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Informacja 
o pozytywnie zweryfikowanych zadaniach  

zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Górna 
 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszty szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu im. J. Chełmońskiego. 
Lokalizacja – ul. Chełmońskiego 12. 
Opis – Budowa placu zabaw dla dzieci obejmuje: dostawę i montaż urządzeń zabawowych  
dla dzieci (w montażu uwzględniono wycięcie dziur w asfalcie do wykonania umocowań 
urządzeń zabawowych), urządzenia zabawowe: centrum zabaw, piaskownica, bujak 
dwuosobowy „Wielbłąd”, rama huśtawki z siedziskiem dla najmłodszych oraz klasycznym, 
bujak „Piesek”, huśtawka ważka „Konik Polny; dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej  
ze sztucznej trawy „KidsPlay 24”; dostawa i montaż 4 sztuk ławek; dostawa i montaż ogrodzenia 
placu zabaw (wykorzystując istniejące ogrodzenie piaskownicy); malowanie bramek na boisku. 

188 117,43 G0001 

2. Przebudowa ulic. 
Lokalizacja – ulice: Okręgowa, Średnia. 
Opis – budowa chodników,  położenie nowej nawierzchni ulic wraz z budową wjazdów. 

2 200 000,00 G0002 

3. Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa ul. Pustynnej na odcinku od zachodniego  
po wschodni, od posesji nr 106 do ul. Zenitowej. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – modernizacja całej drogi w tym: wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego, podjazdów  
do działek oraz kanalizacji deszczowej. 

3 000 000,00 G0003 

4. „Nie lada to gratka – sport dla wszystkich – rodziców, wnuczków, babci i dziadka”.  
Wsparcie dla rozwoju sportu wśród wszystkich mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli). 
Lokalizacja – obiekty MKS „Metalowiec”, ul. Jachowicza 1. 
Opis – Zadanie bezinwestycyjne. Dotyczy realizacji spotkań mieszkańców w godzinach 
przedpołudniowych nie kolidujących z przeprowadzanymi treningami sekcji sportowych Klubu. 
Zajęcia prowadzić będą instruktorzy sportowi (także nauczyciele wf) w następujących 
dziedzinach: nordic walking, tai-chi, gimnastyka korekcyjna, siłownia, gry i zabawy 
ogólnosprawnościowe. 

32 360,00 G0004 

5. Rajski skwer – powróćmy do natury. Małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi. 
Lokalizacja – Dąbrowskiego 71/73 i Bałuckiego 6/8 (dz. 11/16), Deotymy 3 i Rydla 3  
(dz. 47/19), Deotymy 12 i Rydla 7a (dz.54/77), Felińskiego 6/8 i Felińskiego 8 (dz.179/8), 
Gałczyńskiego 2 i Gałczyńskiego 2a (dz.317/85), Gałczyńskiego 3 i Gersona 5a (dz.329/136), 
Kadłubka 1/9 i Kadłubka 11/19 (dz. 564/17), Lenartowicza 20 i Dąbrowskiego 51 (dz.44/13  
i 44/27), Malczewskiego 19 i Malczewskiego 21 (dz. 201/20), Odyńca 65 i Odyńca 67  
(dz. 73/18), Podgórna 49 i Podgórna 51 (dz.127/13 i 127/11), Podhalańska 22 i Podhalańska 24 
(dz.59/42), Siarczana 1/9 i Kołowa 2/4 (dz. 96/20), Umińskiego 1 i Umińskiego 3 (dz. 320/11), 
Zapolskiej 70a i Kruczkowskiego 7a (dz. 260/70). 
Opis – w rejonach blokowisk przewiduje się utworzenie miejsc do rekreacji biernej. Miejsce 
takie składać  musi się z dwóch ławek ustawionych względem siebie pod kątem 90°, jednego 
stolika do gry w szachy (warcaby) wraz z siedziskami, kosza na śmieci i dwóch drzew 
owocowych (jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa, czereśnia, orzech włoski, aronia itp.) ustawionych 
przy ławkach. Przy 1 skwerze należy zasadzić jeden rodzaj drzewka owocowego tak by każdy 
skwer był łatwo rozpoznawalny np. skwer pod jabłonią itp. Teren wokół skweru powinien zostać 
uporządkowany, a cały skwer należy „wygrodzić” żywopłotem. 

86 760,00 G0005 

6. Droga publiczna kategorii gminnej. Przebudowa i modernizacja ul. Czahary na odcinku  
od ul. Pustynnej do ul. św. Franciszka z Asyżu. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – przebudowa drogi do nawierzchni bitumicznej, wybudowanie chodnika po stronie 
zachodniej na odcinku od ul. Pustynnej do ul. św. Franciszka z Asyżu, modernizacja istniejącego 
chodnika po stronie wschodniej, wybudowanie zjazdów do posesji na ww. odcinku drogi, 
utworzenie trawników. 

1 800 000,00 G0006 
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7. Rewitalizacja terenów naturalnych zadrzewień podmiejskich – wprowadzenie funkcji 
rekreacyjno – wypoczynkowej oraz ochrona zieleni i ptactwa. Utworzenie skweru Sóweczki. 
Lokalizacja –działka zadrzewiona G44-288 i drogowa G44-556/3, las przy ul. Leszczyńskiej  
i Sczanieckiej. 
Opis – otoczenie terenu lasu niskimi panelami ogrodzeniowymi, zainstalowanie 6 furtek, 
zadbanie o istniejącą zieleń oraz wprowadzenie nowych sadzonek sosny czarnej, krzewów 
płożących i kwitnących np. lilaków. Budowa wielopoziomowego placu zabaw i małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe). Wprowadzenie ochrony gatunkowej 
czarnej sosny oraz kilku gatunków sów bytujących na tym terenie. Umieszczenie drewnianych 
lub mosiężnych rzeźb przedstawiających wszystkie gatunki sów zamieszkujących Polskę. 
Wymiana nawierzchni parkingowej na nowoczesny system ażurowych kratek, zasypanych 
ziemią i nasionami trawy. 

440 158,40 G0007 

8. Pielęgnacja starodrzewu parkowego, obsadzenie drzewami i krzewami oraz urządzenie  
parku 3 Domu Pomocy Społecznej  przy ul. Paradnej 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie cięcia pielęgnacyjnego drzew istniejących, karczowanie  samosiewów  
i pniaków, cięcie odmładzające żywopłotu, założenie trawnika, sadzenie krzewów i drzew 
liściastych i iglastych, wyposażenie terenu w alejki, ławki, stoliki do gier w warcaby i szachy, 
urządzenie boiska do gier w kometkę, siatkówkę i tenis stołowy, postawienie drewnianej sceny 
wykorzystywanej do występów integracyjnych. 

365 000,00 G0009 

9. Rozkwit Parku „Stawy Jana”. 
Lokalizacja – obszar parku „Stawy Jana”. 
Opis – utwardzenie i oświetlenie alejek, zakup i instalacja elementów małej architektury, 
wymiana zdewastowanych urządzeń na placu zabaw, zaadaptowanie budynku pod wiatą na sklep 
z napojami i przekąskami działający sezonowo, remont sceny i widowni, zagospodarowanie  
„dzikiej górki”, uporządkowanie zieleni. 

888 500,00 G0010 

10. Wykonanie chodnika łączącego ul. Rentowną z ul. Rzgowską. 
Lokalizacja – teren między początkiem ul. Rentownej a ul. Rzgowską – działka nr 1070/27, 
1089/2, 1089/1, 1090/10. 
Opis – wyrównanie terenu w celu położenia chodnika z płyt o wymiarach 50x50 cm na długości 
ok. 50 m w miejscu wydeptanym przez mieszkańców osiedla. 

25 000,00 G0011 

11. Wykonanie zabezpieczenia pomiędzy ul. Grażyny 10 a, a ul. Grażyny 14 uniemożliwiającego 
przejazd samochodom  między ul. Grażyny a ul. Rentowną. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wbetonowanie 10 słupków połączonych łańcuchem przy chodniku na ul. Grażyny 
pomiędzy numerami 10 a 14 ograniczających możliwość wjazdu samochodom. 

3 776,40 G0012 

12. Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy SP 109. 
Lokalizacja – boisko szkolne przy SP 109, ul. Pryncypalna 74, dz. Nr 189/46 i 342/1,  
obręb G26. 
Opis – przygotowanie nawierzchni pod budowę bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal, 
drenaż i utwardzenie nawierzchni oraz położenie nawierzchni bitumicznej, przygotowanie 
nawierzchni pod instalację urządzeń siłowni zewnętrznych, mocowanie tych urządzeń oraz 
montaż stołów zewnętrznych do tenisa stołowego. 

260 000,00 G0014 

13. Szkoła moich marzeń – remont SP 10. 
Lokalizacja – ul. Przybyszewskiego 15/21, działki G3-94/5. 
Opis – wymiana podłóg na korytarzach, remont toalet, malowanie korytarzy szkolnych, wymiana 
stolarki drzwiowej na remontowanych korytarzach, wymiana 14 okien, wymiana 15 ławek  
i 30 krzeseł, biurka dla nauczycieli, dwóch krzeseł tapicerowanych dla nauczyciela i dwóch 
szafek dwudrzwiowych niskich. 

638 384,00 G0015 

14. Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź-Górna – umożliwienie mieszkańcom osiedla 
świadczenia sobie nawzajem sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.  
Lokalizacja – Osiedle Górna. 
Opis – Przeprowadzenie akcji informacyjnej. Wykonanie internetowego systemu obsługi 
Osiedlowych Banków Czasu obejmujący rejestrowanie nowych użytkowników, prowadzenie 
kont zarobionych godzin oraz rejestrowanie transakcji. Przygotowany będzie również zestaw 
startowy dla nowych użytkowników. Przygotowanie filmów instruktażowych.  Jako 
podsumowanie rocznej działalności zorganizowany zostanie Festiwal Osiedlowego Banku Czasu 
Łódź Górna. 

85 000,00 G0017 

15. Naprawa murawy głównego boiska piłkarskiego oraz postawienie szatni (pakamery) i wysokich 
siatek wyłapujących piłkę za bramkami. 
Lokalizacja – ul. Łaskowice 180, obręb G53 nr działki 768. 
Opis – lekkie wyrównanie terenu boiska, posianie murawy lub położenie sztucznej lub z rolki, 
zamontowanie wysokich siatek na szerokość boiska za bramkami do łapania piłek, utworzenie 
szatni dla uczestników zawodów sportowych. Obecnie boisko nie posiada murawy i nie spełnia 
wymogów do rozgrywania meczów piłkarskich określonych przez Okręgowy Związek Piłki 
Nożnej. 

1 360 000,00 G0018 
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16. Aranżacja parkowego otoczenia SP 138 dla potrzeb środowiska lokalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem seniorów. 
Lokalizacja – ul. św. Franciszka z Asyżu 53. 
Opis – Zastąpienie starych, połamanych i niebezpiecznych płyt chodnikowych kostką brukową. 
Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej. Ustawienie ławek parkowych i przyrządów 
treningowych dla seniorów. Założenie parkowego oświetlenia terenu i monitoringu. Wykonanie 
bieżni i skoczni. Wymiana ogrodzenia. 

1 060 243,41 G0019 

17. Modernizacja i rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51. 
Lokalizacja – ul. Ciołkowskiego 11a. 
Opis – Remont generalny sali gimnastycznej z następującymi działaniami: naprawa dachu, 
malowanie sali, wymiana drzwi i okien, wymiana instalacji  elektrycznej, oświetlenia, 
grzejników, osłon, i wentylacji, założenie opaski izolacyjnej wokół budynku, wymiana podłogi, 
wymiana drabinek i tablic z koszami, remont przebieralni, natrysków i sanitariatów; 
modernizacja boiska –utworzenie mini – boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią. 
Naprawa dachu w budynku szkoły– położenie blachodachówki i wymiana rynien. 

1 200 000,00 G0020 

18. 
 

Ruch  i rekreacja Chojen. 
Lokalizacja – ZSO nr 5 ul. Królewska 13/15 (obszar G27, działki nr: 537/12, 537/13, 537/14, 
537/15, 535, 540, 514/3, 514/7).  
Opis – Zabudowane i zainstalowane będą: ścieżka zdrowia, zewnętrzna siłownia , ścianka 
wspinaczkowa czterostronna , plac zabaw dla najmłodszych , stoły betonowe do tenisa 
stołowego, szachów –warcabów, bieżnia lekkoatletyczna 200 m 2 torowa, bieżnia 60 m 4 torowa, 
zeskok do skoku wzwyż , w dal, rzutnia do pchnięcia  kulą. 

320 000,00 G0021 

19. Wykonanie projektu oraz remont chodników wraz z wykonaniem miejsc postojowych po stronie 
południowej w ul. Astronautów (etap II). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Rozebranie obrzeży chodnikowych , krawężników, chodnika. Wykonanie chodników  
o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonanie miejsc postojowych z kostki koloru szarego z 
pasami dzielącymi lub z płyt ażurowych  na podbudowie z kruszywa. Obramowanie 
krawężnikami betonowymi najazdowymi. 

945 000,00 G0023 

20. Wykonanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów (etap I). 
Lokalizacja – jw. 
Opis - wymiana istniejącego ponad 40-letniego oświetlenia ulicznego, które jest w złym stanie 
technicznym. Montaż słupów  o zbliżonym wyglądzie i konstrukcji , do tych zainstalowanych  
po 2000 r. 

250 000,00 G0024 

21. Naprawa i przebudowa uszkodzonego pieszociągu oraz ustawienie 2 ławek przed posesją  
ul. Odyńca 65. 
Lokalizacja – jw.  
Opis – Zerwanie zużytej nawierzchni pieszociągu. Usunięcie obrzeży chodnika. Wyprofilowanie 
spadu pieszociągu od strony zachodniej(likwidacja schodków). Utwardzenie podłoża, 
przygotowanie odpowiedniego drenażu. Wyłożenie kostki brukowej, wstawienie nowych 
obrzeży chodnika. Wyszczelinowanie piaskiem. Zamontowanie 2 ławek przed posesją 

60 000,00 G0025 

22. Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z wyposażeniem siłowni i ogrodzeniem 
terenu 
Lokalizacja – ZSP 2, ul. Astronautów 19. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x22 m (boiska do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej), ogrodzenie boiska o wysokości 4 m z bramą i dwiema furtkami, 
odwodnienie liniowe boiska, zamontowanie ławek i koszy na śmieci, zakup sprzętu do siłowni, 
naprawa ogrodzenia terenu wokół budynku szkoły, na którym ma się znajdować kompleks 
rekreacyjno-wypoczynkowy. 

966 000,00 G0026 

23. Modernizacja całej ul. Smolnej – remont nawierzchni chodnika i jezdni. 
Lokalizacja – ul. Smolna między ul. Śląską a ul. Żmichowskiej, działka G17/377. 
Opis – Wyrównanie i wymiana płyt chodnikowych oraz krawężników, wymiana kostki na jezdni 
i podniesienie jezdni do wysokości kratek ściekowo – kanalizacyjnych. 

170 591,65 G0027 

24. Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży na terenach  
SP 162, ul. Powszechna 15. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Park składać się będzie z dwóch części. Pierwsza część wyposażona w  urządzenia  
dla dzieci młodszych; zjeżdżalnie, zestawy lin-pajęczyn wspinaczkowych, ścianki 
wspinaczkowe, karuzele, huśtawki i bujawki. W II części  Parku będą urządzenia  
do tzw. outdoor fitness służące do wykonania szeregu urozmaiconych ćwiczeń na świeżym 
powietrzu dla młodzieży i osób starszych,  tzw. ścieżka zdrowia  oraz trwałe stoły do gry  
w ping-ponga. Całość terenu będzie ogrodzona, wyposażona w ławeczki. 

1 324 263,51 G0028 
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25. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189, ul. Kossaka 19. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Boisko sportowe wielofunkcyjne 60x30 m o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone, 
oświetlone, monitorowane, wyposażone w atestowane urządzenia do gier zespołowych takich jak 
minipiłka nożna, piłka ręczna , siatkówka , koszykówka, tenis ziemny, badminton. 

790 000,00 G0030 

26. Sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego – wymiana 
ciągów komunikacyjnych przy SP 130. 
Lokalizacja – ul. Gościniec 1. 
Opis – Celem zadania jest wymiana części wierzchniej (asfalt) ciągów komunikacyjnych na 
terenie szkoły, przy kompleksie Orlik i placu zabaw Radosna Szkoła. 

180 000,00 G0032 

27. Sprawy edukacji publicznej – wymiana ogrodzenia przy SP 130  
Lokalizacja –ul. Gościniec 1. 
Opis – Wymiana zdewastowanego ogrodzenia szkoły od strony ul. Gościniec i ul. św. Rafała 
Kalinowskiego. 

70 000,00 G0033 

28. Juniorzy i seniorzy – łączymy pokolenia w „G37”. 
Lokalizacja – PG 37, ul. Jarosławska 29. 
Opis – Budowa  podłoża pod altany i podjazdy dla wózków, altanki, ławki parkowe, patio z 
roślinami, stoły do gry w warcaby i szachy, kosze na śmieci, oświetlenie i monitoring. 

185 600,00 G0035 

29. Wymiana stolarki okiennej i poszycia dachu w budynku Zespołu Szkół  Przemysłu Mody.  
Lokalizacja – ul. Naruszewicza 35. 
Opis – wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły oraz poszycia dachu nad całym obiektem. 
Wymiana instalacji odgromowej oraz nadbudowa kominów, a także wykonanie obróbek 
blacharskich. 

535 000,00 G0036 

30. Boisko sportowo-rekreacyjne dla środowiska lokalnego dzielnicy Górna. 
Lokalizacja – Zespół Szkół  Przemysłu Mody w Łodzi, ul. Naruszewicza 35. 
Opis – Postawienie ścianki wspinaczkowej na ścianie szczytowej sali gimnastycznej, siłownia  
na świeżym powietrzu, boisko do piłki siatkowej plażowej, bieżnie lekkoatletyczne do biegów 
krótkich oraz skoku w dal i trójskoku. Postawienie „parku Street Workout” do treningu siłowego, 
jak  sztuki walki, atletyka czy gimnastyka sportowa. Ponad to ogrodzenie terenu, założenie 
oświetlenia i monitoringu, wstawienie furtki, postawienie ławek do odpoczynku i tablic 
informacyjnych oraz koszy na śmieci . 

1 650 000,00 G0037 

31. Plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja – teren między blokami przy ul. Przyborowskiego 15 i 17. 
Opis – ogrodzenie terenu i umieszczenie na nim sprzętu do zabaw dla dzieci takiego jak drabinki, 
huśtawki, karuzela, zjeżdżalnie  czy piaskownica. Postawienie na placu ławek. 

60 000,00 G0038 

32. Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt 
medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”, ul. Felińskiego 7. 
Lokalizacja – jw  
Opis – Doposażenie w sprzęt medyczny poradni okulistycznej i zakup m.in. tonometru 
apalanacyjnego do posiadanej lampy szczelinowej, pechmetru, soczewki volka, 
autorefraktometru, gonioskopu typu czwórlustro. 

51 000,00 G0039 

33. Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej oraz sanitariatów na I  i II piętrze. 
Lokalizacja – PG 41, ul. Bohdanowicza 11. 
Opis – Wykonanie kompleksowego remontu zaplecza sali gimnastycznej: przebieralni, toalet, 
natrysków dla dziewcząt i chłopców, toalety dla chłopców i dziewcząt na I i II piętrze. 

260 000,00 G0040 

34. „Sportowe Rokicie – sprawni fizycznie, zdrowi psychicznie”. 
Lokalizacja – PG 41, ul. Bohdanowicza 11. 
Opis – przebudowa i udostępnienie młodzieży i społeczności lokalnej zdegradowanego, 
żwirowo-betonowego boiska szkolnego poprzez wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu 
sportowo-rekreacyjnego: trzech boisk do siatkówki,  (w tym dwóch do siatkówki plażowej) wraz 
z miejscem dla kibiców, oraz jednego boiska o nawierzchni z tartanu (boisko będzie znajdowało 
się w polu gry boiska do koszykówki); boiska do piłki nożnej wraz ze słupami do gry w rugby  
o nawierzchni z trawy syntetycznej; bieżni o nawierzchni tartanowej; skoczni do skoku w dal; 
boiska do koszykówki; zaplecza sanitarnego oraz pomieszczenia dla osoby pilnującej. 

2 860 190,00 G0041 

35. Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”, przy ul. Tatrzańskiej 109. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Wykonanie audytu energetycznego. W ramach zadania głównego należy zlikwidować 
spękania i ubytki w ścianach zewnętrznych, dokonać ocieplenia ścian  i ewentualnie podłóg  
w gruncie, usprawnić system wentylacji, instalacji wymienników ciepła. W zależności  
od przeprowadzonego audytu należy wziąć pod uwagę modernizację lub wymianę instalacji 
grzewczych . Zadanie powinno obejmować pomalowanie budynku i nadanie mu odpowiedniej 
kolorystyki wkomponowanej w otoczenie. 

825 000,00 G0042 



 5 

36. Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej 
Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup elektroencefalografu (aparat do badań EEG). 

41 000,00 G0043 

37. Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, 
przy ul. Felińskiego 7. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Zerwanie starych, zniszczonych i popękanych płyt chodnikowych. Wyrównanie terenu, 
położenie nowej powierzchni chodnikowej w postaci np. kostki brukowej. Wykonanie nowych  
4 stopniowych schodów prowadzących do budynku Przychodni, podjazdów w celu zapewnienia 
swobodnego poruszania się na wózkach inwalidzkich, wymiana krawężników. 

85 000,00 G0044 

38. Zagospodarowanie rekreacyjne Lasu Rudzkiego – I etap zadania – opracowanie dokumentacji. 
Lokalizacja – kompleks leśny na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Ruda Willowa” 
– Las Ruda Popioły.  
Opis – rewitalizacja i uporządkowanie istniejących dróg asfaltowych przebiegających na terenie 
kompleksu ( np. odnowa nawierzchni, wbudowanie spowalniaczy, wymiana oświetlenia  
na stylowe pasujące do wstępnych założeń  traktujących ten obszar jako teren o szczególnych 
walorach historyczno-architektonicznych, kulturowych i krajobrazowych czy wybudowanie 
ścieżek rowerowych wzdłuż  istniejących dróg asfaltowych). Wykonanie utwardzonych alejek o 
szerokości od 1,5 do 3 m z nawierzchni mineralnej. Ustawienie na wejściach alejek oznakowania 
informującego o zakazie wjazdu do lasu pojazdów mechanicznych. Przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych drzewostanu – usunięcie drzew suchych i chorych oraz wycięcie  krzaków  
i zarośli w bezpośrednim sąsiedztwie alejek. Wykonanie ścieżki  zdrowia składającej się z 10 
elementów sprawnościowych. Ustawienie przy alejkach ławek i koszy na śmieci. 

200 000,00 G0045 

39. Remont dróg wewnętrznych i chodników na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Nr 1. 
Lokalizacja – ul. Siedlecka 7/21 
Opis – Na terenie ośrodka ma być wykonany  remont dróg wewnętrznych, chodników i placów. 
Aby polepszyć stan dróg i chodników należy zerwać starą nawierzchnię, utwardzić teren  
i wykonać nowe drogi i chodniki 

713 106,42 G0046 

40. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników systemem gospodarczym. 
Lokalizacja – ul. Gałczyńskiego, ul. Umińskiego, ul. Gersona. 
Opis – naprawa ulic i chodników.  

900 000,00 G0047 

41. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bednarskiej i ul. Unickiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Montaż  sygnalizatorów i sterowania. Naprawa lub wymiana chodników w rejonie 
skrzyżowania i namalowanie pasów na jezdniach dla przejścia pieszych. 

500 000,00 G0048 

42. Przebudowa obiektu sportowego przy PG 44. 
Lokalizacja – ul. Deotymy 1 
Opis – zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy obecnie istniejącej części bieżni tartanowej 
poprzez wydłużenie jej do największego możliwego dystansu  wokół obecnego boiska 
asfaltowego z wykonaniem zeskoczni do skoku w dal i trójskoku , z wykonaniem 4 belek 
odbiciowych, zaprojektowanie i przebudowa obecnego boiska asfaltowego na boisko do piłki 
ręcznej  z rozbiegiem do skoku wzwyż oraz rzutnią do pchnięcia kulą wraz z dostawą 
wyposażenia podstawowego. 

370 476,00 G0049 

43. Zakup sprzętu komputerowego dla czytelników filii nr 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 i 14 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakupienie do bibliotek stanowisk komputerowych, drukarek i skanerów. 

100 000,00 G0050 

44. Remont chodnika przy nieruchomości ul. Staffa 2 oraz remont dojść do klatek schodowych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Wymiana   starych płyt chodnikowych na  nową kostkę brukową. Wymienić należy cały 
pas chodnikowy przed nieruchomością oraz dojścia do klatek schodowych. 

18 000,00 G0052 

45. Kompleks rekreacyjno-sportowy z bieżnią lekkoatletyczną i podwójnym boiskiem do siatkówki 
plażowej (w kwadracie ulic: Wdzięcznej, Socjalnej, Racławickiej i Powszechnej) Osiedle 
Chojny. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Budowa bieżni okrężnej z trzema torami i boiska do siatkówki plażowej. Cała inwestycja 
wymaga ogrodzenia, dzięki temu kompleks stałby się miejscem bezpiecznym dla dzieci. 
Dodatkowym kosztem wynikającym z  budowy podwójnego boiska do siatkówki plażowej jest 
wyrównanie terenu, ułożenie drenażu oraz geowłókniny. 

700 000,00 G0055 
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46. Remont oraz doposażenie PM 7. 
Lokalizacja – ul. Smocza 4. 
Opis – Wykonanie całościowego remontu placówki oraz doposażenie jej w niezbędne meble  
oraz sprzęt ogrodowy. W zakresie remontu przedszkola przewidujemy: naprawę tarasów,  
w tym postawienie barierek , renowację budynku, wymianę ogrodzenia, wymianę stolarki 
okiennej, wymianę oświetlenia, odnowienie sal przedszkolnych oraz korytarzy (malowanie ścian 
i lamperii). W zakresie doposażenia placówki przewidujemy wymienić (sprzęt rekreacyjne do 
ogrodu przedszkolnego, szafki dzieci w szatni, meble w 4 salach przedszkolnych (szafki, półki, 
krzesełka, kąciki zabawy) oraz sprzęt do sali gimnastycznej. W celu rozwijania potrzeb oraz 
zainteresowań naszych wychowanków pragniemy wyposażyć placówkę w tablicę interaktywną. 

360 000,00 G0056 

47. Modernizacja i utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP 83  
przy ul. Podmiejskiej 21. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki plażowej siatkowej, które powstanie  
na istniejącym boisku, boisko z gumowymi obrzeżami wraz z liniami i antenkami i ogrodzeniem 
panelowym. Budowa bulodromu na powierzchni trawiastej, dookoła zamontowanych zostanie  
6 ławek parkowych. Boisko betonowe o powierzchni 990 m ² pokryte zostanie bezpieczną 
nawierzchnią poliuretanową w formie natryskowej, za bramkami zostaną zamontowane 
piłkochwyty. Na ternie trawiastym zostaną zamontowane dwa betonowe stoły do tenisa 
stołowego. 

549 700,00 G0057 

48. Odmulenie zbiornika wodnego „Stawy Jana” i uporządkowanie terenu wokół niego. 
Lokalizacja – zbiornik wodny „Stawy Jana” i teren przylegający do zbiornika. 
Opis – wykonanie prac związanych z odmuleniem i wyczyszczeniem zbiornika wodnego, 
zlikwidowanie dzikiego wysypiska gruzu, rekultywacja tego terenu, uzupełnienie ławek, 
pielęgnacja trawników. 

1 300 000,00 G0058 

49. Modernizacja i rozwój terenu rekreacyjnego. 
Lokalizacja – park przy skrzyżowaniu ul. Karpackiej i ul. Chocimskiej. 
Opis – zainstalowanie dodatkowych stołów do gry w ping-ponga, zamontowanie wokół stołów 
ekranów osłaniających przed wiatrem.. 

142 200,00 G0059 

50. Utwardzenie ciągu pieszego ułatwiającego komunikację pieszą mieszkańców osiedla im. J. 
Dąbrowskiego, wraz z utworzeniem utwardzonych miejsc parkingowych w miejscu 
zniszczonych trawników. 
Lokalizacja – śladem dziś wydeptanej ścieżki: od przystanku autobusowego ul. Dąbrowskiego/ 
ul. Podhalańska do wschodniego szczytu budynku przy ul. Podhalańskiej 26; od szczytu 
zachodniego budynku przy ul. Podhalańskiej 24 do szczytu zachodniego budynku  
przy ul. Podhalańskiej 22; parking pod blokiem przy ul. Podhalańskiej 26 – wzdłuż drogi 
dojazdowej. 
Opis – budowa chodnika z kostki brukowej w ciągu linii wydeptanej ścieżki i budowa  miejsc 
parkingowych w miejscu zniszczonych trawników. Miejsca postojowe powinny zostać 
wykonane z płyt ażurowych, pomiędzy rosnącymi drzewami.  

54 988,00 G0060 

51. Budowa oświetlenia na ul. Gościniec od nr 106 (ul. Boczna) do nr 242 (granice miasta). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa oświetlenia poprzez ustawienie słupów wzdłuż ul. Gościniec, na których 
zamontowane zostaną lampy. Przed inwestycją sporządzenie dokumentacji. 

1 222 500,00 G0061 

52. Wykonanie chodnika po jednej stronie ul. Bulwarowej oraz krawężników. 
Lokalizacja – ul. Bulwarowa (od ul. Ekonomicznej do ul. Przestrzennej). 
Opis – ułożenie chodnika oraz krawężników wzdłuż ul. Bulwarowej. 

500 000,00 G0063 

53. Wykonanie zjazdu z ul. Plenerowej do ul. Ekonomicznej. 
Lokalizacja – ul. Plenerowa, okolice ul. Ekonomicznej. 
Opis – wykonanie wjazdu od ul. Ekonomicznej. 

135 000,00 G0064 

54. Budowa szatni z zapleczem sanitarnym również dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Karpacka 64. 
Opis – budowa szatni z zapleczem sanitarnym dostosowanym dla sportowców poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. 

600 000,00 G0066 

55. Kompleks boisk do sportów plażowych. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 
Opis – pobudowanie kilku boisk (do piłki nożnej/plażowej/rugby/piłki ręcznej/piłki siatkowej) 
do dyscyplin plażowych. Oświetlenie boisk. Postawienie szatni wraz z WC i prysznicami. 
Zagospodarowanie przestrzeni wokół boisk (bandy okalające, łapacze, trybuny, mini bar, ławki 
dla zawodników rezerwowych). 

340 000,00 G0067 
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56. Kryte boiska do sportów plażowych. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 
Opis – wydzielenie terenu pod boiska do sportów plażowych. Wysypanie odpowiedniej ilości 
piachu, wydzielenie placów pod poszczególne boiska, zrobienie infrastruktury wokół boisk. 
Zadaszenie boisk w formie tzw. „balonu”. Doprowadzenie do obiektu instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ogrzewanie obiektu w formie dmuchaw lub grzejników. 
Wykonanie podgrzewania boisk zatopionego w wylewce fundamentowej. Zatrudnienie 
pracowników – gospodarzy obiektu. 

1 320 000,00 G0068 

57. Trener/instruktor sportów plażowych. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Rzgowska 247. 
Opis – celem zadania jest nauczenie, zapoznanie, trenowanie i dbanie o rozwój chętnych  
do uprawiania sportów plażowych. Zadanie polega na zatrudnieniu instruktorów do sportów 
plażowych na okres od 1 czerwca do 30 września każdego roku. 

6 000,00 G0069 

58. Wymiana nawierzchni ul. Orkana. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana nawierzchni z szutrowej na asfaltową, ułożenie chodników i krawężników 
wzdłuż pasa ulicy, utworzenie wpustów kanalizacyjnych (studzienek kanalizacyjnych). 

540 000,00 G0071 

59. Naprawa torowiska oraz nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego  
i al. Śmigłego-Rydza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania przewiduje wykonanie działań naprawczych dotyczących przejazdu 
przez tory tramwajowe na w/w skrzyżowaniu oraz uzupełnienia ubytków w jezdni. 

400 000,00 G0072 

60. Remont budynku PM 106 w Łodzi,  
Lokalizacja – ul. Astronautów 17. 
Opis – wykonanie remontu – wymiana okien na plastikowe, wymiana drzwi wejściowych  
oraz podłóg parkietowych w salach dydaktycznych, malowanie sali gimnastycznej oraz holu, 
remont łazienki, wymiana lamp oświetleniowych. 

228 000,00 G0073 

61. Remonty chodników. 
Lokalizacja – ul. Cieszkowskiego 6, ul. Cieszkowskiego 7, ul. Tagore od nr 1A do Ronda 
Lotników Lwowskich. 
Opis – demontaż istniejących zniszczonych płyt oraz krawężników, założenie obrzeży i ułożenie 
kostki betonowej. 

335 000,00 G0074 

62. Instalacja „spowalniaczy” na jezdni  ul. Szenwalda. 
Lokalizacja – ul. Szenwalda od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej. 
Opis – instalacja spowalniaczy na jezdni ul. Szenwalda . 

5 000,00 G0075 

63. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Piotrkowskiej od pl. Niepodległości do ul. Sieradzkiej. 
Lokalizacja – wzdłuż ul. Piotrkowskiej, po wschodniej stronie, na odcinku od pl. Niepodległości 
do ul. Sieradzkiej, oraz wyjazd z Parku Legionów na działce G3-195/2. 
Opis – Budowa 220 m drogi rowerowej z chodnikiem oraz sygnalizacji na skrzyżowaniu. 

510 000,00 G0076 

64. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Przestrzennej na odcinku od ul. Farnej  
do ul. Starorudzkiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Budowa 200 m drogi rowerowej z chodnikiem. 

200 000,00 G0077 

65. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną przy SP 174 w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 6. 
Lokalizacja – jw., nr dz. G-17 318/2. 
Opis – Wybudowanie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, składającego się z dwóch boisk 
(do piłki ręcznej i do piłki koszykowej), na którym będzie mieściło się tez boisko do siatkówki  
i kometki, oddzielonych od siebie siatką o wysokości 7 m. 

1 200 000,00 G0080 

66. Międzypokoleniowa ścieżka zdrowia. 
Lokalizacja – ul. Antoniny 18/20 (G22-422/7 i 422/9). 
Opis – budowa międzypokoleniowej ścieżki zdrowia, w skład której wchodziłyby następujące 
elementy: wytyczenie aktywnej ścieżki do spacerów z miejscami na gimnastykę, ścieżka 
edukacyjna dla dzieci, sfera spotkań dla seniorów, sfera aktywności dla młodzieży, sfera 
aktywności dla najmłodszych, wytyczenie ekologicznych miejsc parkingowych oraz oświetlenie 
placów. 

89 000,00 G0081 

67. Park Sielanka miejscem odpoczynku i aktywnej rekreacji dla osób w każdym wieku. 
Lokalizacja – Park Sielanka (G10-120/33). 
Opis – na terenie Parku Sielanka powstanie miejsce aktywnej rekreacji przeznaczone do użytku 
mieszkańców osiedla Nowe Rokicie. Zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowe  
oraz stoliki rekreacyjno-betonowe do gry w karty i szachy.  

48 000,00 G0083 

68. Budowa parkingu na 150 miejsc parkingowych przed Regionalnym Ośrodkiem Onkologicznym 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi 
Lokalizacja – obszar  między ul. Paderewskiego i ul. Ciołkowskiego a budynkami szpitala 
Opis – zadanie polega na wybudowaniu parkingu (roboty drogowe, elektryczne, trawniki, 
odwodnienie terenu). 

750 000,00 G0084 
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69. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych . 
Lokalizacja – ul. Staffa 6, blok 413 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. 

20 000,00 G0085 

70. Malowanie elewacji budynku PM 89 w Łodzi osiedle Piastów – Kurak, ul. Ciołkowskiego 7a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont elewacji budynku tzn. oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża, 
uzupełnienie tynków zewnętrznych, zagruntowanie podłoża, malowanie elewacji, pomalowanie 
farbą olejną stolarki drzwiowej, okiennej, zabezpieczających krat naokiennych wymiana części 
stolarki okiennej. 

25 000,00 G0087 

71. Doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-Wiskitno. 
Lokalizacja – ul. Kolumny 312 
Opis – dokonanie zakupu zestawu składającego się z torby PSP R1, szyn Kramera oraz deski 
ortopedycznej. Zakup armatury wodno-pianowej oraz wyposażenia osobistego niezbędnego  
do przeprowadzania akcji ratowniczo – gaśniczych (węże strażackie, prądownice wodne  
i pianowe, latarki kątowe, radiostacje nasobne). 

31 100,00 G0088 

72. Nowoczesny monitoring obiektu sportowego. 
Lokalizacja – SP 10, ul. Przybyszewskiego 15/21. 
Opis – montaż nowoczesnych kamer kopułowych zewnętrznych w obudowie wandaloodpornej, 
ze zintegrowanym podświetleniem na podczerwień. Okablowanie z uwzględnieniem objęcia 
monitoringu systemem alarmowym z powiadomieniem. Połączenie kamer z urządzeniem 
rejestrującym umożliwiającym podgląd w czasie rzeczywistym i materiału archiwalnego lokalnie 
i poprzez sieć, archiwizację nagrań. Wyposażenie w monitor full hd do przeglądania nagrań. 

65 000,00 G0090 

73. Remont Biblioteki Publicznej Filia Nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna  
ul. Lenartowicza 16. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana stolarki okiennej, modernizacja wejścia do biblioteki – montaż krat  
oraz podłączenie domofonu, naprawa dachu, wymiana podłogi oraz armatury w sanitariatach. 

122 000,00 G0091 

74. Nowoczesne Centrum Multimedialne w Bibliotece. 
Lokalizacja – ul. Piękna 35/39. 
Opis –przygotowanie czytelni od strony estetycznej (malowanie ścian, grzejników, podwieszenie 
sufitu, położenie terakoty na podłodze) oraz wyposażenie w sprzęt i meble. Zakup komputerów 
wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi. Wyposażenie Biblioteki w zbiory 
multimedialne. 

101 384,00 G0092 

75. Remont i modernizacja Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna,  
ul. Dąbrowskiego 91. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – filia wymaga gruntownego remontu (wymiana okien, podłogi, oświetlenia, remont toalet, 
malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana instalacji 
elektrycznej, grzejników oraz mebli). 

125 570,67 G0093 

76. Poprawa i rozszerzenie form działalności biblioteki. 
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Paderewskiego 11a. 
Opis – poszerzenie istniejących w bibliotece działów tematycznych, poszerzenie działalności 
kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zakup książek, których podstawową zaletą będzie 
wartość kulturowa i intelektualna oraz trwałość. Zakup rzutnika multimedialnego. Chęć 
organizacji wycieczek w ramach poznawania historii Łodzi oraz jej okolic. 

82 000,00 G0094 

77. Modernizacja placu zabaw i boiska do piłki nożnej i koszykówki wraz z otoczeniem  
i monitoringiem. 
Lokalizacja – Park im. Rejtana,  
Opis – wykonanie ogrodzenia całego placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 
ustawienie dodatkowych urządzeń typu domki, drabinki do wspinania. Ogrodzenie istniejącego 
boiska do wys. ok. 2m., za bramkami podwyższone. Położenie asfaltu na alejce północ – 
południe. Rekultywacja zieleni na całej szer. placu zabaw i boiska wzdłuż tej alei. 

332 000,00 G0095 

78. Budowa windy dla niepełnosprawnych uczniów PG 43 przy ul. Powszechnej 15. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa klatki zewnętrznej, w której umieszczony zostałby szyb windowy. 

900 000,00 G0096 

79. Sprzęt sportowy. 
Lokalizacja – ZSP 9 w Łodzi, al. Politechniki 38. 
Opis – zakup sprzętu sportowego w postaci: zestawu do unihokeja (2 bramki i 12 kijów), 
specjalistycznego materaca do skoku wzwyż, atlasu wielostanowiskowego do siłowni. 

7 000,00 G0097 

80. Budowa chodnika przy ul. Granicznej  
Lokalizacja – ul. Granicznej od nr 43 do nr 67 (po stronie zabudowy mieszkalnej). 
Opis –budowa chodnika z kostki , dł. Chodnika 580 m,  szer. 2 m. 

398 000,00 G0098 



 9 

81. Budowa chodnika po jednej stronie ul. Amatorskiej na odcinku między ul. Graniczną  
a ul. Bulwarową. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w związku z planowaną budową nawierzchni i chodnika na ul. Amatorskiej  
od ul. Kwaterunkowej do ul. Bulwarowej nie przewidziano wybudowania chodnika na odcinku 
od ul. Bulwarowej do ul. Granicznej. 

50 000,00 G0099 

82. Utworzenie skweru. 
Lokalizacja – ul. Karpacka/ul. Kosmonautów. 
Opis – wykonanie alejek, nasadzenie drzew, rekultywacja istniejącego trawnika, umieszczenie 
koszy na śmieci i koszy na psie odchody. 

60 650,00 G0100 

83. Przeprojektowanie zagospodarowania i remont ul. Kosmonautów wraz z przylegającym terenem 
zielonym i miejsc postojowych w okolicy budynków. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Remont całej ul. Kosmonautów: poszerzenie ulicy, ułożenie trylinki, ułożenie chodników 
z kostki brukowej, wydzielenie miejsc postojowych 

1 700 000,00 G0101 

84. Centrum Inicjatyw Międzypokoleniowych – Ruda Pabianicka. 
Lokalizacja – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, ul. Sopocka 3/5. 
Opis – Zadanie polega na poszerzeniu oferty edukacyjno – rekreacyjno – kulturalnej  
dla starszych mieszkańców Rudy Pabianickiej, wykorzystując publiczną infrastrukturę Centrum 
Zajęć Pozaszkolnych nr 2. Zaplanowane działania to powołanie i prowadzenie 5 sekcji 
tematycznych oraz zorganizowanie 2 lokalnych spotkań integracyjnych, zachęcających 
nieaktywnych mieszkańców 60+ Rudy Pabianickiej do włączenia się w działania Klubu  
i korzystania z wielowymiarowych możliwości własnego rozwoju i partycypacji społecznej. 
Wybrane sekcje tematyczne: turystyczno-rekreacyjno- sportowa, teatralno-muzyczna, (kulturalno 
oświatowa), literacko-czytelnicza, komputerowa. Formuła zapewni implementacje idei integracji 
i solidarności międzypokoleniowej, współpracę i wymianę pomysłów, doświadczeń i spostrzeżeń 
pomiędzy generacjami – najmłodszą i najstarszą. 

45 400,00 G0102 

85. Doposażenie bazy sportowej szkoły – PG 44 
Lokalizacja – ul. Deotymy 1. 
Opis – Wymiana dwóch głównych tablic z koszami do piłki koszykowej, montaż nowych tablic 
na konstrukcji stałej w ścianach sali gimnastycznej. Zakup podstawowego sprzętu do ćwiczeń 
ogólnorozwojowych oraz treningu lekkoatletycznego. Montaż zestawu stalowych szyn ściennych 
do piłki siatkowej z mechanizmem naciągowym oraz z płynną regulacją wysokości. 

20 000,00 G0103 

86. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Deotymy 12. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia 

13 000,00 G0105 

87. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 58, blok 124. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

13 000,00 G0106 

88. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych,   
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 54, blok 115 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

15 500,00 G0107 

89. Budowa dużego placu zabaw dla dzieci na terenie „Stawów Jana”. 
Lokalizacja – ul. Rzgowska 247. 
Opis – Budowa od podstaw ogrodzonego placu zabaw dla dzieci w wieku 1 - 12 o powierzchni 
ponad 400 m2. Wyposażenie w ławki, kosze na śmieci stojaki na rowery oraz zestaw urządzeń - 
karuzeli, huśtawek, piaskownicy, bujaków. Teren placu wyłożony będzie utwardzoną 
nawierzchnią terenu oraz bezpieczną nawierzchnią elastyczną co podniesie poziom 
bezpieczeństwa dzieci. 

313 562,00 G0108 

90. Bezpieczna droga. 
Lokalizacja – Dom Dziecka nr 9, ul. Bednarska 15a. 
Opis – Remont i modernizacja małej arterii komunikacyjnej, przebudowy i naprawy istniejącej 
infrastruktury ciągów pieszych i wyrównanie asfaltowych nawierzchni długości ok. 200 m. 

200 000,00 G0109 
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91. Sąsiedzkie skwerki. 
Lokalizacja – ul. Krucza 12, ul. Zarzewska 21. 
Opis – Zagospodarowanie wolnej przestrzeni, która teraz pełni funkcję wysypisk śmieci,  
na sąsiedzkie skwerki. W ramach tego proponuję: 
sprzątanie, nasadzenie roślinności (trawa , krzewy), postawienie paru ławek i śmietniczek, 
zamontowanie toalety dla psów z osobną śmietniczką na odchody, postawienie paru urządzeń 
małej architektury przeznaczonej do zabawy dla dzieci. 

40 000,00 G0110 

92. Parkowanie. 
Lokalizacja – Park Reymonta, Park Sielanka, Park Dąbrowskiego, Park im. Legionów, Park 
Słowackiego, Park przy ul. Leczniczej. 
Opis – parkowanie to cotygodniowa impreza taneczno-integracyjna, odbywająca się w parkach 
łódzkich. Częścią integralną potańcówek będą: warsztaty tańców ludowych, punkty 
konsultacyjne z poradami psychologów i wychowawców, warsztatowe działania w temacie 
kuchni roślinnej, promujące zdrowe i tanie odżywianie, działania animujące artystyczną 
aktywność dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.Za każdym razem „Parkowanie” 
będzie obsługiwał inny zespół, grający różny rodzaj tańców i prezentujący muzykę innego 
regionu Polski lub świata.    

117 000,00 G0111 

93. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm  wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Śmigłego Rydza 84, blok 110. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

26 000,00 G0112 

94. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm  wzdłuż bloku mieszkalnego 
od ul. Anczyca 
Lokalizacja – ul. Felińskiego 10, blok 418. 
Opis- wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący chodnik 
jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich korzystających  
z przejścia. 

13 000,00 G0113 

95. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Kruczkowskiego 11, blok 246 
Opis - wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący chodnik 
jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich korzystających  
z przejścia. 

20 000,00 G0114 

96. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 56a blok 117. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

17 000,00 G0115 

97. Wykonanie chodnika na terenie zieleni, mieszkańcy z okolicy wydeptali ścieżkę po przekątnej  
w drodze do sklepu Carrefour. 
Lokalizacja – teren między blokami przy ul. Kadłubka 11/19 a ul. Kadłubka 21/29. 
Opis – budowa chodnika o szerokości 2m. 

30 000,00 G0116 

98. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Rydla 21, blok 410. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

21 000,00 G0117 

99. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Broniewskiego 56, blok 116. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

15 500,00 G0118 

100. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Deotymy 5. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

23 000,00 G0119 
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101. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm  wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Staffa 4, blok 414. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia. 

20 000,00 G0120 

102. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm wzdłuż bloków 
mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Dąbrowskiego 71/73, blok 102. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej. Istniejący 
chodnik jest zdeformowany, zagraża bezpieczeństwu lokatorów oraz osób trzecich 
korzystających z przejścia.  

40 000,00 G0121 

103. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Cieszkowskiego 6 
Lokalizacja – przejście dla pieszych przy Cieszkowskiego 6 i  przy Parku Sielanka 
Opis – wyniesienie ww. przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Stworzenie 
tym samym bariery, wymuszającej na kierowcach zwolnienie tempa jazdy. Poprawienie 
widoczności pieszych wchodzących na jezdnię. Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego. 

60 000,00 G0122 

104. Wybieg dla psów. 
Lokalizacja – kwadrat ulic: Bednarskiej, Dygasińskiego, Żółkiewskiego, Sanockiej. 
Opis –Należy skosić trawę i ogrodzić teren tak, aby izolować zwierzęta podczas zabawy, można 
też ustawić pojemniki i torebki na psie odchody. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie obiektu 
rekreacyjnego dla ludzi i zwierząt. 

32 300,00 G0124 

105. Bezpieczne przejście dla pieszych. 
Lokalizacja – ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego. 
Opis – zbudowanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej przez pieszego korzystającego z przejścia 
dla pieszych oraz przez pojazdy, które zbliżając się do przejścia mają przekroczoną prędkość 
dopuszczalną. 

560 000,00 G0125 

106. Podniesienie bezpieczeństwa uczniów poprzez ustawienie separatorów oraz ustawienie stojaków 
rowerowych w okolicy SP 162 
Lokalizacja – ul. Strzelecka 5. 
Opis – wzdłuż ul. Strzeleckiej od ul. Wdzięcznej do Socjalnej, na trawniku po obu stronach ulicy 
mają być ustawione słupki blokujące (separatory) uniemożliwiające wjazd samochodów  
na trawnik poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi zlokalizowanymi przed szkołą  
i budynkami mieszkalnymi, bez blokowania możliwości poruszania się uczniów po chodniku. 
Montaż 8 stojaków rowerowych na terenie SP 162 i 5 na terenie PG 43. 

20 000,00 G0126 

107. Remont odtworzonej ul. Sosnowej (Osiedle Górniak). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – uzupełnienie ubytków asfaltowej nawierzchni, wyrównanie wpustów zapadniętych 
studzienek kanalizacyjnych, wymiana zniszczonych krawężników po obu stronach jezdni, 
odtworzenie zieleńców wraz z wyznaczeniem 40 „zielonych” stanowisk do parkowania, 
wymiana nawierzchni podjazdów do bram wjazdowych do posesji, likwidacja nieużywanych 
stanowisk dla kontenerów na śmieci, wymiana płyt chodnikowych istniejących ciągów pieszych, 
umocowanie - spowalniaczy ruchu  50 m od  szkoły muzycznej w stronę ul. Przybyszewskiego  
i 10 m za skrzyżowaniem Sosnowej z Senatorską w stronę Milionowej, wymiana zniszczonych 
znaków drogowych, dodanie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h 

351 000,00 G0127 

108. Ułożenie chodnika na ul. Łukowej na odcinku ul. Pabianicka - ul. Opałowa oraz  
od ul. Łukowej do przejścia podziemnego róg ul. Pabianickiej i ul. Łukowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ułożenie chodnika na ww. odcinku ul. Łukowej między ul. Łukową i zejściem do 
przejścia podziemnego, gdzie obecnie jest tylko wydeptana ścieżka. 

120 000,00 G0128 

109. Naprawa zdeformowanych chodników z płyt betonowych 50x50 cm oraz drogi dojazdowej 
wzdłuż bloków mieszkalnych 
Lokalizacja – ul. Rydla 7, blok 121 i ul. Rydla 7a, blok 122. 
Opis – wykonanie nowych chodników z płyt betonowych lub kostki brukowej, wykonanie drogi 
dojazdowej z kostki brukowej. 

320 000,00 G0129 

110. „Bezpieczny Maluszek” wyznaczenie przejścia dla pieszych i miejsc parkingowych dla rodziców 
dzieci uczęszczających do Żłobka Nr 13 i mieszkańców dzielnicy Łódź-Górna oraz montaż 
stojaków rowerowych. 
Lokalizacja – ul. Rogozińskiego 2. 
Opis –budowa miejsc postojowych dla aut rodziców oddających dzieci pod opiekę Żłobka Nr 13 
- 3 miejsca dla rodzica z dzieckiem, 1 dla osoby niepełnosprawnej (4 miejsca usytuowane 
równolegle lub prostopadle), zainstalowanie mebli miejskich (2 stojaki rowerowe, kosz na 
śmieci, ławka), wytyczenie przejścia dla pieszych z odpowiednim oznakowaniem (znaki 
ostrzegawcze A-17 uwaga dzieci) i elementami uspakajania ruchu. 

65 000,00 G0130 
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111. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej  
i Kwaterunkowej, działka Nr G42-268/7. 
Opis – wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne 
wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), 
ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup  
i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej i 
dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci.   

84 000,00 G0131 

112. Cykl imprez  na Stawach Stefańskiego. 
Lokalizacja – teren Parku 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, 
Patriotyczną, Głębinową. 
Opis – na planowany cykl składają się imprezy już odbywające się jak i nowo planowane: VI  
i VII Piknik Żeglarski III. Piknik Rodzinny – XXXIII Noc Świętojańska, Kino letnie raz  
w tygodniu od czerwca do września, przedstawienia teatralne nad wodą. Organizacja zawodów 
na wyciągu do wakeboardu – I. Mistrzostwa Łodzi. 

173 000,00 G0134 

113. Kompleks całorocznych skoczni narciarskich na Rudzkiej Górze. 
Lokalizacja – Rudzka Góra, ul. Starorudzka. 
Opis –stworzenie niewielkich obiektów do skakania o punkcie konstrukcyjnym znajdującym się 
na 10 i 30 metrze. Na nich mogłoby być prowadzone szkolenie dla dzieci i młodzieży wszystkich 
zainteresowanych osób pod okiem instruktorów. Skocznie mają posiadać igielit wraz  
z metalowymi torami zjazdowymi oraz systemem zraszającym  igielit. Powinny posiadać 
ogrodzenie oraz wieżyczkę dla sędziów i trenerów. Zeskoki zabezpieczone będą drewnianymi 
bandami. Nowe obiekty szkoleniowe będą spełniać wymogi PZN i będzie można organizować 
jedyne takie zawody w centralnej Polsce.     

740 000,00 G0135 

114. Rozbudowa parkingu przy Stawach Stefańskiego od ul. Patriotycznej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rozbudowa, utwardzenie i uporządkowanie parkingu znajdującego się w pobliżu przystani 
MOSiR, wycięcie drzew, zamontowanie 2 latarni oświetleniowych na obrzeżach, koszy  
na śmieci, na psie odchody oraz 10 stojaków na rowery. Powierzchnia całkowita powiększonego 
parkingu to ok. 900 m² parking byłby wyłożony płytą ażurową. Kosze jak i stojaki na rowery 
umieszczone byłyby wzdłuż chodnika i oddzielałyby parking od chodnika.  

390 000,00 G0136 

115. Centrum Sportów Wodnych na Stawach Stefańskiego. 
Lokalizacja – teren Parku 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami: Rudzką, Farną, 
Patriotyczną, Głębinową. 
Opis – remont  budynku /hangaru znajdującego się przy ul. Patriotycznej remont przystani 
żeglarskiej.  

1 000 000,00 G0138 

116. Poprawa bezpieczeństwa i rewitalizacja ul. Dębowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie miejsc parkingowych z jombow po stronie zachodniej, wybudowanie 
chodnika i doświetlenie ulicy po stronie zachodniej, postawienie ławek  koszy ogólnych i koszy 
na psie odchody. Podniesienie przejścia dla pieszych od ul. Przybyszewskiego, odtworzenie 
krawężników, podłączenie ulicy do monitoringu miejskiego, nasadzenie roślinności. 

485 000,00 G0140 

117. „Anczyca/Felińskiego – ażurowy parking”. Utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców 
ulic Anczyca i Felińskiego przy wykorzystaniu płyt ażurowych wraz z montażem stojaków 
rowerowych i remontem odtworzeniowym chodnika i krawężników. 
Lokalizacja – bloki przy ul. Felińskiego 6 i ul. Felińskiego 8. 
Opis – budowa 25 miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Felińskiego i ul. Anczyca, 1 miejsce 
oznaczone dla rodzica z dzieckiem i 1 dla osoby niepełnosprawnej, zainstalowanie 2 stojaków 
rowerowych, remont odtworzeniowy chodnika o szer. 2 m na długości ok. 160 m wraz  
z krawężnikami oddzielającego uliczkę prowadzącą do parkingów od terenu zielonego  
przy blokach Felińskiego 8 i 10, wzdłuż garaży. 

195 000,00 G0141 

118. Chodniki Ciołkowskiego – chodniki na terenach osiedla przy ul. Ciołkowskiego. 
Lokalizacja – obszar G12: 489/34, 489/35, 498/1, 498/2, 495/1, 495/2. 
Opis – wymiana chodników i krawężników wraz z podjazdami, montaż słupków blokujących 
wjazd, zazielenienie stosownych obszarów oraz w utworzenie w  wybranych obszarach miejsc 
parkingowych.  

271 340,00 G0142 

119. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej i Kwaterunkowej, 
działka Nr G42-236/10. 
Opis – wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne 
wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), 
ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup  
i montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej  
i dużej zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci.   

84 000,00 G0143 
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120. Zagospodarowanie terenu posesji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6. 
Lokalizacja – ul. Rzgowska 25. 
Opis – wymiana nawierzchni, naprawa tynków cementowo-wapiennych na ścianie wspólnej  
z posesją ul. Rzgowska 27, przygotowanie placu zabaw o pow. 70-100 m ². 

376 350,00 G0144 

121. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 38 przy ul. St. Dubois 7/9 w Łodzi 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej) o wym. 
44x22 m. W skład boiska wchodzą 2 boiska do piłki koszykowej, 1 do siatkowej i 1 do ręcznej. 
Prace będą obejmowały usunięcie zniszczonej nawierzchni betonowo – asfaltowej, wykonanie 
niezbędnych robót ziemnych (drenaż) i sztucznej nawierzchni boisk oraz budowę ogrodzenia z 
siatki na słupkach stalowych o wys. 4 m z bramą i 2 furtkami, montaż piłkochwytów oraz 
wyposażenia dodatkowego: ławek i koszy na śmieci. 

835 000,00 G0145 

122. Ustawienie lampy ulicznej przed nieruchomością Deotymy 10 od strony klatek schodowych  
na terenie zielonym pomiędzy naszą posesją a wieżowcem ul. Rydla 7. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ustawienie lampy ulicznej na w/w terenie.  

5 000,00 G0146 

123. Łódź curlerów – budowa całorocznego toru curlingowego dla mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – MOSiR, ul. Karpacka 61. 
Opis – budowa obiektu lub adaptacja istniejącego na całoroczny tor curlingowy, przebudowa  
i montaż jednej z posiadanych przez miasto instalacji do sztucznego lodowiska. Zapewnienie 
sprzętu niezbędnego do funkcjonowania obiektu (Ice Boss, kamienie curlingowe).   

570 000,00 G0147 

124. Środowiskowe Centrum Multimedialne. 
Lokalizacja – SP 5. 
Opis – utworzenie Środowiskowego Centrum Multimedialnego  na potrzeby szkoły i lokalnego 
środowiska – świetlic osiedlowych m.in. TPD Łódź – Górna, Ośrodka Kultury Górna, RO 
Górniak i Zarzew. Zadanie wymaga przystosowania pomieszczenia 50 m kw. na salę o 
charakterze sali konferencyjnej i wyposażenie jej w meble, zdalnie sterowane zaciemnienie, 
wymiany oświetlenia, modernizacji wewnątrzszkolnej sieci intranetowej z dostosowaniem  
do szerokopasmowego Internetu na bazie węzła aktywnej sieci MSSDI zainstalowanego w SP 5. 
Wyposażenia w iPady i sprzęt multimedialny oraz oprogramowanie. 

179 832,00 G0148 

125. Stawy Jana od nowa – etap I – budowa sieci alejek. 
Lokalizacja – Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej. 
Opis – wykonanie sieci alejek z kostki brukowej na naturalnie powstałych ciągach pieszych  
na terenie Stawów Jana. Aleje w zależności od uwarunkowań terenu powinny być w takiej 
szerokości, aby możliwy był swobodny ruch pieszych w obu kierunkach. Wg obliczeń 
inicjatorów długość proponowanej sieci alei, to ok. 1950 m.  

1 250 000,00 G0150 

126. „Projekt odwodnienia ulicy Michałowskiej”. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie dokumentacji projektowej. 

60 000,00 G0151 

127. Plac zabaw na Rudzie Pabianickiej(Chojny) dla dzieci wieku od ok. 2 lat do ok. 12 lat. 
Lokalizacja – skrzyżowanie wewnętrznych ulic osiedlowych: Amatorskiej  
i Kwaterunkowej, działka Nr G42-269/7. 
Opis –wydzielenie miejsca na plac zabaw, przygotowanie gruntu pod plac zabaw (prace ziemne 
wraz z podbudową pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw oraz instalacja takiej nawierzchni), 
ogrodzenie terenu placu zabaw celem ochrony przed wprowadzaniem tam zwierząt, zakup i 
montaż nawierzchni bezpiecznej oraz elementów placu zabaw (huśtawki, karuzele, małej i dużej 
zjeżdżalni, piaskownicy), ławek dla opiekunów i koszy na śmieci 

84 000,00 G0152 

128. Zagospodarowanie terenu boiska przy XXXI LO w Łodzi ul. Kruczkowskiego 4  przystosowanie 
do celów sportowych i rekreacyjnych dla uczniów XXXI LO i środowiska. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –  budowa boiska do koszykówki, dwóch boisk do siatkówki plażowej, boiska do piłki 
nożnej, przebudowa bieżni, budowa zadaszonej wiaty na stojaki rowerowe. Na pozostałym 
terenie rekultywacja zieleni oraz dodatkowe obsadzenia roślinne, montaż ławek i betonowych 
stolików do gry w szachy, ustawienie koszy na śmieci, zamontowanie dodatkowego oświetlenia, 
montaż dodatkowych kamer monitoringowych. 

528 000,00 G0153 

129. Budowa przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo-tramwajowego przy ul. Piotrkowskiej 
317/319. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyznaczenie przejścia dla pieszych z przystanku autobusowo- tramwajowego 
Piotrkowska – pl. Niepodległości, na zachodnią stronę ul. Piotrkowskiej, zlokalizowanego  
od południowej strony przystanku, przed sygnalizacją świetlną. Zakres prac powinien objąć 
rozebranie części płotków oddzielających przystanek i chodnik od ul. Piotrkowskiej. 
Wyznaczenie pasami przejścia dla pieszych, ustawienie odpowiedniego oznakowania  
i sprzężenie z istniejącą sygnalizacją świetlną. Dodatkowe przejście dla pieszych rozwiąże 
problem zatłoczonego zwykle miejsca oczekiwania na zielone światło. 

55 600,00 G0154 
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130. Wymiana nawierzchni chodnika oraz rekultywacja terenu zielonego. 
Lokalizacja – ul. Kadłubka 32. 
Opis – ułożenie nowego chodnika z płyt lub kostki z uwzględnieniem jego poszerzenia. 
Rekultywacja terenu zielonego – posianie trawy, zasadzenie krzewów ozdobnych, urządzenie 
ogrodzonej piaskownicy dla dzieci.  

38 000,00 G0156 

131. Remont chodnika stanowiącego własność UMŁ prowadzącego do wejścia do klatek schodowych 
Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dąbrowskiego 75. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont chodnika polegający na rozebraniu płyt chodnikowych, wykonanie podsypki 
cementowo – piaskowej, ułożenie kostki brukowej obrzeżami.  

17 000,00 G0157 

132. Ułożenie płyt chodnikowych wzdłuż szczytu bloku przy ul. Gersona 3 od strony zachodniej  
(ul. Niższej). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ułożenie chodnika z płyt, stanowiącego połączenie pomiędzy pętlą tramwajową linii 13  
i 7,  a  przystankiem przy rondzie Broniewskiego.  

20 000,00 G0158 

 


