Osicdla 

uchwala. co nastypujc: 

1. Przyjmuje sprawozdanic Zarz~du Osicdla za okres sprawozdawczy . 

2.Wykonanic uchwaly powierza si~ Zarz~dowi Osiedla. 

3. Uchwala wchodzi w zycic z dniem podj9cia. 

Przewodnicz'1cy 

Rady os~~/os'na 
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..; Zahicznik do Uchwaty nr 51 / 15/ 2020 z dnia 30.04.2020 
Rady Osiedla Nowosolna 

Sprawozdanie Zarz~du Osiedla Nowosolna za 2019 rok 

W 2019 roku po wyborach do Rad Osiedli ukonstytuowaa sicr nowa Rada Osiedla oraz nowy 

ZarZl}d Osiedla. 

Poprzednia RO w 2019 roku odbyla 4 zebrania. na ktore poprzedni ZarZl}d przygotowal 7 uchwal 

( uchwaly 220 - 226 ) 


Od 7.05.2019 : 


Rada Osiedla pracowala w skladzie: 

Tomasz Lewandowski - przewodnicz~cy RO 

Danuta Zarominska - z-ca przewodnicz~cego RO 


Czlonkowie RO: 

Mateusz Fr~tczak, Patryk Granisz, Hieronim Kcrdziora, Tomasz Lewandowski, Adam Mentrycki, 

Mariusz Mielczarek, Piotr Pierog, Tomasz Prasal, Witold Siudek, Lukasz Stasiak, Mieczyslaw 

Szczepanski, Ewa Swidzinska, Elzbieta Wasilewska, Adam WoZnicki, Danuta Zarominska. 


Zarz~d Osiedla pracowal w skladzie: 

przewodnicz~ca - Ewa Swidzinska 

z-ca przewodnicz~cej - Mateusz Fr~tczak 


czlonkowie zarZl}du - Piotr Pierog, WitoldSiudek, Elzbieta Wasilewska 


Mariusz Mielczarek - sekretarz Osiedla 


Komisja Rewizyjna 

Hieronim Kcrdziora przewodnicZl}cy 

Mieczyslaw Szczepanski - z-ca przewodnicz~cego 


Lukasz Stasiak - sekretarz 


W okresie sprawozdawczym Zarz~d odbyt 6 posiedzen. Posiedzenia byly protokolowane. 

Spotkania dotyczyly stopnia realizacji przyjcrtych zadan zglaszanych podczas posiedzen Rady 

Osiedla i kontaktow z mieszkancami. 


Rada Osiedla odbyta 10 posiedzen, na ktorych podjcr1a 43 ( 1 - 43 ) uchwaly. 

Uchwaly m.in. dotyczyly: 


- powolania radnych funkcyjnych 

- pneznaczenia srodkow z budzetu RO 2019 oraz planu finansowego na 2020 rok 

- pneznaczenie srodkow z algorytmu 2019 na zadania : 

Uchwata Nr 27 / 5/2019 z dnia 25.07.2019. 
Rady Osiedla Nowosolna 

w sprawie przeznaczenla srodk6w z algorytmu 2019 roku na zadanle inwestycyjne : 
"Zakup i montai dw6ch wiat stadionowych na boisko przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
wtodzi". 
Uchwata Nr 28/5/2019 z dnia 25.07.2019. 
Rady Osiedla Nowosolna 

w sprawie przeznaczenia srodk6w z algorytmu 2019 roku na zadanle inwestycyjne : 
UUtwardzenie kostk'l brukow'l wjazdu i parkingu na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w todzl" 



Uchwata Nr 29/5/2019 z dnia 25.07.2019. 

Rady Osiedla Nowosolna 

w sprawle pneznaczenia jrodk6w z algorytmu 2019 roku na zadanle Inwestycyjne : 
"lakup oraz monta! tawek i stoJak6w na rowery na terenle osledla Nowosolna" 

- opinowania budietu miasta : 

Uchwata nr 39/9/ 2019 z dnia 21. 11.2019 
Rady Osiedla Nowosolna 
w sprawie opinii na temat projektu budzetu Miasta na 2020 i projektu WPF 2019-2040 oraz 
zabezpieczenia w budzecie miasta na rok 2020 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej srodk6w na 
realizacje: najwazniejszych zadan inwestycyjnych i dotyczijcych utrzymania na terenie osiedla Nowosolna. 

Na podstawie § 5 pkt.l, 2 i 11 statutu jednostki pomocniczej miasta todzi - Osiedla Nowosolna 
nadanego uchwatij Nr XCII/1614/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. z pOin. zm. Rada 
Osiedla 
uchwala, co nast~puje: 
1. Negatywnie opiniuje projekt budietu Miasta todzi na rok 2020 oraz projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 - 2040. 
2.Rada Osiedla zwraca si~ z wnioskiem 0 zabezpieczenie w budzecie Miasta na 2020 rok 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej srodk6w finansowych na: 
Realizacj~ Inwestycji ze zlikwidowanelo a1lorytmu dla Rad Osledll. Z budzetu Miasta poprzez Rade: 
Osiedla Nowosolna wydano juz znaczijce srodki na plany budowy zadan inwestycyjnych : ciijgu ulic 
Tatarkiewicza - Oliwkowa, chodnik6w w ulicach Grabinska, Margaretek, Peoniowa. Niezrealizowanie tych 
inwestycji be:dzie dowodem na niegospodarnosc w zarz(ldzaniu srodkami finansowymi Miasta i 
marnotrawienie pienie:dzy podatnik6w. 

Reallzacjt: inwestycjl pozytywnle zaopinlowanych przez jednostkl orpnlzacyjne Mlasta w Budiecie 
Obywatelskim 2019 /20: 
przeznaczenie dodatkowych srodk6w finansowych na dokonczenie remontu naktadki asfaltowej w ullcy 
Pomorskiej od momentu wyczerpania srodk6w w kwocie 598.000,00 zt z wniosku BO nr W211NO 
przyje:tego do realizacji na 2020 rok do konca ulicy w granicach osiedla Nowosolna w kierunku osiedla 
Mileszki oraz projekt "Przystanek Nowosolna - poprawa bezpieczenstwa i komfortu korzystania z 
komunikacji miejskiej" tj. budow~ lub remont peron6w przystankowych i wiat przystank6w MPK na 
terenie osiedla. Na terenie osiedla jest ponad 45 przystank6w MPK. Znaczna ich cz~sc nie posiada wiat, 
tawek, albo nadaje sl~ do catkowitej wymiany. W szczeg61nosci dotyczy to uJicy Pomorskiej, gdzie b~dzie 
kontynuacjij remontu ulicy ze srodk6w BO 2019/20. 

Budowfl plac6wki kultury /Integracji spofecznej z siedzlbct dla Klubu Senlora. Osiedle nie posiada 
plac6wki dla potrzeb integracji spotecznej. Na terenie osiedla powstat klub seniora, kt6ry bardzo pre:znie 
rozwija sie: I potrzebuje dla swoich cztonk6w - mleszkark6w osiedla sledziby pozwalajijcej na realizacj~ 
zadan statutowych.W "Planie dla osiedli" jest zapisana taka inwestycja, ale mimo publicznych zapewnien 
bytego wiceprezydenta ds kultury, ie projekt plac6wki wejdzie do budzetu 2020 tego zadania nle ma w 
projekcie budietu. 
Odwodnlenle ullc i Rynku Nowosotna. Osiedle nle posiada kanalizacji deszczowej. Ulice i rynek zalewane 
sij w czasie deszcz6w i roztop6w. Stanowi to duie zagroienie w ruchu drogowym oraz utrudnia poruszanie 
si~ pieszym. Brak odwodnienia jest statym argumentem dla ZIM i ZOiT, by nie remontowac ulic, 
chodnik6w. 
Kompleksowy remont ullc: Brzezh'iska, Wiilczynska. Ulice te maj(l podstawowe znaczenie dla uktadu 
komunikacyjnego nie tylko dla samego osiedla, ale r6wniei dla catego miasta. Ulica Brzezinska kieruje ruch 
do autostrady AI, Wiqczynska - przenosi ruch ze wschodniej i popoiudniowej cze:sci miasta. Aktualny stan 
tych ulic kwalifikuje je do natychmiastowych remont6w. Nie spetniaj(l wymog6w , kt6re powinny spetniac 
drogi publiczne - droga krajowa, drogi powiatowe . Konieczne wymiana nawierzchni, remonty, a w 
zasadzie budowa chodnik6w. 
Utwardzenle dr611runtowych na terenle osiedla: m.in.Gozdzikowa, Jemiotowa, Trzykrotki, Ruciana, 
Korsykanska, Cypryjska, Sardynska, Wendy, Nenckiego, Chatasinskiego, Raciborskiego, Ananasowa, 
Figowa, Kokosowa, Bananowa, , Maltanska. Na terenie osiedla istnieje wiele dr6g gruntowych, kt6re 
wymagajij ze wzgle:du na sw6j stan techniczny oraz bezpieczenstwo mieszkanc6w pilnego utwardzenia. 
Budowa i remonty chodnlk6w: ulice: remont chodnika w ul. Pomorskiej - jako kontynuacja zadania z 
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, 8udietu Obywatelskiego 2020 - w zasiE:gu pasa drogowego na odcinku Rynek Nowosolna do granic 
osiedla, remont chodnika ul. Kasprowicza, budowa chodnika ulJugostowianska od ul.Go!dzikowej do 
granic oSiedla, ulic wewnE:trznych osiedla / Nasturcjowa Gozdzikowa, Jemiotowa, Trzykrotki, Ruciana, 
Korsykanska, Maciejkowa, Cypryjska, Sardynska, Wendy, Nenckiego, Chatasinskiego, Raciborskiego, 
Ananasowa, Figowa, Kokosowa, Bananowa, Maltanska. Ulice Grabinska, Kasprowicza jako jedne z 
gtownych ulic osiedla 0 wzmoionym ruchu drogowym i lokalizacji obiekt6w uzytecznosci publicznej 

/ kompleks boisk sportowych, cmentarz / oraz ogr6dk6w dziatkowych , linii autobusowych wymagajCl dla 
zapewnienia bezpieczenstwa pieszych spetniajClcych standardy techniczne chodnik6w. Wiele pozostatych 
utic zlokatizowanych na terenie budownictwa jednorodzinnego pozbawionego rowniei chodnik6w. 
Przebudowa i utwardzenle poboczy jezdni ul. Byszewska - inwestycja ta zapobiegnie dalszej dewastacji 
nowowybudowanego chodnika. 
Skomunikowanie konca ulicy Jugostowianskiej komunikacjCl mlejskCl. Mieszkancy tej cZE:Sci osiedla nie 
majC} na dtugosci 2 km dostE:pu do przystanku komunikacji miejskiej, aby dojechac do przedszkola, szkoty, 
lekarza, centrow handtowych. Jest to niezgodne ze standardami potC}czen MPK w mieScie. Osiedte w tej 

cZE:sci bE:dzie rozbudowywato siE: i przybE:dzie mieszkanc6w. 
Remont ulley Goidzikowej. Konieczny ze wzglE:du na obstugE: nowego duiego osiedla mieszkaniowego 
Jugostowianska 46. Pozwoli na skr6cenie dojazdu do ul. Brzezinskiej. 
Utwardzenie ulicy Mirtowej. Utica ta pozwoli na skrocenie objazdu z ulicy Jugostowianskiej do uticy 
Pomorskiej, omijajC}c Rynek Nowosolna. 

Budowa obwodnicy Nowo50lna. Osiedte Nowosolna przejmuje ruch drogowy do autostrady A I przez swoje 
centrum - Rynek Nowosolna - i ulicE: BrzezinskC}. SCI one jui niewydolne, liczne korki blokujC} dojazd nie 
tylko tranzytu do autostrady, ale przede wszystkim mieszkancom osiedla do centrum miasta, do szk6t 
pracy. Raine planowane srodki finansowania inwestycji do tej pory nie zrealizowaty siE:. 

State, a nle tylko interwencyjne, sprzCltanie ulic i chodnikaw osiedla, przycinanle drzew, krzew6w, 
czyszczenle poboczy drag. Jest to konieczne ze wzglE:d6w bezpieczenstwa w ruchu drogowym, stanu 
czystosci osiedla, jego estetyki. 
Zalnstalowanie progaw zwalniajClcych na wielu ulicach, m.in. ul. WiC}czynskiej na wysokosci osiedla 
stoneczne Wzg6rze, Grabinskiej, Byszewskiej, Peoniowej. Konieczne ze wzglE:d6w bezpieczenstwa w 
ruchu drogowym. 


3.Wykonanie uchwaty powierza siE: ZarzC}dowi Osiedla. 


4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 

Uzasadnienie do uchwaty 

Nr 39/9/ 2019 z dnia 27. 11.2019 

PrzewodniczC}cy 

Rady Osiedla NO~SO~ 
Tomasz ~-",~i ( 
~ ...,..,.,/ ).... ../ 

W projekcie budietu na 2020 rok oraz w WPF na lata 2020 - 2040 opr6cz realizacji zadan; 

realizacja remontu fragrnentu ul. Pomorskiej w rarnach BO 
dofinansowanie do dzialalnosci bibliotcki publicznej grniny Nowosolna 
kuriozalne zadanie : budowa swietlicy na ul. Kasprowicza, kt6re to zadanie dotyczy 
przeniesienia ogr6dk6w dzialkowych z ul. Odolanowskiej na ul. Kasprowicza 

nie rna innych projekt6w dotycztlcych osiedla Nowosolna 

Osiedle Nowosolna naleiy do jednych z najbardziej rozwijajC}cych siE: osiedll mieszkaniowych. 

Odnotowujemy dynamiczny przyrost mieszkancow, kt6rzy chCCl na naszym terenie inwestowac 


w nieruchomosei. 

Jednoezesnie , w zwiClzku z naszym potoieniem, jestesmy bardzo strategicznym punktem na mapie todzi. 

Dojazd do Al, kierowanie ruchu drogowego na potudnie miasta ulicq PomorskC}, centrum handlowe w 

obrE:bie Rynku Nowosolna powodujCl, ie przez osiedle przechodzi znaczny tranzyt ludz; ; samochod6w. 

Infrastruktura osiedla nie nadClia za rozwijajC}cymi siE: potrzebami, nie tylko mieszkanc6w osiedla i todzi. 

WystE:pujq tei wieloletnie zaniedbania , np. budowa obwodnicy Nowosolna, remont ulicy Pomorskiej, 

odwodnienie utic i rynku. W trakcie budowy Al zdewastowana zostata ulica WiC}czynska stanowiC}ca 


gtowny dojazd dla budowniczych autostrady. 

Wg plan6w Miasta I MPU I osiedle Nowosolna rna doeelowo zwiE:kszyc jeszcze IiczbE: mieszkanc6w, a tym 

samym Miasto musi przejC}c na siebie finansowanie tego rozwoju, planujqc w budietach poszczeg61nych 


wydziat6w srodki finansowe na ten eel. 
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Uchwaly dotycUlce przeznaczenia srodk6w finansowych z algorytmu 
Uchwata Nr 29/5/2019 z dnia 25.07.2019. 
Rady Osiedla Nowosolna 

w sprawle przeznaczenla srodk6w z algorytmu 2019 roku na zadanle Inwestycyjne : 
"Zakup oraz montal tawek i stojak6w na rowery na terenie osledla Nowosolna 
nie zostaly przyjete przez UML w 2019 roku do realizadL. 

a srodki przeznaczono na 

Uchwata Nr 37/7/2019 z dnia 17.10.2019. 
Rady Osiedla Nowosolna 

w sprawle przeznaczenla srodk6w z algorytmu 2019 roku na zadanie inwestycyjne : 
"Zakup oraz montal urzadzen sitowni zewnfltrznej na terenle bolska wielofunkcyjnego przy ul. 
Grabh'tsklej 3", 

- organizacji imprez osiedJowych : 

Sportowy piknik osiedlowy z okazji 20-lecia KS Nowosolna, Dzien Seniora - w ramach srodk6w 

statutowych RO. 


Realizacja budietu RO: 

BudZet zrealizowano w 96,15 % wg zaJ~czonego zestawienia z Biura Partycypacji SpoIecznej. 


ZloiyliSmy S wniosk6w do Budietu Obywatelskiego . 

Wygral wniosek dot. remontu ulicy Pomorskiej. 


Zorganizowalismy spotkania : 

- 2.07. - z mieszkancami ws nazwy ulicy Sosnowe Wzg6rze 

- 6.08.2019 - zebranie z mieszkancami na temat obwodnicy; wniosek do Prezydcnt Miasta 

o konsultacje 
-18.09. - spotkanie z mieszkaftcami z wojewo~ 16dzkim Zbigniewem Rau 
- 19.09. - spotkanie mieszkailcow z wiceprezydentem Miasta Lodzi Krzysztofem Pi~tkowskim z 
udzialem wiceprzwodniczacej Rady Miejskiej w Lodzi Malgor.laty Niewiadomsk~ - Cudak 
- 17.10.2019 spotkanie z p. Tomaszem Ganiczem ( Spoleczni Opiekunowie Drzew ) na temat 
ochrony drzew w przestrzeni miejskiej 
-7.11.2019. - wyjazdowe posiedzenie Komisji Transportu i Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w 
Lodzi 

Udzial w VI Kongresie Ruchow Miejskich, Ostroda 2019; prowadzenie panelu na temat Rad 

Osiedli - 21 - 23.06 


W Iicznych pis mach zajmowalismy si~ m.in. 

- bezpieczenstwem w ruchu drogowym na terenie osiedla : lokalizacja znak6w drogowych, 

oznakowania przejsc dla pieszych, usuni~cia drzew w pasie drogowym, projekt organizacji ruchu 

w Rynku Nowosolna, obsluga ruchu drogowego wok61 inwestycji handlowej w ttl. 

lugoslowianskiej ograniczenia tonaZu samochod6w ci~zarowych 


- stanem technicznym i wymian~ rur wodoci~gowch 


- oswietleniem parkingu 

- statusem biblioteki na terenie osiedla 

- przeprowadzeniem konsultacji z Mieszkailcami ws obwodnicy 


Bralismy udzial w spotkaniach : 

- z wiceprezydentem K.Pi~tkowskim , dyrektorem WydziaJu Kultury ws. plac6wki kultury na 

terenie osiedla - 4.06.2019, 




• * :; ", - ~ 2 posiedzeniach (25.06,27.08.) Komisji Kultury RM w Lodzi - ws nazwy ulicy Sosnowe 
Wzg6rze 
- w Radzie Miejskiej - 25.06. - inauguracja nowej kadencji RO 
- w Biurze Partyeypaeji Spolecznej - 11.09. - szkolenie 
- w Komisji Jednostek Pomocniczych RM w Lodzi - 15.11. 
- w Komisji ds. BudZetu Obywatelskiego - 3. J2.- konsultacje miejskie dJa RO 
- w rozprawie pUblicznej ws opinii srodowiskowe RDDS nt obwodnicy 10.12. 
- w ZS-P nr 2 w uroczystoseiaeh szkolnych - 14.09 oraz 17.12. 

Media: 
W "Na Wzniesieniaeh" - wywiad z E.Swidzinsk(J ( wrzesien 2019 ) 

Nagralismy dla TVP 3 program interwencyjny 0 dewastacji mlyna. E.Swidzinska, T.Lewandowski 

( 18.12.2019.) 

Strona tb Rady Osiedla - na bieZclco. 


Wsp6lpraca: 
Wsp6lpracowalismy z lokalnymi stowarzyszeniami: 
OSP Nowosolna, Kolem Gospodyn Wiejskich, Stowarzyszeniem Mieszkaiicow Nowosolnej, 

KS Amii Nowosolna, KS EMERITA 
oraz w realizacji swoich zadaii z: 
Rad~ Miejsk~ w Lodzi i jej komisjami 
UM Lodzi : prezydenci, Biuro Partycypacji Spotecznej, Wydzial Zdrowia i Spraw Publicznych, 
Wydzial Gospodarki Komunalnej, Zarz(Jd Dr6g i Transportu, ZarZ(Jd Inwestycji Miejskich, ZarZ(Jd 
Zieleni Miejskiej, Wydzial Edukacji, Wydzial Kultury 
Komend(J Policji - VI Komisariat L6dz - Widzew; dzielnicowy L.Nowak 
Osrodkiem Kultury Goma 
Zespolem Szkolno - Przedszkolnym nr 2 
Portal em TuN 

Efektem realizowanych dzialaii w okresie sprawozdawczym w 2019 roku s,! m.in.: 

- ustawienie 2 lawek przy OSP, Byszewska Yz 

- doposaZenie boiska przy Grabinskiej 3 ( 2 wiaty stadionowe, 2 UfZ(Jdzenia do cwiczen na 

sBowni, utwardzenie terenu ) 

- wykonanie i zainstalowanie osiedlowej tablicy nformacyjnej przed ZSP nr 2, Jugostowiaiiska 2 

- zrealizowanie propozycji Mieszkancow ws nazwy uliey Sosnowe Wzgorze 

- reaizacja wielu imprez dla mieszkanc6w osiedla we wsp6lpracy ze Stref~ Kultury Nowosolna 

RO i ZarZ(Jd kontynuowali wspolpracy w projekcie "Strefa kultury Nowosolna", w ramaeh 

kt6rego zrealizowano ponad 20 imprez dla roznych grup mieszkaiic6w, w szczeg6lnosci dla 

dzieci, mtodziezy, uczniow ZS-P nr 2 oraz senior6w z KS EMERITA. 

- zakup ksi~ek do biblioteki szkolnej 

- zagospodarowanie sali konferencyjnej RO dla potrzeb spotkaii z Mieszkaiicami 

- doposaZenie RO w sprzyt biurowy 

- podniesienie stanu czystosci osiedla ( akcje sprzatania osiedla, likwidaeja smietnisk Kasprowicza 

- Grabinska, uprz(Jtniycie smieci ul. Jugosloslowianska, Margaretek I Majowa) 


Sprawy budzetu osiedla, jego wydatkowanie odbywaly siy w oparciu 0 uehwaly Rady Osiedla. 

Realizowalismy budzet osiedla za 2019 rok zgodnie z uchwalami RO . 

Wszystkie uchwaly i dzialania Rady Osiedla byly zgodne z prawem. 


Prowadzilismy dokurnentacjy pracy RO . Pisma wychodZ(Jce i przychodZ(Jce, uchwaly oraz eala 

dokumentacja s(J zabezpieczone w siedzibie RO, publikowane byly na stronie www osiedla oraz 

na stronie tb 
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'SO~ Rada Osiedla Nowosolna 
92-770 L6dz, ul. Byszcwska 1;2 - e-mail: nowosolna@uml.lodz.pl 

Uchwala Nr 52 I 15 12020 

Rady Osicdla Nowosolna 


z dnia 30. 04.2020 r. 


w sprawie wydatkowania srodk6w finansowych 


Na podstawic § 23 ust.2 Statutu Osicdla Nowosolna stanowi(Jcego zal(Jcznik do Uchwaly 

Nr XCII11674/1 0 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia 25 sicrpnia 2010 r.w sprawic nadania Statutu 

Osicdlu Nowosolna z p6zniejszymi zmianami, Rada Osicdla Nowosolna 

uchwala. co nastypuje: 

§ 1. Wydatkowac kowt~ 2.000,00 zl z § 4210 na zakup 1 sztuki namiotu 

wystawienniczego 0 paramctrach okrcSlonych w zal~czniku nr 1. 


§ 2.Wykonanie uchwaly powierza Sly Zarzqdowi Osicdla. 


§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dnicm podjycia. 
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Za1l.lcznik do uchwaly nr 52/15/2020 

Rady Osiedla Nowosolna 

z dnia 30.04.2020. 

Parametry namiotu wystawienniczego: 

wymiary podstawy min. szer. x dlug. 2 m x 3 m, 

wysokose scianki min. 1,9 m, 

wysokose w szczycie min. 2,00 m, 

Hose scian: 3, 

stelaZ z rurek stalowych - ocynk, ll.lczenie - wtyk, brak ll.lcznikow 

plastykowych, 

pokrycie - material poliestrowy, impregnowany, powleczony PCV, 

wodoodpomy i wodoszczelny, 0 gramaturze min. 200 g/m2

, 


kolor pokrycia: niebieski, zielony lub czerwony, 

w sklad pokrycia wchodzi: pokrycie dachu, 3 sciany, 

dodatkowe wyposazenie : pokrowiec transportowy, 
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