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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU 
 

Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

1.  

S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie 

projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych 

w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość 

wykonania "zielonych dachów". 

Biuro ds. Rewitalizacji i 

Rozwoju Zabudowy Miasta 
Postępowanie negocjacyjne w toku. 

2.  
B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – 

SP 184 i PG 16. 
Wydział Edukacji Roboty budowlane w trakcie, planowane zakończenie koniec maja 2016 r. 

3.  
G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa 

całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka. 
Wydział Edukacji 

Roboty budowlane związane z budową kortu tenisowego i ogrodzenia 

w trakcie, planowane zakończenie koniec maja 2016 r. Zakończono roboty 

budowlane związane z wykonaniem elewacji. 

4.  
L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez 

poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach. 
Wydział Edukacji Roboty budowlane w trakcie, planowane zakończenie koniec maja 2016 r. 

5.  
P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana 

Karskiego. 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

WGK dysponuje opracowaną dokumentacją na budowę Ogrodów Jana 

Karskiego w ograniczonym w stosunku do założeń z BO na 2015 rok 

zakresie. Zakres ten został uzgodniony z przedstawicielami Rady 

Osiedla Stare Polesie i Wnioskodawczynią zwycięskiego wniosku. 

W związku z planowanym wyłożeniem planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego dotyczącego m.in. przedmiotowego 

terenu (dz. 25/3 obręb P-9) w kwietniu b.r. (który w obecnym kształcie 

zakłada budowę Ogrodów Jana Karskiego i pozostaje w tym zakresie 

w zgodzie z obowiązującym planem Nr 30) należy wstrzymać 

się z podjęciem prac w terenie z uwagi na możliwe wniesienie uwag 

ze strony mieszkańców. Około września (jeśli nie będzie dużo uwag 

do planu) możliwe jest jego zatwierdzenie przez Radę Miejską. 

Rozważane jest przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji prac 

z uwagi na okres opiniowania planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego. 

6.  
W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury ,,502" 

przy ul. Gorkiego 16. 

Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

Zadanie zrealizowane. 

Nasadzenia wykonane zostaną wiosną, w okresie od kwietnia do maja 

2016 r. 

7.  

S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. 

woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii 

i Niemczech. 

Zarząd Dróg i Transportu 
Trwają prace związane z nasadzeniami i montażem mebli miejskich. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 15.04.2016 r. 

 


