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Raport z konsultacji  
dotyczących budŜetu obywatelskiego na 2015 rok. 

 
 
 
1. Podstawa prawna i przebieg konsultacji 
 

Konsultacje, dotyczące budŜetu obywatelskiego zostały przeprowadzone na podstawie 
zarządzenia Nr 5837/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budŜetu obywatelskiego na 2015 rok  
i zarządzenia Nr 5957/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budŜetu 
obywatelskiego na 2015 rok. 

Konsultacje zostały przeprowadzone z mieszkańcami miasta Łodzi w okresie  
od 11 kwietnia 2014 r. do 28 września 2014 r. i obejmowały dwa główne etapy: 

1) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi do składania propozycji zadań do budŜetu 
obywatelskiego oraz składanie propozycji w okresie od 11 kwietnia do 28 maja 2014 r., 

2) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, do głosowania  
na wybrane przez nich pozytywnie zweryfikowane zadania ogólnomiejskie i lokalne  
oraz samo głosowanie w okresie od 20 września do 28 września 2014 r.  

 
Przygotowanie mieszkańców do budŜetu obywatelskiego w pierwszym i drugim etapie, 

zostało - jako zadanie publiczne dotyczące przeprowadzenia kampanii informacyjnej  
i edukacyjnej - zlecone do realizacji (po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych) Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich „Topografie”. 

W pierwszym etapie, w okresie kwiecień – czerwiec 2014 r., kampania ta objęła m.in.:  
a) przeprowadzenie 36 spotkań z mieszkańcami Łodzi z poszczególnych jednostek 

pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, a takŜe jedno spotkanie środowiskowe –  
z osobami głuchymi i niedosłyszącymi. Uczestnicy spotkań otrzymali pakiety 
informacyjne o budŜecie obywatelskim. W spotkaniach łącznie wzięły udział  
224 osoby;  

b) 3000 plakatów kolportowanych bezpośrednio przed spotkaniami w poszczególnych 
osiedlach; 

c) uruchomienie w maju br. przez ww. organizację specjalnego punktu doradczego  
w zakresie przygotowywania wniosków, w którym udzielano pomocy zarówno 
bezpośrednio, jak równieŜ telefonicznie i mailowo. Z doradztwa skorzystało 
telefonicznie 159 osób, bezpośrednio 64 osoby, a dodatkowo szereg osób,  
do których konsultanci udali się w trakcie 5 wyjazdów, np. do Domów Dziennego 
Pobytu. Wpłynęło takŜe 50 maili z zapytaniami ze strony mieszkańców.  
W udzielaniu odpowiedzi na wiele z tych pytań pomagali wyznaczeni pracownicy  
z poszczególnych komórek organizacyjnych UMŁ i miejskich jednostek 
organizacyjnych; 

d) uruchomienie strony internetowej, dedykowanej budŜetowi obywatelskiemu 
www.budzet.dlalodzi.info, na której umieszczono obszerne informacje przydatne 
mieszkańcom, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Liczba wejść  
na stronę wyniosła 118 208, ogólna liczba wejść na stronę 306 077, zaś średni czas 
spędzany na stronie przez jednego uŜytkownika - 3 min. 1 s (dane dla witryny  
w okresie od 1 maja do 30 września 2014 r.). 
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Dla ułatwienia mieszkańcom dostępu do informacji czy dany teren, którego miałby 
dotyczyć wniosek stanowi mienie Miasta Łódź, Łódzki Ośrodek Geodezji przygotował   
zamieszczoną w internecie mapkę, która pozwalała to interaktywnie sprawdzić.   

 
Równolegle z kampanią informacyjno-edukacyjną Urząd Miasta Łodzi prowadził 

kampanię promocyjną budŜetu obywatelskiego, która objęła w pierwszym etapie działania  
z wykorzystaniem:  

a) plakatów informacyjnych,  
b) plakatów dla szkół,  
c) plakatów umieszczonych w pojazdach komunikacji miejskiej, 
d) briefingów dla mediów, 
e) strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi prezentującej m.in. infografiki. 

Mieszkańcy Łodzi złoŜyli w terminie 871 wniosków do budŜetu obywatelskiego.  
W okresie od czerwca do końca sierpnia br. przeprowadzona została ich analiza od strony 
formalno-prawnej, technicznej i wymogów ustawy o finansach publicznych, zarówno przez 
komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak teŜ przez Doraźną 
Komisję ds. BudŜetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi.  

120 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie albo wycofanych przez autorów  
i dlatego pod głosowanie trafiło ostatecznie 751 zadań.  

NaleŜy dodać, iŜ dla zapewnienia moŜliwości realizacji części wniosków niezbędne 
były korekty (ze względu na własność terenu czy inne kwestie). Były one jednak dokonywane 
zgodnie z przyjętymi zasadami budŜetu obywatelskiego, tj. wyłącznie po kontakcie  
z autorami wniosków i za ich zgodą. Ponadto z autorami wniosków, których zakres pokrywał 
się albo dotyczył tego samego terenu, odbyło się 9 spotkań uzgodnieniowych, w wyniku 
których 3 wnioski zostały wycofane, a kilka zmodyfikowano. 

Jeśli chodzi o drugi etap budŜetu obywatelskiego, realizowany w sierpniu i wrześniu  
2014 r., to przygotowania mieszkańców do głosowania na zadania do budŜetu obywatelskiego 
obejmowały, podobnie jak w pierwszym etapie, z jednej strony, działania realizatora 
kampanii informacyjnej i edukacyjnej, a z drugiej, dotyczącej promocji, działania po stronie 
Urzędu Miasta Łodzi. 

Po stronie realizatora kampanii informacyjnej i edukacyjnej podjęto działania  
w róŜnych formach uwzględniających m.in.: 

a) 5 spotkań z mieszkańcami w poszczególnych rejonach, w których uczestniczyło  
89 osób; w trakcie tych spotkań prezentowano pozytywnie zweryfikowane zadania 
uwzględnione na kartach do głosowania oraz zasady głosowania, 

b) 3 000 plakatów, 
c) 30 000  egzemplarzy  bezpłatnej  gazety  o  budŜecie  obywatelskim,  m.in.  

z listami zadań (wraz z lokalizacją i skróconym opisem) jakie zostały poddane pod 
głosowanie oraz wyjaśnieniem sposobu głosowania i innych podstawowych 
kwestii, 

d) bieŜące informowanie o sprawach dotyczących budŜetu obywatelskiego poprzez 
stronę internetową www.budzet.dlalodzi.info, a takŜe umoŜliwienie głosowania 
przez internet poprzez link umieszczony na stronie, skąd następowało 
przekierowanie do strony startowej aplikacji do głosowania na zadania lokalne  
i ogólnomiejskie. 

e) prezentowanie tematyki budŜetu obywatelskiego w programach radiowych  
i telewizyjnych. 
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RównieŜ Urząd Miasta Łodzi podjął cały szereg róŜnorodnych działań promujących 
pozytywnie zweryfikowane zadania do budŜetu obywatelskiego i zachęcających do 
głosowania, obejmujących m.in.: 

a) kampanię door-to-door, w której wzięła udział  Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta 
Łodzi, inni przedstawiciele władz Miasta oraz grupa urzędników–wolontariuszy 
odwiedzających mieszkańców Łodzi i przedstawiających zadania zgłoszone  
do budŜetu obywatelskiego w danej okolicy,  

b) spotkania Prezydenta Miasta Łodzi z mieszkańcami, 

c) spotkania Prezydenta Miasta Łodzi z pracownikami Urzędu Miasta Łodzi, w trakcie 
których zaprezentowano podstawowe zasady budŜetu obywatelskiego, sposób wyboru 
zadań, a takŜe poinformowano o moŜliwościach włączenia się w upowszechnianie 
wiedzy o tym budŜecie, 

d) briefingi i newsletter dla mediów, 

e) spot promujący budŜet obywatelski zamieszczony w internecie i wyświetlany  
na monitorach w środkach komunikacji miejskiej, 

f) promocję poprzez ulotki, plakaty, informatory i gadŜety takie jak: koszulki  
z nadrukami, kubki, smycze, pendrive’y, podkładki do wykorzystania w lokalach 
gastronomicznych na ul. Piotrkowskiej, 

g) wykorzystanie strony internetowej miasta, 

h) mailing do pracowników UMŁ, 

i) plakaty umieszczane na city lightach i w środkach komunikacji miejskiej, 

j) uŜycie autobusu MPK promującego budŜet obywatelski i będącego zarazem 
mobilnym punktem do głosowania, który pojawiał się w najbardziej uczęszczanych 
przez łodzian miejscach. 

Szczególnym wydarzeniem promocyjnym była impreza „Sobota z budŜetem 
obywatelskim” zorganizowana 13 września br. na ul. Piotrkowskiej na odcinku  
od ul. Narutowicza/Zielona do ul. Tuwima/Struga przez Urząd Miasta Łodzi wspólnie  
z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich „Topografie”.  

W trakcie wspomnianej imprezy autorzy ponad 80 wniosków do budŜetu 
obywatelskiego zaprezentowali - z ogromną inwencją i zaangaŜowaniem - swoje pomysły, 
tworząc barwne stoiska, wśród których przewinęło się – wg róŜnych szacunków – od 
kilkunastu do 35 tysięcy osób, tak mieszkańców Łodzi, jak i gości czy to z innych polskich 
miejscowości czy to z innych krajów (w trakcie imprezy były rozgrywane w Łodzi 
eliminacyjne mecze Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej MęŜczyzn).  

Część autorów dodatkowo skorzystała z moŜliwości ustnej prezentacji ich projektów 
z przygotowanej, na wzór Hyde Parku, trybuny.  

Dla sprawnego przeprowadzenia głosowania na zadania do budŜetu obywatelskiego,  
od 20 do 28 września 2014 r. udostępniono 20 punktów do głosowania (tj. o 6 więcej niŜ  
w I edycji), czynnych od godz. 10.00 do 18.00, jak równieŜ  aplikację do głosowania przez 
internet dostępną od godz. 0.00 20 września 2014 r. do godz. 24.00 w dniu  
28 września 2014 r. 
 
2. Zestawienie propozycji zadań lokalnych i ogólnomiejskich zgłoszonych przez 

mieszkańców miasta Łodzi do budŜetu obywatelskiego na 2015 rok wraz z informacją 
o wyniku analizy propozycji i uzasadnieniem w przypadku weryfikacji negatywnej. 

PoniŜej, w podpunktach a) – e) zostały przedstawione wykazy pozytywnie 
zweryfikowanych propozycji zadań lokalnych, a w podpunkcie f) – ogólnomiejskich. 
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W punkcie g) został podany wykaz wniosków, które z róŜnych, wyszczególnionych 
powodów, zostały zweryfikowane negatywnie. 

 
a) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego 

na 2015 r. w rejonie Bałuty 
 

ID 
wniosku 

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

B0001 Spacer w koronach parku. 
Lokalizacja – Teren planowanego Parku Dolina Sokołówki w rejonie ul. Liściastej, 
środkowa i południowa część działki 362/2 obręb B – 5. 
Opis – Projekt zakłada: – dokumentację projektowo – kosztorysową parku linowego 
(obejmującą ok. 30 atrakcji, 3 ścianki wspinaczkowe, ogrodzenie, monitoring, 
drewniany budynek kasy, alejkę łącznikową), – budowę alejki łącznikowej o pow.  
ok. 200 m2 o nawierzchni glinkowo – Ŝwirowej, budowę ogrodzenia z siatki  
o dł. ok. 480 mb, budowę systemu monitoringu parku linowego, orzeczenie o stanie 
technicznym drewnianego budynku przy ul. Zgierskiej 139a wraz ze szczegółową 
inwentaryzacją architektoniczną. 

830 000,00 

B0002 Polskie łąki przenosimy do Miasta. 
Lokalizacja – zieleniec przy ul. Hipotecznej róg Pojezierskiej działka nr 207/5, obręb 
B29, Park im. A. Mickiewicza (Julianowski) działka nr 5/44 obręb B26, Park Szarych 
Szeregów działki nr: 71/7, 72/2, 72/13, 72/8, 72/7, 72/13, 72/14, 72/43 obręb B50, 
Park Piastowski działka nr 40/3 obręb B40. 
Opis – Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenów zieleni w mieście. Tereny, które 
zostały wybrane, są w częściach parku/zieleńca, które są mniej uczęszczane i tworzą 
zielone polany. ZałoŜone zostaną łąki kwiatowe w miejscach nasłonecznionych oraz 
posadzone będą kwitnące rośliny cebulowe w miejscach ocienionych. 

162 560,00 

B0004 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w śłobku nr 5 ul. Świetlana 11/15. 
Lokalizacja – Ŝłobek znajduje się w północnej części miasta na terenie 
administracyjnym Łódź - Bałuty, jest obiektem wolnostojącym, posiada  
2 kondygnacje naziemnie i uŜytkowe poddasze. 
Opis – Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku. Ze względu 
na wartość architektoniczną, konserwator zabytków zezwolił na wymian okien 
drewnianych na okna z PCV z okleiną drewnopodobną wraz z szybami 
antywłamaniowymi. 

155 000,00 

B0005 Razem dla Radogoszcza - ścieŜka do spacerów, nornic walking, biegania  
i jazdy na rolkach. 
Lokalizacja – Chodnik wzdłuŜ ul. 11 Listopada po prawej idąc w kierunku północnym 
od ulicy Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej przy osiedlu mieszkaniowym Radogoszcz-
Zachód. 
Opis – Modernizacja ciągów pieszych (chodników) polegająca na naprawie  
i uzupełnieniu ubytków w istniejącej nawierzchni bitumiczno-asfaltowej wzdłuŜ ulicy 
11 Listopada (od ul. Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej) - z czego ok. 300 m2 wymaga 
wymiany. 

1 050 000,00 

B0007 Razem dla Radogoszcza: Skatepark Bałuty - dla miłośników rolek, deskorolek  
i rowerów w kaŜdym wieku. 
Lokalizacja – Niezagospodarowany teren przy PG nr 11 na Radogoszczu, od strony 
ul. AnyŜowej (południowej) -(Lokalizacja 1 na Załączniku a) lub od strony zachodniej 
(Lokalizacja 2 na Załączniku a). 
Opis – Zadanie polega na wybudowaniu skateparku o powierzchni ok. 650 m2 
zawierającego 18 elementów/przeszkód, wykonanego z betonu. Skatepark będzie 
dostosowany do potrzeb osób jeŜdŜących na łyŜworolkach, deskorolkach i rowerach. 

831 000,00 

B0008 Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 54 w Łodzi. 
Lokalizacja – Plac zabaw ma powstać na terenie boiska szkolnego przy SP nr 54,  
ul. Wróbla 5. 
Opis – Projekt zakłada zbudowanie placu zabaw dla dzieci, wyposaŜonego  
w urządzenia do zabawy i rozwoju sportowego uczniów SP nr 54  
oraz dzieci szkolnych i przedszkolnych zamieszkujących okolice szkoły. Dobrze 

254 400,00 
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wyposaŜony plac zabaw zapewniłby moŜliwość aktywnego spędzenia czasu  
po lekcjach. Byłby miejscem zabaw i odpoczynku dla wszystkich dzieci 
zamieszkujących w okolicach szkoły. 

B0009 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XV LO, ul. Traktorowa 77. 
Lokalizacja – Boisko szkolne przy XV LO ul. Traktorowa 77. 
Opis – Zadanie dotyczy przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne  
do uŜytkowania zarówno prze uczniów XV LO jak i mieszkańców dzielnicy Bałuty 
Zachodnie. W okolicy brak terenów umoŜliwiających młodzieŜy i całym rodzinom 
bezpieczne i aktywne spędzenie czasu, więc udostępnienie nowego obiektu wzbogaci 
bezpłatną ofertę rekreacyjno-sportową i przyczyni się do promowania aktywnego  
i zdrowego stylu Ŝycia. 

870 000,00 

B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana 
chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni. 
Lokalizacja – Park Piastowski na Teofilowie. 
Opis – Rewitalizacja Parku Piastowskiego zmieni go w piękne i przyjazne miejsce  
na Teofilowie. Wymieniona zostanie stara i popękana nawierzchnia chodników, 
postawione zostaną nowe ławki, stoliki rekreacyjne, stojaki rowerowe i kosze  
na śmieci. Powstanie duŜa siłownia zewnętrzna dla osób w kaŜdym wieku. Projekt 
zakłada pielęgnację drzew, posadzenie krzewów oraz ustawienie budek lęgowych  
dla ptaków. 

900 000,00 

B0011 Odnowa Teofilowa: Zielony Teofilów. Nasadzamy drzewa, krzewy i kwiaty  
w miejscach wskazanych przez mieszkańców. 
Lokalizacja – Tereny osiedla Teofilów-Wielkopolska, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów miejskich 
Opis – Tereny zielone są dla odnowy Teofilowa priorytetem. Chcemy by nasze 
osiedle stało się jeszcze bardziej zielone. Projekt zakłada nasadzenie drzew, krzewów 
oraz kwiatów w miejscach wskazanych przez mieszkańców osiedla Teofilów-
Wielkopolska. 

100 000,00 

B0012 Odnowa Teofilowa: plenerowe kino letnie na Teofilowie. 
Lokalizacja – Boiska Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną,  
ul. Kaczeńcową i al. OdrowąŜa. 
Opis – Projekt zakłada organizację plenerowych seansów filmowych w miesiącach 
letnich. Projekcje na boisku Elty przy basenie "Wodny Raj" odbywać się będą raz  
w tygodniu, po zmroku. Przed kaŜdym seansem wyświetlane będą etiudy filmowe  
i organizowane będą konkursy z nagrodami dla publiczności. 

57 000,00 

B0013 Odnowa Teofilowa: Mobilny Patrol Policji – poprawa bezpieczeństwa na terenie 
osiedla Teofilów – Wielkopolska i Bałuty Zachodnie. 
Lokalizacja – Obszar osiedla Teofilów – Wielkopolska oraz tereny Bałut Zachodnich 
w tym rejon Zielonego Romanowa. 
Opis – Projekt zakłada stworzenie dwuosobowego zmotoryzowanego patrolu. 
Mobilny Patrol Policji zapewni porządek i bezpieczeństwo na terenie osiedla Teofilów 
– Wielkopolska i Bałuty Zachodnie, z szczególnym uwzględnieniem miejsc 
wskazanych przez mieszkańców. 

182 500,00 

B0014 Odnowa Teofilowa: Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy SP nr 56 
oraz stworzenie skweru dla osób starszych. 
Lokalizacja – Działka nr: 79/13, obręb B-44, znajdująca się przy SP nr 56  
mieszczącej się przy ul. Turoszowskiej 10. 
Opis – Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego  
dla mieszkańców osiedla Teofilów-Wielkopolska przy SP nr 56. Ponadto powstanie 
skwer dla osób starszych. Seniorzy będą mogli tam odpocząć na ławkach wśród 
zieleni. 

965 500,00 

B0015 Modernizacja sieci wodociągowej. 
Lokalizacja – Bałuty – Osiedle Mieszkaniowe im. A Mickiewicza „Berlinek” – obszar 
wytyczony ulicami: Kalinową, Morwową, Osinową. 
Opis – Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków  
i wykonaniem studzienek wodomierzowych przy nieruchomościach usytuowanych  
w ul. Kalinowej, Morwowej i Osinowej. 

800 000,00 

B0016 Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 10. 
Lokalizacja – Boisko szkolne PG nr 10  ul. Harcerska 8/10. 
Opis – Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych i lekkoatletyki 

1 537 000,00 
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polegać ma głównie na zmianie rodzaju nawierzchni. Na istniejących boiskach asfalt 
wymienić na nawierzchnię z tworzyw sztucznych oraz bieŜnię lekkoatletyczną  
i skocznię w dal wymienić na tartanową. Pozostały teren trawiasty wyrównać  
oraz uzupełnić ogrodzenie. 

B0017 Rewitalizacja skweru Lutomierska/Tybury/Gandhiego. 
Lokalizacja – Zadanie obejmuje działki: 201478/94, 78/96, 78/98, 78/97, 78/100, 78, 
101, 78/102, 78/75, 78/99, 82/5, 82/4, 78/93, 78/95, 78/69, 78/71, 78/87, 78/88, 78/89, 
78/90, 78/91, fragment działki 78/107 (sąsiadujący z wyŜej wymienionymi), 83/21, 
83/20, 95/176, 95/171, 95/170, 95/169, 95/189, 91/36, 91/37, 95/188, 96/70, 96/71, 
96/72, 96/73, 96/74, 96/75, wszystkie w obrębie B-45. Jest to teren skweru  
od ul. Lutomierskiej, przy ul. Tybury, aŜ do ul. Gandhiego. 
Opis – Zadanie polegać będzie na rewitalizacji tego miejsca , odświeŜenie i aranŜacja 
terenów zielonych (trawa, nasadzenia), remont chodników, ustawienie nowych latarni 
(w większej ilości niŜ dotychczas), ustawienie nowych ławeczek i śmietników  
(w większej ilości niŜ dotychczas), stworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci, 
wybudowanie iluminacji świetlnych. 

490 000,00 

B0018 Prace renowacyjno-konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku SP nr 101  
i budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla. 
Lokalizacja – Nieruchomość wraz z częściami składowymi połoŜona przy  
ul. Wspólnej 5/7 (SP nr 101) oraz tereny bezpośrednio przyległe. 
Opis – Renowacja historycznej elewacji budynku SP nr 101. Wymiana starych okien 
w pozostałych fragmentach budynku. Remont generalny sali gimnastycznej. 
Adaptacja niewykorzystanej części budynku do potrzeb zajęć terapeutycznych. 
Remont i przystosowanie boiska do gry w piłkę noŜną  
z uwzględnieniem siatek ochronnych, siedzisk. Instalacja lamp oświetleniowych 
boiska. Naprawa chodnika. 

1 078 000,00 

B0019 Naprawa chodnika. 
Lokalizacja – Chodnik na ul. Wspólnej (po stronie południowej) na odcinku  
od ul. Zgierskiej do ul. Sadowej. 
Opis – Naprawa chodnika na długości 180 mb x średnio 2 m szerokości, tj. łącznie 
360 m2. 

78 000,00 

B0020 Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby zajęć terapeutycznych  
i gimnastyki korekcyjnej . 
Lokalizacja – Nieruchomość połoŜona przy ul. Wspólnej 5/7, SP nr 101. 
Opis – Adaptacja budynku gospodarczego do potrzeb zajęć terapeutycznych i zajęć 
gimnastyki korekcyjnej. 

120 000,00 

B0021 Remont i przystosowanie boiska dla celów sportowych szkoły i osiedla. 
Lokalizacja – Nieruchomość wraz z częściami składowymi połoŜona przy  
ul. Wspólnej 5/7 oraz tereny bezpośrednio przylegające. 
Opis – Remont i przystosowanie boiska do gry w piłkę noŜną z uwzględnieniem 
siatek ochronnych, siedzisk. Instalacja lamp oświetleniowych boiska. Naprawa 
ubytków w ogrodzeniu boiska od strony ul. Chopina. 

252 000,00 

B0022 Prace renowacyjno-konserwacyjne budynku SP nr 101. 
Lokalizacja – Nieruchomość połoŜona przy ul. Wspólnej 5/7, SP nr 101. 
Opis – Renowacja historycznej elewacji budynku SP nr 101 z uzupełnieniem ubytków 
i przywróceniem pierwotnej kolorystyki. Obecnie, widoczne z zewnątrz postępujące 
niszczenie elewacji (odpadające tynki, pstrokacizna kolorów itp.) kontrastuje 
wyglądem z zadbanym terenem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły. 
Wymiana starych okien w pozostałych fragmentach budynku. 
 

625 000,00 

B0023 MontaŜ sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu Limanowskiego-Sierakowskiego. 
Lokalizacja – SkrzyŜowaniu Limanowskiego-Sierakowskiego. 
Opis – Zadanie polega na zakupie oraz montaŜu sygnalizacji świetlnej  
na skrzyŜowaniu ul. Limanowskiego i ul. Sierakowskiego. 

500 000,00 

B0024 Wymiana chodnika wzdłuŜ ul. Limanowskiego. 
Lokalizacja – WzdłuŜ ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Zachodniej  
do ul. Zgierskiej, po stronie południowej. 
Opis – Zadanie ma na celu wymianę chodnika wzdłuŜ ul. Limanowskiego. 

302 595,00 

B0025 Wymiana chodnika wzdłuŜ ul. Lutomierskiej. 
Lokalizacja – WzdłuŜ ul. Lutomierskiej od przystanku autobusowego Lutomierska – 

976 770,00 
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Czarnkowska do ul. Kołodzieja, od wjazdu na parking Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Łodzi do ul. Bazarowej oraz od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Piwnej. Remont 
chodnika został podzielony na odcinki, poniewaŜ w niektórych miejscach był on 
wymieniany na przestrzeni kilku lat. 
Opis – Zadanie ma na celu wymianę bardzo zuŜytego odcinka chodnika  
przy ul. Lutomierskiej. 

B0026 Siłownia pod chmurką. 
Lokalizacja – Zadanie ma być zrealizowane przy PG nr 6, ul. Obornicka 3a, działka  
nr 198. 
Opis – Zadanie zakłada powstanie siłowni zewnętrznej. 

182 900,00 

B0027 Organizacja miejsc parkingowych dla pacjentów Przychodni Zdrowia nr 9  
przy ul. Libelta 16, od strony Laboratorium. 
Lokalizacja –teren przylegający do Przychodni od strony południowej. 
Opis – Wykonanie miejsc parkingowych dla pacjentów Przychodni Zdrowia nr 9  
i laboratorium analitycznego. 

130 000,00 

B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia 
nr 9 przy ul. Libelta 16. 
Lokalizacja – Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni 
Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16. 
Opis – Chodniki i dojścia do budynku Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16. 

50 000,00 

B0029 Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16. 
Lokalizacja – Budynku Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16. 
Opis – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przychodni Zdrowia nr 9  
i zabezpieczenie elewacji budynku. 

230 000,00 

B0030 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej wokół Przychodni Zdrowia 
nr 1 przy ul. Bydgoskiej 17/21. 
Lokalizacja – Chodniki i dojścia do budynku Przychodni Zdrowia nr 1 przy  
ul. Bydgoskiej 17. 
Opis – Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej wokół Przychodni 
Zdrowia nr 1 przy ul. Bydgoskiej 17/21. 

35 000,00 

B0031 Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1 przy ul. Bydgoskiej 
17/21. 
Lokalizacja – Budynek Przychodni Zdrowia nr 1 przy ul. Bydgoskiej 17/21. 
Opis – Ocieplenie ścian wewnętrznych budynku Przychodni Zdrowia nr 1  
i zabezpieczenie elewacji budynku. 

260 000,00 

B0032 Podniesienie innowacyjności Zespołu Szkół Rzemiosła poprzez doposaŜenie 
placówki w sprzęt multimedialny i wymian ę wyposaŜenia podstawowego. 
Lokalizacja – Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego przy ul. śubardzkiej 2,  
nr działki 124/10. 
Opis – WyposaŜenie pracowni w sprzęt multimedialny; wymiana sprzętu 
podstawowego - ławek, krzeseł, mebli, tablic, biurek; komputeryzacja biblioteki 
szkolnej; wyposaŜenie siłowni; wymiana opraw do świetlówek; wyposaŜenie pokoju 
nauczycielskiego w meble biurowe. 

491 916,00 

B0033 Termomodernizacja budynku szkolnego ZSP nr 20 , ul. Warecka 41. 
Lokalizacja – Łódź, ul. Warecka 41, dzielnica Bałuty, osiedle Teofilów. Część 
przemysłowa Teofilowa, róg Kaczeńcowej i Wareckiej. 
Opis – Termomodernizacja budynku szkolnego pozwoli na racjonalizację zuŜycia 
energii cieplnej, jednocześnie znacznie obniŜy koszty utrzymania budynku.  
W budynku szkoły są częściowo (staraniem szkoły) wymienione okna. Dokończenie 
inwestycji, oprócz skutków czysto ekonomicznych pozwoli, na odnowienie budynku 
szkolnego, którego elewacja była wykończona 62 lata temu. Działanie tego typu jest 
spójne z polityką miasta Łodzi wspierającą szkolnictwo zawodowe. 

900 000,00 

B0034 WyposaŜenie i modernizacja sali widowiskowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych 
nr 1 w Łodzi. 
Lokalizacja – Zdanie będzie realizowane w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 przy 
ul. Zawiszy Czarnego 39. 
Opis – Realizacja zadania ma na celu zmodernizowanie sali widowiskowej, dzięki 
zamontowaniu profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego. W ramach 
zadania zostałaby zamontowana klimatyzacja, która jest konieczna ze względu na 
duŜą publiczność. Ponadto jednym z celów zadania jest zakup instrumentów 

75 500,00 
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muzycznych, z których korzystałaby młodzieŜ. 
B0035 „Nowoczesna edukacja” – zakup tablicy interaktywnej do PM nr 73,  

ul. Gandhiego 3. 
Lokalizacja – Budynek PM nr 73 , ul. Gandhiego 3. 
Opis – Zadanie wymaga: zakupu zestawu multimedialnego: tablicy interaktywnej, 
projektora multimedialnego, stojaka, laptopa oraz oprogramowania; montaŜu zestawu; 
szkolenia kadry pedagogicznej. 

11 900,00 

B0036 „Wesołe przedszkole” – remont tarasu i budynku PM nr 73 , ul. Gandhiego 3. 
Lokalizacja – Budynek i taras znajdujący się w południowej części budynku -  
PM nr 73 , ul. Gandhiego 3 (obręb B-45). 
Opis – Zadanie wymaga: dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego; 
montaŜu ogrodzenia panelowego tarasu z furtkami przy schodach; montaŜ poręczy; 
przygotowania elewacji do ocieplenia, ocieplenie, malowanie, naprawy koszy 
piwnicznych; montaŜu nowych zadaszeń i drzwi; modernizacji wyjść bocznych; 
wymiany okien; malowania elewacji; posprzątania terenu po robotach budowlanych; 
montaŜu markiz. 

151 000,00 

B0040 Remont ul. Szklanej oraz budowa nowych miejsc postojowych na miejscu 
starych 
Lokalizacja – Ul. Szklana od ulicy Franciszkańskiej do Marynarskiej 
Opis – Remont nawierzchni ulicy Szklanej oraz budowa nowych miejsc postojowych 
na miejscu starych (parking). 

1 710 000,00 

B0042 Drogi dla Marysina – Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Miętowej  
oraz Całej. 
Lokalizacja – Ulice Miętowa, Cała. 
Opis – Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Miętowej, Całej. 

2 000 000,00 

B0044 Modernizacja skweru przy ul. Zachodniej i Krótkiej wraz z budową placu 
zabaw. 
Lokalizacja – Skwer znajduje się przy bloku na ul. Zachodniej oraz w sąsiedztwie  
z ul. Krótką. 
Opis – Modernizacja skweru czyli uporządkowanie i nadanie nowego Ŝycia jedynemu 
zielonemu miejscu na osiedlu wraz z budową placu zabaw dla dzieci na miejscu starej 
piaskownicy. 

595 340,00 

B0045 Remont ul. Morelowej oraz połoŜenie nawierzchni asfaltowej w przedziałach ulic 
(Mimozy – Zaliwskiego) oraz (Zaliwskiego – Cała). 
Lokalizacja – Ul. Morelowa (Łagiewnicka-Kryzysowa), (Mimozy –Zaliwskiego), 
(Zaliwskiego – Cała). 
Opis – Remont nawierzchni ul. Morelowej w przedziale Łagiewnicka-Kryzysowa oraz 
połoŜenie nawierzchni asfaltowej na dalszych odcinkach tej ulicy (Mimozy-
Zaliwskiego), (Zaliwskiego-Cała) (długość wskazanych trzech odcinków 700 m). 

2 600 000,00 

B0046 „śeby wygodnie i bezpiecznie wsiąść do tramwaju” – budowa peronów  
tramwajowych wzdłuŜ ul. Wojska Polskiego. 
Lokalizacja – ul. Wojska Polskiego, ul. Strykowska (obustronnie), ul. Wojska 
Polskiego, ul. Sporna (obustronnie), ul. Wojska Polskiego, ul. Głowackiego 
(obustronnie). 
Opis – Modernizacja przystanków w celu polepszenia jakości podróŜowania 
komunikacją tramwajową, w szczególności wsiadania i wysiadania dla osób starszych, 
niepełnosprawnych, rodziców z wózkami i/lub małymi dziećmi. 

900 000,00 

B0048 Wypoczynek w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Opis – Urządzenie przytulnego miejsca do wypoczynku - zakup wygodnej kanapy, 
krzeseł, foteli i stolików. 

5 300,00 

B0049 Kultura i edukacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Opis – WyposaŜenie świetlicy w nowoczesny telewizor, uchwyt do mocowania tv, 
kamerę skype. 

7 000,00 

B0050 Przytulna i funkcjonalna szatnia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Opis – Funkcjonalne zaaranŜowanie niewielkiej szatni poprzez montaŜ rozkładanych 
siedzisk, co zapewni pensjonariuszom wygodę przy jednoczesnym zachowaniu 
przestrzeni. 

1 500,00 
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B0051 Urządzenie „Oazy seniora” na terenie miejskim przy ul. Wojska Polskiego  
nr 162- miejsce odpoczynku i integracji dla starszych mieszkańców Osiedla.  
Lokalizacja – Teren przy ul. Wojska Polskiego 162- powierzchnia około 1500 metrów 
kwadratowych (numery działek 228, 229, 230/1 w obrębie B-50). 
Opis – Zadanie polegać będzie na otworzeniu "Oazy Seniora", tj. miejsca spotkań  
dla osób starszych, a takŜe niepełnosprawnych. Ponadto, z "Oazy" korzystać będą 
mogły równieŜ dzieci, znajdujące się pod opieką dziadków. Zadanie zrealizowane 
zostanie przy ul. Wojska Polskiego 162, na zaniedbanych, zielonych terenach 
naleŜących do miasta. 

142 800,00 

B0052 Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7. 
Lokalizacja – Teren znajduje się w otulinie Lasu Łagiewnickiego. Stanowi część 
działki nr 204/8 w obrębie B-22. Niezagospodarowany teren obejmuje powierzchnię 
ok. 3870 m 2. 
Opis – Teren, który wymaga zagospodarowania jest nieuŜytkiem, całkowicie 
niewykorzystanym, który porastają chaszcze, liczne samosiejki, dzikie drzewa 
owocowe itp. Ze wszech miar celowe jest uporządkowanie tego terenu zarówno ze 
względów estetycznych jak i sanitarnych. PoniewaŜ wokół są zadbane działki 
okolicznych mieszkańców, teren ten stanowi enklawę zaniedbania i wpływa 
negatywnie na krajobraz. 

210 000,00 

B0053 Remont chodnika w ul. H. Radlińskiej. 
Lokalizacja – Obręb B-23, działka nr 809/2 ul. H Radlińskiej 2. 
Opis – Przebudowa chodnika z wymianą nawierzchni z płyt na nawierzchnię z kostki 
betonowej, wymiana krawęŜników i obrzeŜy oraz regulacja studni kanalizacyjnej. 

37 100,00 

B0054 Oznakowanie skrzyŜowania ulic Jonschera i Niemojewskiego. 
Lokalizacja – Ul. Jonschera przy skrzyŜowaniu z ul. Niemojewskiego  
i ul. Niemojewskiego przy skrzyŜowaniu z ul. Jonschera, strona wschodnia 
skrzyŜowania. Obręb B-23 działka nr 809/14 i 809/15. 
Opis – Wymalowanie na jezdniach pasów przejścia dla pieszych oraz ustawienie 
znaków pionowych A5 i D6. 

5 450,00 

B0055 Remont chodnika w ul. Kolińskiego. 
Lokalizacja – Południowy chodnik ul. Kolińskieg, obręb B-23 działka  
nr 668/2 i 668/9. 
Opis – Przebudowa chodnika oraz poszerzenie do 3m na całym odcinku od ul. Karola 
Miarki do wjazdu na parking przy bloku nr 20. 

173 850,00 

B0056 Remont chodnika w ul. Niemojewskiego. 
Lokalizacja – Chodnik północny ul. Niemojewskiego, obręb B-23 działka  
nr 809/14. 
Opis – Przebudowa chodnika z wymianą nawierzchni z płyt betonowych na 
nawierzchnię z kostki betonowej oraz wymiana obrzeŜy trawnikowych i krawęŜników 
drogowych na nowe. 

97 200,00 

B0057 Stworzenie systemu internetowych zapisów do lekarzy oraz systemu 
elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. 
Lokalizacja – Przychodnie Zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty 
zlokalizowane na terenie dzielnicy Łódź- Bałuty. 
Opis – Zbudowanie ogólnodostępnego systemu informatycznego umoŜliwiającego 
zapisywanie się na wizyty i badania. Byłby on dostępny dla kaŜdego pacjenta poprzez 
Internet i działał równolegle z dotychczasowymi sposobami umawiania świadczeń 
medycznych. Zbudowanie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów 
zgodnego z zaleceniami i standardami EDM wskazywanymi przez Ministerstwo 
Zdrowia. 

645 000,00 

B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16. 
Lokalizacja – Sale gimnastyczne przy SP nr 184 i PG nr 16 zlokalizowane  
przy ul. Syrenki 19a (działki nr 334/2, 339/2, 340/4, 340/6, 340/7, 341/2, 342/2,  
obręb B-8). 
Opis – Przebudowa pawilonu sportowego mieszczącego się w kompleksie szkolnym 
przy ul. Syrenki 19a, ma na celu modernizację i generalny remont trzech sal 
sportowych oraz zaplecza sanitarnego, z którego korzysta ponad 800 uczniów  
SP nr 184 i PG nr 16 oraz MKS 16 i UKS Aquarius, rozwijając swoje zainteresowania 
sportowe na zajęciach lekcyjnych i dodatkowych. 

1 017 384,94 
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B0059 Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Kardiologicznej przy ul. Murarskiej. 
Lokalizacja – Przychodnia Kardiologiczna znajduje się na parterze w wydzielonej 
części budynku Przychodni Zdrowia nr 10 przy ul. Murarskiej 4 wybudowanej  
w 1990 r. 
Opis – Wymiana 15 okien w Przychodni Kardiologicznej przy ul. Murarskiej 4. 

11 070,00 

B0061 Nowoczesne multimedialne Centrum Językowe w SP nr 153. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w SP nr 153 przy ul. Obrońców 
Westerplatte 28. 
Opis – Zadanie polegać będzie na utworzeniu ogólnodostępnej komputerowej 
pracowni edukacyjnej, z której korzystać będą mieszkańcy osiedla Bałuty  
oraz społeczność szkolna. Pracownia usytuowana na terenie szkoły SP nr 153. Czynna 
w dni robocze w godzinach popołudniowych W pracowni odbywać się będzie nauka 
języków obcych oraz zajęcia z technologii informacyjnej i medialnej. 

81 000,00 

B0062 Kompleks rekreacyjno-sportowy „Aktywni Razem” (modernizacja istniejącego 
boiska szkolnego przy SP nr 153).  
Lokalizacja – Kompleks będzie znajdować się na terenie istniejącego zniszczonego 
boiska szkolnego przy SP nr 153, ul. Obr. Westerplatte 28. 
Opis – Modernizacja starego boiska szkolnego. WyposaŜenie go w sprzęt sportowy 
(bramki, kosze, podstawowe urządzenia sportowe). Utworzenie kompleksu siłowni 
zewnętrznej boiska do gry w bule. 

812 300,00 

B0063 Remont sali gimnastycznej i przebieralni w SP nr 153. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w SP nr 153, ul. Obr. Westerplatte 28. 
Opis – Zadanie przewiduje remont sali gimnastycznej, przebieralni i zaplecza 
sportowego, z których korzystać będą mieszkańcy osiedla Bałuty oraz społeczność 
szkolna. Zainstalowanie sprzętu audio-wizualnego pozwoli w pełni wykorzystać salę 
do imprez mieszkańców Bałut. Sala czynna będzie w dni robocze w godzinach 
popołudniowych. 

376 000,00 

B0064 Remont nawierzchni ul. Telewizyjnej.  
Lokalizacja – ul. Telewizyjna – odcinki od ul. Banachiewicza do ul. Majewskiego 
oraz od ul. Majewskiego do ul. Rojnej. 
Opis – Remont polegać ma na wymianie nawierzchni jezdni wraz z ewentualną 
wymianą podbudowy i krawęŜników. 

900 000,00 

B0065 Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 71. 
Lokalizacja – SP nr 71 w Łodzi, ul. Rojna 58 c. 
Opis – Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz z balkonem widowiskowym 
szkoły. Prace miałyby obejmować m.in. wymianę podłóg, instalacji centralnego 
ogrzewania, instalacji elektrycznej, remont murów budynku i stolarki drzwiowej  
oraz montaŜ nowoczesnego wyposaŜenia sportowego do gry w siatkówkę  
i koszykówkę. 

600 000,00 

B0066 Remont sali gimnastycznej (termomodernizacja dachu, wymiana podłogi), 
wymiana stolarki okiennej w korytarzu na parterze i na I piętrze. 
Lokalizacja – Budynek SP nr 3 przy Al. Harcerzy Zatorowców 6 (osiedle Teofilów). 
Opis – Remont sali gimnastycznej polegający na termomodernizacji dachu i połoŜeniu 
nowej podłogi, polakierowaniu i namalowaniu linii boiskowych. Wymiana stolarki 
okiennej na korytarzu na parterze i I piętrze w budynku SP  nr 3. 

298 000,00 

B0067 Budowa ul. Wolińskiej o nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami  
i niezbędną infrastruktur ą. 
Lokalizacja – Realizacja zadania w zachodniej części Łodzi (Bałuty) na osiedlu 
Teofilów ograniczonego ulicami: Jasne Błonia, Rojna, ZadraŜ, Szczecińska. 
Opis – Inwentaryzacja stanu istniejącego ulicy włączając w to istniejące instalacje. 
Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Wolińskiej. Opracowanie 
szczegółowego projektu wykonawczego wielobranŜowego. Realizacja w/w projektów 
(budowlanego i wykonawczego) i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na uŜytkowanie. 

1 000 000,00 

B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie. 
Lokalizacja – Ul. Rydzowa odcinek od ul. Aleksandrowskiej do ul. Rojnej. 
Opis – Przebudowa ul. Rydzowej wraz z budową chodników, ścieŜki rowerowej, 
nowych zieleńców, zatok autobusowych z przystankami oraz zatok parkingowych. 

3 700 000,00 

B0070 Szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak- budowa ogrodu przedszkolnego  
PM nr 139 przy ul. Lnianej 21. 

100 000,00 
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Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w ogrodzie PM nr 139 przy ul. Lnianej 21. 
Przedszkole jest usytuowane pomiędzy blokami mieszkalnymi, na zadrzewionym 
terenie pomiędzy ulicami Lnianą i Wici. Ogród, który zostanie poddany modernizacji 
ma powierzchnię 0,4 ha. Działka nr B41-18/6. 
Opis – Projekt dotyczy modernizacji ogrodu PM nr 139 na ul. Lnianej 21. W ramach 
zadania zostaną zamontowane nowe sprzęty na placu zabaw, postawione ławki. Ogród 
jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Teofilowa, a po modernizacji będzie 
stanowił przyjemny element krajobrazu osiedla. 

B0071 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 48, ul. Rydzowa 15. 
Lokalizacja – SP nr 48  ul. Rydzowa 15. 
Opis – Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 48. 

177 000,00 

B0073 Bezpieczeństwo uŜytkowników dróg i ulic. 
Lokalizacja – SkrzyŜowanie ulic: Marysińska i Organizacji WiN, ulica Marynarska na 
odcinku Wojska Polskiego i Organizacji WiN. 
Opis – JeŜeli chodzi o skrzyŜowanie ulic Marysińskiej i Organizacji WiN konieczne 
zainstalowanie luster drogowych dla bezpieczeństwa wszystkich uŜytkowników.  
Ul. Marysińską naleŜałoby dostosować do potrzeb XXI wieku, zlikwidować trawniki 
(one i tak nie istnieją), a zrobić zatoczkę do parkowania samochodów, które teraz 
zajmują jeden pas ruchu. 

267 000,00 

B0074 Wymiana okien w pomieszczeniach Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Lokalizacja – Związek Zawodowy Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  
ul. Limanowskiego 124A - budynek PG nr 5. Działka nr 193/5. 
Opis – Wymiana stolarki okiennej w obiekcie słuŜącym członkom Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, słuŜy poprawie warunków lokalowych.  
W zajęciach organizowanych przez Związek uczestniczy kilkaset osób miesięcznie. 
Stan techniczny stolarki okiennej odbiega znacznie od podstawowych standardów co 
powoduje wysokie koszty ogrzewania a jednocześnie pozbawia uczestników zajęć / 
spotkań elementarnego komfortu. 

10 000,00 

B0075 Eko Parking. 
Lokalizacja – Ul. Zachodnia po stronie numerów nieparzystych na odcinku  
od ul. Krótkiej do ul. Bazarowej. Ul. Zachodnia 23A, 23B, 23C, 25, 25A, 25B, 27. 
Działki nr: 174/70, 174/71, 174/76. 
Opis – Eko Parking - to zielone miejsca parkingowe dla okolicznych mieszkańców 
oraz klientów sklepów. Wykonane w pełni z materiałów pochodzących z recyklingu, 
zapewniających świetne wchłanianie wody w glebę. Przebudowa poprawi równieŜ 
funkcjonalność i estetykę tego miejsca. Lokalizacja - ul. Zachodnia 23-27. 

64 575,00 

B0076 Rodzinne weekendy z koszykówką. 
Lokalizacja – Akademia Koszykówki przy Katolickim Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym, ul. K.K. Baczyńskiego 156/ Wici 45. 
Opis – Proponujemy zorganizowanie w 2015 roku dla młodzieŜy i rodziców 
bezpłatnych, weekendowych zajęć sportowych z gry w koszykówkę. Treningi, 
turnieje, konkursy oraz spotkania z zawodnikami/trenerami organizowane będą  
w soboty, w profesjonalnym ośrodku sportowym. Promocja sportu, alternatywa wobec 
nudy i moŜliwość pogłębiania relacji rodziców/opiekunów z dziećmi to główne atuty 
projektu. 

107 000,00 

B0077 Remont nawierzchni alejek w Parku Staromiejskim. 
Lokalizacja – Park Staromiejski w Łodzi 
Opis – Remont nawierzchni alejek w Parku Staromiejskim. 

820 000,00 

B0079 Budowa placu zabaw w Parku Staromiejskim. 
Lokalizacja – Park Staromiejski, okolice zegara słonecznego i parku dźwiękowego. 
Opis – Budowa placu zabaw w Parku Staromiejskim ze specjalnym uwzględnieniem 
sprzętów dla najmniejszych dzieci. 

270 000,00 

B0080 Remont sanitariatów i dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych  
w Zespole Szkół Specjalnych nr 5.  
Lokalizacja – Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7, Teofilów-Bałuty. 
Opis – Zadanie obejmuje gruntowny remont dwóch łazienek (dla dziewcząt  
i chłopców), począwszy od wymiany starej instalacji hydraulicznej, a skończywszy  
na wyposaŜeniu ich w niezbędne dla dzieci niepełnosprawnych udogodnienia. 

106 000,00 
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B0081 Budowa podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych przy wejściu głównym  
do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. 
Lokalizacja – Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7, Teofilów-Bałuty. 
Opis – Zadanie obejmuje wykonanie projektu architektonicznego, a następnie budowę 
podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych przy wejściu głównym do Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 5. 

63 000,00 

B0082 Zakup mebli do klas szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 5. 
Lokalizacja – Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7, Teofilów-Bałuty. 
Opis – Zadanie obejmuje zakup dwóch kompletów mebli szkolnych, składających się 
z ławek szkolnych, krzeseł oraz szafek, dla dzieci niepełnosprawnych uczących się  
w zespole Szkół Specjalnych nr 5. 

9 700,00 

B0083 Termomodernizacja budynku DH „Świt” przy ul. Limanowskiego 194/196. 
Lokalizacja – Budynek DH „Świt” przy ul. Limanowskiego 194/196. 
Opis – Zadanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji budynku DH "Świt", 
a następnie jego realizację. Oznacza to wymianę całego systemu grzewczego  
w lokalach komercyjnych mieszczących się w budynku, a takŜe remont całej elewacji 
wraz z wymianą starych okien i drzwi. 

700 000,00 

B0084 Przebudowa ul. Bydgoskiej od ul. Powstańców Wielkopolskich  
do ul. Krotoszyńskiej. Jezdnia i chodniki po obu stronach ulicy. 
Lokalizacja – ul. Bydgoska od ul. Powstańców Wielkopolskich  
do ul. Krotoszyńskiej na długości około 500mb. Jezdnia i chodniki. 
Opis – Istniejąca jezdnia z trylinki zbudowana jako droga dojazdowa do budowanego 
osiedla – uległa całkowitemu zniszczeniu. Trylinki betonowe po 50 latach uległy 
całkowitemu rozkruszeniu są doły, bardzo nierówne powierzchnie stwarzają 
zagroŜenie dla poruszających się osób i aut. Wysokie, powyszczerbiane krawęŜniki 
uniemoŜliwiają ludziom starszym przejście z jednej strony ulicy na drugą w drodze  
do przychodni. To samo dotyczy chodników po obu stronach ulicy 

2 060 000,00 

B0085 Budowa Kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG nr 8, ul. śubardzka 26.  
Lokalizacja – Teren przy PG nr 8, ul. śubardzka 26 – działki nr B44-119/1,  
B44-119/2. 
Opis – W skład zadania budowy kompleksu sportowego wejdzie wielofunkcyjne 
boisko o wymiarach 24 m x 44 m. Dodatkowo zmodernizowany zostanie kompleks  
do siatkówki plaŜowej, który zyska elementy poprawiające estetykę i bezpieczeństwo. 
Kompleks ma być ogólnodostępny i nowoczesny z całą infrastrukturą zapewniającą 
wygodę i bezpieczeństwo uŜytkowania. 

928 700,00 

B0086 Przebudowa ul. Woskowej na odcinku 650 metrów pomiędzy ul. Wycieczkową,  
a ul. KsiąŜka. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w całości w obrębie istniejącej ulicy 
Woskowej zakwalifikowanej jako droga gminna w dzielnicy Bałuty, obręb 
geodezyjny B-20, B-21. 
Opis – Przebudowa ul. Woskowej na odcinku 650 metrów pomiędzy  
ul. Wycieczkową a ul. KsiąŜka wraz z wybudowaniem kanału deszczowego i systemu 
odwodnienia pasa drogowego powiązana z przebudową oświetlenia i przebudową 
sieci teletechnicznej. 

2 500 000,00 

B0087 Wykonanie docieplenia ścian i elewacji budynku – Termomodernizacja budynku 
śłobka nr 18. 
Lokalizacja – Budynek śłobka nr 18 mieści się na działce w obrębie geodezyjnym  
B-42, jako działka nr 14 przy Al. Harcerzy Zatorowców o łącznej kubaturze  
4195,94 m2. 
Opis – Planuje się wykonać docieplenie ścian budynku metodą bezspoinową 
(styropian) oraz wykonać docieplenie stropodachu. 

260 000,00 

B0088 Ustawienie ławek drewnianych – celem umoŜliwienia odpoczynku ludziom 
mieszkającym na Oś. śubardź. 
Lokalizacja – Ul. Bydgoska – 5 sztuk, ul. Szamotulska – 3 sztuki, ul. Gandhiego -  
5 sztuk, ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku ul. Klonowa – Lutomierska –  
5 sztuk. 
Opis – Ustawienie ławek pozwoli na wypoczynek szczególnie ludziom starszym 
zamieszkałym na osiedlu i w drodze do przychodni zdrowia znajdującej się  
przy ul. Bydgoskiej 17 i przy Bydgoskiej 15. 

18 000,00 
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B0090 Wykonanie remontu ul. Moskule od ul. Okólnej do granic Miasta poprzez 
połoŜenie nakładki asfaltowej. 
Lokalizacja – Zadanie polega na remoncie ul. Moskule na całej długości  
od ul. Okólnej do granic Miasta. 
Opis – Remont ul. Moskule na całej długości od ul. Okólnej do granic Miasta poprzez 
połoŜenie dwóch warstw nakładki asfaltowej - wyrównującej i ścieralnej na istniejącą 
starą nawierzchnię asfaltową. 

3 000 000,00 

B0091 Remont i modernizacja ul. Harcerskiej, Łódź - Bałuty. 
Lokalizacja – Ul. Harcerska od ul. Brackiej. 
Opis – Poprawa niedopuszczalnego stanu technicznego, a przez to uŜytkowego, jezdni 
i chodników ul. Harcerskiej. Jej remont i modernizacja są niezbędne dla łatwiejszego  
i bezpieczniejszego poruszania się pieszo, wózkami i samochodami. 

833 350,00 

B0092 Plac zabaw dla małych dzieci. 
Lokalizacja – śłobek nr 12, ul. Gen. M. Tokarzewskiego 53. 
Opis – Ogród Ŝłobka nie posiada placu zabaw dla najmłodszych dzieci. W związku  
z tym chciałabym, aby nowy ogród wyposaŜony był w bezpieczne zabawki - sprzęt 
ogrodowy dla małych dzieci. 

150 000,00 

B0093 WZORCOWE PRZEDSZKOLE – instytucja bezpieczna, nowoczesna  
i przyjazna dla dzieci, rodziców, pracowników i innych mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – PM nr 140 mieści się na Osiedlu M. Reja przy ul. Gen. Pułaskiego 12. 
Powierzchnia działki to 0,3632 h. Dz. Nr 96/6 w obrębie B-44. 
Opis – Zadaniem jest stworzenie Wzorcowego Przedszkola, będącego inspiracją dla 
innych placówek, o którym marzą dzieci, rodzice, i pracownicy przedszkola, a takŜe 
mieszkańcy osiedla. Charakteryzować się ono będzie estetycznym i funkcjonalnym 
otoczeniem (ogród, plac zabaw, parking), docieplonym i pomalowanym budynkiem 
oraz nowoczesnym wyposaŜeniem, sprzyjającym wszechstronnemu rozwojowi, 
zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci i pracowników. 

1 500 000,00 

B0094 Aleja Kasztanowców –przebudowy drogi, budowa chodnika w ul. Cyprysowej 
wraz z zachowaniem drzew. 
Lokalizacja – Północna część Łodzi (Bałuty), ul. Cyprysowa na odc.  
od ul. Agrestowej do ul. Zgierskiej w Łodzi. Inwestycja zlokalizowana będzie  
na działkach o nr: 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/19, 57/22, 57/23, 8/5, 57/24, 
57/25, 57/26, obręb B – 7. 
Opis – Przebudowa ul. Cyprysowej w zakresie budowy nowej nawierzchni asfaltowej 
oraz budowy chodnika z płyt betonowych 25x25 cm po stronie południowej drogi,  
z zachowaniem starego drzewostanu po stronie północnej jezdni. 

2 782 000,00 

B0095 Modernizacja jezdni oraz chodników na drodze dojazdowej do bloków: Wojska 
Polskiego 136/138 i Sporna 79, 79A, 81. 
Lokalizacja – Działka 188/52. Droga dojazdowa do bloków: Wojska Polskiego 
136/138, Sporna 79, 79A, 81. Chodniki przy tych blokach oraz miejsca postojowe  
dla samochodów przy pergoli śmietnika. 
Opis – Przebudowa nawierzchni wraz z konstrukcją ulicy oraz ewentualne jej 
poszerzenie wymiana płyt chodnikowych na kostkę, budowa miejsc postojowych, 
wymiana krawęŜników i obrzeŜy. Przed blokiem Sporna 79A budowa drogi 
dojazdowej pod klatkę schodową. 

710 000,00 

B0096 Odnowienie boiska na Teofilowie – budowa bieŜni wokół boiska dla mieszkańców 
osiedla i okolic. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w obszarze boiska (wokół niego) do piłki 
noŜnej, które mieści się na Osiedlu Teofilów w kwadracie ulic: ul. Kaczeńcowa, 
Tomasza Judyma, Wiernej Rzeki, (od strony Wodnego Raju) oraz ul. Rojnej 
Opis – Zadanie ma na celu wybudowanie bieŜni wokół boiska na Teofilowie. Projekt  
i jego zrealizowanie mają umoŜliwi ć mieszkańcom osiedla korzystanie z bieŜni, która 
w obecnym stanie nie spełnia Ŝadnych norm ani standardów, a korzystanie z niej jest 
niekomfortowe, a nawet nosi znamiona ryzyka doznania kontuzji z uwagi na stan 
obiektu 

1 380 000,00 

B0097 WyposaŜenie boiska na Teofilowie – zakup i wymiana niezbędnych elementów 
boiska piłkarskiego. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w obszarze boiska (wokół niego) do piłki 
noŜnej, które mieści się na Osiedlu Teofilów w kwadracie ulic: ul. Kaczeńcowa, 
Tomasza Judyma, Wiernej Rzeki, (od strony Wodnego Raju) oraz ul. Rojnej 

310 000,00 
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Opis – Zadanie ma na celu wyposaŜenie boiska na Teofilowie w niezbędne elementy 
boiska piłkarskiego. Elementami, które wchodzą w skład projektu to zakup  
oraz montaŜ: komplet bramek, 2 duŜe oraz 4 małe boksy dla zawodników 
rezerwowych, piłkochwyty za bramki, trybuna przenośna w konstrukcji stalowej  
z plastikowymi krzesełkami dla około 300 osób oraz sprzęt do malowania linii  
na boisku z zapasem farby do tego 

B0098 Wyasfaltowanie i ułoŜenie chodnika w ciągu ul. Lechickiej. 
Lokalizacja – Osiedle Kochanówka. 
Opis – Zadanie polega na połoŜeniu asfaltu na ul. Lechickiej oraz budowie chodnika. 

3 500 000,00 

B0099 Wyasfaltowanie i ułoŜenie chodnika w ciągu ul. Kompostowej. 
Lokalizacja – Osiedle Kochanówka. 
Opis – Zadanie polega na połoŜeniu asfaltu na ul. Kompostowej oraz budowie 
chodnika. 

1 500 000,00 

B0100 Ul. Konwaliowa – wykonanie asfaltowej nawierzchni wraz z chodnikami  
i odwodnieniami. 
Lokalizacja – Ul. Konwaliowa na odcinku od ul. Stalowej do ul. śołędziowej  
(ok. 330m). 
Opis – Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami i odwodnieniem. 

1 400 000,00 

B0101 Domowe metamorfozy-podniesienie standardu Domu Dziennego Pobytu  
dla seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu „Zacisze”, ul. Organizacji WIN 37. 
Opis – Podniesienie standardu Domu Dziennego Pobytu dla seniorów poprzez zakup 
nowego wyposaŜenia do sali wypoczynkowo- konsumpcyjnej pow. 80 m2 (zakup 
stołów, krzeseł, oświetlenia, wentylatorów, rolet okiennych). 

19 000,00 

B0102 Multi –Senior Część 2 - rozwój multimedialny seniorów w Domu Dziennego 
Pobytu. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu „Zacisze” , ul. Organizacji WIN 37. 
Opis – Rozwój multimedialny seniorów poprzez doposaŜenie Domu Dziennego 
Pobytu w sprzęt interaktywny i fotograficzny. 

12 072,00 

B0103 Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród 
najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty – kontynuacja. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na obiektach o charakterze sportowym. 
Obiekty powinny być zlokalizowane na Bałutach w obrębie ulic: KrzyŜowej, śabiej, 
Łagiewnickiej, Dolnej, a takŜe w okolicach ulicy Marysińskiej, Okopowej, Górniczej, 
Marynarskiej. 
Opis – Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom  
i młodzieŜy zamieszkującej dzielnicę Bałuty zagroŜonym patologiami oraz 
wykluczeniem społecznym. Polegać będzie ono na objęciu fachową opieką trenersko 
– instruktorską 100 młodych mieszkańców Bałut. Proponowane zadanie składać się 
będzie z 2 działań: 1. Wyciąganie dzieci z bram i podwórek łódzkich Bałut oraz 
zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez 
zaangaŜowanie w zajęcia sportowo – rekreacyjne wraz z zapewnieniem im ciepłego 
posiłku. 2. Organizacja pikniku integracyjnego z udziałem krajowych zawodników 
rugby i zapasów w stylu wolnym. 

195 000,00 

B0104 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 120. 
Lokalizacja – Ogrodzony teren SP nr 120. 
Opis – Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu boiska o nawierzchni asfaltowej  
z licznymi pęknięciami i zagłębieniami, które stanowią zagroŜenie w zakresie 
bezpieczeństwa dla dzieci, planowane jest boisko wielofunkcyjne. 

700 000,00 

B0105 Naprawa chodnika. 
Lokalizacja – Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej,  
od ul. Rajskiej do ul. Mackiewicza (dojście do SP nr 55). 
Opis – Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej, od. ul. Rajskiej  
do ul. Mackiewicza (dojście do SP nr 55). 

33 750,00 

B0106 Poszerzenie ul. Okólnej wraz z przebudową skrzyŜowania tej ulicy z drogą 
krajow ą nr 71. 
Lokalizacja – SkrzyŜowanie ul. Okólnej z drogą krajową nr 71. 
Opis – Przedmiotem proponowanego zadania jest przebudowa skrzyŜowania  
ul. Okólnej z drogą krajową nr 71 obejmująca następujący zakres: przebudowę 
skrzyŜowania na rondo, poszerzenie ul. Okólnej na odcinku ok. 300 m umoŜliwiające 

4 581 000,00 
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zorganizowanie prawoskrętu dla kierowców włączających się do ruchu na drogę 
krajową nr 71 w kierunku Strykowa. 

B0107 Przedszkolaki marzenia mają i na nowe ogrodzenie czekają. 
Lokalizacja – Ogrodzenie jednego z budynków i jego ogrodu PM nr 48  ul. Rojna 29. 
Opis – Wymiana całego ogrodzenia łącznie z bramą wjazdową i dwoma furtkami. 

85 450,00 

B0108 Remont fragmentu torowiska linii nr 3 na ul. Warszawskiej, zalewanego podczas 
kaŜdej ulewy. 
Lokalizacja – Fragment torowiska na ul. Warszawskiej w okolicy ul. Słowiczej, 
działki nr 495/6 (główny teren zalewowy), 495/43 i 495/47 – obręb B-22. 
Opis – Remont mający na celu podniesienie torowiska, aby uniknąć zalewania  
po duŜych opadach. Podniesienia i prostowania wymaga odcinek torów dł. 50 m,  
w obu stronach. 

400 000,00 

B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, 
środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta. 
Lokalizacja – Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta ul. Helenówek 7. 
Opis – Pomoc materialna w zakupie glukometrów- 5 sztuk, profesjonalnego 
ciśnieniomierza oraz podstawowych materiałów i środków higieny osobistej  
dla potrzeb Podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta  przy ul. Helenówek 7. 

4 000,00 

B0110 Bałuty przyjazne zwierzętom – utworzenie psich parków. 
Lokalizacja – Teren zielony pomiędzy ul. śubardzką, Inowrocławską i Aleją 
Włókniarzy oraz przy ul. Liściastej (odnowienie juŜ istniejącego, dawnego psiego 
parku). 
Opis – Stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca, psich parków w celu 
swobodnego i legalnego "puszczania zwierząt" bez kagańca i smyczy. Miejsce 
przeznaczone dla psów i ich właścicieli, aby bezstresowo i aktywnie mogli spędzić 
czas. 

270 750,00 

B0111 Naprawa ogrodzenia wokół posesji połoŜonej  przy ul. Rojnej 15- Dom Pomocy 
Społecznej. 
Lokalizacja – Łódź, ul. Rojna 15. 
Opis – Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokości 1,6 m wokół posesji. 

118 000,00 

B0112 Wykonanie docieplenia ścian, stropodachu, opaski przy budynku i elewacji 
śłobka nr 14 przy ul. Pawiej 20 – dzielnica Bałuty. 
Lokalizacja – Budynek śłobka nr 14, obręb- B-46, działka 183/14 przy ul. Pawiej 20. 
Opis – Planuje się wykonać docieplenie ścian budynku metodą bezspoinową 
(styropian) oraz wykonać docieplenie stropodachu. 

250 000,00 

B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Opis – Urządzenie kącika rehabilitacyjnego - zakup roweru treningowego,  
ul. Rojna 52. 

2 000,00 

B0114 Budowa placu zabaw w rejonie ulic: Szklana- Koszykowa- Czarnieckiego. 
Lokalizacja – Ul. Szklana 9, działki nr 577, 578/2, 578/1 obręb B-49. 
Opis – Wykonanie projektu i budowa placu zabaw dla dzieci wraz  
z zagospodarowaniem terenu, rekultywacją zieleni, wykonaniem chodników, ławek  
i stojaków dla rowerów. 

250 000,00 

B0117 Bezpieczna droga do szkoły. 
Lokalizacja – ul. Jaśminowa (cała) 
Opis – Wykonanie nawierzchni asfaltowej (bitumicznej) lub betonowej (kostka, 
granit) wraz z progami zwalniającymi i słupkami uniemoŜliwiającymi ich ominięcie. 

1 009 400,00 

B0118 Modernizacja drogi gruntowej ul. Glebowa wraz z chodnikami – długość  
680 m. 
Lokalizacja – Ul. Glebowa – 680 m, obręb B-37. Ulica ma wykonany projekt 
techniczny na modernizację. 
Opis – Budowa nawierzchni ul. Glebowej wraz z chodnikami. Ulica jest w pełni 
zurbanizowana i posiada całą infrastrukturę podziemną. 

2 950 000,00 

B0119 Stworzenie „Mini Promenady” na tradycyjnym ciągu komunikacji lokalnej 
mieszkańców. 
Lokalizacja – Teren ul. Wrocławskiej, pomiędzy numerami 10a, a 12/14/15  
z przejściem do ul. Drukarskiej, na wprost przez teren przylegający do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 24, aŜ do ul. Ciesielskiej. 
Opis – Utworzenie "Mini Promenady" polegać miałoby na modernizacji nawierzchni 

202 000,00 
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chodnikowej między ulicą Wrocławską, a ulicą Ciesielską. Uporządkowanie pergoli 
przy ul. Drukarskiej oraz terenu zielonego wokół placu zabaw dla dzieci. Instalacja 
sprzętu rekreacyjnego i oświetlenia. Prace remontowe ogrodzenia. Budowa pergoli 
przy SP nr 24 przy ul. Ciesielskiej. 

B0120 Budowa bieŜni czterotorowej przy SP nr 55. 
Lokalizacja – Niezagospodarowana część terenu boiska szkolnego naleŜącego  
do SP nr 55, ul. Mackiewicza 9. 
Opis – Celem zadania jest budowa 4 - torowej bieŜni oraz zakup trybunek  
dla uczestników zajęć i widzów. 

268 400,00 

B0121 Niwelacja i utwardzenie terenu parkingowego. 
Lokalizacja – Teren przed blokami nr 53 i 60 na ul. Ks. Brzóski 32 i 34. 
Opis – Projekt dotyczy: a) wyrównanie i utwardzenie kostką lub płytami terenu  
do parkowania samochodów, b) oznakowanie kopertami dla samochodów 
wyposaŜonych w karty parkingowe po dwóch stronach kaŜdego wejścia do klatki 
schodowej (6 wejść), c) obniŜenie krawęŜnika przy wjeździe na parking (po jednym 
miejscu przed kaŜdym blokiem). 

60 000,00 

B0122 Uporządkowanie terenu zielonego (trawniki) i utwardzenie ścieŜki gruntowej. 
Lokalizacja – Teren zielony (trawnik) przylegający do SP nr 55 (ul. Mackiewicza 9) 
od strony ul. Olsztyńskiej wraz z przebiegającą tamtędy na skos ścieŜką gruntową. 
Opis – Uporządkowanie terenu, sprawdzenie stanu drzew i ich przycięcie, posadzenie 
trawy, nasadzenie krzewów niskopiennych oraz utwardzenie ścieŜki gruntowej 
przecinającej na skos miejsce zielone, stanowiącej popularny skrót  
dla przechodzących od ul. Olsztyńskiej do ul. Mackiewicza. Powierzchnia działki to  
ok. 1000 m2. Jest to teren naroŜny (ul. Olsztyńska/Mackiewicza). 

60 250,00 

B0123 Zamiast bramy i trzepaka. 
Lokalizacja – Teren o wymiarach 96mx23m, połoŜony przy budynku SP nr 58  
w Łodzi, wzdłuŜ ul. Młynarskiej 42/46. Obręb: B-47, działki: 88/3, 88/4 i 88/5. 
Opis – Boisz się przechodzić obok grupki młodych ludzi stojących przy bramach 
kamienic i w klatkach schodowych? Czujesz bezsilność na widok zdemoralizowanej 
młodzieŜy w Twojej okolicy? I chcesz bezpieczniejszych ulic dla siebie i twoich 
bliskich? Jeśli TAK, to daj im alternatywę! ZaangaŜuj trenera sportowego  
i streetworkera. Stwórz wielofunkcyjne boisko! 

912 700,00 

B0124 Ociepl szkołę na zimowe dni! 
Lokalizacja – Budynek SP nr 58 w Łodzi, zlokalizowany w obrębie B-47 na działce  
o nr ewid. 88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. Młynarskiej 42/46. W południowo – zachodniej 
części działki znajduje się budynek szkoły w kształcie litery „L”, którego główne 
wejście usytuowane zostało w kierunku zachodnim. W północno-wschodniej części 
działki znajduje się plac zabaw i boisko. Teren graniczy z działkami o nr 85/4 i 85/5. 
Opis – W SP nr 58 w Łodzi, w zimowe i chłodne dni, słychać hulający wiatr  
po szkolnych korytarzach, zabierający cenne ciepło naszym dzieciom. PomóŜ 
uszczelnić szkołę, dając jej ciepło i nową estetykę, zakrywając tę z 60-tych lat! 

1 680 900,00 

B0125 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10 – meble. 
Lokalizacja – Wymiana mebli niezbędna do wyposaŜenia Domu Dziennego Pobytu, 
ul. Wrocławska 10. 
Opis – Istniejący sprzęt jest niestabilny, stoły mają duŜe luzy na złączach, powoduje 
to duŜe luzy i ruchy przy posiłkach. Wymiana następującego sprzętu:  
a) stół wym. 160x90 cm - 10 sztuk, b) krzesła drewniane - 50 szt., c) komoda  
z szufladami - 2 szt., d) sofa 3 osobowa - 1 szt., e) fotel - 2 szt., f) stolik RTV - 1 szt. 

18 700,00 

B0126 Przywrócenie do dawnego wyglądu Alei biegnącej równolegle z ul.Wrocławską  
w głąb Osiedla przy ul. Wrocławskiej. 
Lokalizacja – Aleja biegnąca od ul. Limanowskiego w głąb osiedla przy ulicy 
Wrocławskiej. Aleja moŜe mieć długość około 100 mb. 
Opis – Aleja kiedyś słuŜyła mieszkańcom Osiedla do wypoczynku i spacerów. Została 
zniszczona przez przedsiębiorstwo kanalizacji, które to przedsiębiorstwo nie 
przywróciło jej po wykopach do poprzedniego stanu 

320 000,00 

B0127 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10 (sprzęt elektroniczny). 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. 
Opis – Zakup następującego sprzętu: zestaw nagłaśniający (mikrofon dynamiczny -  
2 szt, statyw mikrofonowy - 2 szt., kable mikrofonowe 10 mb. - 3 szt., mikrofon 
bezprzewodowy - 1 szt., gąbki mikrofonowe - 4 szt., kolumny odsłuchowe - 2 szt., 

6 800,00 
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statyw do kolumn - 2 szt., mikser - 1 szt., kabel xlr-xlr z mixera do kolumn - 40 mb., 
kable - 4 szt.), aparat cyfrowy (lustrzanka) + karta pamięci min. 16GB. 

B0128 Pracownia komputerowa bez wstydu! 
Lokalizacja – Pracownia komputerowa w budynku SP nr 58 przy ul. Młynarskiej 
42/46. 
Opis – Jeśli uwaŜasz, Ŝe kaŜda szkoła w mieście ma nowoczesną pracownię 
komputerową z komputerami, tablicą interaktywną, ekranem, rzutnikami i sprzętem 
nagłośnieniowym - to się mylisz! Zmień ten fakt! Stwórz pracownię komputerową, 
której nie będziesz się wstydził. 

62 230,00 

B0129 Zagospodarowanie terenów wokół „Stawów Wasiaka” – tereny rekreacyjne  
dla Marysina. 
Lokalizacja – Otoczenie zbiornika retencyjnego „Staw Wasiaka” na rzecze Sokołówce 
w Łodzi, w rejonie ulic Morelowa, Deczyńskiego, Rybacka i Kryzysowa. Osiedle 
Marysin. 
Opis – Zagospodarowanie terenów zielonych powstałych w wyniku inwestycji 
zrealizowanej w grudniu 2012 r. obejmującej budowę zbiornika retencyjnego "Staw 
Wasiaka" na rzece Sokołówce w Łodzi w rejonie ulic Morelowa, Deczyńskiego, 
Rybacka, Kryzysowa i włączenie ich do przestrzeni publicznej miasta. Projekt 
obejmuje stworzenie utwardzonych ciągów pieszych wokół stawów, ustawienie 
ławek, utworzenie placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej dla dorosłych, górki do 
zjeŜdŜania na sankach, boiska do gry w piłkę plaŜową oraz uzupełnienie zieleni 
średniej i wysokiej. 

792 000,00 

B0130 „Kolorowa szkoła” - pokoloruj ściany w budynku SP nr 58. 
Lokalizacja – Budynek SP nr 58, zlokalizowany jest w obrębie B-47, na działce  
o nr ewid. 88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. Młynarskiej 42/46. 
Opis – Jak czułbyś się w szarym, ponurym miejscu, w którym spędzić miałbyś połowę 
swojego dnia? No właśnie. Tak się czują dzieciaki z naszej szkoły. Zmień ich 
otoczenie w kolorowy świat! Niech zagości radość i chęć Ŝycia. 

158 500,00 

B0131 Wniosek na budowę Fit Parku – siłowni plenerowej ze ścieŜką zdrowia. 
Lokalizacja – Teren naleŜący do SP nr 166 przy ul. Szamotulskiej 1/7. Działka mierzy 
786 m2. 
Opis – Fit Park, czyli siłownia zewnętrzna, w skład której wchodzić będą urządzenia 
do treningu siłowego, do ćwiczeń usprawniających koordynację i wytrzymałość. 
Integralną częścią Fit Parku będzie ścieŜka zdrowia, składająca się np. z ruchomego 
pomostu, zestawu do wspinania i pompek. Inwestycja przyczyni się do promocji 
zdrowego stylu Ŝycia wśród mieszkańców naszej dzielnicy. 

105 500,00 

B0132 Wniosek na wymianę podłogi parkietowej w sali lekcyjnej. 
Lokalizacja – Inwestycja realizowana będzie na terenie budynku naleŜącego  
do SP nr 166, mającej swoją siedzibę przy ul. Szamotulskiej 1/7. 
Opis – W obiekcie ma być wymieniona podłoga parkietowa w sali lekcyjnej dla klas 
pierwszych, w której przebywają, ucz ą się i bawią dzieci 6 i 7 letnie. W skład zadania 
wejdzie: demontaŜ i wywóz starego parkietu, przygotowanie podłoŜa, montaŜ 
wykładziny termozgrzewalnej spełniającej wymagane normy. 

15 000,00 

B0133 Trochę sportu przy Starym Rynku. 
Lokalizacja – Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego – SP nr 45,  
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, (obręb B-47 nr działki 399/1, 399/5, 399/6). 
Opis – Modernizacja bazy do zajęć sportowych w SP nr 45 polegająca na remoncie 
dwóch sal i utworzeniu zaplecza sanitarnego. Szkoła nie ma sali gimnastycznej. 
Obecnie stan techniczny pomieszczeń nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, higieny 
i estetyki. Niewykonanie zaleceń Sanepidu zagraŜa zamknięciem sal i brakiem 
moŜliwości realizacji podstawy programowej. 

542 000,00 

B0134 Remont posadzki hali sportowej Klubu Sportowego „Społem”. 
Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania jest wielofunkcyjna hala Klubu Sportowego 
„Społem” w Łodzi przy ul. Północnej 36. Obiekt jest własnością Miasta Łodzi. Klub 
korzysta z niego na podstawie umowy dzierŜawy. K.S. „Społem” mieści się  
w zabytkowym kompleksie Parku Helenowskiego. 
Opis – Zadanie dotyczy remontu posadzki hali wielofunkcyjnej Klubu Sportowego 
"Społem" przy ul. Północnej 36 . Poprawa nawierzchni hali zwiększy dostępność 
społeczności lokalnej do uprawiania sportu. Ponadto po wykonaniu zadania Klubu 
udostępni bezpłatnie salę dla mieszkańców Łodzi. 

400 000,00 
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B0135 Razem dla Radogoszcza: Remont nawierzchni ul. Nastrojowej. 
Lokalizacja – Ul. Nastrojowa znajdująca się na Osiedlu Radogoszcz-Wschód, leŜy 
pomiędzy ulicami: Gen. Sikorskiego i Świtezianki. 
Opis – Zadanie dotyczy remontu nawierzchni ulicy Nastrojowej. 

1 200 000,00 

B0136 Sport na zdrowie! Zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieŜy w kolarstwie, 
łucznictwie i strzelectwie. 
Lokalizacja – Zadanie powinno być zrealizowane na obiektach o charakterze 
sportowym zlokalizowanych w obrębie ulic Północna, Dwernickiego, Źródłowa, 
Smugowa, Franciszkańska. Teren ten obejmuje kompleks Parku Helenów. 
Opis – Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowych w łucznictwie, kolarstwie  
i strzelectwie sportowym oraz zawodów kolarskich dla dzieci i młodzieŜy. Realizacja 
zadania ma na celu wykształcenie w młodych ludziach potrzebę aktywności fizycznej. 
Zajęcia odbędą się od 1 marca do 30 października 2015 r. 

130 000,00 

B0137 „Winda oknem na świat” – montaŜ windy w Zespole Szkół Zawodowych 
Specjalnych nr 2. 
Lokalizacja – Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 przy  
al. I Dywizji 16/18, nr działki 5/45. 
Opis – MontaŜ windy dla uczniów niepełnosprawnych ich rodziców  
oraz mieszkańców osiedla. Dzięki instalacji windy osoby niepełnosprawne i seniorzy 
będą mogli korzystać z bazy sportowo-rehabilitacyjnej i informatycznej placówki. 
Dotychczas korzystanie z tej bazy nie było w pełni moŜliwe ze względu na istniejące 
bariery architektoniczne. 

800 000,00 

B0138 Lodowisko na Teofilowie. 
Lokalizacja – Działki 33/50 oraz 33/53 przy ul. OdrowąŜa 12 
Opis – Utworzenie wielofunkcyjnego krytego lodowiska. Zadaszenie rozbudowanej 
instalacji lodowiskowej przy uŜyciu stalowej konstrukcji i termoizolujących 
materiałów. Wewnątrz obiektu funkcjonowałaby ślizgawka oraz pierwszy w Łodzi 
oraz trzeci w Polsce tor do curlingu – zimowej dyscypliny olimpijskiej. Obydwie 
funkcje byłyby ogólnodostępne. 

1 015 000,00 

B0139 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM. 
Lokalizacja – Teren naleŜący do SP nr 65 ul. Pojezierska 10, działka nr 200/10. 
Opis – Budowa boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. 
Powierzchnia całkowita ma wynosić 1056 m2. Boisko będzie wyposaŜone w bramki, 
siatki, słupki, kosze. Całe boisko będzie ogrodzone. 

700 000,00 

B0140 Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i multimedialnego. 
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty, ul. Rojna 39. 
Opis – Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych oraz rozbudowa 
sieci internetowej. 

68 200,00 

B0142 Razem dla Radogoszcza: Boisko do siatkówki plaŜowej wraz z ogrodzeniem  
i oświetleniem. 
Lokalizacja – Teren między osiedlami bloków przy ul. Liściastej, nieopodal znajduje 
się tam plac zabaw. Działka nr 362/2, obręb: B-5. 
Opis – Zadanie dotyczy budowy boiska do siatkówki plaŜowej wraz z ogrodzeniem  
i oświetleniem. 

100 000,00 

B0143 TeŜ chcemy znać angielski – dajmy szanse dzieciom ze Starych Bałut. 
Lokalizacja – SP nr 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, obręb B-47, działki: 
399/1, 399/5, 399/6. 
Opis – Organizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla dzieci zdolnych  
i chcących uczyć się, które ze względów środowiskowych nie mogą liczyć  
na dodatkowe wsparcie. Nauka z wykorzystaniem nowoczesnych interaktywnych 
metod i koncentracją na umiejętnościach komunikacyjnych. Dodatkową korzyścią 
będzie wykorzystanie pomocy i sprzętu dla wszystkich uczniów w szkole takŜe  
w latach następnych. 

39 500,00 

B0145 Remont nawierzchni chodnika i zatoczki wg załączonej mapki. 
Lokalizacja – Ul. Bojowników Getta Warszawskiego 5, wokół wspólnoty 
mieszkaniowej, działki nr 395/22, 401/1 i 400/48. 
Opis – Wymiana starych popękanych płyt chodnikowych na nową nawierzchnię  
z kostki brukowej. 

55 000,00 

B0146 „Sprawniejsi Ŝyją lepiej” – utworzenie sali rehabilitacyjnej dla uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. 

31 200,00 



19 
 

Lokalizacja – Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 przy  
al. I Dywizji 16/18 (na parterze, działka 5/45). 
Opis – Zadanie dotyczy stworzenia dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo sali  
do kinezyterapii - rehabilitacji ruchowej polegającej na ćwiczeniach biernych  
i czynnych, dzięki którym podnosi się sprawność mięśniowa, zwiększa zakres ruchu 
w stawach oraz zmniejsza ból. MłodzieŜ szkoły to osoby niepełnosprawne ruchowo, 
intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi. Stworzenie profesjonalnej 
sali do kinezyterapii umoŜliwi pełną rehabilitację. 

B0147 Wymiana starego ogrodzenia, remont dróg i chodników wewnętrznych- ciągów 
komunikacyjnych. 
Lokalizacja – Budynek śłobka nr 24 mieści się na działce w obrębie geodezyjnym  
B-41 jako działka 2/4, 2/5, 2/6 przy ul. Rydzowej 7. 
Opis – Wymiana ogrodzenia wraz z wejściem na teren Ŝłobka i bramą wjazdową  
oraz wymiana chodników na terenie naleŜącym do Ŝłobka. 

75 000,00 

B0148 „Przedszkolaki marzenia mają – na piękne parkiety w salach czekają”. 
Lokalizacja – PM nr 48. 
Opis – W zakres zadania wchodzą: uzupełnienie brakujących lub zniszczonych 
klepek, przyklejenie do podłoŜa ruszających się klepek parkietowych, cyklinowanie 
parkietów, lakierowanie parkietów lakierem ekologicznym, połoŜenie listew 
przypodłogowych. 

47 652,69 

B0149 „W zdrowym ciele..” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142. 
Lokalizacja – SP nr 142, ul. Łupkowa 6, Łódź- Bałuty- Otulina Lasu Łagiewnickiego, 
Rogi. 
Opis – Remont sali gimnastycznej i szatni. Szatnia, korytarz, przebieralnia - skuwanie 
tynków i połoŜenie nowych, odgrzybienie ścian, malowanie ścian i sufitu, połoŜenie 
wykładziny, montaŜ drzwi, zamontowanie nowych wieszaków i ławeczek. Sala - 
skuwanie tynków, odgrzybianie ścian i malowanie. PołoŜenie nowego parkietu, 
malowanie linii boiska, wymiana okien i drzwi, zamurowanie części otworów. 

326 600,00 

B0150 Koncepcja i doposaŜenie placu zabaw oraz wymiana ogrodzenia PM nr 77. 
Lokalizacja – Ogród PM nr 77, ul. Bracka 23. 
Opis – Zadanie będzie polegało na wymianie ogrodzenia i bramy wjazdowej oraz 
stworzeniu w pięknym przedszkolnym ogrodzie atrakcyjnego i bezpiecznego placu 
zabaw umoŜliwiającego wszechstronny rozwój dzieci. 

260 000,00 

B0152 Naprawa dróg i ścieŜek w Lesie Łagiewnickim. 
Lokalizacja – Obszar Lasu Łagiewnickiego. 
Opis – W ramach zadania planowane jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg  
i ścieŜek w Lesie Łagiewnickim. 

525 000,00 

B0153 Renowacja zbiornika wodnego przy kapliczkach na cieku wodnym 
Łagiewniczanka. 
Lokalizacja – Las Łagiewnicki, obręb B-14 działki: 2/15 i 2/18. 
Opis – Oczyszczenie zbiornika wodnego z naniesionych z ul. Wycieczkowej  
i przez ciek Łagiewniczanki namułów. 

330 000,00 

B0154 Naprawa dachu w drewnianej kaplicy pw. św. Rocha w Lesie Łagiewnickim 
Lokalizacja – Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 77 
Opis – Wymiana gontu w poszyciu dachowym kaplicy pw. Św. Rocha, naprawa 
więźby oraz sygnaturki 

70 000,00 

B0155 „Społecznie aktywni – by Ŝyło się zdrowiej”- siłownia zewnętrzna  
przy wielofunkcyjnym boisku sportowym na terenie Gimnazjum nr 7. 
Lokalizacja – Teren PG nr 7 usytuowany jest przy jednej z głównych ulic Teofilowa, 
ul. Rojnej 33 w bezpośredniej bliskości basenu „Wodny Raj”. 
Opis – Zadanie polega na wybudowaniu siłowni zewnętrznej (napowietrznej)  
oraz betonowych stołów do tenisa stołowego, wykonaniu utwardzenia terenu  
pod sprzęt siłowy o nawierzchni poliuretanowej składającej się z płytek gumowych, 
utwardzeniu ciągów pieszych i dojścia do siłowni kostką betonową, wyposaŜeniu  
w odpowiednie urządzenia siłowe oraz ustawieniu koszy i ławek. 

155 000,00 

B0156 Budowa chodnika wzdłuŜ ul. Strykowskiej na odcinku: od ul. Herbowej  
do ul. Łupkowej. 
Lokalizacja – Obszar realizacji zadania: odcinek ul. Strykowskiej między ul. Stasia -
Herbową, a ul. Łupkową. Nr działek: B20-77/46, B20-77/38, B20-77/33. 
Opis – Budowa chodnika po zachodniej i wschodniej stronie ul. Strykowskiej, 

830 000,00 
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łączącego przystanki autobusowe z ulicami : Łupkową, Herbową i Stasia. Dodatkowo, 
dla zapewnienia bezpieczeństwa w projekcie uwzględnione zostaje takŜe 
zainstalowanie oświetlenia w postaci ulicznych latarni. 

B0157 Budowa szkolnego boiska oraz parkingu rowerowego przy PG nr 18.  
Lokalizacja – Boisko szkolne przy PG nr 18, ul. Mostowskiego 23/27. 
Opis – Wykonanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, które podzielone  
na części będzie pełnić funkcję boiska do siatkówki oraz boiska do koszykówki. 
Dodatkowo wykonanie boiska do siatkówki plaŜowej. Stworzenie parkingu 
rowerowego na 16 rowerów, który będzie składał się ze stojaków i zadaszeniu, 
pozwalających bezpiecznie i wygodnie pozostawić rower. 

907 000,00 

B0158 Budowa biegu chodnika wzdłuŜ budynku przy ul. Parcelacyjnej 9a. 
Lokalizacja – Gruntowna przebudowa chodnika wzdłuŜ budynku przy  
ul. Parcelacyjnej 9a, obręb B-42, działki 15/19, 15/21, 15/23, 15/24. 
Opis – Likwidacja zniszczonych płyt chodnikowych i ułoŜenie biegu chodnika  
z kostki betonowej. Planowane jest takŜe rozszerzenie powyŜszych czynności  
o przebudowę dojścia do budynku. 

31 000,00 

B0159 Usuwanie zagroŜeń dla dróg i posesji od drzew w obszarze Lasu Łagiewnickiego. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane w obszarze Lasu Łagiewnickiego w sąsiedztwie 
ulic i posesji: Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, trasa Zgierz-Stryków, Serwituty, 
śucza, Kasztelańska, Krasnoludków, Skrzydlata, Studencka. 
Opis – Zadanie polega na usuwaniu drzew, zagraŜających bezpieczeństwu osób  
i mienia, których normalna ścinka nie jest moŜliwa i musi odbywać się z udziałem 
specjalistycznego sprzętu i przeszkolonych osób. 

30 000,00 

B0160 DoposaŜenie pracowni języków obcych w PG nr 7. 
Lokalizacja – Dwie sale językowe znajdujące się na terenie PG nr 7 przy  
ul. Rojnej 33. 
Opis – Celem realizacji projektu jest doposaŜenie dwóch pracowni języków obcych  
w nowoczesny sprzęt multimedialny i meble, dzięki czemu prowadzone tam lekcje 
języka angielskiego i niemieckiego będą bardziej atrakcyjne i ciekawsze. 

40 000,00 

B0161 Piłki sportowe na wyposaŜenie sali gimnastycznej w SP nr 116. 
Lokalizacja – SP nr 116, ul. Ratajska 2/4, sala gimnastyczna. 
Opis – Zadanie polega na zakupie piłek sportowych na wyposaŜenie sali 
gimnastycznej w SP nr 116. 

700,00 

B0162 Budowa wiaty rowerowej przy SP nr 116. 
Lokalizacja – Przy SP nr 116, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu zadaszonej wiaty 
rowerowej. 

38 000,00 

B0163 Boisko sportowe wielofunkcyjne przy SP nr 116. 
Lokalizacja – Przy SP nr 116 , ul. Ratajska 2/4. 
Opis – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 x 30 m o nawierzchni 
poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. 

800 000,00 

B0164 Remont przejść podziemnych pod ulicą Zgierską na Radogoszczu. 
Lokalizacja – Realizacja projektu obejmuje dwa przejścia podziemne pod ul. Zgierską 
na Radogoszczu. Pierwsze przejście zlokalizowane jest na wysokości ul. Pasiecznej  
i Pstrągowej (Zgierska 214), drugie na wysokości ul. Jesionowej i Świtezianki, 
Pstrągowej (Zgierska 240b). Przejścia umiejscowione są na miejscach działek o nr:  
B9 – 49/41, B9 – 2/31 oraz B8 – 1/93, B8 – 246/9. 
Opis – Projekt przewiduje gruntowny remont, odrestaurowanie oraz montaŜ 
monitoringu w przejściach podziemnych pod ul. Zgierską zlokalizowaną na łódzkim 
Radogoszczu, na wysokości ul. Pasiecznej i Pstrągowej oraz Jesionowej i Świtezianki. 

1 072 400,00 

B0166 Szkoła z klasą kreuje- remont korytarzy, toalet, wymiana drzwi w SP nr 81. 
Lokalizacja – Budynek SP nr 81 przy ul. Emilii Plater 28/32 nieopodal Parku Szarych 
Szeregów i Pomnika Pękniętego Serca w pobliŜu Cmentarza śydowskiego. 
Opis – Remont korytarzy: demontaŜ starej boazerii, naprawa tynków, połoŜenie tynku 
mineralnego, malowanie ścian. Wymiana podłóg, wymiana stolarki drzwiowej: 
wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z ościeŜnicami. Remont dwóch 
małych toalet - na parterze i pierwszym piętrze. 

401 000,00 

B0167 Wymiana stolarki w wiatrołapie z likwidacj ą barier architektonicznych  
w zakresie dojścia do budynku Ŝłobka. 
Lokalizacja – śłobek nr 27, ul. Franciszkańska 167/171. 

72 000,00 
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Opis – Projekt zakłada kompleksowy remont wiatrołapu oraz nawierzchni chodników 
wewnętrznych wokół śłobka nr 27. Zakres zadania to m.in. wymiana elementów 
metalowych i szklanych, instalacji elektrycznej oraz domofonowej i wymiana 
nawierzchni chodników wewnętrznych likwidująca uciąŜliwe dla uŜytkowników 
bariery architektoniczne. Przeprowadzenie prac umoŜliwiłoby bezpieczny, 
nieutrudniony i wygodny dostęp dla najmłodszych podopiecznych Ŝłobka. 

B0168 Termomodernizacja i remont PM nr 77. 
Lokalizacja – PM nr 77 ul. Bracka 23. 
Opis – Ocieplenie i malowanie elewacji przedszkola, izolacja fundamentów, które 
umoŜliwi wykorzystanie w przyszłości zabytkowego schronu znajdującego się pod 
placówką, naprawa tarasu oraz przebudowa drzwi wejściowych do przedszkola. 

629 200,00 

B0169 Remont i doposaŜenie wnętrza PM nr 77. 
Lokalizacja – PM nr 77 ul. Bracka 23. 
Opis – Wymiana parkietu na wykładziny termozgrzewalne typu tarkett  
w pomieszczeniach dla dzieci oraz zakup dywanów do klas. Cyklinowanie  
i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej. Wymiana stolarki wewnętrznej okiennej 
w szatni i drzwiowej do klas i do przedszkola. malowanie poczekalni dla rodziców. 
WyposaŜenie klas w meble oraz zabudowa kaloryferów. DoposaŜenie sanitariatów  
dla dzieci. Renowacja schodów i montaŜ nakładek antypoślizgowych. 

302 640,00 

B0170 Plac zabaw w ogrodzie dla dzieci uczęszczających do śłobka nr 27. 
Lokalizacja – śłobek nr 27, ul. Franciszkańska 167/171. 
Opis – Budowa placu zabaw dla dzieci w ogrodzie przynaleŜącym do Ŝłobka. 

90 000,00 

B0171 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi wewnętrznej. 
Lokalizacja – śłobek nr 27, ul. Franciszkańska 167/171. 
Opis – Projekt zakłada pełny remont ogrodzenia terenu Ŝłobka wraz z wymianą furtki 
i bramy wjazdowej oraz remont nawierzchni drogi p/poŜarowej. Zakres zadania 
obejmuje wykonanie ogrodzenia z siatki w ramach, na słupach stalowych. Realizacja 
zadania podniesie poziom bezpieczeństwa uŜytkowników i mienia. 

50 000,00 

B0172 „Przedszkolaki marzenia mają- okna na świat szukają”. 
Lokalizacja – PM nr 48, ul. Rojna 29/31. 
Opis – W ramach projektu planuje się wymianę okien wszystkich okien w jednym  
z budynków oraz znaczną część w drugim budynku. Następnym w tym zakresie 
bardzo waŜnym dla nas zadaniem jest załoŜenie Ŝaluzji pionowych w 9 salach 
dziecięcych. 

94 000,00 

B0173 Łódzki parkour park i plac zabaw. 
Lokalizacja – Lokalizacja budowy obiektu znajduje się przy ul. Gandhiego,  
w kwadracie ulic Gandhiego / Włókniarzy / Drewnowska / Kasprzaka. Biedronka. 
Numery działek: B47 – 213/10, B – 47 – 213/6, B47 – 65/17. 
Opis – Zadaniem stworzenia parkour parku i placu zabaw jest wniesienie trochę 
rozrywki na osiedlu, a stworzenie parkour parku moŜe przyciągnąć ludzi z całej 
Łodzi. Dzieciaki, które tu dorastają będą mogły mieć więcej rozrywki niŜ tylko 
piaskownica. 

485 000,00 

B0175 Modernizacja chodnika łącząca ul. Sporną 83 z dojściem do Przychodni Zdrowia 
ul. Libelta, modernizacja miejsc parkingowych plac między Sporną 83, a Libelta. 
Lokalizacja – Obręb B – 50, nr działki 188/5. Infrastruktura od strony wschodniej – 
Sporna 83. 
Opis – Prace winny być wykonane w taki sposób Ŝeby zabezpieczyć przejście  
od ul. Spornej dwoma łączącymi chodnikami przychodnie przy ul. Libelta. 
Zmodernizować miejsca parkingowe dla mieszkańców ul. Spornej 83  
oraz przyjeŜdŜających do przychodni. 

100 000,00 

B0176 Przedszkolaki marzenia mają – na odnowione tarasy czekają. 
Lokalizacja – PM nr 48, ul. Rojna 29/31. 
Opis – Kompleksowy remont dwóch tarasów z uwzględnieniem wcześniejszego 
usunięcia elementów zniszczonych i zagraŜających bezpieczeństwu dzieci. 

79 664,00 

B0177 Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM nr 149  
(ul. Murarska 42). 
Lokalizacja – PM nr 14, ul. Murarska 42. 
Opis – Projekt zakłada prace modernizacyjno-konserwatorskie w ogrodzie PM nr 149 
(ul. Murarska 42) w szczególności: modernizację dwóch tarasów oraz chodnika 
prowadzącego z przedszkola do ogrodu, drobne prace konserwatorskie placu zabaw    

69 670,00 
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(w tym piaskownicy i trzech ławek), zakup nawozu i ziemi do przedszkolnego 
ogródka warzywno-kwiatowego, wymianę drzwi prowadzących z przedszkola  
do ogrodu. 

B0179 Dziecko-twórca i odkrywca otaczającego świata. Wyjazdowe zajęcia 
warsztatowe. 
Lokalizacja – Wycieczki autokarowe dla dzieci z PM nr 77. 
Opis – Cykl wyjazdów autokarowych dla wszystkich przedszkolaków na zajęcia 
warsztatowe o charakterze poznawczym i twórczym, ukierunkowane  
na wielozmysłowe odkrywanie i badanie tajemnic przyrody i otaczającego świata. 

40 000,00 

B0180 Modernizacja przystanków tramwajowych przy ul. Wojska Polskiego między  
ul. Głowackiego a al. Palki. 
Lokalizacja – Ul. Wojska Polskiego (działki B52: 26/5, 26/4, 26/22, 26/21, 26/20, 
26/6; B54: 1/67). 
Opis – ZałoŜeniem projektu jest modernizacja przystanków tramwajowych, 
polegająca na ich podwyŜszeniu do poziomu pierwszego stopnia w tramwaju wraz  
z przebudową chodnika przylegającego do kaŜdego z przystanków. Dzięki 
przebudowie poprawi się jakość i komfort podróŜy oraz bezpieczeństwo pasaŜerów, 
szczególnie tych w starszym wieku, podczas wysiadania i wsiadania z tramwaju. 

1 240 000,00 

B0181 Plac zabaw i ogrodzenie terenu przy SP nr 116. 
Lokalizacja – SP nr 116, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw na działce naleŜącej do UMŁ, 
przylegającej do terenu naleŜącego do SP nr 116 oraz ogrodzenie i załoŜenie 
monitoringu zewnętrznego. 

168 000,00 

B0182 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi, chodników wewnętrznych – ciągów 
komunikacyjnych śłobka nr 14 przy Pawiej 20. 
Lokalizacja – Budynek śłobka nr 14, przy ul. Pawiej 20, obręb geodezyjny B-46, 
działka nr 183/14. 
Opis – Dokonanie wymiany ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, osadzonego 
na betonowych ławach fundamentowych oraz remontu chodników wewnętrznych 
(ciągów komunikacyjnych) z kostki betonowej w korycie na całej szerokości 
chodników oraz na podsypce piaskowej z krawęŜnikami na terenie śłobka nr 14 przy 
ulicy Pawiej 20. 

55 000,00 

B0183 „Akademia kultury dla starszych i młodszych” – utworzenie szkolnego ośrodka  
kultury dla mieszkańców osiedli Bałuty Centrum i Kozin. 
Lokalizacja – Teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, ul. Drewnowska 88. 
Opis – Zadaniem, które chce zrealizować ZSP nr 5 jest utworzenie sali kinowej  
z zapleczem multimedialnym, w której będzie moŜna prowadzić warsztaty i spotkania 
wdraŜające do świadomego uczestnictwa w kulturze dla mieszkańców Łodzi 
obejmujące szeroko rozumianą edukację teatralną, filmową, muzyczną i medialną na 
poziomie pozwalającym rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczestników. 

22 400,00 

B0184 Zielony Helenów 2.0. 
Lokalizacja – Park Helenów, obszar pomiędzy ulicami: Północną, Źródłową  
i Smugową. 
Opis – Rewitalizacja, modernizacja i przywrócenie dawnej świetności Parku 
Helenowskiego. Odnowienie groty, wybudowanie nowej automatycznej toalety parku, 
ustawienie automatu z torebkami na psie odchody, budowa sceny letniej. 

953 000,00 

B0185 „Od juniora do seniora – sprawność i zdrowie dla wszystkich” – doposaŜenie 
bazy sportowej na potrzeby zajęć dla mieszkańców osiedli Bałuty Centrum  
i Koziny. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie ZSP nr 5, ul. Drewnowska 88,  
a takŜe w parku obok szkoły lub na innych terenach zielonych w Łodzi. 
Opis – Zadanie, które chce zrealizować ZSP nr 5 jest doposaŜenie bazy rekreacyjno-
sportowej szkoły w celu realizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób  
w kaŜdym wieku chcących skorzystać z oferty szkoły. Zajęcia te promować będą 
zdrowy tryb Ŝycia i będą realizowane na sali gimnastycznej, na boiskach szkolnych,  
w siłowni, podczas wycieczek rowerowych i pieszych. 

26 200,00 

B0186 „ABC ekonomii – zadbaj o swoje finanse” – utworzenie pracowni ekonomicznej 
dla prowadzenia doradztwa ekonomicznego dla mieszkańców osiedli Bałuty 
Centrum i Koziny. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie ZSP nr 5, ul. Drewnowska 88. 

61 600,00 
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Opis – Zadaniem, które chce zrealizować ZSP nr 5 jest utworzenie sali komputerowej 
z oprogramowaniem ekonomicznym, w której będzie moŜna prowadzić zajęcia dla 
uczniów, ale równieŜ warsztaty i spotkania szkoleniowe dla mieszkańców naszego 
miasta obejmujące szeroko rozumianą edukację ekonomiczną na poziomie 
pozwalającym zadbać o własne finanse i poznać podstawowe mechanizmy rynkowe. 

B0187 Budowa zatok parkingowych wzdłuŜ ul. Łanowej. 
Lokalizacja – Pas jezdni ul. Łanowej na odcinku od numeru 4 do numeru 12. działki 
nr 41/5, 41/9 i 41/10 w obrębie B-43. 
Opis – Zadanie polega na budowie zatok parkingowych dla samochodów osobowych 
do parkowania skośnego wzdłuŜ ul. Łanowej od numeru 4 do numeru 12. 

250 000,00 

B0189 Budowa miejsc postojowych z płyt aŜurowych na podwórku posesji  
Boya- śeleńskiego 5 i Sucharskiego 4. 
Lokalizacja – Budowa miejsc parkingowych na części podwórka wzdłuŜ budynku 
przy ul. Boya-śeleńskiego 5 na działce nr B-50-119/16. 
Opis – Budowa parkingu z płyt aŜurowych dla mieszkańców bloku przy ul. Boya 5  
na podwórku posesji. Zagospodarowanie podwórka przez ułoŜenie płyt chodnikowych 
w miejscu tzw. przedeptów, ustawienie słupków (ok. 6 szt) zapobiegających 
rozjeŜdŜaniu trawników, uzupełnienie słupków juŜ ustawionych (1 szt.) 

104 750,00 

B0190 Rozbiórka komórek. 
Lokalizacja – Komórki znajdują się naprzeciwko klatek wejściowych do bloku  
ul. Franciszkańska 47 i 49 w odległości 15m. 
Opis –Zburzenie pozarywanych i nieuŜywanych komórek murowanych krytych papą 
usytuowanych na działce nr 95/84, wywiezienie gruzu i uprzątnięcie terenu. Zapewni 
to czystość i bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom. Ustanie zagroŜenie 
zawaleniem, poŜarem oraz plagą gryzoni. 

50 000,00 

B0191 Kolorowa kwitn ąca aleja – drzewa na ul. Stalowej. 
Lokalizacja – Pas drogowy ul. Stalowej – działki: b23 – 425/61, 425/57, 425/59, 
425/58, 425/60, 425/40, 425/42, 425/43, 425/44, 425/45, 425/46, 425/47, 425/48, 
425/49, 425/50, 425/51, 425/52, 425/54, 425/53, 425/14, 425/55, 425/1, 489. 
Opis – Wysadzenie ulicy drzewami po obu stronach jezdni – utworzenie kolorowej 
kwitnącej alei. Proponowane drzewa – 2 gatunki głogów – kwitnące ciemnoróŜowo 
głogi dwuszyjkowe Paul's Scarlet oraz kwitnąco biało głogi jednoszyjkowe – sadzone 
naprzemiennie w grupach kolorystycznych. W porze kwitnienia dadzą oszałamiający 
efekt. Około 103 sadzonki wys. 250 – 300 cm. 

43 000,00 

B0192 Widzimy się na przejściu! 
Lokalizacja – Przejścia dla pieszych na drogach publicznych, ul. Zachodniej  
(ul. Bazarowa), ul. Zgierskiej (ul. Wspólna), al. Włókniarzy (al. 11 Listopada),  
ul. Łagiewnickiej (ul. Czapli), ul. Lutomierskiej (ul. Czarnkowska – 2 przejścia) 
Opis – Poprawa widoczności dla pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa 
uŜytkowników dróg 

53 000,00 

B0193 Całoroczne boiska sportowe na osiedlu Radogoszcz Wschód, ze sztuczną 
nawierzchnią. 
Lokalizacja – Bałuty, działka nr B9 – 10/17, nr działki GUS: 106102_9.0009.10/17, 
powierzchnia 0,2758 ha. 
Opis – Budowa monitorowanych, oświetlonych i ogrodzonych boisk ze sztuczną 
nawierzchnią i wysokimi piłkołapami, w naroŜniku terenu pomiędzy marketem 
budowlanym i nowo budowanym centrum handlowym (ul. Romantyczna/  
ul. Helińskiego). 

850 000,00 

B0194 Budowa oświetlenia. 
Lokalizacja – Łódź, ul. Liściasta za torami kolejowymi (od nr 75) do ul. śabieniec. 
Opis – Prawidłowe oświetlenie drogi daje wiele korzyści, które mają zarówno 
charakter wymierny, jak i niewymierny. Oświetlenie drogowe bezpośrednio wpływa 
na ograniczenie liczby wypadków i zwiększa bezpieczeństwo kierowców  
oraz pieszych na drodze i poboczu. Oświetlenie to takŜe bezpieczeństwo osobiste. 
Dzięki oświetleniu drogowemu zmniejsza się liczba kradzieŜy i napadów. 

280 000,00 

B0195 Urokliwe osiedle. 
Lokalizacja – Kwartał urbanistyczny między ulicami Łagiewnicka / Spacerowa / 
Wawelska, nr działki: B47-67/70, B47-67/40, B47-67/67, B47-67/43, B47-67/39, 
B47-67/69, B47-67/44. 
Opis – Projekt ma polegać na ogólnym poprawieniu warunków mieszkalno- bytowych 

1 000 020,00 
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mieszkańców starego osiedla. Jego celem jest takŜe zwiększenie walorów wizualnych 
oraz uatrakcyjnienie terenu pośród budynków mieszkalnych. Projekt zakłada równieŜ 
działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa wskazanego terenu. 

B0196 Młodzi dla Łodzi – Pokolorujmy Łódzkie Kamienice na Bałutach. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie dzielnicy Bałuty – Łódzkie 
kamienice. 
Opis – Spośród puli kamienic wskazanych przez UMŁ mieszkańcy Bałut w drodze 
głosowania internetowego wybiorą 5 kamienic, na których zostanie wykonany  
tzw. mural/graffiti, które przyczyni się do upiększenia muru kamienicy. 

250 000,00 

B0197 Utworzenie zielonego i nowoczesnego miejsca wypoczynku pomiędzy ulicami 
śubardzką, Inowrocławską i aleja Włókniarzy. 
Lokalizacja – Na terenie zielonym u zbiegu ulic: śubardzkiej, Inowrocławskiej i aleja 
Włókniarzy, na działkach o nr B44-108/10, B44-108/8 i B44-101/8. 
Opis – Utworzenie skweru/zieleńca z nowoczesnym boiskiem wielofunkcyjnym, 
strefą gier planszowych, alejkami i ławkami na terenie osiedla śubardź. 

673 700,00 

B0198 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Zgierska – Kniaziewicza – 
Biegańskiego – bezpieczne przejścia i przejazdy rowerowe. 
Lokalizacja – SkrzyŜowaniu ulic Zgierska – Kniaziewicza – Biegańskiego znajduje 
się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Julianowskiego, działki 407/42, 407/44, 
407/33, 407/43, 407/51, 551/3, 551/5, 5/44, obręb B – 26 
Opis – Wykonanie projektu i budowa sygnalizacji świetlnej "na Ŝądanie" dla pieszych 
i rowerzystów na skrzyŜowaniu ulic Zgierska – Kniaziewicza – Biegańskiego 

500 000,00 

B0199 ŚcieŜki (pętle) biegowe w Lesie Łagiewnickim. 
Lokalizacja – Obszar Lasu Łagiewnickiego. 
Opis – Projekt obejmuje wyznaczenie 2 – 3 stałych tras (pętli) biegowych w obszarze 
Lasu Łagiewnickiego, w tym l (oświetlona lampami solarnymi wokół stawu 
kąpielowego w Arturówku) o długości ok. l km, 2 – długości ok. 5 km oraz 
ewentualnie 3 – o długości kilkunastu kilometrów, pod warunkiem, Ŝe będzie 
moŜliwość jej poprowadzenia bezkolizyjnie w stosunku do istniejących juŜ ścieŜek, 
tras i szlaków dedykowanych konkretnym uŜytkownikom oraz poza obszarami 
chronionymi i ostojami zwierząt. W ślad za tym opracowane i wykonane zostaną 
mapy lasu z oznaczoną lokalizacją ww. ścieŜek i odległościami do zlokalizowanych 
na nich charakterystycznych punktów. W punktach tych w terenie zamieszczone 
zostaną drogowskazy. Dodatkowo na skrzyŜowaniach bardziej popularnych ścieŜek  
i dróg leśnych (poza wyznaczonymi trasami biegowymi) wystawione zostaną 
drogowskazy do ciekawych i charakterystycznych miejsc w obszarze Lasu 
Łagiewnickiego. Mapy umieszczone zostaną w kilku istniejących juŜ rogatkach 
betonowych oraz kilku nowych tablicach drewnianych. Dodatkowo na drzewach 
wzdłuŜ wyznaczonych pętli biegowych namalowane zostaną oznaczenia w formie 
podobnej jak oznaczona jest ścieŜka rowerowa w Lesie Łagiewnickim 

450 000,00 

B0200 Wykonanie termomodernizacji budynku śłobka nr 24. 
Lokalizacja – śłobek nr 24, ul. Rydzowa 7, obręb geodezyjny B-41, działka 2/4, 2/5, 
2/6. 
Opis – Docieplenie ścian budynku metodą bezspoinową (styropian) oraz docieplenie 
stropodachu. 

260 000,00 

B0201 Wymiana stolarki w wiatrołapie wraz z likwidacj ą barier architektonicznych  
w zakresie dojścia do budynku. 
Lokalizacja – śłobek nr 24, ul. Rydzowa 7, obręb geodezyjny B-41, działka 2/4, 2/5, 
2/6. 
Opis – Wymiana wiatrołapu (konstrukcja metalowa i szyby), wylewka podłogowa 
i połoŜenie terakoty, montaŜ drzwi aluminiowych oszklonych, obróbki z blachy 
ocynkowanej, dostosowanie instalacji elektrycznej, wymiana schodów zewnętrznych  
i podjazdów do budynku. 

50 000,00 

B0202 Wymiana stolarki okiennej na parterze budynku śłobka nr 5, ul. Świetlana 
11/15. 
Lokalizacja – śłobek nr 5, ul. Świetlana 11/15 na os. Julianów-Radogoszcz. 
Opis – Likwidacja starych sypiących się okien i załoŜenie nowych na parterze 
budynku. 

65 000,00 

B0203 Kolorowa aleja – kontynuacja drzew na ul. Marysińskiej po drugiej stronie  
ul. Inflanckiej i dalej na ul. Astrów. 

29 000,00 
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Lokalizacja – Pas drogowy ul. Astrów – działka nr B23 – 106/5, ul. Marysińska – 
działki nr B23 – 155/11 i 155/13. 
Opis – Obsadzenie nowo wyremontowanej ulicy drzewami po obu stronach jezdni – 
kontynuacja alei z ul. Marysińskiej. Proponowane drzewa – kolorowe gatunki klonów 
– klony czerwone Acer rubrum (odmiana Red Sunset) oraz jawory Acer 
pseudoplantus "Worley" – sadzone naprzemiennie w nierównomiernych grupach 
kolorystycznych. Około 72 sadzonki wys. 250 – 300 cm. 

B0204 Przejazd rowerowy łączący Park im. Szarych Szeregów z Basenem 
Promienistych. 
Lokalizacja – Przy przejściu dla pieszych przez ulicę Boya- śeleńskiego, łączącym 
Park im. Szarych Szeregów z częścią parku w której znajduje się Basen 
Promienistych, niedaleko skrzyŜowania z ul. Staszica, nr działki B50-81/4. 
Opis – Wyznaczenie przejazdu rowerowego, przez ul. Boya - śeleńskiego, łączącego 
Park im. Szarych Szeregów z pozostałą częścią parku, w której znajduje się Basen 
Promienistych. Istniejące przejście dla pieszych jest wystarczająco szerokie by na jego 
części wyznaczyć przejazd rowerowy. Przejazd rowerowy pozwoli na swobodne 
przemieszczanie się rowerzystów w obrębie parku oraz swobodny dojazd do basenu. 

32 689,31 

B0205 śarnowcowa od Nowa – przebudowa ul. śarnowcowej i ul. Przyrodniczej – 
wygodne dojście do Parku Julianowskiego. 
Lokalizacja –Przebudowa ul. śarnowcowej i ul. Przyrodniczej zlokalizowana jest  
w Łodzi. Inwestycja prowadzona będzie w obrębie B – 26, na działkach: 528, 551/7, 
551/6, 551/8, 670/3, 670/5, 670/6, 670/7, 670/1, 670/8, 406/5, 509/2, 509/3, 13/9, 
13/8, 13/4, 13/10, 13/1, 12/7, 12/3, 12/9, 406/6, 406/3, 14/3, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 
14/9, 14/10, 14/1. 
Opis – W ramach inwestycji przewidziana jest wymiana nawierzchni ul. śarnowcowej 
na asfaltową lub ekologiczną oraz remont chodników w ul. śarnowcowej  
i Przyrodniczej (wraz ze skrzyŜowaniem z ul. Orzeszkowej). Inwestycja poprawi 
komfort dojścia mieszkańców Bałut, a takŜe zapewni ciągłość wybudowanego 
przejazdu rowerowego w ul. Julianowskiej, do terenów rekreacyjnych w Parku 
Julianowskim 

1 455 000,00 

B0207 Konserwacja niemieckiej lokomotywy na stacji Radegast. 
Lokalizacja – Bocznica stacji Radegast. 
Opis – Ustawienie lokomotywy na bocznicy, czyszczenie metodą piaskowania, 
uzupełnienie elementów skorodowanych, lakierowanie, malowanie, grafika, 
odlewanie fragmentów z metali kolorowych lokomotywy. 

147 000,00 

B0209 Zieleń izolacyjna przy ul. Zachodniej i Zgierskiej – posadzenie drzew i krzewów 
po wschodniej części ulicy na odcinku Limanowskiego – Dolna. 
Lokalizacja – Wschodnia część pasa drogowego ulic Zachodniej i Zgierskiej  
na odcinku Limanowskiego – Dolna – działki nr B28 – 616/53, 616/30, 616/32, 
616/33, 616/37, 616/38, 616/39, 616/41, 616/17, 616/16, 616/55, 616/54, B47 – 166/6, 
1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/73. Dwa szczyty kamienic – ul. Zgierska 74, północna ściana 
kamienicy, działka B47- 165/1, 166/6 i ul. Zgierska 72 od strony ul. Zachodniej – 
działka nr B47 – 167/18, 164/2. 
Opis – Posadzenie szpaleru krzewów przy wschodniej jezdni ul. Zachodniej  
oraz drzew po wschodniej stronie chodnika, na odcinku Limanowskiego – Zgierska. 
Posadzenie szpaleru drzew przy wschodniej jezdni ul. Zgierskiej oraz krzewów  
po wschodniej stronie chodnika, na odcinku Zachodnia – Dolna. Dodatkowo pnącza  
na 2 pustych szczytach kamienic. 

18 750,00 

B0210 Przebudowa przestrzeni miejskiej ul. Zachodniej na odcinku Zachodnia 
12/Zachodnia 16. 
Lokalizacja – Bałuty, ul. Zachodnia na odcinku Zachodnia12/Zachodnia 16 
Opis – Wykonanie chodników, zieleńców oraz miejsc postojowych na ul. Zachodniej 
na odcinku między Zachodnią 12/16 z wyłączeniem z zadania budowy miejsc 
postojowych z wykorzystaniem przyulicznych zieleńców wzdłuŜ posesji  
przy Zachodniej 12, z uwagi na brak technicznych uwarunkowań ich wykonania i brak 
wolnej przestrzeni pomiędzy drzewami i latarniami, ograniczone moŜliwości obsługi 
miejsc postojowych oraz brak moŜliwości zapewnienia dostatecznej widoczności  
dla kierowców wyjeŜdŜających z zatoki postojowej i włączających się do ruchu. 

1 396 900,00 

B0211 Przebudowa podwórka wewnętrznego Zachodnia 25/Zachodnia 27  
oraz uporządkowanie ul. Bazarowej przylegającej do posesji Zachodnia 27. 

1 088 550,00 
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Lokalizacja – Bałuty, ul. Zachodnia 25/27 oraz ul. Bazarowa. 
Opis – Uporządkowanie wewnętrznego podwórka wraz z wykonaniem chodników, 
zieleńców oraz miejsc do parkowania, uporządkowanie pasa drogowego ulicy 
Bazarowej na odcinku Zachodnia/Bazarowa 6 wraz ze skwerem. 

B0212 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieŜnią lekkoatletyczną  
przy ZSP nr 7, ul. F. ProŜka 3/5. 
Lokalizacja- jw. 
Opis - Przebudowa boiska do piłki noŜnej, budowa boiska wielofunkcyjnego  
do piłki koszykowej, piłki siatkowej, oraz tenisa ziemnego. Przebudowa bieŜni 
lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal. Budowa boiska do siatkówki 
plaŜowej i placu zabaw dla dzieci. Przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego. 

1 960 000,00 

 

 

b) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego 
na 2015 r. w rejonie Górna. 

 

ID 
wniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 

Koszty szac. 
zadania po 
weryfikacji 

G0001 „Skwer Sóweczki w 100 letnim lesie przy ul. Leszczyńskiej i Sczanieckiej.  
Lokalizacja - 3 działki ewidencyjne: dwie zadrzewione o numerach G44-288  
(0,7 ha) i G44-557 (0,08 ha) – które mają utworzyć skwer Sóweczki, oraz jedną  
w pasie drogowym , o numerze G44-556/3 (0,15 ha). 
Opis - Celem zadania jest utworzenie skweru Sóweczki na terenie 100 letniego lasu  
z czarnej sosny. Powstanie skweru, z placem zabaw, małą architekturą  
oraz estetycznym ogrodzeniem, stworzy mieszkańcom pobliskich osiedli jedynie w tej 
okolicy miejsce zabaw do spędzania wolnego czasu, rekreacji i edukacji. Dodatkowo 
zadanie przewiduje wymianę zniszczonej nawierzchni parkingu znajdującego się 
wzdłuŜ lasu. 

595 800,00 

G0002 Szkoła moich marzeń – remont SP nr 10. 
Lokalizacja - SP nr 10 przy ul. Przybyszewskiego 15/21. (nr działki G3-94/5). 
Opis - Zadanie w ramach budŜetu obywatelskiego dotyczy remontu SP 10. Obejmuje 
on wymianę wykładzin podłogowych, remont toalet, malowanie korytarzy szkolnych, 
wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Modernizacja szkoły jest niezbędna z uwagi 
na stan i wygląd pomieszczeń oraz bezpieczeństwo uczących się tam dzieci. 

638 384,00 

G0003 Budowa boiska sportowego do koszykówki i piłki noŜnej na terenie ogrodu  
PM nr 89. 
Lokalizacja – PM nr 89 ul. Ciołkowskiego 7a.  
Opis - Stosunkowo duŜy ogród przedszkolny jest w części unowocześniony  
i zagospodarowany w sprzęt rekreacyjno-sportowy z huśtawkami, karuzelą, 
zjeŜdŜalnią, piaskownicą, sprzętem do wspinania. Brakuje w nim jednak części 
typowo sportowej do przeprowadzania zabaw i gier sportowych z przedszkolakami - 
budowa niewielkiego boiska sportowego, z bramkami, wyłoŜone bezpiecznym 
podłoŜem spełni oczekiwania dzieci, rodziców i mieszkańców osiedla. 

69 000,00 

G0004 Łaskowice – Budowa boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego  
oraz doposaŜenie siłowni w Parku Osiedlowym nad Nerem. 
Lokalizacja – Łaskowice 183 obręb G-53, działka 24/1 i 27/12. 
Opis – Budowa w Parku osiedlowym nad Nerem boiska wielofunkcyjnego, kortu 
tenisowego o nawierzchniach poliuretanowych oraz doposaŜenie siłowni  
w 3 urządzenia dwuosobowe wraz z instrukcją korzystania. Szczegółowo projekt, 
obejmuje: budowę boiska do piłki siatkowej i koszykowej oraz kortu tenisowego, 
ogrodzenie wokół boisk sportowych, oświetlenie, nawierzchnie pieszo-jezdne. 

674 423,60 

G0006 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej SP nr 7 przy ul. Wiosennej 1   
i poprawa bezpieczeństwa jej uŜytkowników. 
Lokalizacja – Boiska szkolne i tereny zielone o powierzchni około 6000 m2 naleŜące 
do SP  nr 7  znajdującej się na terenie osiedla Piastów Kurak, graniczące od południa 
z nowo wybudowana trasa Górna. 
Opis - Rozbudowa placu zabaw. Wymiana, naprawa i załoŜenie ogrodzenia wraz  
z montaŜem oświetlenia oraz urządzeń rekreacyjnych na terenie boisk szkolnych. 

245 000,00 
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G0007 Remont budynku PM nr 102 i ogrodzenia terenu wokół budynku. 
Lokalizacja – Budynek i teren ogrodu PM nr 102 przy ul. Kołowej 31 
Opis- Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie remontu wewnątrz budynku  
PM nr 102, remont tarasu przylegającego do budynku, remont ogrodzenia terenu 
ogrodu przy PM nr 102. 

114 800,00 

G0008 Przebudowa placu przed Wejściem do SP nr 7. 
Lokalizacja – Tereny zielone o powierzchni około 1200m2 u zbiegu ulic Wiosenna  
i Zaolziańska wraz z wejściem do SP nr 7. 
Opis - Przebudowa i wyposaŜenie skweru przed wejściem do szkoły w elementy małej 
architektury wraz z uporządkowaniem terenów zielonych od strony ul. Wiosennej  
i Zaolziańskiej. 

68 000,00 

G0009 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych – ciągów 
komunikacyjnych przy śłobku nr 17. 
Lokalizacja – Teren śłobka nr 17  przy ul. Siarczanej 11 obszar działek Nr 96/25; 
96/26; 99/6; 99/7; 99/8; 99/9; 99/10; 99/11; 99/12; 99/14. 
Opis - Wymiana podmurówki, siatki ogrodzeniowej, furtki - 4 szt., bramy wjazdowej - 
2 szt. 

55 000,00 

G0010 Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP nr 83  
przy ul. Podmiejskiej 21. 
Lokalizacja – teren boiska szkolnego dla SP nr 182 oraz VI LO przy ul. Podmiejskiej 
21. 
Opis - Teren jest ogrodzony, zajmuje 3038 m2 . W chwili obecnej znajduje się na nim 
plac zabaw wybudowany w 2012 roku w ramach rządowego programu "Radosna 
Szkoła". Plac dostępny dla uczniów szkoły podstawowej oraz mieszkańców osiedla. 
Na wskazanym terenie znajdują się 3 boiska o wymiarach: 42 m x 22 m,  
20 m x 12,70m oraz 20 m x 8 m. Obecnie konieczna jest rozbudowa o urządzenia  
do uprawiana róŜnych form aktywności fizycznej. 

979 450,00 

G0011 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 189 przy ul. Kossaka 19. 
Lokalizacja – Teren SP nr 189  przy ul. Kossaka 19 na osiedlu Dąbrowa. Nr działki 
G6 29/22. 
Opis - W wyniku realizacji zadania ma powstać boisko sportowe wielofunkcyjne  
o wymiarach ok. 60m x 30 m, o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzone, oświetlone, 
monitorowane, wyposaŜone w atestowane urządzenia do gier zespołowych takich jak 
minipiłka noŜna, piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny, badminton, dwa ognie itp. 

870 000,00 

G0012 Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego przy SP nr 113, ul. Unicka 6. 
Lokalizacja – Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego przy SP nr 113,  
ul. Unicka 6 
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego o nawierzchni 
polipropylenowej na podbudowie betonowej z odwodnieniem liniowym o pow.  
722 m2 do następujących dyscyplin sportowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka 
i tenis. 

426 400,00 

G0013 Renowacja boiska piłkarskiego „Sielanka”. 
Lokalizacja – Park Sielanka obecne boisko. Pomiędzy ulicami Cieszkowskiego,  
a Pabianicką. Nr działki: G10 - 120/33 Nr działki GUS: 106103_9.0010.120/33 
Opis - Likwidacja obecnego boiska, na którym nie moŜna rozgrywać meczy  
i zbudowanie nowego boiska do piłki noŜnej. 

324 000,00 

G0014 Wymiana starego ogrodzenia Ŝłobka na nowe. 
Lokalizacja - Ogrodzenie przy śłobku nr 19, mieszczącego się przy ul. Tatrzańskiej 
118. 
Opis - Wymiana starego zniszczonego i pordzewiałego ogrodzenia śłobka nr 19  
na nowe. 

66 000,00 

G0015 Remont łazienki dla dzieci i pomieszczeń przyległych w śłobku nr 19. 
Lokalizacja - Remont łazienki dla dzieci i pomieszczeń przyległych w śłobku nr 19. 
Opis - Generalny remont łazienki i pomieszczeń przyległych dla dzieci w grupie II  
w śłobku nr 19. 

35 000,00 

G0016 Remont kuchni ogólnej w śłobku nr 19. 
Lokalizacja - Miejski Zespół śłobków w Łodzi - śłobek nr 19, mieszczący się przy  
ul. Tatrzańskiej 118. 
Opis - Generalny remont kuchni ogólnej w śłobku nr 19, gdzie przygotowywane są 
posiłki dla dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Kuchnia ogólna w śłobku nr 19  nie 

77 000,00 
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była od 20 lat modernizowana ani remontowana. W dobie przepisów HACCP gdzie 
powinno się przygotowywać posiłki zgodnie z przepisami i przy odpowiednim 
urządzeniu gastronomicznym oraz wyposaŜeniu w odpowiednie meble, ta kuchnia nie 
spełnia takich warunków. 

G0017 Wykonanie parku- skweru w okolicy osiedla Matki Polki przy Trasie Górna. 
Lokalizacja - Park naleŜy zlokalizować na obszarze ponad 1 ha pomiędzy nową 
krańcówką autobusową a Trasą Górna oraz między ul. Rzgowską a blokami osiedla 
Matki Polki. 
Opis - Wykonanie 1 ha trawników, 750 m2 chodników z kostki brukowej, nasadzenie 
100 drzew i 300 krzewów, postawienie 12 ławek i 12 koszy na śmieci, wykonanie  
6 latarni. Obecnie teren nieuŜytków zdewastowany przy budowie Trasy Górna. 

440 250,00 

G0018 Wymiana stolarki wiatrołapu i likwidacja barier arc hitektonicznych w śłobku 
nr 25 , ul. Odyńca 35 Łódź-Górna. 
Lokalizacja - śłobek nr 25 ul. Odyńca 35 Łódź-Górna Działka 81 Obręb G-16. 
Opis - Wymiana stolarki wiatrołapu, demontaŜ starych elementów metalowych  
i szklanych, likwidacja barier architektonicznych poprzez usunięcie starej nawierzchni 
dojścia do śłobka, wyłoŜenie kostką brukową wejścia do placówki. 

50 000,00 

G0020 Przebudowa ul. Gojawiczyńskiej pomiędzy Felińskiego a Śląską – utworzenie 
parkingu, ścieŜki rowerowej, zmiana połoŜenia chodnika. 
Lokalizacja - Parking i ścieŜka rowerowa miałaby być zlokalizowane wzdłuŜ  
ul. Gojawiczyńskiej, pomiędzy ul. Felińskiego a ul. Śląską, działki o numerach:  
G17-159/5, G17-201/103. Za wyjątkiem terenu znajdującego się pomiędzy PM nr 17 
(ul. Kadłubka 38), a sklepem Biedronka (ul. Gojawiczyńskiej 20), który według 
innego projektu BudŜetu Obywatelskiego został zagospodarowany na plac zabaw, 
mini siłownię i część dla seniorów. 
Opis - Przeniesienie połoŜenia chodnika głąb terenu zielonego (za pas drzewek),  
w miejscu starego chodnika utworzenie miejsc parkingowych równoległych do ulicy 
oraz ścieŜki rowerowej, a takŜe najazdu dla tirów. Dodatkowo utworzenie chodników 
od parkingu do bloków usytuowanych wzdłuŜ ul. Gojawiczyńskiej oraz umieszczenie 
11 koszy na śmieci wzdłuŜ parkingu. 

1 431 500,00 

G0021 Przyjazna przestrzeń wzdłuŜ ul. Gojawiczyńskiej, pomiędzy ul. Felińskiego  
a ul. Śląską – skwer. 
Lokalizacja – Skwer miałby być zlokalizowany wzdłuŜ ul. Gojawiczyńskiej, 
pomiędzy ul. Felińskiego a ul. Śląską, działki o numerach : G17 – 201/106,  
G17 – 201/102, G17 – 201/72, G17 – 201/83 
Opis – Utworzenie utwardzonych alejek wzdłuŜ i wszerz wskazanego obszaru, 
zwiększenie liczby koszy na śmieci oraz psie obchody. Poszerzenie i połoŜenie nowej 
nawierzchni chodnika biegnącego wzdłuŜ bloku przy ul. Makuszyńskiego 9 wraz  
z połączeniem go z ul. Gojawiczyńskiej. 

192 000,00 

G0022 Zakup i montaŜ lustra drogowego na skrzyŜowaniu ul. Dąbrowskiego  
i ul. Gojawiczyńskiej. 
Lokalizacja - Lustro drogowe zamontowane by było na skrzyŜowaniu  
ul. Gojawiczyńskiej na wyspie dzielącej. Działka nr 1/75 obręb G17. 
Opis - Zadanie polegałoby na montaŜu lustra drogowego na wyspie dzielącej na 
skrzyŜowaniu ul. Dąbrowskiego z ul. Gojawiczyńskiej. Lustro usytuowane by było 
dla pojazdów skręcających z wiaduktu w lewo w ul. Gojawiczyńską. 

2 000,00 

G0023 Budowa wielopokoleniowego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Goja-
Park” przy ul. Gojawiczy ńskiej (plac zabaw, siłownia, strefa rodzinnej 
rekreacji). 
Lokalizacja - Jest to teren zlokalizowany przy ul. Gojawiczyńskiej pomiędzy blokami 
326 (ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul. Makuszyńskiego 7) oraz PM nr 117  
(ul. Kadłubka 38). Działki nr 201/72, 201/103 obręb G17. 
Opis - Projekt kompleksu zakłada budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych  
na wskazanym terenie Minipark składać się będzie z trzech niezaleŜnych części, które 
tworzyć będą jedną całość. Pierwsza część to plac zabaw dla dzieci, druga to siłownia 
na świeŜym powietrzu a trzecia to część rodzinna z miejscem do gier i spotkań 
towarzyskich. 

660 000,00 

G0024 Ogród PM nr 118 – miejscem bezpiecznym, przyjaznym, inspiruj ącym  
dla mieszkańców osiedla „Dąbrowa”. 
Lokalizacja - Realizowane zadanie ma być w ogrodzie PM nr  118,  

161 200,00 
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ul. Zapolskiej 54. Ogród jest zlokalizowany na działce nr ewidencyjny 273/4,  
o powierzchni 3 258 m2 w obrębie G-17. Działka jest własnością Gminy - Łódź. 
Opis - Zadanie remont tarasu przedszkolnego (140 m2) oraz połoŜenie powierzchni 
bezpiecznej pod urządzenia ogrodowe: 70 m2.Przestrzeń ta, wykorzystywana zarówno 
przez dzieci, ich rodziców, absolwentów szkoły oraz przyszłych przedszkolaków. 

G0025 „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z wyposaŜeniem siłowni  
i ogrodzeniem terenu”. 
Lokalizacja - Teren zielony znajdujący się przy ZSP nr 2, ul. Astronautów 19  
oraz budynek ZSP nr 2,  ul. Astronautów 19 /dot. wyposaŜenia siłowni/. 
Opis - Boisko wielofunkcyjne w wymiarach 44x22 m. W skład boiska wchodzą: dwa 
boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, ogrodzenie  
z bramą i dwiema furtkami, piłkochwyty, odwodnienie boiska, ławki, kosze na śmieci, 
oświetlenie. Zakup sprzętu do siłowni. Naprawa ogrodzenia terenu wokół budynku 
szkoły. 

1 010 000,00 

G0026 Podniesienie bezpieczeństwa przed szkołami i przedszkolami na Chojnach – 
stojaki rowerowe. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenach działek znajdujących się  
przy placówkach oświatowych: śłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 (działka 643/65 
obręb G-28), PM nr 20, ul. S. Leszczyńskiej 2 (działka 211/12 obręb G-44), PM nr 66 
(działka 1033/21 obręb G-26), PM nr 192, ul. Mieszczańska 15 (działka 138/71 obręb 
G-29), PM nr 200, ul. Zamknięta 1 (działka 597 obręb G-28) oraz SP nr 109,  
ul. Pryncypalna 74 (działka 324/1 obręb G-26), SP. nr 110, ul. Zamknięta 3 (działka 
582 obręb G-28) 
Opis - Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznych miejsc parkingowych  
dla rowerów, którymi dzieci, albo rodzice je przywoŜący, przyjeŜdŜają do placówek 
oświatowych - śłobka nr 3, przedszkoli 20, 66, 192, 200 szkół podstawowych 109, 
110. Dodatkowo ustawienie stojaków wpłynie pozytywnie na rozwój dzieci  
i zmobilizuje je do częstszego korzystania z tego środka transportu. 

5 700,00 

G0027 Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na przejściach dla pieszych wzdłuŜ  
ul. Kurczaki na Chojnach. 
Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane na terenie Chojen na ul. Kurczaki – działka 
463/72 obręb G – 28 w okolicy przejścia dla pieszych w lokalizacjach 
Kurczaki/Skupiona, Kurczaki/Socjalna, Kurczaki/Serdeczna, Kurczaki/Wdzięczna.  
Są to przejścia, z których codziennie korzystają mieszkańcy osiedla, a takŜe dzieci 
uczęszczające do okolicznych szkół i przedszkoli. 
Opis – Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez 
zmniejszenie prędkości samochodów poruszających się po ul. Kurczaki. Zostanie to 
uzyskane poprzez zamontowanie progów wyspowych przed przejściami dla pieszych 
oraz usytuowanie ograniczników skrajni, a takŜe zamontowanie kocich oczek celem 
podniesienia widoczności przejść dla pieszych w nocy i niepogodę. 

50 000,00 

G0028 Budowa duŜego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana . 
Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane na terenach Stawów Jana znajdujących się 
w dzielnicy Górna przy ul. Rzgowskiej 247 działka 746/17 obręb G – 27. 
Opis – Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności Stawów Jana dla rodzin  
z dziećmi. W ramach zadania ma zostać zbudowany duŜy ogrodzony plac zabaw dla 
dzieci z bezpieczną nawierzchnią. Będzie on podzielony na części 1 – 6 lat oraz 6 – 12 
lat, dodatkowo w ramach zadania ustawione zostaną ławki, stojaki i kosze na śmieci. 

319 431,00 

G0029 Bezpieczne przejście na drodze do szkoły ul. Socjalna – SP nr 162. 
Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane na skrzyŜowaniu ulic Socjalnej/ 
Powszechnej dz. 225/143 G – 29 oraz Socjalnej/Strzeleckiej dz. 524/39 G – 29. 
Opis – Zadanie ma polegać na wyniesieniu całych skrzyŜowań, a nie tylko przejść  
dla pieszych w rejonie 3 szkół – PG nr 43, SP nr 162 i SP nr 162 filia I – III celem 
podniesienia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tych placówek, które 
codziennie korzystają z przejść w drodze do i ze szkoły. 

60 000,00 

G0031 Bezpieczne przejście dla pieszych ul. Bednarska. 
Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane na północnej części ul. Bednarskiej  
od ul. Unickiej do Dygasińskiego  – działka 258/9 obręb G – 3. 
Opis – Zadanie ma polegać na podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla 
przechodzących przez przejście dla pieszych w rejonie ulic Unickiej i Bednarskiej. 
Parkujące samochody zasłaniają pieszych oczekujących na wejście na przejście  

7 000,00 
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dla pieszych. 
G0032 Bezpieczna droga do szkoły – SP nr 162. 

Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane po wschodniej części ul. Socjalnej  
od ul. Powszechnej do Strzeleckiej  – działka 225/143 i 524/39 obręb G 29. 
Opis – Zadanie ma polegać na podniesieniu bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły 
SP nr  162 przy ul. Strzeleckiej w Łodzi. W ramach zadania mają zostać ustawione 
słupki oddzielające ulicę od chodnika wzdłuŜ wschodniej strony ul. Socjalnej 
pomiędzy Powszechną i Strzelecką. 

26 000,00 

G0034 Utworzenie skweru. 
Lokalizacja - ul. Karpacka / ul .Kosmonautów. 
Opis - Utworzenie skweru u zbiegu ulic: Karpacka i Kosmonautów z wykonaniem 
ciągów pieszych, nasadzeniem drzew i krzewów, rekultywacją istniejącego trawnika 
oraz umieszczeniem koszy na śmieci i psie odchody. 

65 000,00 

G0035 Remont chodnika wzdłuŜ bloku nr 110 przy Al. Śmigłego Rydza 84 od strony 
wewnętrznej wraz z budową łącznika do ul. WyŜszej. 
Lokalizacja - Al. Śmigłego Rydza 84 od strony wejść do klatek, łącznik pomiędzy  
al. Śmigłego Rydza 84 a ul. WyŜszą (skrzyŜowanie z ul. Rydla). 
Opis - Remont chodnika przy al. Śmigłego Rydza 84 (blok 110) od wewnętrznej 
strony (wejścia do klatek) wraz z budową brakującego łącznika z ul. WyŜszą 
(skrzyŜowanie z ul. Rydla) 

48 000,00 

G0036 „Stacja kosmiczna” Park rekreacyjno-sportowy. 
Lokalizacja - Teren SP nr 162 ul. Powszechna 15 (plac od strony ul. Socjalnej). 
Opis - Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego dla dzieci  
i młodzieŜy z elementami outdoor-fitnessu, wzorowanego na stacji kosmicznej. 

547 310,71 

G0037 Utworzenie zieleńca w otoczeniu budynków mieszkalnych przy ul. Skrzywana  
i ul. Energetyków. 
Lokalizacja - Posesje: ul. Skrzywana 18 i 20, ul. Energetyków 2 - działka nr G2-37/59 
(teren ograniczony budynkami mieszkalnymi). 
Opis - Uporządkowanie terenu posesji przy ul. Skrzywana 18 i 20 i ul. Energetyków 2 
(obszaru ograniczonego budynkami mieszkalnymi) naprawa drogi dojazdowej  
i utworzenie zieleńca 

205 000,00 

G0038 Siłownia zewnętrzna w Parku na Młynku. 
Lokalizacja – W parku na Młynku vis a vis funkcjonującego placu zabaw dla dzieci, 
na łące obok zjeŜdŜalni i funkcjonującej Huśtawki (obręb G – 19 działka 48/15) 
Opis – Siłownia przeznaczona jest dla wszystkich niezaleŜnie od wieku i płci. Projekt 
obejmuje urządzenie siłowni składającej się z 7 urządzeń. Usytuowana w sąsiedztwie 
zjeŜdŜalni i huśtawek dla dzieci stanowiłyby doskonałe uzupełnienie terenów 
rekreacyjnych w parku, w którym funkcjonuje przystań kajakowa i boisko  
do siatkówki plaŜowej. 

45 000,00 

G0039 Rewitalizacja Parku im. Dąbrowskiego połączona z modernizacją otoczenia  
PM nr 38. 
Lokalizacja – Park  im. Dąbrowskiego, otoczenie PM nr 38  przy ul. Jachowicza 1. 
Obszar działek 21/1, 21/3, 21/4, 22/19, 22/24, 22/27, 22/26, 22/25, 22/31, 22/30, 
22/28, 22/32, 22/33, 22/2. 
Opis –Naprawa dróŜek parkowych w Parku im. Dąbrowskiego, wymiana tzw. małej 
architektury, wymiana ogrodzenia PM nr 38, wymiana chodników wokół przedszkola, 
bramy wjazdowej i furtek, splantowanie terenu. Rewitalizacja ogólnodostępnego 
boiska piłkarskiego. 

1 053 000,00 

G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w plenerze, na terenach zielonych typu 
parki miejskie, skwery, czy tereny Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 
Opis - Zadanie "Rodzinne pikniki na Górnej" ma na celu oŜywienie miejskich parków 
i przestrzeni zielonych oraz zorganizowanie czasu wolnego i zapewnienie 
kulturalnych atrakcji mieszkańcom naszej dzielnicy w trakcie wybranych weekendów 
w okresie wiosenno-letnim. Proponowany program artystyczny i towarzyszące mu 
animacje umilą czas całym rodzinom, będąc dla nich atrakcyjną formą rekreacji  
na świeŜym powietrzu w środku miasta. 

46 200,00 

G0042 UŚMIECHNI ĘTY PRZEDSZKOLAK – budowa bezpiecznego placu zabaw, 
renowacja miasteczka ruchu przy PM nr 200. 
Lokalizacja - Projekt dotyczy terenu PM nr 200 przy ul. Zamkniętej 1, na który 

455 500,00 
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składają się działki nr G28-596, G28-597, G28-598/1. 
Opis - Zadanie polega na wykonaniu od podstaw bezpiecznego , przyjaznego, 
ergonomicznego, dostosowanego do wielkości przedszkola placu zabaw o pow.  
ok. 450 m2 (wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zakup odpowiedniej ilości 
urządzeń i zabawek) oraz renowacji i udoskonaleniu istniejącego juŜ na tym terenie 
miasteczka ruchu drogowego poprzez zakup zestawów edukacyjnych i pojazdów. 

G0043 Wymiana ogrodzenia terenu PM  nr 233  wraz z bramą wjazdową i furtk ą. 
Lokalizacja - Teren PM nr 233 ul. Kolumny 301 nr działki 93/2, obręb G-55. 
Opis - Wymiana 190 mb starego ogrodzenia wraz z podmurówką oraz niesprawną 
bramą wjazdową i furtką. MontaŜ ogrodzenia panelowego, bramy dwuskrzydłowej  
i furtki. 

54 783,00 

G0044 Modernizacja bazy lokalowej SP 143, ul. Kuźnicka 12. 
Lokalizacja – SP nr  143, ul. Kuźnicka 12. 
Opis - Generalny remont sanitariatów, który obejmuje: wymianę pionów 
kanalizacyjnych, rozprowadzenie wody zimnej i cwu, wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej; instalacji grzewczej, sanitariatów i armatury łazienkowej, załoŜenie 
glazury ściennej i podłogowej, malowanie. Remont sal lekcyjnych - wymiana 
posadzek. Remont dachu wraz z ociepleniem, wymiana rynien i rur spustowych. 
Modernizację wewnętrznej instalacji co. 

910 000,00 

G0045 AranŜacja parkowego otoczenia SP nr 138  dla potrzeb środowiska lokalnego,  
ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. 
Lokalizacja – ul. Św. Franciszka z AsyŜu 53. Zadrzewiony teren między ul. Św. 
Franciszka z AsyŜu, a budynkiem szkoły i tereny po obu stronach budynku szkoły. 
Opis - Nowa aranŜacja parkowego terenu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem 
miejsc rekreacyjnych dla seniorów. 

1 060 243,41 

G0046 CHODNIKI CIOŁKOWSKIEGO. 
Lokalizacja –Ul. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Strycharskiej 
wraz z częścią chodnika między posesją nr 3 przy ul. Ciołkowskiego, a pawilonem 
handlowym Kapelusz Pana Anatola. Fragmenty, na których do tej pory niewykonane 
zostały Ŝadne prace związane z chodnikami. 
Opis – Wykonanie wymiany chodnika wraz z krawęŜnikami oraz postawienie 
słupków ograniczających wjazd na część chodnika dla pieszych lub wykonanie 
wysokich krawęŜników uniemoŜliwiających wjazd pojazdów na chodnik. 

512 500,00 

G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku. 
Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku czyli obszar zieleni 
miejskiej połoŜony wzdłuŜ zbiornika wodnego w dolinie rzeki "Olechówka" połoŜony 
w południowo – wschodniej części dzielnicy Górna między ulicami Młynek,  
a Bławatną, na końcu Śląskiej. Park jest połoŜony blisko osiedli takich jak: Dąbrowa, 
Olechów, Janów oraz Wiskitno. 
Opis – Głównym celem zadania jest montaŜ nowych ławek, śmietników i latarni. 
Odnowienie starych i stworzenie nowych alejek parkowych, a takŜe wyrównanie 
terenu wokół stawu i zagospodarowanie przestrzeni, poprzez zasadzenie nowych 
drzew i krzewów. 

630 000,00 

G0048 Organizacja placu zabaw dla małych dzieci. Remont chodnika wewnętrznego. 
Lokalizacja – śłobek Nr 3 mieszczący się przy ul. Warneńczyka 5/17. 
Opis - śłobek posiada na swoim terenie niezagospodarowany ogród. Widzimy 
potrzebę wyposaŜenia go w sprzęt i zabawki, a takŜe wyremontowania chodnika 
sąsiadującego z w/w terenem zielonym. 

190 000,00 

G0049 Zakup ksiąŜek i komputerów dla czytelników i uŜytkowników bibliotek 
publicznych w Dzielnicy Łódź Górna. 
Lokalizacja - KsiąŜki i sprzęt komputerowy zostaną zakupione dla wszystkich 
uŜytkowników MBP Łódź-Górna ul. Paderewskiego 11a i czytelników filii 
zlokalizowanych na terenie całej Dzielnicy Górna. 
Opis – Zakup ksiąŜek nowości wydawniczych oraz komputerów  
z oprogramowaniem dla bibliotek Dzielnicy Górna. 

205 000,00 

G0050 Remont drogi dojazdowej do budynku Ŝłobka wraz z chodnikami, wymiana 
bramy i furtki. 
Lokalizacja - Teren śłobka nr 8 ul. Starorudzka 5/7. 
Opis - Budowa chodnika z kostki betonowej wraz z ułoŜeniem krawęŜników  
i demontaŜem starej nawierzchni od strony frontu Ŝłobka. Remont drogi wewnętrznej, 

110 000,00 
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dojazdowej, utwardzenie terenu demontaŜ starej nawierzchni. 
G0051 „Naprawa tarasów oraz doposaŜenie ogrodu i sal PM nr 7, ul. Smocza 4”. 

Lokalizacja - PM nr 7 mieści się w budynku wolnostojącym przy ul. Smoczej 4 . 
Opis - W ramach realizacji zadania dokonamy całościowego remontu tarasów  
w ogrodzie przedszkolnym, doposaŜymy ogród w sprzęt rekreacyjno-ogrodowy  
oraz doposaŜymy placówkę w niezbędne meble, podnoszące estetykę przedszkola 
oraz gwarantujące bezpieczeństwo i funkcjonalność dla dzieci. 

98 000,00 

G0052 Remont drogi dojazdowej do PM nr 233.  
Lokalizacja - Teren PM nr 233  ul. Kolumny 301, nr działki 93/2, obręb G-55 
Opis - PołoŜenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przedszkola. 

86 620,00 

G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla pacjentów w budynku 
Miejskiej Przychodni "Chojny". 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Chojny" ul. Rzgowska 170. 
Opis - Zadanie obejmuje remont klatki schodowej, korytarzy, poczekalni  
dla pacjentów oraz pomieszczeń rejestracji Miejskiej Przychodni "Chojny". 

146 000,00 

G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaŜ systemu kontroli dostępu 
do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Chojny"  ul. Rzgowska 170. 
Opis - Zadanie obejmuje zakup i montaŜ central, instalacji niskonapięciowej  
oraz sterowanych elektrycznie urządzeń uniemoŜliwiających niekontrolowany dostęp 
do gabinetów medycznych, pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
wybranych pomieszczeń administracyjnych oraz gospodarczych w budynku Miejskiej 
Przychodni "Chojny". 

164 609,95 

G0055 Sygnalizacja świetlna z sekundnikiem –Górna. 
Lokalizacja – skrzyŜowania ul. Rzgowska z ul. Kurczaki, ul. Rzgowska  
z ul. Kolumny, ul. Kurczaki z ul. Sternfelda. 
Opis – Zadanie przewiduje montaŜ instalacji urządzeń tzw. sekundników, które 
odliczają czas do zmiany światła, w ciągach pieszych i kołowych. 

560 000,00 

G0056 Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa chodników oraz dróg dojazdowych 
do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu. 
Lokalizacja – Teren wokół 3 bloków mieszkalnych w kwartale ulic: Senatorska, 
Łęczycka, Milionowa. 
Opis – Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków mieszkalnych – 
wytyczenie alejek, połoŜenie chodników, wybudowanie ogródka jordanowskiego  
od strony zachodniej bloku przy ul. Senatorskiej 72, remont podjazdów pod bloki  
przy ul. Łęczyckiej 1/3/5, Łęczyckiej 7 i Senatorskiej 72 oraz oświetlenie terenu. 

320 000,00 

G0057 Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa chodników oraz dróg dojazdowych 
do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu. 
Lokalizacja - Chodnik wokół budynku SP nr 162 przy ul. Strzeleckiej 15. 
Opis - Wokół budynku szkoły naleŜy zdemontować stary, bardzo nierówny chodnik  
z płyt, wyrównać i utwardzić podłoŜe, po czym ułoŜyć nowy chodnik z kostki 
brukowej. Podobnie naleŜy postąpić z podjazdem dla niepełnosprawnych. 

95 000,00 

G0058 Wykonanie placu zabaw, remont elewacji, tarasu i ogrodzenia PM nr 36 
Integracyjnego. 
Lokalizacja - PM  nr 36 Integracyjne przy ul. Ceramicznej 7/9. 
Opis - Plac zabaw - zakup i montaŜ sprzętu rekreacyjnego. Remont elewacji - 
docieplenie ścian zewnętrznych, malowanie, wymiana parapetów, wymiana balustrad 
w oknach na piętrze, wymiana okien piwnicznych, remont dachu. Remont tarasu - 
wymiana nawierzchni, remont murku, wymiana barierek, zamontowanie poręczy przy 
schodach. Ogrodzenie - wymiana 2 bram wjazdowych, furtki, wymiana ogrodzenia, 
remont podmurówki. 

372 000,00 

G0059 Remont Sali gimnastycznej w PG nr  41. 
Lokalizacja - PG  nr 41  przy ul. Bohdanowicza 11. 
Opis - Przedmiotem projektu jest modernizacja sali gimnastycznej wraz  
z pomieszczeniami zaplecza, sanitariatami, zespołem szatni w PG nr 41. 

274 000,00 

G0060 „Park na Górnej” – trasy dla biegaczy i rolek, boiska, wyjątkowy plac zabaw  
i duŜo zieleni. 
Lokalizacja - Obszar pomiędzy ulicami: Stanisławy Leszczyńskiej, Cegielnianą  
i Ustronną. Obejmujący działki: G-44 542/10,543/1, 215/1, 544/1, 215/2, 545/1, 
542/7, 213/6, 213/7, 211/4, 211/5, 212/18, 542/6, 217/7 G-43 427/62, 427/63. Jest to 

2 618 000,00 
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teren o wielkości ok. 110 x 250 m , powierzchnia ok. 27 200 m2. 
Opis - Utworzenie parku z funkcją rekreacyjno-sportową w bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedli mieszkaniowych. Teren niezagospodarowany proponujemy przekształcić  
w bardzo "zielony" obszar zachęcający do spacerów. Na terenie parku ma się 
znajdować duŜy plac zabaw, dwa boiska (piłka noŜna i wielofunkcyjne), górka  
do zjeŜdŜania na sankach/rowerach, całość okrąŜona trasą biegową z torem rolkowym. 

G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG  nr 41. 
Lokalizacja - Teren naleŜący do PG  nr 41 przy ul. Bohdanowicza 11, działka nr 64  
w obrębie G-10 o powierzchni 10 447 m2. 
Opis - Zadanie polega na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz  
z wyposaŜeniem w odpowiedni osprzęt, oświetleniem terenu oraz wykonaniem 
ewentualnego odwodnienia i drenaŜu. W skład boiska będzie wchodzić: boisko  
do piłki noŜnej z trawą syntetyczną, boiska do piłki koszykowej 15 m x 28 m, piłki 
siatkowej 9 m x18 m, 4-torowa bieŜnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal  
z nawierzchnią syntetyczną. 

1 234 940,00 

G0062 Remont tarasu, zagospodarowanie ogrodu, remont pomieszczeń, zakup mebli  
dla PM nr 72. 
Lokalizacja - Budynek i teren ogrodu PM nr 72., ul. Unicka 4. 
Opis - Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie częściowego remontu 
Wewnątrz budynku PM nr 72 (malowanie sal zajęć, remont posadzki w hallu i szatni 
dla dzieci), wykonanie remontu tarasu przylegającego do budynku, zakup i montaŜ 
urządzeń ogrodowych oraz mebli dla dzieci przedszkolnych. 

187 000,00 

G0063 Rower miejski – kierunek południe. 
Lokalizacja – Sugerowane lokalizacja stacji: 1) DH "Pionier"; 2) ul. Felińskiego 
(Anczyca); 3) ul. Kossaka; 4) ul. Tatrzańska (Zbaraska) – Park Podolski; 5) Kurczaki 
– krańcówka tramwajowa; 6) ul. Powszechna; 7) Kurczaki – cmentarz;  
8) ul. StraŜacka (Tuszyńska); 9) Stawy Jana (str.płn); 10) Park na Młynku – 
krańcówka autobusowa. 
Opis – Budowa 10 stacji (o 15 stanowiskach i 10 pojazdach kaŜda) w ramach 
Łódzkiego Roweru Miejskiego w dzielnicy Górna. 

700 000,00 

G0064 Rewitalizacja drzewostanu – aleja dębów czerwonych wzdłuŜ 300 – metrowej  
ul. Dębowej. 
Lokalizacja – Ul. Dębowa na odcinku pomiędzy ulicami Przybyszewskiego  
a Senatorską. 
Opis – Idea zadania polega na rewitalizacji okolicznego drzewostanu będącego 
elementem zieleni miejskiej, który rozciąga się niemalŜe na całej długości  
300 – metrowej ul. Dębowej. Zadanie oparte byłoby na pielęgnacji dębów poprzez 
korektę i uformowanie koron oraz cięcia sanitarne, a takŜe na nasadzeniu w alei 
dobrze rozwiniętych drzew tego samego gatunku. 

32 000,00 

G0066 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wprowadzenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”. 
Lokalizacja - Działka nr 76/1 w obrębie G-17 . Projekt będzie realizowany  
w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" przy ul. Felińskiego 7 w drugiej lokalizacji -  
w budynku przy ul. Tatrzańskiej 109. 
Opis - Przedmiotem projektu będzie wprowadzenie elektronicznej dokumentacji 
medycznej w Przychodni. W ramach zadania dojdzie do opracowania projektu  
i wykonania instalacji sieci komputerowej i dedykowanej jej instalacji, dostawy 
sprzętu komputerowego i jego instalacji, dostawy oprogramowania. Zadanie będzie 
obejmowało wdroŜenie i obsługę programów przez personel medyczny. Zakupiony 
sprzęt zlokalizowany będzie w całym budynku przychodni w poszczególnych 
gabinetach lekarskich, zabiegowych, pielęgniarskich i rejestracji. 

303 000,00 

G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup 
wyposaŜenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.  
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa"  
przy ul. Felińskiego 7 w drugiej lokalizacji - w budynku przy ul. Tatrzańskiej 109.  
Działki o nr 235 w obrębie G-17 i nr 76/1 w obrębie G-17. 
Opis - Głównym celem realizacji zadania jest podniesienie jakości udzielanych 
świadczeń zdrowotnych. Systematycznie i zgodnie z przyjętą polityką zdrowotną 
przychodni doposaŜmy poradnię w sprzęt specjalistyczny. Chcemy, Ŝeby pacjent 
który do nas trafia czuł się usatysfakcjonowany zarówno pod względem medycznym, 

97 000,00 
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jak równieŜ estetycznym. Realizując projekt w tym zakresie chcemy skupić się na 
doposaŜeniu placówki w zakresie wyposaŜenia medycznego, jak równieŜ 
wyposaŜenia personelu i pacjentów, wyposaŜenia poczekalni, zakupie regałów, szaf  
i stolików zabiegowych, parawanów i biurek komputerowych, przewijaków. 

G0068 Siłownia na wolnym powietrzu. 
Lokalizacja - Rudzka Góra działka nr 355/2 okolice ul. Foremnej od strony  
ul. Starorudzkiej. 
Opis - Siłownia zewnętrzna na 6 do 9 stanowisk wraz z urządzeniem zieleni. 

92 000,00 

G0069 Górna jeździ na biegówkach – stworzenie Dzielnicowego Centrum Narciarstwa 
Biegowego. 
Lokalizacja – Siedzibą Dzielnicowego Centrum Narciarstwa Biegowego byłby obiekt 
sportowy MOSiR przy ul. Rzgowskiej 247. Obszarem działania byłby teren wokół 
Stawów Jana. 
Opis – Wytyczenie i oznaczenie ogólnodostępnych tras do uprawiania narciarstwa 
biegowego, szkolenie dzieci i młodzieŜy szkolnej z zakresu podstaw jazdy na nartach 
biegowych, uaktywnienie osób starszych i nauka podstaw narciarstwa biegowego, 
stworzenie nieodpłatnej wypoŜyczalni sprzętu narciarskiego. 

51 500,00 

G0070 Bezpiecznie rowerem na Rudzką Górę i do Lasu Rudzkiego. 
Lokalizacja – Projekt będzie realizowany na następujących ulicach: Graniczna, 
Siostrzana, Przestrzenna, Starorudzka, Karowa, śwawa, Ekonomiczna (na odcinku 
Karowa – Starorudzka), Wazów (na odcinku Przestrzenna – Świecka), Ustronna  
(na odcinku Siostrzana – Cegielniana oraz Graniczna – granice miasta) w pasach 
drogowych tych ulic. Projekt obejmuje takŜe ustawienie stojaków rowerowych:  
ul. Bierna 8, na rogu ulic Starorudzkiej i Przewodniej, Starorudzka 66, na rogu ulic 
Karowej i BrydŜowej, Przestrzenna 52, Rzgowska 303 a, na rogu ulic Szczanieckiej  
i Matek Polskich – 5 stojaków, Aleja Matek Polskich 45, Szczanieckiej 6. 
Opis – To projekt zakładający stworzenie spójnego systemu bezpiecznej i wygodnej 
rekreacji i komunikacji rowerowej w zielonych, południowych okolicach Łodzi. 
Narzędziem, które to umoŜliwi będzie uspokojenie ruchu samochodowego – 
praktyczne i nowoczesne rozwiązanie stosowane powszechnie w Europie Zachodniej. 

666 200,00 

G0071 Mały Kompleks Lekkoatletyczny. 
Lokalizacja –Teren PG nr 43 i SP nr 162 od strony ul. Socjalnej, nr działek 259/3, 
260,261,262,263,264 
Opis - Kompleks lekkoatletyczny składałby się z trzytorowej 200 m bieŜni 
lekkoatletycznej, ze skocznia w dal i prostym odcinkiem 60 m. Wewnątrz bieŜni 
powinna znaleźć się sztuczna nawierzchnia trawiasta z przeznaczeniem do gier 
rekreacyjnych. 

361 000,00 

G0073 Modernizacja placu zabaw w Parku im. Tadeusza Rejtana. 
Lokalizacja - Park im. Tadeusza Rejtana. 
Opis - Budowa placu zabaw. DemontaŜ starych urządzeń zabawowych. WyposaŜenie 
placu zabaw w nowoczesne, bezpieczne i posiadające atesty urządzenia zabawowe. 
Ogrodzenie placu zabaw. Wymiana nawierzchni na całym placu. 

227 000,00 

G0074 Modernizacja boiska do piłki noŜnej i koszykówki w Parku im. Rejtana. 
Lokalizacja - Park im. Rejtana - obszar- od ul. Obywatelskiej, Pięknej, Rejtana, 
Felsztyńskiego i al. Politechniki, tj. około 5000 mieszkańców 
Opis - Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki noŜnej i koszykówki, wykonanie 
nawierzchni, połoŜenie nawierzchni asfaltowej na alejce półn. - południe przy boisku, 
rekultywacja zieleni na szerokości boiska i placu zabaw od bramy przy  
ul. Felsztyńskiego do przejścia z ul. Pięknej, wykonanie siłowni zewnętrznej. 

281 000,00 

G0075 Dwa boiska do siatkówki plaŜowej. 
Lokalizacja - Boiska powstałyby na terenie niezagospodarowanym przy PG nr 43  
i SP nr 162 na rogu ulic Wdzięcznej i Strzeleckiej, nr działek 274 i 271/1 
Opis - Dwa równoległe pełnowymiarowe boiska do siatkówki plaŜowej  
z wyposaŜeniem i ogrodzeniem. 

126 000,00 

G0076 Wykonanie termomodernizacji budynku śłobka nr 13. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 13, obręb G-10 nr działki 24, ul. Rogozińskiego 2. 
Opis - Planuje się wykonać docieplenie ścian budynku metodą bezspoinową 
(styropian) oraz wykonać docieplenie stropodachu. 

250 000,00 

G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu 
tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka. 

1 343 000,00 
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Lokalizacja - Budynek oraz otoczenie SP nr 51 przy ul. Ciołkowskiego 11a. 
Opis - Zadanie zostało zaplanowane tak, aby urozmaicić ofertę edukacyjną szkoły, 
poprawić bezpieczeństwo uczniów i estetykę samego budynku oraz najbliŜszego 
otoczenia. W wyniku realizacji zadania, w połączeniu z nowoutworzonym boiskiem 
wielofunkcyjnym i wyremontowaną sala gimnastyczną, SP nr 51 ma szansę stać się 
centrum sportowo-rekreacyjnym osiedla Piastów. 

G0078 Zagospodarowanie terenów wzdłuŜ rzeki Jasień pomiędzy al. Politechniki  
i ul. Piękną. 
Lokalizacja - Zdegradowany teren po obu stronach rzeki Jasień. Na odcinku pomiędzy 
al. Politechniki i ul. Piękną 
Opis - Zadanie polega na stworzeniu obszaru przyjaznego oraz bezpiecznego dla ludzi 
przemieszczających się codziennie tą trasą i okolicznych mieszkańców przy 
uporządkowaniu przestrzeni publicznej. 

442 500,00 

G0079 Winda dla uczniów niepełnosprawnych z SP nr 162, uczęszczających do budynku 
przy ul. Strzeleckiej 5. 
Lokalizacja - SP nr 162 przy ul. Strzeleckiej 5 
Opis - Budowa windy dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo, będących 
uczniami młodszych klas w SP nr 162, mieszczącej się w budynku przy  
ul. Strzeleckiej 5. 

75 000,00 

G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni 
„Odrza ńska”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska" , ul. Odrzańska 29. 
Opis - Zakup (doposaŜenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w następujące 
aparaty: Tonometr aplanacyjny, Gonioskop typu czwórlustro, hrt lub gdx lub oct, 
Pahymetr, Laser okulistyczny, Soczewka Volka. 

193 400,00 

G0081 Zakup sprzętu medycznego – elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni 
„Odrza ńska”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29. 
Opis - Zakup Elektroencefalografu dla poradni neurologicznej. 

49 200,00 

G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego Wejścia  
do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29. 
Opis - Remont tarasu wraz ze schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. 

120 000,00 

G0083 Termomodernizacja i wymiana instalacji elektrycznej. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29. 
Opis - Termomodernizacja - docieplenie ścian budynku, wymiana kotłów gazowych 
instalacji grzewczej i instalacji Wentylacji mechanicznej. Wymiana instalacji 
elektrycznej. 

1 400 000,00 

G0084 Centrum rekreacyjno-sportowe Bez Barier. 
Lokalizacja - Teren szkolnego boiska przy SP nr 109, ul. Pryncypalna 74 działka  
nr 189/46 i 342/1 obręb G-26. 
Opis - Projekt jest pomyślany, jako przystosowanie istniejącego Centrum 
Relaksacyjno-Sportowego dla potrzeb niepełnosprawnych oraz uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury. 

342 000,00 

G0085 DoposaŜenie specjalistycznej sali w sprzęt rehabilitacyjny. 
Lokalizacja - Teren PG nr 43 przy ul. Powszechnej 15. 
Opis - W Sali rehabilitacyjnej brakuje specjalistycznego sprzętu, który ułatwi pracę 
nauczycielom - rehabilitantom oraz korzystającym z niej uczniom. Najbardziej 
potrzebny sprzęt to: stół rehabilitacyjny, komplet podwieszek (cięŜarkówi linek)  
oraz wałek rehabilitacyjny. 

5 300,00 

G0086 Rozkwit Parku  im. 1 Maja – terenu wokół Stawów Stefańskiego. 
Lokalizacja – Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na terenie Parku im. 1 Maja 
na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. 
Opis – Zadanie polega na modernizacji, rekultywacji Parku im. 1 Maja, czyli terenu 
wokół Stawów Stefańskiego, który teraz jest zaniedbany i ubogi w infrastrukturę by 
móc tam bezpiecznie wypoczywać lub aktywnie spędzać czas. Brak jest bezpiecznych 
ławek, obecne pamiętają zamierzchłe czasy i są nierzadko niebezpieczne, brak jest 
koszy na psie odchody czy stojaków na rowery. Brzegi są porośnięte wysokimi 
trawami czy krzakami, które naleŜy wykosić i tym samym odsłoni się widok na wodę 
z alejki. 

1 495 000,00 



36 
 

G0088 Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni ul. Pańskiej.  
Lokalizacja –Ul.  Pańska na odcinku od ul. Ekonomicznej do ul. Piwowarskiej. 
Opis - Wybudowanie kanalizacji deszczowej, połoŜenie asfaltu na jezdni na w/w 
odcinku ul. Pańskiej. 

1 400 000,00 

G0089 Zagospodarowanie ogrodu PM nr 159. 
Lokalizacja - Teren ogrodu PM nr 159, ul. Łączna 53. 
Opis - Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie remontu ogrodu 
przedszkolnego w celu umoŜliwienia pełnego i bezpiecznego korzystania z jego 
infrastruktury przez uŜytkowników. 

119 000,00 

G0090 Zagospodarowanie przestrzeni wokół PM nr 40, ul. Uroczysko 17:  
A. Wybudowanie placu zabaw dla dzieci. B. Poprawienie zieleni, zasadzenie 
drzew. C. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Przystań, która 
jest drogą dojazdową do przedszkola. 
Lokalizacja – Zadanie zostanie zrealizowane na ulicach Przystań oraz Uroczysko. 
Opis – Zadanie polegać ma na: Wykonaniu placu zabaw dla dzieci z PM nr 40 oraz 
dzieci mieszkających w okolicy, poprawieniu zieleni wokół przedszkola. Poprawienie 
dojazdu do przedszkola. Wykonaniu asfaltowej nawierzchni jezdni wraz  
z wymaganymi studzienkami kanalizacyjnymi oraz ułoŜeniu chodników dla pieszych 
na ulicy Przystań tak aby połączyła ul.  Reymonta z ul. Uroczysko, które juŜ mają 
nawierzchnie asfaltowe. 

230 000,00 

G0091 Objęcie monitoringiem miejskim skrzyŜowania ul. Chocianowickiej  
i Pabianickiej. 
Lokalizacja – SkrzyŜowanie ulic Chocianowickiej i Pabianickiej. 
Opis – SkrzyŜowanie ulic Chocianowickiej i Pabianickiej, zamontowanie dwóch 
kamer monitoringu na konstrukcji sygnalizacji świetlnej, lampie oświetlenia  
lub słupie utrzymującym trakcję tramwajową. Kamery powinny być skierowane tak, 
aby obejmowały wszystkie pasy ruchu na ul. Chocianowickiej, przejście  
dla pieszych przez ul. Chocianowicką oraz przystanek MPK linii 68 takŜe przy  
ul. Chocianowickiej (przy skrzyŜowaniu z Pabianicką). 

50 000,00 

G0092 Modernizacja ogrodzenia wokół terenu i budynków SP nr 162,  
ul. Powszechna 15 
Lokalizacja - SP nr162, ul. Powszechna 15. Kwadrat ulic: Powszechna - Wdzięczna- 
Strzelecka - Socjalna. 
Opis - Naprawa wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem (malowaniem) 
trzydziestoletniego ogrodzenia terenu i budynków szkoły. 

208 000,00 

G0093 Modernizacja istniejących miejsc postojowych wzdłuŜ ul. Pięknej  
od ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki wraz z rekultywacj ą terenów zielonych. 
Lokalizacja – Miejsca postojowe dla samochodów osobowych istniejące wzdłuŜ  
ul. Pięknej na odcinku od ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki, teren zielony 
bezpośrednio przyległy do miejsc postojowych. 
Opis – Wymiana istniejącego podłoŜa miejsc postojowych na aŜurowe płyty betonowe 
wraz z ułoŜeniem krawęŜników, przesunięcie istniejących latarni ulicznych poza 
miejsca postojowe w rejon pasa zieleni, rekultywacja terenów zielonych połoŜonych 
wzdłuŜ miejsc postojowych poprzez wymianę istniejącego trawnika i nasadzenie 
krzewów. Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanego zadania. 

446 000,00 

G0095 Zadaszenie boiska typu Orlik ze sztuczną trawą przy ul. Pryncypalnej. 
Lokalizacja - Działka na której znajduje się Orlik przy SP nr 109 przy  
ul. Pryncypalnej 74 (Nr działki G-26 342/1). 
Opis - Budowa zadaszenia boiska typu Orlik (boisko ze sztuczną trawą) w formie 
konstrukcji funkcjonującej na zasadzie układu prętowo-cięgnowego pokrytego 
membraną. Przez budowę pierwszego takiego zadaszenia w woj. Łódzkim, moŜliwość 
korzystania z Orlika wydłuŜy się do 12 miesięcy. 

484 000,00 

G0097 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Mistrzostwa Sportowego 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Marcina Gortata. 
Lokalizacja - ul. Kadłubka 33 na działce G17 215/12. 
Opis - Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej w dzielnicy Łódź Górna 
poprzez budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Mistrzostwa Sportowego 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Marcina Gortata. Dzięki tej inwestycji 
powstanie boisko do piłki noŜnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz dwa boiska 
do siatkówki plaŜowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

843 500,00 
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G0098 Uzupełnienie oświetlenia ul. Paprociowej na odcinku od ul. Bronisin  
do pierwszego czynnego słupa oświetleniowego. 
Lokalizacja - Osiedle Wiskitno, ul. Paprociowa. 
Opis - Z uwagi na zupełny brak oświetlenia w/w fragmentu ulicy istnieje konieczność 
zainstalowania 7 sztuk kompletnych latarni ulicznych: 6 sztuk na odcinku  
ul. Paprociowej do pierwszej czynnej latarni i 1 sztuki na wysokości posesji nr 23  
ul. Paprociowej. 

95 000,00 

G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II. 
Lokalizacja – Stawy Jana na osiedlu Chojny, przy ul. Rzgowskiej. 
Opis – Zadanie polega na wykonaniu sieci alejek z kostki, a takŜe ścieŜek 
rowerowych wzdłuŜ naturalnie powstałych ciągów pieszych na terenie Stawów Jana. 
Powstałe alejki oraz ścieŜki powinny uzupełnić sieć powstałą w ramach inwestycji  
w 2014 r. na najbardziej uczęszczanych szlakach. Ponadto w ramach zadania naleŜy 
zakupić kosze na śmieci, kosze na psie odchody, zamontować monitoring  
oraz zakupić sprzęt wodny (np. rowery wodne, kajaki). 

570 000,00 

G0102 Zakup zestawu ratowniczego LUKAS wraz z kamerą termowizyjną  
dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Łódź – Wiskitno. 
Lokalizacja - Siedziba Ochotniczej StraŜy PoŜarnej ul. Kolumny 312 działka 23/4. 
Opis - Przez teren osiedla Łódź-Wiskitno przebiegają drogi (np. ul. Tomaszowska),  
na których moŜna zaobserwować duŜe natęŜenie ruchu. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa społeczności lokalnej i kierowcom poruszającym się po drogach  
na terenie osiedla, dokonany zostanie zakup zestawu ratownictwa technicznego 
LUKAS będącego niezbędnym narzędziem w likwidacji skutków wypadków 
komunikacyjnych i pomocy ich ofiarom oraz kamery termowizyjnej słuŜącej  
do zlokalizowania ukrytych źródeł poŜarów dla OSP Łódź-Wiskitno. 

80 000,00 

G0103 Rewitalizacja Skweru im. Henryka Dubaniewicza – Etap I. 
Lokalizacja - Skwer im. Henryka Dubaniewicza; obręb G-12 działki 503/1, 503/22, 
503/24, 503/33, 503/36, 503/41, 503/42, 503/43, 503/49, 503/52, 504/1, 504/2, 
505/24. 
Opis - Projekt zakłada gruntowną rewitalizację skweru obejmującą : remont placu 
zabaw, remont fontanny, siłowni, budowę bulodromu, wymianę nawierzchni 
chodników oraz mebli miejskich. 

725 000,00 

G0104 Utworzenie miejsc postojowych wzdłuŜ ul. Łukasińskiego 4 na odcinku pomiędzy 
ulicami Słowackiego i Kasową. 
Lokalizacja – Obręb geodezyjny G – 14, działki nr 45/6,, 45/7, 45/2,45/1 przy  
ul. Łukasińskiego 4 na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Kasowej po stronie  
WM "Arboretum". 
Opis – Celem zadania jest utworzenie ok. 50 miejsc parkingowych (w tym dwa  
dla osób niepełnosprawnych oraz jedno dla rodzin z dziećmi) usytuowanych skośnie 
do ul. Łukasińskiego (po stronie posesji nr 4) na odcinku od ul. Słowackiego  
do ul. Kasowej. 

190 000,00 

G0105 „B ądź wraŜliwym Łodziakiem – podziel się oknem z dzieciakiem” – 
termomodernizacja Schroniska dla Kobiet i Dzieci. 
Lokalizacja – Schronisko dla Kobiet i Dzieci przy ul. Kwietniowej 2/4. 
Opis – Schronisko dla Kobiet i Dzieci mieści się w budynku dawnej bursy szkolnej. 
Budynek jest niedocieplony, ma zniszczoną stolarkę okienną. Projekt przewiduje 
docieplenie elewacji budynku oraz wymianę stolarki okiennej, dzięki czemu znacznie 
obniŜą się koszty utrzymania budynku i podniesie komfort czasowego pobytu kobiet  
i dzieci doświadczających bezdomności. 

231 800,00 

G0106 Budowa boiska wielofunkcyjnego i do piłki plaŜowej przy XX LO. 
Lokalizacja - ul. Obywatelska 57, teren XX LO od strony ul. Pięknej. 
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego : do piłki ręcznej (wymiar 20 m x 40 m)  
i piłki koszykowej (wymiar 15 m x 28 m) oraz boiska do piłki plaŜowej (wymiar  
8 m x 16 m). Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej bądź tartanowej, 
boisko do piłki plaŜowej - przesiany piasek oraz ogrodzenie, piłkochwyty, instalacja 
oświetleniowa, ławki, kosze na odpady, osprzęt sportowy. 
 

860 000,00 

G0107 Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego dla dorosłych, dzieci  
i młodzieŜy na terenach ZSO nr 5 , ul. Królewska 13/15. 
Lokalizacja - Królewska 13/15 ZSO nr 5 Obszar G27 działki nr 537/12, 537/13, 

658 300,00 
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537/14, 537/15, 535, 540, 514/3, 514/7. 
Opis - Zadanie to ma poszerzyć bazę sportowo-rekreacyjną osiedla przy ZSO nr 5  
ul. Królewska 13/15. kompleks będzie otwarty dla całej społeczności lokalnej  
od malucha do starszaka. Zainstalowane będą: ścieŜka zdrowia, siłownia, ścianka 
wspinaczkowa, plac zabaw, stoły tenisa stołowego, szachów i warcabów, bieŜnia  
200 m, zeskok do skoku wzwyŜ. 

G0109 Obiekt widowiskowy i zadaszenie nad sceną. 
Lokalizacja - Teren 5 DPS ul. Podgórna 2/14 ( nr działki 314/19 Obręb G-05). 
Opis - Budowa obiektu widowiskowego i zadaszenia nad sceną. 

223 580,00 

G0110 Kawiarenka internetowa dla mieszkańców 5 Domu Pomocy Społecznej  
i społeczności lokalnej. 
Lokalizacja - 5 DPS ul. Podgórna 2/14. 
Opis - Utworzenie Kawiarenki Internetowej dla mieszkańców 5 DPS. InstruktaŜ  
dla mieszkańców w zakresie obsługi komputera przeprowadzony przez specjalistę. 

27 293,70 

G0112 Remont nawierzchni drogi na ul. Łukowej na odcinku od ul. Opiekuńcza  
do ul. Pabianickiej. 
Lokalizacja - Odcinek drogi ul. Łukowej od ul. Opiekuńczej do ul. Pabianickiej. 
Opis - Remont nawierzchni drogi na ul. Łukowej na odcinku od ul. Opiekuńczej  
do ul. Pabianickiej. 

500 000,00 

G0113 Świetlica szkolna na miarę XXI wieku – rozbudowa i modernizacja świetlicy  
SP nr 64. 
Lokalizacja - Teren SP nr 64, ul. Anczyca 6. 
Opis - Dobudowanie do Sali świetlicy dodatkowego, duŜego pomieszczenia 
oddzielonego od sali macierzystej przeszkloną ścianą z drzwiami łączącymi oba 
pomieszczenia oraz remont istniejącej świetlicy w taki sposób, aby miała 
bezpośrednie wyjście na boisko szkolne, wyposaŜenie nowego pomieszczenia  
w stanowiska komputerowe, dodatkowe stoliki do pracy, szafki na tornistry itp., 
stworzenie kącika sanitarnego (umywalka). 

973 000,00 

G0115 Próg zwalniający na ul. Strycharskiej przy ul. Smoczej. 
Lokalizacja - ul. Strycharska przy ul. Smoczej i Parafii Św. Łukasza 
Opis - Próg zwalniający na całej szerokości ulicy - wymuszający zwolnienie 
przejeŜdŜających samochodów 

6 000,00 

G0116 Budowa parkingu samochodowego – Rzgowska, Łukasińskiego. 
Lokalizacja – Parking wzdłuŜ ul. Łukasińskiego od ul. Rzgowskiej do wjazdu na teren 
posesji nr 4 oraz przed dawną restauracją Lajkonik na ul. Rzgowskiej 50a (działki  
G – 14 – 45/11, G14 – 16/6 i G14 – 17). 
Opis – Celem projektu jest zbudowanie parkingu z kostki brukowej przy  
ul. Rzgowskiej i ul. Łukasińskiego, który poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu 
– zarówno kierowców, jak i pieszych – na ul. Łukasińskiego oraz umoŜliwi 
bezpieczny postój samochodów na terenie osiedla. 

190 000,00 

G0117 Wymiana 100-letniej przerdzewiałej bramy w kamienicy przy ul. Wójtowskiej 
11. 
Lokalizacja - Brama wjazdowa w kamienicy przy Wójtowskiej 11. 
Opis - Zdjęcie starej bramy, załoŜenie nowej bramy. 

9 300,00 

G0118 Ekrany akustyczne wzdłuŜ Al. Śmigłego Rydza na wysokości 5 Domu Pomocy 
Społecznej na długości 220 m. 
Lokalizacja - Al. Śmigłego Rydza na wysokości 5 Domu Pomocy Społecznej. 
Opis - Według naszego rozeznania do ochrony terenu naszej placówki optymalnym 
byłoby zastosowanie ekranu akustycznego do 5 m wysokości, usytuowanego bliŜej 
źródła hałasu na długości 220 metrów. 

1 630 000,00 

G0119 Sprawy gminnych dróg , ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego 
– wymiana ciągów komunikacyjnych przy SP nr 130. 
Lokalizacja - SP nr 130, ul. Gościniec 1. 
Opis - Celem zadania jest wymiana części wierzchniej (asfalt) ciągów 
komunikacyjnych na terenie szkoły, przy kompleksie Orlik i placu zabaw Radosna 
Szkoła. Aby wykonać zadanie naleŜy: sfrezować istniejąca nawierzchnię, wymienić 
część uszkodzonych krawęŜników, połoŜyć nową nawierzchnię asfaltową, demontaŜ 
starych płyt chodnikowych, utwardzenie nawierzchni, wymiana płyt chodnikowych, 
oddzielenie chodników od części asfaltowej słupkami metalowymi z łańcuchem. 
 

84 000,00 
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G0120 Przebudowa placu zabaw w ogrodzie przy PM nr 106. 
Lokalizacja - Teren PM nr 106 , ul. Astronautów 17. 
Opis - Zadanie polega na wymianie urządzeń placu zabaw dla dzieci działającego  
na terenie PM nr 106. Realizacja zadania przewiduje wyposaŜenie ogrodu  
w przyrządy do zabawy dla dzieci w róŜnym wieku od 3 roku Ŝycia. 

226 600,00 

G0121 Street Workout Park, pełen zestaw treningowy. 
Lokalizacja - Park "Borek Lissnera" przy ul. Karpackiej i Chocimskiej. Działka  
nr G-11- 237/11. 
Opis - Budowa parku do Street Workoutu, zawierającego zestaw drąŜków  
oraz drabinek treningowych. Przygotowanie odpowiedniej nawierzchni. 

32 500,00 

G0123 Bezpieczna i estetyczna szkoła – PG nr 38 przy ul. Dubois 7/9. 
Lokalizacja - Teren PG nr 38 przy ul. Dubois 7/9, obręb 23 - 456/13. 
Opis - DemontaŜ palnych boazerii na parterze szkoły, renowacja ścian (tynk 
mineralny), wymiana drzwi do znajdujących się tam pomieszczeń, renowacja podłóg, 
częściowa wymiana okien, częściowa wymiana instalacji elektrycznej i hydrantów 
przeciwpoŜarowych, zwiększenie przepustowości dróg ewakuacyjnych. 

59 784, 01 

G0125 Ogólnodostępny plac zabaw oraz naprawa istniejącej zabudowy rekreacyjno – 
sportowej przy SP nr 190. 
Lokalizacja – Niezagospodarowany teren przy SP nr 190, ul. Malczewskiego 37/47 
oraz teren wokół boiska typu "Orlik". 
Opis – Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci 
działającego na terenie SP nr 190 . Realizacja zadania przewiduje wytyczenie 
odpowiedniego terenu, jego przygotowanie pod inwestycje, zakup przyrządów  
do zabawy dla dzieci w róŜnym wieku od 2 roku Ŝycia oraz do tzw. "siłowni 
zewnętrznej. Jednocześnie zadanie przewiduje naprawę wyposaŜenia kompleksu 
sportowego typu "Orlik 2012" wraz z instalacją trybuny na 50 osób. 

501 610,00 

G0126 Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 130 – projekt architektoniczno- 
budowlany obiektu. 
Lokalizacja - Teren SP nr 130, ul. Gościniec 1. 
Opis - Wykonanie projektu architektonicznego nowego obiektu. 

63 000,00 

G0127 Chodnik w ul. Kolumny na osiedlu Wiskitno od nr 393 do 584. 
Lokalizacja – Chodnik w ul. Kolumny na osiedlu Wiskitno od nr 393 do 584 
Opis – Wykonanie dokumentacji, wycięcie 3 przydroŜnych drzew. Wykonanie 
chodnika o szerokości ok. 1,5 m. 

1 600 000,00 

G0128 Lokalne Centrum Kulturalne na Wiskitnie. 
Lokalizacja – Budynek po ośrodku zdrowia na Wiskitnie, ul. Kolumny 341. 
Opis – ZaaranŜowanie budynku, pozostałego po ośrodku zdrowia na Wiskitnie  
w Lokalne Centrum Kulturalne dostosowane do potrzeb mieszkańców. Zadaniem 
projektu jest zakup komputera, urządzenia Wi–Fi, stolików z krzesełkami  
oraz wykonanie niezbędnego remontu poszczególnych pomieszczeń. 

77 000,00 

G0129 Remont pomieszczenia w SP nr 130. 
Lokalizacja - SP nr 130, ul. Gościniec 1. 
Opis - Wykonanie remontu pomieszczenia o wymiarach 6 x 8 metrów, wymiana  
3 okienek. Wyremontowanie luster na części jednej ze ścian, zainstalowanie 4 lamp 
oraz wiatraczka spełniającą rolę wentylacyjną. 

21 200,00 

G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Dąbrowa" ul. Alojzego Felińskiego 7  
i Tatrzańska 109 (działki G-17 nr 235 i 76/1). 
Opis - Głównym celem zadania jest podniesienie jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych poprzez zapewnienie pacjentom kompleksowości przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, w tym przypadku ginekologiczno-połoŜniczych, 
otolaryngologicznych, rehabilitacyjnych, podstawowej opieki zdrowotnej  
i stomatologicznych. Systematycznie i zgodnie z przyjętą polityką zdrowotną 
przychodni doposaŜmy poradnię w sprzęt specjalistyczny. DąŜymy do zapewnienia 
kompleksowości, tak Ŝeby Pacjent, który do nas trafia mógł być zdiagnozowany  
na miejscu bez konieczności kierowania go do innych placówek słuŜby zdrowia. 
Realizując projekt w tym zakresie chcemy skupić się zarówno na doposaŜeniu 
placówki w sprzęt medyczny, jak równieŜ wymienić funkcjonujący ale wiekowy 
sprzęt medyczny. 
 

602 000,00 
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G0133 Modernizacja Parku na Młynku. 
Lokalizacja – Park miejski na skraju osiedla domków jednorodzinnych w pobliŜu ulic 
Śląskiej, Młynek, Wełniana, Startowa, Szybowa. Działki Nr: G19 – 48/10,48/15, 
48/16, G – 19/103. 
Opis – Utwardzenie nawierzchni głównej alejki parkowej wraz z instalacją 25 sztuk 
latarni do oświetlenia parku. Dodatkowo zakup i montaŜ koszy na śmieci (15 szt.) 
oraz ławek (10 szt.). 

787 500,00 

G0134 Termomodernizacja remizy OSP GRS Łódź – Jędrzejów wraz z wymianą dachu, 
bram garaŜowych oraz utwardzeniem placu manewrowego. 
Lokalizacja – Budynek oraz plac manewrowy OSP Grupy Ratowniczej 
Specjalistycznego Łódź – Jędrzejów znajdujący się przy ul. Tomaszowskiej 85.  
Opis – Realizacja zadania polega na wymianie dachu, dwóch bram garaŜowych  
oraz ociepleniu i otynkowaniu remizy, ułoŜeniu kostki brukowej na placu  
oraz ogrodzeniu placu. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na środowisko, 
zmniejszy straty cieplne, pozwoli zaoszczędzić środki na ogrzewanie a ułoŜenie kostki 
znacznie ułatwi oraz skróci czas wyjazdu zastępów do działań ratowniczych. 

354 870,00 

G0135 „Siłownia stacjonarna w Parku Sielanka miejscem odpoczynku i aktywnej 
rekreacji dla osób w kaŜdym wieku”. 
Lokalizacja - Osiedle Nowe Rokicie, Park Sielanka - obręb 120/33 G-10. 
Opis - W ramach realizacji zadania na terenie Parku Sielanka powstanie miejsce 
aktywnej rekreacji przeznaczone do uŜytku mieszkańców osiedla Nowe Rokicie. 
Zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowe oraz stoliki rekreacyjne 
betonowe do gry w karty i szachy. 

66 695,56 

G0136 "Anczyca-Felińskiego. AŜurowy Parking". Stworzenie miejsc parkingowych  
z płyt aŜurowych, montaŜ stojaków rowerowych i remont chodnika. 
Lokalizacja - Odcinek zniszczonej zieleni oraz zniszczonego chodnika przylegających 
do bloków przy ul. Felińskiego 6 i 8 od strony uliczki prowadzącej do zadaszonych 
garaŜy. G-17 działka 179/8. 
Opis - Utworzenie i wyznaczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców ulic 
Anczyca i Felińskiego przy wykorzystaniu płyt aŜurowych wraz z montaŜem stojaków 
rowerowych i remontem odtworzeniowym chodnika i krawęŜników. 

250 000,00 

G0138 Budowa ulicy Gościniec poprzez ułoŜenie nawierzchni z płyt Jumbo (75x100x12) 
na odcinku od ul. Mozaikowej do nr 236 (800 metrów). 
Lokalizacja – ul. Gościniec na odcinku od mostu na rzece Ner (przy skrzyŜowaniu  
z ul. Mozaikową) – najbliŜsza posesja nr 199 do posesji 236. 
Opis – UłoŜenie nawierzchni z płyt JUMBO na ul. Gościniec od nr 199 do 236 –  
ok. 800 m. 

899 000,00 

G0140 Sygnalizacja „na Ŝądanie” ul.  Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec  
(przy SP nr 130). 
Lokalizacja – ul. Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1. 
Opis – ZałoŜenie sygnalizacji świetlnej "na Ŝądanie", odnowienie pasów na jezdni. 

500 000,00 

G0141 Zakup specjalistycznego materaca do skoku wzwyŜ dla PG nr 43,  
ul. Powszechna 15. 
Lokalizacja – PG nr 43, ul. Powszechna 15 - sala gimnastyczna. 
Opis - Materac zeskokowy do skoku wzwyŜ z przystosowaną do niego kołderką  
o wymiarach 300 x 200 x 50 i 300 x 200 x 5 cm. 

4 400,00 

 
 
c) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego 

na 2015 r. w rejonie Polesie. 
 

ID 
wniosku 

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

P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39. 
Lokalizacja - ul Legionów 39 działki P9-69, P9-104. 
Opis - Etap I: w tym etapie prace związane z ogrodem (zagospodarowanie terenu-
nowe nasadzenia, bez wycinki drzew juŜ rosnących) wykonanie placu zabaw-
zgodnego ze stylistyką otoczenia. 

400 000,00 
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P0002 Pokrycie nawierzchni istniejących boisk do gry w siatkówkę i koszykówkę  
w nawierzchnię z tartanu lub z podobnego tworzywa przystosowanego do tego 
typu boisk. Powierzchnia boisk ma około 500 m². 
Lokalizacja - ul. Pietrusińskiego 25/27/29 działka nr 423/1. 
Opis - NaleŜy na istniejących boiskach do siatkówki i koszykówki połoŜyć 
nawierzchnię z tartanu lub podobnego tworzywa nadającego się na tego typu boiska 
zgodnych z normami i obowiązującymi przepisami technicznymi i BHP. Obecna 
nawierzchnia w raŜący sposób narusza normy i przepisy techniczne i BHP co 
powoduje częste urazy u osób korzystających z tych nawierzchni. 

154 000,00 

P0003 WyposaŜenie osiedlowego placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy od 3 do 15 lat. 
Lokalizacja - ul. Pietrusińskiego 25/27/29 działki nr 425/1 i 424/3. 
Opis - Sprawdzenie i ewentualne wykorzystanie istniejącego (trawiastego) podłoŜa 
przy zainstalowanych urządzeniach lub zrobienie innego przy tych urządzeniach. 
Wolelibyśmy by zostawić podłoŜe trawiaste co znacznie obniŜy koszty zadania. 
Wybranie, zakup i montaŜ urządzeń na placu zabaw. Dołączamy plan z miejscami  
w których mają być zainstalowane urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i odległościami obowiązującymi w przepisach BHP. Odnośnie typu i producenta 
urządzeń dajemy tylko wizualną propozycję. Przyjmujemy inne propozycje. 

115 620,00 

P0004 Zainstalowanie monitoringu na placu zabaw dla dzieci wraz z obsługą. 
Lokalizacja - ul. Pietrusińskiego 25/27/29 działki nr 425/1, 424/3, 424/4, 424/5, 
423/1. 
Opis - Zainstalowanie 3 kamer ( moŜe być więcej) do monitorowania placu zabaw  
w dzień i w nocy. 

54 100,00 

P0005 Przebudowa ul. Górnej na odcinku od ul. Długosza do ul. Srebrzyńskiej. 
Lokalizacja - działka 348/3. 
Opis - Przebudowa drogi wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, 
budową chodników i budową oświetlenia, miejscami postojowymi. 

1 580 000,00 

P0006 Plac targowy dla producentów -Retkinia. 
Lokalizacja - działka 404/61 obręb P-24. Jest to obecnie teren nieuŜytkowany, 
częściowo pokryty trawą i nierówny. 
Opis - W związku z licznymi ograniczeniami dotyczącymi swobodnego handlu  
oraz brakiem moŜliwości kontynuowania dzierŜawy placów handlowych od ZDiT, 
w tym rejonie istnieje potrzeba stworzenia placu targowego utwardzonego kostka 
betonową o powierzchni 400² na ok. 20 stanowisk (lub więcej) przeznaczonych  
dla producentów rolnych, działkowców z drobnym asortymentem, często 
sezonowym. 

83 300,00 

P0007 Nasadzenia oraz ustawienie donic z drzewami na ul. Legionów  
od ul. śeligowskiego do pl. Wolności. 
Lokalizacja – Drzewa sadzone w gruncie na działkach 98/7 (3), 98/9 (3), 104/32 
(zachodni koniec – 1) oraz donice na pozostałej części ulicy (43) wraz  
z utrzymaniem przez rok. 
Opis - Nasadzenia drzew w pasie drogowym, w chodniku, razem z niezbędnymi 
elementami kierunkującymi korzenie, nawadniająco-napowietrzającymi  
oraz antykompresyjnymi. 

565 000,00  

P0008 Szkolny parking rowerowy przy I LO. 
Lokalizacja - Boisko I LO, ul. Więckowskiego 41, działka na 389. 
Opis - Zadanie polega na stworzeniu parkingu rowerowego przy I LO. Parking, 
oferujący 16 miejsc, będzie składał się ze stojaków i zadaszenia, pozwalających 
bezpiecznie i wygodnie postawić rower. Zostanie zlokalizowany na boisku,  
co umoŜliwi korzystanie z niego uczniom dojeŜdŜającym rowerem do szkoły. 

23 000,00 

P0009 "Przedszkoliada" 2015. 
Lokalizacja - Przedszkola zlokalizowane w dzielnicy Łódź Polesie, szkoły 
zlokalizowane w dzielnicy Łódź Polesie, boiska wielofunkcyjne. 
Opis - Zorganizowanie turniejów, zabaw, festynów, pikników o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym, aktywizujących najmłodszych Łodzian 
(przedszkolaków). Zadanie skierowane jest do wszystkich placówek przedszkolnych 
mieszczących się w dzielnicy Łódź Polesie. 

25 000,00 

P0010 Dobre boisko to dla nas wszystko - przebudowa boisk sportowych  
przy SP nr 91. 
Lokalizacja – SP nr 91, ul. Kasprzaka 45, obręb P-09, działki: 262/1, 262/5, 262/6, 

1 093 000,00 
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262/7, 262/8,262/9, 262/10,262/11. 
Opis - Planujemy wykorzystać istniejącą bazę do tworzenia kompleksu 2 boisk 
sportowych. Jedno z boisk będzie, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem -  
do gry w piłkę noŜną, przy zmienionej nawierzchni z asfaltowej na bezpieczniejszą - 
poliuretanową. Drugie boisko takŜe z załoŜeniem zmiany nawierzchni chcemy 
podzielić na dwie części: jedna z przeznaczeniem na kort tenisowy, druga na boisko 
do koszykówki oraz siatkówki, gdyŜ w tej dyscyplinie nasza szkoła osiąga znaczące 
wyniki sportowe. Całość inwestycji chcemy oświetlić, planujemy zamontować 
ogrodzenie boisk i piłkochwyty, aby zapewnić bezpieczeństwo uŜytkownikom  
i mieszkańcom okolicznych bloków. 

P0011 "Pora na …rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy  SP nr 91. 
Lokalizacja – SP nr 91, ul. Kasprzaka 45, obręb P-09, działki: 262/1, 262/5, 262/6, 
262/7, 262/8,262/9, 262/10,262/11. 
Opis - Zgłoszone zadanie będzie polegało na utworzeniu wiaty rowerowej  
z ok. 14-15 stoiskami parkingowymi dla rowerów przyjeŜdŜających uczniów, ich 
rodziców oraz innych mieszkańców osiedla korzystających z placu zabaw lub boisk 
szkolnych. W załoŜeniu wiata będzie bezpieczna, zadaszona, wykonana  
ze stalowych profili ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo. Będzie 
zamontowana na stałe w podłoŜu nawierzchni ciągu komunikacyjnego szkoły. 

13 500,00 

P0012 Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników (południowa strona)  
ul. Lorentza oraz Augustyniaka (chodnik po obu stronach). 
Lokalizacja – Nawierzchnia jezdni na ul. Augustyniaka i ul. Lorentza oraz chodniki 
na ul. Augustyniaka i stronie południowej ul. Lorentza. 
Opis – Remont nawierzchni ul. Augustyniaka na całej długości i ul. Lorentza  
od ul. Wapiennej do ul. Kasprzaka oraz ułoŜenie chodników na ul. Augustyniaka  
i południowej strony ul. Lorentza. 

2 846 441,40 

P0013 Remont ul. Wileńskiej na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Retkińskiej. 
Lokalizacja - ul. Wileńska na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Retkińskiej wraz  
z przyległymi chodnikami – działka 71/38 w obrębie P-25, działki 1/2, 1/4., 1/5, 1/6, 
1/7 w obrębie P-26, działki: 51/7, 51/18, 51/19, 330/25 w obrębie  P-27. 
 Opis - Wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Wileńskiej 
na odcinku od al. Bandurskiego do ul. Retkińskiej. zagospodarowanie zieleni 
drogowej z zabezpieczeniem jej, poprzez zastosowanie np. separatorów, przed 
pieszymi "skrótami" oraz "dzikim" parkowaniem samochodów. Utworzenie 
przejścia dla pieszych przez ul. Wileńską na wysokości ul. Kowieńskiej  
i Sandomierskiej. 

1 300 000,00 

P0014 Modernizacja łazienki w PM nr 55. 
Lokalizacja – PM nr 55, al. Kardynała Wyszyńskiego 41. 
Opis - Modernizacja łazienki dla dzieci w przedszkolu. Zakres prac jest niezbędny 
do prawidłowego funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej. Zmodernizowana 
łazienka będzie dla dzieci bezpieczna ( wyregulowanie dopływu wody, zmienione 
estetyczne kabiny z atestami). 

42 331,59 

P0015 Wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, naprawa elewacji budynku Ŝłobka. 
Lokalizacja - śłobek nr 15, ul. Wapienna 29. 
Opis - Docieplenie ścian i stropodachu, naprawa elewacji budynku Ŝłobka. 

250 000,00 

P0016 Wymiana ogrodzenia, naprawa drogi i chodników przed Ŝłobkiem. 
Lokalizacja - śłobek nr 15, ul. Wapienna 29. 
Opis - Wymiana ogrodzenia i naprawa drogi oraz chodników wokół Ŝłobka. 

45 000,00 

P0018 „Strefa Aktywno ści”- budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 
Lokalizacja - działka nr 64/323 przy PG nr 22, ul. Kusocińskiego 100. 
Opis - Budowa obiektu sportowego pod nazwą "Strefa Aktywności". Zadanie słuŜy 
stworzeniu obiektu sportowo-rekreacyjnego słuŜącego mieszkańcom oraz uczniom 
okolicznych szkół. kompleks obejmuje korty tenisowe, strefę fitness, boisko do 
siatkówki plaŜowej oraz bieŜnię. Strefa fitness to przyrządy do ćwiczeń pozwalające 
kaŜdemu niezaleŜnie od wieku podnosić swoją sprawność fizyczną na świeŜym 
powietrzu. 

495 000,00 

P0019 Modernizacja placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie PM nr 165,  
ul Hufcowa 14. 
Lokalizacja - ogród przyszkolny przy PM nr 165, ul. Hufcowa 14. 
Opis - WyłoŜenie placu zabaw specjalną nawierzchnią syntetyczna zapewniającą 

235 290,00 
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bezpieczeństwo i komfort dzieciom, wyposaŜenie placu w urządzenia dostosowane 
do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. 

P0020 Przebudowa ul. Liniowej. 
Lokalizacja – ul. Liniowa na odcinku od ul. PodchorąŜych do ul. Złotno. 
Opis - Utwardzenie jezdni oraz wylanie powierzchni asfaltowej oraz ułoŜenie 
nowych chodników, posianie trawy. 

892 000,00 

P0021 Zakup pianina do sali konferencyjnej Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” 
przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ulicy Krzemienieckiej 7/9. 
Opis - Zadanie polega na zakupie pianina w celu uzupełnienia wyposaŜenia  
do wspomagania realizacji terapii zajęciowej oraz projektów audiowizualnych  
i innych form muzykoterapii realizowanych w naszym Domu. 

3 500,00 

P0022 Zakup telewizora 55 cali LED dla Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”  
przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz"  przy ulicy Krzemienieckiej 
7/9. 
Opis - Nowy telewizor, który planujemy kupić, ma być odbiornikiem nowoczesnym 
LED o wymiarach ok. 55 cali oraz posiadającym parametry techniczne 
umoŜliwiające odbiór programów zarówno w technologii cyfrowej jak i analogowej. 

5 000,00 

P0023 Zakup aparatu do elektroterapii do Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” 
przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ulicy Krzemienieckiej 7/9. 
Opis - Aparat do elektroterapii Aries S słuŜy do przeprowadzania zabiegów 
elektroterapii z wykorzystaniem unipolarnych i biopolarnych prądów. Pozwala  
na pracę terapeutyczną z wykorzystaniem najpopularniejszych rodzajów prądów  
i będzie wykorzystany do szerokiej gamy zabiegów, które oferuje nasz gabinet 
fizykoterapii. 

4 000,00 

P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania 
pierwszej pomocy w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ulicy Krzemienieckiej 7/9. 
Opis - Zadanie polega na zakupie automatycznego defibrylatora - urządzenia 
ratującego Ŝycie, które powinno znajdować się wszędzie tam, gdzie 
prawdopodobieństwo Nagłego Zatrzymania KrąŜenia (NZK) jest większe niŜ raz  
na 2 lata. 

5 500,00 

P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki. 
Lokalizacja - Ośrodek 3 piętra - podwórko oraz kamienica przy ul. 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich 71 (działka nr 9/1).   
Opis - Projekt podwórka zabawy i nauki przy Ośrodku 3 piętra przewiduje: 
zagospodarowanie podwórka i remont elewacji budynku ośrodka, miejsca integracji 
społeczności lokalnej: seniorów, młodzieŜy i dzieci, miejsca: spotkań, zajęć  
i wystaw, będącego teŜ centrum inicjatyw łódzkich organizacji pozarządowych  
i spółdzielni socjalnych. 

250 000,00 

P0026 Przyszkolne boisko do piłki noŜnej z siedziskami dla kibiców oraz bieŜnia 
lekkoatletyczna ze skocznią. 
Lokalizacja – PG nr 26, al. 1 Maja 89 działka nr 159/9, obręb P-9. 
Opis - Przyszkolne boisko z przeznaczeniem do gry w piłkę noŜną z ogrodzeniem; 
bieŜnia lekkoatletyczna ze skocznią; siedziska dla kibiców; rozbudowa monitoringu 
wizyjnego o tereny boiskowe; wymiana części ogrodzenia szkoły; uporządkowanie 
terenu, wewnętrzne ciągi komunikacyjne na terenie szkoły; dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa i nadzór inwestorski. 

1 590 000,00 

P0027 Zakup stołu rehabilitacyjnego 3 częściowego dla Domu Pomocy Społecznej 
„Włókniarz”  przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ulicy Krzemienieckiej 7/9. 
Opis - Nowy stół rehabilitacyjny 3-cześciowy z elektryczną zmianą wysokości 
leŜyska, który planujemy kupić, będzie wykorzystany do szerokiej gamy masaŜy 
oraz innych zabiegów, które oferuje nasz gabinet fizykoterapii. 

4 500,00 

P0028 Przebudowa ul. Pienistej. 
Lokalizacja - Odcinek ul. Pienistej od numeru 51 w kierunku skrzyŜowania  
z ul. Plocka. 
Opis - Zadanie ma polegać na wymianie nawierzchni ww. odcinka jezdni z płytowej 

1 722 000,00 
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na asfaltową wraz z chodnikiem po jednej ze stron drogi. Droga ma pozostać 
dwukierunkowa z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. 

P0029 Unowocześnienie form terapii zajęciowej dostępnych w Domu Dziennego 
Pobytu. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6. 
Opis - Podniesienie standardu usług oferowanych pensjonariuszom Domu 
Dziennego Pobytu poprzez doposaŜenie w sprzęt rehabilitacyjny i nagłaśniający 
oraz zakup nowych mebli do świetlicy. 

6 200,00 

P0030 Nowa jakość rekreacji emerytów i rencistów - budowa altanki ogrodowej. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6. 
Opis - Zagospodarowanie ogrodu znajdującego się przy ul. Borowej nr 6 
stanowiącego część Domu Dziennego Pobytu i zamontowanie obszernej drewnianej 
altanki z wyposaŜeniem umoŜliwiającym rekreacyjne korzystanie z niej przez duŜą 
grupę osób starszych lub z deficytami zdrowotnymi. 

10 000,00 

P0031 Modernizacja istniejącego przy ul. Górnej 6 (działka 343) placu zabaw  
dla dzieci do lat 12. 
Lokalizacja - Plac zabaw przy ul. Górnej 6 działka nr 343, obręb P-7. 
Opis - Modernizacja lub wykonanie całkowicie nowego placu zabaw przy ul. Górnej 
6 (działka 343) według opracowanego projektu - placu który spełniałby wymogi 
stawiane przez Unię Europejską dla tego typu inwestycji. 

360 000,00 

P0032 Budowa chodnika, ścieŜki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia  
dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuŜ ul. Armii Krajowej. 
Lokalizacja - Ulica Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Balonowej. 
Opis - Wybudowanie ścieŜki rowerowej, chodnika, rekultywacja zieleńca, 
zaprojektowanie miejsc postojowych. 

600 000,00 

P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu. 
Lokalizacja - 18 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie Polesia. 
Opis - Zakup 1000 audiobooków do bibliotek publicznych na terenie Polesia  
do bezpłatnego wypoŜyczania dla wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzieŜy  
i dorosłych. 

25 000,00 

P0034 Remont korytarza w SP nr 137. 
Lokalizacja – SP nr 137, ul. Florecistów 3b. 
Opis - W ramach zadania wyremontowany zostanie korytarz na I piętrze w budynku 
dydaktycznym SP nr 137. 

91 000,00 

P0035 Remont sali gimnastycznej w SP nr 137. 
Lokalizacja – SP nr 137 ul. Florecistów 3b. 
Opis - W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej  
w SP nr 137. 

685 000,00 

P0036 Remont toalet w SP nr 137. 
Lokalizacja – SP nr 137 ul. Florecistów 3b. 
Opis - W ramach zadania wyremontowane zostaną toalety na I i II piętrze w części 
dydaktycznej SP nr 137. 

148 200,00 

P0037 Partnerstwo bez granic - zadanie realizowane ze szkołami na Ukrainie. 
Lokalizacja – SP nr 36, ul. Więckowskiego 35, SP nr 164, ul. Wróblewskiego 65. 
Opis – SP nr 36 i SP nr 164 od lat współpracuje ze szkołami na Ukrainie. W ramach 
zadań odbywają się konferencje, spotkania warsztatowe, wycieczki oraz kolonie.  
W realizacji ww. zadania będziemy kontynuować współpracę, zacieśniać więzy 
między uczniami po obu stronach granicy. Kontynuacja projektu jest szczególnie 
waŜna w obecnie zaistniałej sytuacji u naszego wschodniego sąsiada. 

77 000,00 

P0038 Remont i modernizacja zaplecza sportowego SP nr 36. 
Lokalizacja – SP nr 36, ul. Więckowskiego 35. 
Opis - Zadanie realizowane w dwóch obszarach. 1) Remont boiska w części działki 
naleŜącej do miasta i instalacja bezpiecznych bramek, koszy i słupków do siatkówki, 
naprawa trybun, wykonanie podjazdów dla wózków, naprawa chodników i alejek.  
2) Modernizacja sali gimnastycznej naprawa parkietu, malowanie, wyposaŜenie  
w sprzęt sportowy. 

97 200,00 

P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów  
i nauczycieli gimnazjum. 
Lokalizacja – PG nr 21, ul. Balonowa 1. 

103 800,00 
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Opis - Obecnie pracownia komputerowa wyposaŜona jest w 17 stanowisk, które nie 
spełniają ciągle rosnących wymagań, co uniemoŜliwia prowadzenie lekcji  
i dodatkowych zajęć na właściwym poziomie. W dobie powszechnego dostępu  
do Internetu i komputera za szczególnie cenne w procesie edukacji uwaŜamy 
zastosowanie narzędzi TIK połączonych z innymi, bardziej tradycyjnymi, metodami 
aktywizującymi. Zaplecze sali informatycznej wymaga generalnego remontu.  
W pomieszczeniu znajdują się stare szafki, krzesła oraz stoły. 

P0040 BliŜej świata, bliŜej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w. 
Lokalizacja – PG nr 21  ul. Balonowa 1. 
Opis - Projekt nasz zakłada utworzenie pracowni przedmiotów przyrodniczych  
na miarę XXI wieku. Chcielibyśmy doposaŜyć i unowocześnić istniejące w naszej 
szkole pracownie fizyczną, chemiczną i geograficzną. Zakupić pomoce 
dydaktyczne, ale przede wszystkim przeprowadzić remonty w salach lekcyjnych  
i zapleczach. Nowoczesne wyposaŜenie oraz wyremontowane wnętrza sal pozwolą 
młodzieŜy zgłębiać tajemnice świata i otaczającej materii w odpowiednich 
warunkach. 

168 900,00 

P0041 MontaŜ urządzeń do gry w koszykówkę w sali gimnastycznej SP nr 11. 
Lokalizacja – SP nr 11, ul. Hufcowa 20a. 
Opis - Zakup wraz z montaŜem nowoczesnych koszy do koszykówki, które 
wyposaŜone są w mechanizm do regulacji wysokości wraz z montaŜem oraz zakup 
tablicy wyników wraz z zegarem niezbędny do rozgrywania meczy w koszykówkę. 

19 000,00 

P0042 Bezpieczne podłogi dla uczniów SP nr 11 - wymiana podłóg na holach w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. 
Lokalizacja – SP nr 11, ul. Hufcowa 20a. 
Opis - DemontaŜ starego i montaŜ nowego bezpiecznego podłoŜa na holach 
pierwszego i drugiego piętra budynku SP Nr 11. 

115 000,00 

P0043 MontaŜ lampy ulicznej na ul. Grenadierów 25. 
Lokalizacja - ul. Grenadierów 25. 
Opis - Zainstalowanie lampy ulicznej na istniejącym slupie energetycznym. 

1 800,00 

P0044 MontaŜ 2 lamp ulicznych na ul. Grenadierów nr 9 i 25. 
Lokalizacja - ul. Grenadierów 9 i 25. 
Opis - Zainstalowanie 2 lamp ulicznych na ul. Grenadierów. 

3 600,00 

P0045 Oświetlenie ul. Grenadierów. 
Lokalizacja - ul. Grenadierów , obszar P-9. 
Opis - Umieszczenie lamp na 7 słupach energetycznych. 

28 000,00 

P0046 Rolkami w Parku  im. J. Piłsudskiego. 
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego , al. Generała Gustawa Orlicz- Dreszera, 
główna alejka południowej części parku pomiędzy Aquaparkiem Fala  
a ul. Krzemieniecką. 
Opis - Modernizacja głównych alejek Parku im. Józefa Piłsudskiego  
z dostosowaniem ich do poruszania się na rolkach i rowerach. 

2 620 000,00 

P0047 Ocieplenie i odnowienie elewacji budynku PM nr 152. 
Lokalizacja - PM nr 152, ul. Retkińska 78. 
Opis - Wykonanie ocieplenia ścian budynku, naprawa wsypów piwnicznych, 
wymiana 3 okien, połoŜenie tynków strukturalnych i Ŝywicznych, malowanie 
elewacji, odtworzenie terenów zielonych (trawniki, drzewa i krzewy). 

323 500,00 

P0048 Remont tarasów i ciągów komunikacyjnych PM nr 152. 
Lokalizacja – PM nr 152, ul. Retkińska 78. 
Opis - Zadanie obejmować będzie następujące działania: a) remont tarasów budynku 
przedszkola b)remont ciągów komunikacyjnych ( wyjścia ewakuacyjne budynku 
przedszkola oraz ciągi piesze na terenie ogrodu przedszkolnego); c) odtworzenie 
terenów zielonych wokół tarasów i ciągów pieszych. 

127 500,00 

P0049 Remont ulicy Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Maratońskiej. 
Lokalizacja – Ul. Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Maratońskiej.  
Opis - Wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni oraz chodników (ciągów pieszo-
rowerowych) na ul. Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Maratońskiej. Odtworzenie istniejących miejsc parkingowych  
oraz zabezpieczenie zieleni np. poprzez zastosowanie separatorów przed "dzikim" 

2 988 900,00 
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parkowaniem samochodów. 
P0050 Utwardzenie terenu wokół pomnika ku czci Bartosza Głowackiego 

zlokalizowanego u zbiegu ul.  Retkińskiej i Florecistów. 
Lokalizacja - działka nr 80/161, obręb P-26, w bezpośrednim sąsiedztwie 
skrzyŜowania ulic: Retkińskiej i Florecistów. 
Opis - Zadanie polega na utwardzeniu kostką brukową terenu o powierzchni  
ok. 250 m² wokół pomnika ku czci Bartosza Głowackiego zlokalizowanego u zbiegu 
ulic Retkińskiej i Florecistów. 

6 000,00 

P0051 Remont chodnika wzdłuŜ ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta) od ul. Pienistej 
w stronę ul.  Maratońskiej. 
Lokalizacja - chodnik wzdłuŜ ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta) na odcinku  
od ul. Pienistej do Sztormowej - działka nr 91/3, obręb P-33. 
Opis - Remont chodnika wzdłuŜ ul.  Obywatelskiej (strona nieparzysta) na odcinku 
od ul. Pienistej w stronę ul. Maratońskiej z dostosowaniem do wymagań 
wynikających z § 44 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.1999.43.430) 

165 000,00 

P0052 Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej  
do al. Bandurskiego. 
Lokalizacja – ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej  
do al. Bandurskiego. 
Opis - Wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędna przebudowa infrastruktury 
podziemnej (instalacje: wodno-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza, 
telekomunikacyjna, inna- według potrzeb), przebudowa lub budowa kanalizacji 
deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w miejsce obecnej z trylinki 
oraz płyt jumbo, ułoŜenie nowych chodników z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych). 

1 731 348,00 

P0053 Remont chodnika wzdłuŜ ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta)  
od ul. Maratońskiej do ul. Wileńskiej (w stronę Castoramy). 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuŜ ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta) między 
przejazdami kolejowymi, tj. między ul. Maratońską, a ul. Wileńską i dalej do końca 
działki miejskiej w stronę torów oraz Castoramy - działki nr 1/1 i 1/6 w obrębie 
geodezyjnym P-36. 
Opis - Remont chodnika wzdłuŜ ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta) między 
przejazdami kolejowymi, tj. od ulicy Maratońskiej do ul. Wileńskiej i dalej do końca 
działki miejskiej w stronę torów oraz Castoramy z dostosowaniem do wymagań 
wynikających z § 44 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r.  

208 000,00 

P0054 Boisko wielofunkcyjne typu Orlik. 
Lokalizacja – SP nr 46, ul. świrki 11/13 działka nr 21/1, obręb P-30. 
Opis - Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych (piłkarskie  
oraz wielofunkcyjne) oraz bieŜni. Zagospodarowanie terenu: boisko do piłki noŜnej, 
siatkowej, koszykówki i innych gier zespołowych, bieŜnia, budynek gospodarczy - 
przechowalnia sprzętu, szatnia, sanitariaty, oświetlenie, ogrodzenie i monitoring 
obiektu, ławki dla widzów. 

1 568 000,00 

P0055 Zielone Smulsko - skwer między ulicami Gimnastyczną i Hippiczną. 
Lokalizacja - działki nr 14/26, 15/25 obręb P-23. 
Opis - Zadanie dotyczy zagospodarowania przestrzeni miedzy ulicami 
Gimnastyczną i Hippiczna poprzez stworzenie skweru z alejami spacerowymi.  
Na tym terenie zostałby wykonany trawnik, na którym zostałyby zasadzone krzewy  
i drzewa. Skwer będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców, w którym 
będzie moŜna odpocząć wśród zieleni. 

396 447,00 

P0056 Zakup wyposaŜenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu 
Dziennego Pobytu. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu , ul. 1 Maja 24/26. 
Opis - WyposaŜenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26 w sprzęt 
kuchenny, meble do świetlicy, sprzęt audiowizualny, meble biurowe, szafy  
dla personelu. 

22 150,00 

P0057 Remont i modernizacja dojazdu do szkół i parkingu przy SP nr 44 i PG nr 22. 
Lokalizacja – SP nr 44,  ul. Kusocińskiego 100, PG nr 22,  ul. Kusocińskiego 100. 

513 400,00 
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Opis - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowa chodnika, 
parkingu dla samochodów osobowych, zmodernizowanie parkingu rowerowego, 
zainstalowanie monitoringu. 

P0058 Budowa parkingu dla mieszkańców ulic Wyszyńskiego 1, Rajdowa 1, 3 oraz 5. 
Lokalizacja - działki: nr 595/95 obręb P-27, nr 69/13 obręb P-26, nr 60/12 obręb  
P-26, nr 595/23 obręb P-27. 
Opis - Budowa parkingu dla mieszkańców bloków usytuowanych przy ulicach 
Wyszyńskiego 1 oraz Rajdowa 1, 3 i 5. 

420 000,00 

P0059 Ogólnodostępny teren rekreacyjno-sportowy przy SP nr 41.  
Lokalizacja – SP nr 41, ul. Rajdowa 18, działka nr 47/18 obręb P-26. 
Opis - Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu. Wykonanie i wyposaŜenie 
wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. 
Uporządkowanie terenu, utworzenie zielonej części wypoczynkowej wraz  
z wyposaŜeniem w ławki, kosze na śmieci. Wykonanie utwardzonej drogi 
dojazdowej do obiektów sportowo-rekreacyjnych i wytyczenie ścieŜek dla rowerów, 
pieszych i samochodów oraz wyposaŜenie boiska w stojaki dla rowerów. 

971 000,00 

P0061 Nasze marzenie to ogrodzenie - przebudowa i modernizacja ogrodzenia terenu 
SP nr 91. 
Lokalizacja - SP nr 91, ul. Kasprzaka 45. 
Opis - Nasza propozycja to modernizacja ogrodzenia terenu szkoły na bazie 
istniejącej podmurówki z wymianą wszystkich przęseł ogrodowych, 2 bram i furtek. 
Dodatkowo proponujemy utworzenie ogrodzenia od strony ul. Kasprzaka wzdłuŜ 
tarasu przy głównym wejściu do budynku. Modernizacja ma na celu oddzielenie 
terenu szkoły od ogólnie dostępnego chodnika dla pieszych wzdłuŜ bardzo ruchliwej 
jezdni i wyeliminowanie moŜliwości parkowania samochodów pod oknami klas 
lekcyjnych przez okolicznych mieszkańców. 

120 000,00 

P0062 Kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej. 
Lokalizacja - teren przylegający do XVIII LO i MłodzieŜowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 3. 
Opis - Celem zadania jest stworzenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego, 
przeznaczonego głównie dla społeczności lokalnej dzielnicy Polesie, ale takŜe 
pozostałych mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie słuŜyć będzie mieszkańcom  
w kaŜdym wieku (od przedszkolaka do emeryta). W tym celu teren zostanie 
zmodernizowany i wyposaŜony w adekwatne sprzęty, jak równieŜ odpowiednio 
zabezpieczony. 

667 000,00 

P0064 Bezpłatna, ogólnodostępna sieć bezprzewodowego Internetu Wi-Fi na terenie 
Parku im. ks. bp. Michała Klepacza przy kampusie Politechniki Łódzkiej. 
Lokalizacja - Park im. ks. bp. Michała Klepacza. 
Opis - Zadanie dotyczy utworzenia bezpłatnej sieci ogólnodostępnego 
bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi) na obszarze Parku im. ks. bp. M. Klepacza. 

18 700,00 

P0065 Remont kładki dla pieszych nad al. Politechniki (na wysokości Hali Sportowej). 
Lokalizacja - kładka znajduje się nad Al. Politechniki, na wysokości numeru 3. 
Opis - Zadanie obejmuje remont kładki dla pieszych, znajdującej się nad  
al. Politechniki, na wysokości numeru 3 po stronie zachodniej (Parku im. Klepacza) 
oraz Hali Sportowej po stronie wschodniej. Remont ten będzie obejmował 
wzmocnienie konstrukcji kładki, naprawę stopni schodów, naprawę niezbędnych 
elementów, wymianę nawierzchni, malowanie konstrukcji. 

300 000,00 

P0066 Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą podmurówki ze słupkami i przęsłami 
oraz wymiana furtki przy PM nr 165, ul. Hufcowa 14. 
Lokalizacja - PM nr 165, ul. Hufcowa 14. 
Opis - Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą podmurówki ze słupkami i przęsłami 
oraz wymianą furtki. 

132 000,00 

P0067 Wykonanie prac remontowych w części budynku przy ul. Olimpijskiej 9 
uŜytkowanej przez Hufiec Łódź-Polesie. 
Lokalizacja - budynek przy ul. Olimpijskiej 9. 
Opis - Przedstawione zadanie zawiera wykonanie niezbędnych prac remontowych 
(urządzenie łazienki i sanitariatów, wymiana okien i grzejników), które umoŜliwi ą 
wykorzystywanie wskazanej części budynku zgodnie z przeznaczeniem i pełnią 
moŜliwości. Wykonane prace pozwolą zakończyć remont tej części budynku  
i uczynią to miejsce przyjaznym dla uŜytkowników. 

133 500,00 



48 
 

P0068 Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „Sport strefa 21” w XXI LO. 
Lokalizacja - XXI LO, ul. Kopernika 2. 
Opis - Boisko XXI LO jest bardzo zniszczone, nie remontowane od początku 
istnienia szkoły. Zniszczona nawierzchnia, otoczenie odrapanych murów i wysokie 
drzewa - to obraz boiska szkoły w centrum Łodzi. Trzeba wyremontować boisko, 
nadać mu charakter obiektu sportowego i stworzyć warunki dom promowania 
zdrowego stylu Ŝycia oraz umoŜliwi ć realizację podstawy programowej z wf-u. 

1 177 700,00 

P0069 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych – 
ciągów komunikacyjnych w śłobku nr 20. 
Lokalizacja - śłobek nr 20, ul. Wioślarska 27. 
Opis - Wymiana starego, dziurawego, w wielu miejscach chwiejącego się 
ogrodzenia oraz naprawa (wymiana) popękanych, nierównych, z wieloma ubytkami 
płyt chodnikowych. 

50 000,00 

P0070 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych – 
ciągów komunikacyjnych w śłobku nr 10. 
Lokalizacja - śłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76. 
Opis - Wymiana starego, uszkodzonego w wielu miejscach chwiejącego się 
ogrodzenia oraz naprawa (wymiana) popękanych, nierównych, z wieloma ubytkami 
płyt chodnikowych i nawierzchni (trylinki). 

200 000,00 

P0071 Stare Polesie - integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnością ruchową. 
Lokalizacja - SP nr 26, ul. Pogonowskiego 27/29. 
Opis - Centrum Łodzi nie jest miejscem przyjaznym dla dzieci  
z niepełnosprawnością ruchową. pora to zmienić. Dostosujmy SP nr 26 z ulicy 
Pogonowskiego do ich potrzeb: wybudujmy windę, dostosujmy schody  
i pomieszczenia. Włączmy dzieci na wózkach do społeczności Starego Polesia. 
Dajmy im szansę, dajmy szansę sobie. 

681 000,00 

P0072 Budowa placu zabaw na osiedlu Koziny. Lokalizacja al. Włókniarzy 192/194. 
działka 98/8. 
Lokalizacja - działka nr 98/8, obręb P-7. 
Opis - Zadanie polega na ponownym zaadaptowaniu (obecnie nieuŜyteczna, 
zdewastowana piaskownica) i odnowieniu ww. terenu poprzez budowę  
i wyposaŜenie średniej wielkości placu zabaw dla dzieci w urządzenia do zabawy 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą: ogrodzenie z furtką, ławki, kosze na śmieci 
ścieŜki dojścia. 

200 000,00 

P0073 Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyŜowaniu ulic 6 Sierpnia i Pogonowskiego. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ulic 6 Sierpnia i Pogonowskiego. 
Opis - Ulica Pogonowskiego na odcinku skrzyŜowania z ul.  6 Sierpnia jest bardzo 
szeroka i zachęca do rozwijania duŜych prędkości. Jednocześnie sprawia błędne 
wraŜenia ulicy z pierwszeństwem, co bardzo często prowadzi do powaŜnych 
wypadków. Zadanie polega na zwiększeniu bezpieczeństwa na tym skrzyŜowaniu 
poprzez przebudowę i wprowadzenie lepszego oświetlenia. 

150 000,00  

P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek. 
Lokalizacja - Obszar południowej części lasu Lublinek sąsiadującej z portem 
lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi. 
Opis - W ramach zadania planowane jest wykonanie nowych elementów 
zagospodarowania rekreacyjnego (ławki i kosze na śmieci) wraz z ich 
posadowieniem w gruncie jak równieŜ likwidacja starych i zniszczonych ławokłód  
i koszy w bezpośredniej bliskości. 

15 000,00 

P0076 ŚcieŜka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek. 
Lokalizacja - Obszar kompleksu leśnego oraz Parku Leśnego Lublinek. 
Opis - W ramach zadania planowane jest wykonanie ścieŜki przyrodniczo-leśnej 
(edukacyjnej) wiodącej przez najciekawsze fragmenty lasu oraz Parku Leśnego. 

75 000,00 

P0077 Wymiana starego ogrodzenia, remont tarasów zewnętrznych i ciągów 
komunikacyjnych w śłobku nr 21. 
Lokalizacja - śłobek nr 21, ul. Marusarzówny 9. 
Opis - Wymiana starego ogrodzenia na ogrodzenie systemowe; tarasy zewnętrzne - 
rozebranie rozwarstwionego betonu wraz z łuszczącymi się płytkami, wykonanie 
nowego tarasu z kostki brukowej; zerwanie nawierzchni popękanych i zapadniętych 
płyt chodnikowych, połoŜenie po wstępnym korytowaniu kostki brukowej. 

90 000,00 
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P0078 Nowoczesna i śliczna sala gimnastyczna – remont sali gimnastycznej  
w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26. 
Opis - Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej o wymiarach  
17,95 m x 8,85 m x 5,47 m. Remont obejmuje wyrównanie i malowanie ścian  
oraz sufitu. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, wymianę parkietu, 
wymianę stolarki okiennej (świetliki) i drzwiowej oraz wyposaŜenie sali w sprzęt  
i urządzenia sportowe. 

224 300,00 

P0079 Bezpieczna Rowerowa Szkoła- realizacja zajęć pozalekcyjnych wychowania 
komunikacyjnego w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26, Miasteczko Ruchu Drogowego,  
ul. Parkowa 1. 
Opis - Zajęcia wychowania komunikacyjnego będą miały formę pozalekcyjną  
dla grupy 30 uczniów gimnazjum. W trakcie zajęć będą realizowane zadania  
z zakresu teorii i praktyki ruchu drogowego oraz zagadnień związanych  
z bezpieczeństwem uŜytkowników dróg. 

69 000,00  

P0080 Remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26. 
Opis - Przedmiotem projektu jest remont zaplecza sanitarnego przy sali 
gimnastycznej. montaŜ umywalki, kabiny natryskowej. Zakup i montaŜ baterii 
umywalkowej i natryskowej. MontaŜ nowych drzwi, połoŜenie tynków, gładzi  
i glazury. Prace murarskie oraz naprawa posadzki lastriko ze szlifowaniem  
i impregnacją. 

28 280,00 

P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26. 
Opis - Przedmiotem projektu jest stworzenie stylowego wnętrza, w którym zostaną 
zgromadzone eksponaty związane z gen. Józefem Wybickim i hymnem narodowym. 
Realizacja projektu ma na celu wzbogacenie moŜliwości realizacji wychowania 
patriotycznego w szkole oraz budzenie poczucia dumy narodowej w młodym 
pokoleniu Polaków. Sala Patrona jest jednym z waŜniejszych pomieszczeń szkoły. 

15 000,00 

P0082 Laboratorium j ęzykowe „Listen & Talk” w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26. 
Opis - Przedmiotem projektu jest utworzenie nowoczesnej elektronicznej pracowni 
językowej w PG nr 24 poprzez dostosowanie i wyposaŜenie sali lekcyjnej w sprzęt 
audiowizualny i multimedialny oraz odpowiednie meble. Sala dostosowana do 
wymogów audio pomieści profesjonalne laboratorium językowe na 16 stanowisk 
uczniowskich z jednostką sterowaną komputerowo. 

33 300,00 

P0083 Remont zaplecza sanitarno-socjalnego przy sali gimnastycznej SP nr 6. 
Lokalizacja - SP nr 6, ul. Kusocińskiego 116. 
Opis - Zaplecze sanitarno-socjalne sali gimnastycznej wymaga generalnego 
remontu. Powtarzające się usterki stanowią zagroŜenie dla zdrowia ludzi.  
Na ścianach pomieszczeń pojawia się grzyb, wylewki podłóg są popękane, w kilku 
oprawach Ŝarówek nie ma napięcia, okna i dach przeciekają, instalacja 
wodnokanalizacyjne jest nieszczelna. W pomieszczeniach panuje nieprzyjemny 
zapach, ograniczona jest funkcjonalność obiektu. 

644 000,00 

P0084 Remont i modernizacja sali gimnastycznej kompleksu sportowego w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 2. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 , ul. Karolewska 30/34. 
Opis - Celem zadania jest poprawa bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci, 
młodzieŜy oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez wykonanie 
niezbędnego remontu i modernizacji zniszczonej sali gimnastycznej - kluczowego 
elementu kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, 
zadanie dotyczy edukacji, kultury fizycznej, utrzymania obiektów uŜyteczności 
publicznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych 

366 403,18 

P0085 Chodnik przed SP nr 44 oraz powierzchnia patio wraz z murkami. 
Lokalizacja - SP nr 44, ul. Kusocińskiego 100. 
Opis - Chodnik przed szkoła jest fragmentem ciągu komunikacyjnego osiedla 
Retkinia-Północ. Powstał w 1987 r. W trakcie budowy Orlika i Placu Zabaw płyty 
popękały. Zniszczone płyty i zapadliska mogą być przyczyną wypadków. Patio 
szkolne uległo zniszczeniu w trakcie uŜytkowania i oddziaływania warunków 

1 029 073,00 
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atmosferycznych. Patio nie nadaje się do uŜytkowania, zagraŜa bezpieczeństwu. 
P0086 Zadbany budynek i otoczenie Przedszkola Publicznego przy ul. Przełajowej 5. 

Lokalizacja - Publiczne Przedszkole Sezamkowo, ul. Przełajowa 5. 
Opis - W centrum Retkini, wśród kolorowych budynków straszy wyglądem budynek 
Przedszkola Publicznego. Olbrzymim nakładem pracy i finansów przywrócony  
do pierwotnej funkcji w 2012 r. jest wizytówką edukacyjną Łodzi. Mamy tu ponad 
130 dzieci, takŜe niepełnosprawnych. Elewacja pochodzi z roku 1977, ma dziury, 
ubytki, zacieki i plamy grzybów. Okna wymieniliśmy, dach naprawiliśmy. Brakuje 
funduszy na resztę. Plac zabaw, taras, placyk - wejście główne. Rynny pochodzą  
z 1977 r., są dziurawe. 

377 500,00 

P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini. 
Lokalizacja - chodnik wzdłuŜ ul. Konstantynowskiej. 
Opis – Projekt zakłada budowę chodnika biegnącego wzdłuŜ ul. Konstantynowskiej, 
łączącego ciągi piesze Parku na Zdrowiu oraz poligonu na Brusie. 

84 000,00 

P0089 Budowa i wyposaŜenie placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat na terenie 
PM nr 174 na ul. Kusocińskiego 122a. 
Lokalizacja - PM nr 174, ul. Kusocińskiego 122a. 
Opis - W ramach zadania wykonany zostanie wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci 
w wieku przedszkolnym wyposaŜony w urządzenia dostosowane do ich potrzeb 
psychoruchowych, altankę oraz tablice do zajęć edukacyjnych. Zostanie on 
wyłoŜony nawierzchnią syntetyczną zapewniającą bezpieczeństwo dzieciom. Całość 
projektu zostanie uzupełniona o system monitoringu zwiększający bezpieczeństwo 
dzieci zabezpieczający infrastrukturę. 

159 000,00 

P0090 Remont i modernizacja tarasów na terenie PM nr 174 na ul. Kusocińskiego 
122a. 
Lokalizacja - PM nr 174, ul. Kusocińskiego 122a. 
Opis - W ramach zadania zostaną wyremontowane tarasy przylegające do budynku 
przedszkola słuŜące jako miejsce zabaw, droga ewakuacyjna oraz schody. W ramach 
remontu zostaną rozebrane zniszczone tarasy, pozostałości po murkach oraz 
wykonany zostanie nowy taras zapewniający bezpieczeństwo dzieciom i innym 
uŜytkownikom. Całość projektu zostanie uzupełniona o system monitorujący, 
zabezpieczający wyremontowany obiekt. 

120 000,00 

P0091 Modernizacja drogi - Latawcowej i Pilotów. 
Lokalizacja - ul. Latawcowa, ul. Pilotów. 
Opis – Ul. Latawcowa jest częściowo utwardzona destruktem, ul. Pilotów jest 
pokryta nakładką bitumiczną. Zadanie obejmuje wylanie nakładki  
na ul. Latawcowej, a na ul. Pilotów połoŜenie nowej nakładki bitumicznej. 

512 000,00 

P0092 Wykonanie termoizolacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej 
Schroniska dla Bezdomnych MęŜczyzn. 
Lokalizacja - Schronisko dla Bezdomnych MęŜczyzn w Łodzi, ul. Nowe Sady 17. 
Opis - Ocieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej. 

168 000,00 

P0094 Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Popiełuszki (od strony 
zachodniej). 
Lokalizacja - ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego a ul. Maratońską. 
Opis - Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Popiełuszki, po stronie 
zachodniej, w śladzie istniejącego tam starego, asfaltowego chodnika 

1 208 000,00 

P0095 Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej wzdłuŜ północnej nitki ul. Maratońskiej  
( między ul. Popiełuszki a ul. Armii Krajowej). 
Lokalizacja - północna nitka ul. Maratońskiej na odcinku pomiędzy ul. Popiełuszki  
a ul. Armii Krajowej. 
Opis - Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej wzdłuŜ północnej nitki  
ul. Maratońskiej, na odcinku pomiędzy ul. Popiełuszki a ul. Armii Krajowej,  
w śladzie istniejącego tam asfaltowego chodnika. Połączenie ścieŜki rowerowej  
ze ścieŜką na ul. Popiełuszki. 

1 987 000,00 

P0096 Poprawa bezpieczeństwa osób i ochrona zasobów przyrody w uroczysku leśnym 
Lublinem. 
Lokalizacja - Tereny leśne uroczyska Lublinek oraz obszar Parku Leśnego Lublinek. 
Opis - Zwiększenie ilości i częstotliwości umundurowanych patroli StraŜy Miejskiej 
ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie uroczyska 
leśnego Lublinek oraz znajdujących się tam zasobów przyrody. 

44 350,00 
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P0097 Adaptacja i wyposaŜenie sali w sprzęt audiowizualny na potrzeby młodzieŜy  
i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. 
Lokalizacja - XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116. 
Opis - Wykonanie adaptacyjnego remontu sali, niezbędnego do utworzenia 
pomieszczenia o charakterze audiowizualnym. Zakup i instalacja sprzętu 
nagłaśniającego, rzutników, ekranu, tablicy informacyjnej. Dostosowanie 
oświetlenia do potrzeb. WyposaŜenie sali w niezbędne meble (krzesła, pulpity, 
biurka) a takŜe specjalistyczne krzesła dla uczniów niepełnosprawnych z klas 
integracyjnych. 

238 900,00 

P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i p romocji zdrowia. 
Lokalizacja - ZOZ Łódź-Polesie Przychodnia nr 39, ul. Maratońska 71. 
Opis - Stworzenie centrum edukacji prozdrowotnej o profilu profilaktycznym  
dla mieszkańców dzielnicy Polesie z moŜliwością rozbudowy w przyszłości  
o kolejne obszary (miast, gminy ościenne). 

76 400,00 

P0099 WdroŜenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie  
oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów. 
Lokalizacja - Administracja ZOZ Łódź-Polesie oraz przychodnie w 11 
lokalizacjach. 
Opis - Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji  
oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej. 

570 000,00 

P0100 DoposaŜenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej 
dbać o nasze zdrowie. 
Lokalizacja - Przychodnie ZOZ Łódź-Polesie "Zdrowe Polesie". 
Opis - WyposaŜenie przychodni ZOZ Łódź-Polesie w urządzenia konieczne  
przy prowadzeniu profilaktyki mieszkańców miasta oraz w profesjonalny sprzęt 
medyczny wykorzystywany przez lekarzy i pielęgniarki Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w badaniach podstawowych. 

110 400,00 

P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umoŜliwienie 
mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych 
godzinowo. 
Lokalizacja - Osiedle Polesie. 
Opis - Na osiedlu Łódź-Polesie przeprowadzimy akcję informacyjną, podczas której 
mieszkańcy osiedla dowiedzą się wszystkiego na temat Osiedlowego Banku Czasu 
Łódź-Polesie, będziemy takŜe przyjmować zgłoszenia chętnych do uczestnictwa, 
którym udzielimy wsparcia w lokalnym nagłośnieniu i uruchomieniu inicjatywy  
w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz dostarczymy odpowiednią liczbę pakietów 
startowych dla uczestników Osiedlowego Banku Czasu Łódź-Polesie. 

85 000,00 

P0102 PG nr 20 -budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. 
Lokalizacja - PG nr 20, ul. Olimpijska 9. 
Opis - Zadanie będzie polegało na budowie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego 
o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (w miejsce istniejącego boiska 
asfaltowego) o wymiarach 22 x 42 m wraz z bramkami, koszami do piłki 
koszykowej i piłkochwytami oraz placu zabaw o pow. około 230 m². 

815 000,00 

P0103 Plac zabaw dla małych i trochę większych. 
Lokalizacja - działka nr 310/47, obręb P-24, osiedle Retkinia-Południe. 
Opis - Plac zabaw przyjazny rodzinie z małymi dziećmi, włączając dzieci około 
pierwszego roku Ŝycia. Bezpieczne, komfortowe miejsce odpoczynku i zabawy  
dla całych rodzin. 

618 542,40 

P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 -123. 
Lokalizacja - ul. Retkińska pomiędzy numerami 115-123. 
Opis - Nowo wybudowane przejście dla pieszych przez ul. Retkińską na wysokości 
nr 115-123, stworzy wszystkim mieszkańcom okolicznych bloków bezpieczne 
warunki do przechodzenia przez ulicę, w miejscu szczególnie niebezpiecznym. 

17 190,00  

P0105 Retkińska Hala Sportowo-Widowiskowa. 
Lokalizacja - działka nr 307/26, obręb P-24.  
Opis - Retkińska Hala Sportowo-Widowiskowa to obiekt nie tylko dla dzieci  
i młodzieŜy, ale takŜe dla dorosłych - wszystkich mieszkańców dzielnicy Polesie, to 
obiekt, który łączy w sobie funkcjonalność areny sportowej i widowiskowej, gdzie 
kaŜdy będzie mógł zagospodarować swój wolny czas. Hala przystosowana będzie  
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2 437 000,00 
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P0106 Bawmy się bezpiecznie – budowa placu zabaw dla dzieci i placu dla młodzieŜy 
na Zdrowiu. 
Lokalizacja - działka nr 314/33, obręb P-15. 
Opis - Zadanie polega na stworzeniu w osiedlu Zdrowie placu zabaw dla dzieci  
i placu dla młodzieŜy, na których znalazłyby się ich podstawowe elementy - 
huśtawki, zjeŜdŜalnie, kiwaki itp., tablica do gry w piłkę koszykową, podstawowe 
elementy skateparku. 

800 000,00 

P0107 Wykonanie nowej nawierzchni ul. Ptasiej.  
Lokalizacja - ul. Ptasia ( pomiędzy ul. Proletariacką a al. Jana Pawła II). 
Opis - Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawęŜnikami  
na całej długości ulicy Ptasiej. 

177 000,00 

P0109 Budowa ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej do bulderingu w budynku 
przy ul. Olimpijskiej 9. 
Lokalizacja – PG nr 20 przy ul. Olimpijskiej 9. 
Opis - Zadanie obejmuje wybudowanie ogólnodostępnej, sztucznej ścianki 
wspinaczkowej do bulderingu wraz z pełnym zapleczem sportowym i sanitarnym  
w budynku przy ul. Olimpijskiej 9. Sama konstrukcja ścianki zajmowałaby 
przestrzeń ok. 65 m² i stwarzała dogodne warunki bądź to do indywidualnych 
treningów, bądź zorganizowanych zajęć dla kilkunastu osób. 

191 000,00 

P0110 Budowa boiska do gry w piłkę noŜną na terenie ul Minerskiej.  
Lokalizacja - ul Minerska, działka nr 315/2, obręb P-19. 
Opis - Budowa boiska do gry w piłkę noŜną ze sztuczną nawierzchnią o łącznej 
powierzchni 8165 m², składającego się z płyty głównej (6825m²) oraz dodatkowych 
wybiegów dla zawodników (1340 m²) oraz organizacja szkolenia dzieci i młodzieŜy 
i turniejów piłki noŜnej dla mieszkańców Łodzi. 

2 041 350,00 

P0111 Cyfrowa szkoła – utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w SP nr 19 
przy ul. Balonowej 1. 
Lokalizacja - SP nr 19, ul. Balonowa 1. 
Opis - Utworzenie pracowni komputerowej słuŜącej kreowaniu i rozwojowi 
umiejętności informatycznych u uczniów klas 1-6 w ramach zajęć obowiązkowych  
i zajęć dodatkowych z informatyki. Zadanie polega na zakupie 25 sztuk zestawów 
komputerowych do sali szkolnej przeznaczonej dla potrzeb tego zadania. 

50 000,00 

P0112 Budowa siłowni zewnętrznej przy SP 19 przy ul. Balonowej 1. 
Lokalizacja - SP nr 19, ul. Balonowa 1. 
Opis - Zadanie polega na budowie siłowni zewnętrznej słuŜącej popularyzacji sportu 
i aktywnego wypoczynku wśród dzieci i mlodzieŜy - uczniów SP nr 19. Siłownia 
umoŜliwi uatrakcyjnienie oferty zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego  
oraz stworzy warunki dla dzieci i młodzieŜy do aktywnego spędzania czasu  
po zajęciach szkolnych. 

50 000,00 

P0113 Budowa chodnika w ul. śuŜlowej. 
Lokalizacja - ul. śuŜlowa ( od ul. Kolarskiej do ul. Pływackiej). 
Opis - Zadanie polega na budowie chodnika w ulicy śuŜlowej  na odcinku  
od ul. Kolarskiej do ul. Pływackiej, przy czym na odcinku od ul. Kolarskiej  
do ul. Gimnastycznej chodnik winien być połoŜony po stronie północnej  
ul. śuŜlowej, zaś na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Pływackiej po stronie 
południowej ul. śuŜlowej. Chodnik powinien być wybudowany zgodnie z projektem 
technicznym, którego przygotowanie sfinansowała Rada Osiedla Retkinia Zachód-
Smulsko, według obowiązujących standardów budowy tego rodzaju obiektów. 
Chodnik ten stanowi waŜne uzupełnienie infrastruktury komunikacyjnej na Osiedlu. 

301 000,00 

P0114 Rozproszmy ciemności – doświetlenie kwartału osiedla Smulsko  
(ulice: Slalomowa, Bobslejowa, Bojerowa). 
Lokalizacja - kwartał osiedla Smulsko ograniczony ulicami: Smulską, Kolarską, 
śuŜlową, Gimnastyczną. 
Opis - Zadanie polega na montaŜu oświetlenia wzdłuŜ ulic: Slalomowej, 
Bobslejowej, Bojerowej w kwartale osiedla Smulsko ograniczonym ulicami: 
Smulską, Kolarską, śuŜlową i Gimnastyczną. Oświetlenie powinno być wykonane 
zgodnie ze standardami budowy tego typu obiektów, określonymi w projekcie 
technicznym tego zadania (sfinansowanym ze środków Rady Osiedla Retkinia 
Zachód-Smulsko) oraz regulacjach obowiązujących na terenie Miasta Łodzi). 
 

162 500,00 
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P0115 Sportowe Smulsko II – budowa siłowni i centrum fitness na świeŜym powietrzu. 
Lokalizacja - kwartał ulic: śuŜlowa, Gimnastyczna, ŁyŜwiarska, Pływacka, działki 
nr 362/183, 362/189 obręb P-23. 
Opis - Zadanie polega na budowie siłowni zewnętrznej oraz centrum Fitness  
na osiedlu Smulsko w Łodzi w rejonie ulic śuŜlowa, Gimnastyczna, ŁyŜwiarska, 
Pływacka. Zadanie stanowi kontynuację projektu stworzenia centrum sportu  
i rekreacji na osiedlu Smulsko. Jest uzupełnieniem dwóch projektów realizowanych 
aktualnie w ramach I edycji BudŜetu Obywatelskiego, tj. placu zabaw dla dzieci 
oraz boiska wielofunkcyjnego, zlokalizowanych w tym samym kwartale osiedla. 

50 000,00 

P0116 Budowa chodnika w ul. Oszczepowej.  
Lokalizacja - północna strona ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Gimnastycznej  
do ul. Kolarskiej. 
Opis - Zadanie polega na budowie chodnika po północnej stronie ul. Oszczepowej 
na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej. Chodnik powinien być 
wybudowany zgodnie z projektem technicznym, którego przygotowanie 
sfinansowała Rada Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, według obowiązujących 
standardów budowy tego rodzaju obiektów. Chodnik ten stanowi waŜne 
uzupełnienie infrastruktury komunikacyjnej na Osiedlu. 

170 000,00 

P0119 Klub Miło śników Zdrowia. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Minerska 1/3, Park  
im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu. 
Opis - Klub Miłośników Zdrowia to miejsce, gdzie mieszkańcy Polesia będą mogli 
realizować swoje sportowe i prozdrowotne zainteresowania oraz aktywnie spędzać 
wolny czas. ZSO nr 7 organizowałoby cykliczne, bezpłatne zajęcia sportowe  
(m.in. karate, piłka noŜna, aerobik, tenis ziemny) seminaria popularnonaukowe  
nt. zdrowego stylu Ŝycia i rodzinne imprezy okolicznościowe. 

191 000,00 

P0120 Przestrzenie Aktywnych Pokoleń. 
Lokalizacja - przestrzeń ograniczona ulicami: Wileńską, Joanny śubrowej, Cypriana 
Norwida. 
Opis - Przestrzeń do aktywnej integracji i rekreacji w pobliŜu miejsca zamieszkania 
oraz bezpieczne monitorowanie miejsca wypoczynku. Rewitalizacja zieleni niskiej 
do świetności sprzed lat, którą wspominają mieszkający tu seniorzy, odnowienie 
rozjeŜdŜonych bądź zniszczonych nawierzchni ścieŜek i chodników wśród bloków 
oraz przywrócenie Ŝycia do zacisznej alejki łączącej nową przestrzeń z pobliskimi 
ulicami. 

324 480,00 

P0121 Świetlice artystyczne. program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieŜy 
dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. 
Lokalizacja - Świetlice środowiskowe, szkoły, parki, skwery na terenie Polesia. 
Opis - Celem projektu jest walka z wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. 
Obejmuje on realizację działań artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy  
z udziałem uznanych artystów łódzkich: spotkań, warsztatów m.in. z zakresu 
fotografii, animacji, projektowania ubioru. Będą one szansą na rewitalizacje 
społeczną - dadzą młodym ludziom moŜliwość konstruktywnego uczestnictwa  
w Ŝyciu społeczności. 

178 000,00 

P0122 Przebudowa ul.  Długosza wraz z budową zatok parkingowych i zwiększeniem 
szerokości chodnika. 
Lokalizacja - ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul Pietrusińskiego. 
Opis - Przebudowa ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego 
wraz z przyległymi pasami zieleni i chodnikami.  

610 300,00 

P0123 Budowa zatok parkingowych do parkowania równoległego wzdłuŜ jezdni  
po zachodniej stronie ul. Pietrusińskiego na odc. od nr 32/34 do nr 50. 
Lokalizacja - ul. Pietrusińskiego. 
Opis - Budowa zatok parkingowych wzdłuŜ ul. Pietrusińskiego na odcinku  
od nr 32/34 do numeru 50. 

200 000,00 

P0125 Ogród przedszkolny przyjazny dzieciom – stworzenie boiska do gier i zabaw 
sportowych. 
Lokalizacja - PM nr 74, ul. Długosza 28a. 
Opis - Zagospodarowanie fragmentu terenu ogrodu przedszkolnego pod mini boisko 
sportowe wykonane z nawierzchni poliuretanowej. 
 

68 500,00 
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P0126 Modernizacja strzelnicy sportowej przy ul. Konstantynowskiej 1 wraz  
z budową drogi dojazdowej i parkingu. 
Lokalizacja - strzelnica sportowa ul. Konstantynowska 1. 
Opis - Zadanie polegać będzie na modernizacji ogólnodostępnej strzelnicy sportowej 
w mieście Łodzi połoŜonej przy ul. Konstantynowskiej 1 wraz z budową drogi 
dojazdowej i parkingu z kostki brukowej. 

997 000,00 

P0127 Wrzuć papier do kosza. Czyste Polesie. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane na Polesiu, ulice: Gdańska, Zielona, Lipowa, 
śeromskiego, Łąkowa, Wólczańska, 6 Sierpnia, Pogonowskiego i inne. 
Opis - Na Polesiu mieszka bardzo duŜo rodzin, osób starszych, właścicieli psów. 
Piękne ulice zachęcają do spacerów, niestety często te ulice są brudne i zaniedbane, 
osoby spacerujące lub wracające do domu lub pracy nie mają gdzie wyrzucać śmieci 
lub odchodów psów. Dodatkowe kosze na śmieci (500 sztuk) na pewno zwiększą 
czystość dzielnicy i świadomość mieszkańców. 

300 000,00 

P0128 Remont wszystkich łazienek i sanitariatów w całym budynku PM nr 144. 
Lokalizacja - PM nr 144, ul. Olimpijska 6. 
Opis - 1. Malowanie ścian i sufitów. 2. Wymiana okładzin ceramicznych ścian  
i płytek na podłogach. 3. Wykonanie nowej zabudowy wydzielającej pomieszczenia 
kabin wc. 4. Wymiana okna z PCV. 5. Wykonanie nowej instalacji wod-kan  
oraz wymiana umywalek i sedesów. 6. Wymiana opraw oświetleniowych.  
7. Wykonanie nowej zabudowy kaloryferów.  

240 000,00 

P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego. 
Lokalizacja - działki P-9 24/14, 25/3 pomiędzy ulicami Ogrodową i Karskiego. 
Opis - Bujna zieleń, zapach kwiatów i świeŜych ziół, kwitnące drzewa owocowe, 
połacie trawy do wylegiwania się - to wszystko znajdziesz w Ogrodach Jana 
Karskiego! A ponadto wielofunkcyjne boisko, rozległy plac zabaw, ścieŜki  
dla biegaczy, specjalny placyk dla psów, alejki, ławki, latarnie i wiele więcej. 

2 325 000,00 

P0130 Zakup ksiąŜek i komputerów dla uŜytkowników bibliotek publicznych  
w dzielnicy Polesie. 
Lokalizacja - 18 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie Polesia. 
Opis - Zakup nowych ksiąŜek i komputerów do bibliotek publicznych na terenie 
Polesia. Zarówno z ksiąŜek jaki i sprzętu komputerowego będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy Łodzi: dzieci, młodzieŜ i dorośli. 

168 000,00 

P0131 Budowa wejścia z podjazdem dla wózków do siedziby Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych nr 3. 
Lokalizacja - Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3, ul. Olimpijska 9. 
Opis - Zadanie polega na wybudowaniu nowego wejścia wraz z podjazdem  
do siedziby CZP nr 3. Wejście zostanie usytuowane na wysokości parteru  
i wkomponowane w istniejące duŜe okno oraz istniejący obrys budynku. Długi, 
łagodny podjazd dla wózków wykorzysta naturalną nierówność terenu znajdującą 
się w tym miejscu. Obecnie budynek nie posiada Ŝadnego podjazdu. 

89 900,00 

 

 

d) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego 
na 2015 r. w rejonie Śródmieście. 

 

ID 
wniosku 

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

S0001 Parking rowerowy na Lumumbowie. 
Lokalizacja - Teren osiedla akademickiego "Lumumbowo" przy skrzyŜowaniu ulic 
Lumumby oraz Rodzeństwa Fibaków na działkach naleŜących do miasta: 100/8, 
100/19. 
Opis - Zadanie polega na montaŜu zadaszonego parkingu rowerowego na terenie 
osiedla akademickiego Lumumbowo. Parking ma składać się z 5 zadaszonych wiat, 
w których mieści się po 5 stojaków rowerowych U-kształtnych. W sumie parking 
zapewni moŜliwość trzymania pod zadaszeniem 50 rowerów. Wycena bazuje  
na parkingach rowerowych znajdujących się we Wrocławiu oraz na informacjach  

80 000,00 
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o koszcie ich budowy od wrocławskiego oficera rowerowego. 
S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram. 

Lokalizacja - Obszar: Miasto Łódź-Śródmieście. 
Opis - Boisz się przechodzić obok grupki młodych ludzi stojących w bramach 
kamienic? Czujesz bezsilność na widok zdemoralizowanej młodzieŜy w Twojej 
okolicy? I chcesz bezpieczniejszych ulic dla siebie i twoich bliskich? Jeśli TAK,  
to daj im alternatywę! ZaangaŜuj streetworkerów i świetlice środowiskowe! 

528 000,00 

S0004 Telewizor LED. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu nr 1, al. Kościuszki 29. 
Opis - Zakup telewizora LED, klasa energetyczna A+, uchwytu ściennego na TV. 

6 800,00 

S0005 Aktywizacja psychoruchowa seniorów. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza 37. 
Opis - W ramach zadania zostanie zakupiony fotel rehabilitacyjny oraz zatrudniony 
rehabilitant/fizjoterapeuta, który zorganizuje i opracuje zajęcia ruchowe 
usprawniające stan zdrowia pensjonariuszy i będzie obsługiwać pracę urządzenia 
(fotel). 

26 000,00 

S0006 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, 
telewizor, saturator wody. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Piotrkowska 203/205. 
Opis - DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu w meble: stół - 1, fotele - 4 szt., 
krzesła - 8 szt., biurko - 1, telewizor, saturator do wody (dystrybutor). 

12 500,00 

S0007 Matejki jak z obrazka. 
Lokalizacja – ul. Tamka, ul. Telefoniczna, al. Palki. 
Opis - Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców  
oraz odwiedzających Osiedle Matejki. Budowa ścieŜki rowerowej  
w ul. Telefonicznej na odcinku od al. Palki do ul. Tamka, ustawienie stojaków 
rowerowych pod stadionem AZS, utworzenie przystanku MPK na al. Palki  
przy ul. Telefonicznej w kierunku południowym, ograniczenie prędkości  
na ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Matejki do ul. ul. Tamka do 40 km/h dla 
samochodów zwiększające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.  

500 000,00 

S0008 Termomodernizacja budynku śłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a. 
Opis - Docieplenie ścian, remont i docieplenie stropodachu, wykonanie opaski 
izolacyjnej oraz odnowienie elewacji budynku śłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a. 

380 000,00 

S0009 WyposaŜenie przystanków autobusowych na pl. Dąbrowskiego w ławki i wiatę 
dla ułatwienia podróŜowania pasaŜerom. 
Lokalizacja - Wiata i ławki na przystankach autobusów nr 57, 60, 51, 53, 86, 94, 58 
po obu stronach ul. Sterlinga - dla autobusów jadących w obu kierunkach. 
Opis - Zadanie do wykonania: ustawienie 10 szt. ławek i wiaty na przystankach  
na przystankach autobusowych na ul. Sterlinga (na odcinku od Narutowicza  
do Jaracza) obustronnie. Wiata na stronie zachodniej. 

83 000,00 

S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli 
ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech. 
Lokalizacja - Ul. Piramowicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza. 
Opis - W ramach przebudowy ul. Piramowicza przewidziano kompleksową 
wymianę nawierzchni wraz z wykorzystaniem oryginalnej cegły klinkierowej.  
W projekcie przewidziano wprowadzenie mebli miejskich i zieleńców nasadzeń 
drzew. Kompozycja plastyczna ulicy ma wymuszać na kierujących pojazdami 
wzmoŜoną uwagę i jednocześnie dawać priorytet pieszym i cyklistom. 

2 200 000,00 

S0011 Remont chodnika na ul. Wschodniej, pomiędzy ul. Pomorską a ul. Północną. 
Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Wschodniej na odcinku pomiędzy ul. Pomorską 
a Północną. 
Opis - Remont zniszczonego chodnika i doprowadzenie go do stanu 
niezagraŜającego bezpieczeństwu pieszych: usunięcie starych płyt chodnikowych  
i krawęŜników, przygotowanie terenu, ułoŜenie nowych płyt betonowych  
i krawęŜników. 

260 000,00 

S00012 Zakup ksiąŜek i komputerów dla uŜytkowników bibliotek publicznych  
w dzielnicy Śródmieście. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie dzielnicy Śródmieście  
w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, tj. w bibliotece 

220 000,00 
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głównej i podległych jej 13 filiach bibliotecznych. 
Opis - W ramach pozyskanego budŜetu planowany jest zakup ksiąŜek w formie 
tradycyjnej i w formie audio oraz zakup sprzętu komputerowego. Dopływ nowości 
wydawniczych zwiększy i uatrakcyjni ofertę czytelniczą dla uŜytkowników 
bibliotek. Zwiększenie ilości stanowisk z dostępem do internetu w wysokim stopniu 
wpłynie na zmiany metod i form pracy z czytelnikiem czego efektem będą 
wymierne korzyści w postaci większej ilości odwiedzających placówki 
śródmiejskie. 

S0013 Otwarte, wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców miasta przy ZSP nr 15,  
ul. Kopcińskiego 5/11. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenie naleŜącym do miasta 
stanowiącym zaplecze sportowe ZSP nr 15, z otwartym wejściem dla mieszkańców 
od strony ul. Uniwersyteckiej oraz ul. Kopcińskiego 5/11. 
Opis - Prace budowlane związane z budowa kompleksu boisk przy ZSP nr 15,  
ul. Kopcińskiego 5/11 obejmują: roboty nawierzchniowe: niwelacja terenu, 
wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z poliuretanu, bieŜni, boiska do 
piłki siatkowej, skoczni w dal, rzutni kulą; montaŜ tulei do osadzenia urządzeń. 
sportowych; wykonanie ogrodzeń boisk z siatki metalowej; roboty kanalizacyjne, 
roboty wodociągowe, roboty elektryczne. 

1 600 000,00 

S0014 Remont i modernizacja szatni szkolnej SP nr 70. 
Lokalizacja - Budynek SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22 (numer działki S-1  
dz. 219). 
Opis - Inwestycja obejmuje remont i modernizację pomieszczeń szatni ogólnej 
uczniów oraz szatni przy sali gimnastycznej szkoły. Przewidywany zakres robót to 
m.in. prace budowlane, prace wod. - kan., jak równieŜ prace związane  
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic. Wykonanie izolacji jest 
pracą priorytetową i konieczną ze względu na funkcjonalność wymienionych 
pomieszczeń. 

858 000,00 

S0015 Modernizacja szatni, remont korytarzy i łazienek oraz wymiana tynków  
w salach lekcyjnych w SP nr 173. 
Lokalizacja - SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46. 
Opis - Przebudowa i modernizacja szatni szkolnej wg planów szkoły, remont 
posadzki na korytarzach szkoły i sieci energetycznej, remont łazienek z wymiana 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana opadających tynków w salach lekcyjnych. 

400 000,00 

S0016 WyposaŜenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy i multimedialny  
oraz rozbudowa monitoringu w SP nr 173. 
Lokalizacja - SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46. 
Opis - Odnowienie dwóch pracowni komputerowych wyposaŜonych w nowoczesny 
sprzęt i aktualne oprogramowanie, wyposaŜenie klas lekcyjnych w tablice 
multimedialne i projektory, rozbudowa monitoringu w szkole. 

137 586,00 

S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu 
remontu i przebudowy budynków pofabrycznych połoŜonych w Łodzi przy  
ul. Sienkiewicza 61 i 63, uwzględniającego moŜliwość wykonania ”zielonych 
dachów”.  
Lokalizacja - ul. Sienkiewicza 61 i 63 (obręb S-6 działki nr 250/2 i 468/1).  
Opis - Akcja Zazieleniania Dachów to propozycja stworzenia w ścisłym Centrum 
Miasta wytwornego ogrodu dachowego funkcjonującego jako taras widokowy, 
kawiarnia, "zielony dach" - dająca szansę wydobywania i adaptowania 
historycznych miejsc Łodzi z czasów "Ziemi Obiecanej", a tym samym ratująca 
zdegradowane i wciąŜ niszczejące Centrum Miasta. 

1 000 000,00 

S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską a ul. Sienkiewicza,  
tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf. 
Lokalizacja - Ul. Traugutta na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza. 
Opis - Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza,  
tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf czyli stworzenie ulicy-podwórca na wzór ulic 
w Holandii, Skandynawii. Przykład: ul. 6 Sierpnia między ul. Kościuszki  
a ul. Piotrkowską. 

2 250 000,00 

S0019 Manhattan 204 - naprawa otoczenia SP Nr 2 poprzez budowę siłowni 
zewnętrznej i parkingu. 
Lokalizacja - Teren SP nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139, działki nr 59/42, 59/54. 

418 750,00 
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Opis - Poprawa estetyki osiedla poprzez zmianę ogrodzenia SP nr 2, rekultywację 
terenów zielonych, wyposaŜenie szkoły w zabawowe elementy outdoor 
sport&fitness, budowę bezpłatnych miejsc parkingowych, wdroŜenie częściowego 
monitoringu otoczenia szkoły. 

S0020 Uporządkowanie terenu szkoły oraz załoŜenie ogródka szkolnego w SP nr 2  
na Manhattanie. 
Lokalizacja - Teren SP nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139, działki w obrębie S-8  
nr: 55/13, 57/15, 57/17, 59/42, 61/21. 
Opis - Naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych w otoczeniu szkoły, 
dostosowanie ich do poruszania się wózkami i rowerami. Uporządkowanie  
i oświetlenie terenu. Wprowadzenie ławek, stojaków na rowery itp. ZałoŜenie 
ogródka szkolnego. 

221 000,00 

S0021 Remont kuchni i stołówki przy SP nr 175, ul. Pomorska 27. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w SP nr 175 przy ul. Pomorskiej 27. 
Opis - I. Przeprowadzenie kapitalnego remontu kuchni: wykonanie robót 
budowlanych i malarskich, wymiana niesprawnej od wielu lat wentylacji, wymiana 
glazury na ścianach oraz terakoty na podłodze na antypoślizgową, wymiana stolarki 
drzwiowej i okiennej wewnętrznej, wymiana wyposaŜenia na nowoczesny, wydajny 
i energooszczędny sprzęt. II. Odnowienie powłok malarskich i wymiana stołów  
i krzeseł w stołówce. 

282 000,00 

S0023 WyposaŜenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku Moniuszki -
Więckowskiego/Jaracza. 
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska od skrzyŜowania z ulicami Więckowskiego/Jaracza 
do skrzyŜowania z ul. Moniuszki. 
Opis - Zadanie polega na wyposaŜeniu ul. Piotrkowskiej w 16 donic z drzewami  
na odcinku od skrzyŜowania z ulicami Więckowskiego/Jaracza do skrzyŜowania  
z ul. Moniuszki. Donice z drzewami powinny stanąć - w miarę moŜliwości - przy 
nowych ławkach. Zadanie jest uzupełnieniem remontu ul. Piotrkowskiej  
oraz projektu zrealizowanego w ramach poprzedniego budŜetu obywatelskiego. 

155 200,00 

S0024 Modernizacja przestrzeni „kanału” PasaŜu Abramowskiego poprzez remont 
nawierzchni, schodów, balustrad, murków oporowych oraz montaŜ oświetlenia. 
Lokalizacja - Obszar objęty zadaniem znajduje się w północnej części PasaŜu 
Abramowskiego, pomiędzy ul. Kilińskiego i Sienkiewicza. 
Opis - Zainicjowanie procesu regeneracji PasaŜu Abramowskiego oraz obszarów 
przyległych poprzez modernizację "kanału" usytuowanego w północnej części 
pasaŜu (tzw. "łódzkich katakumb") z zapewnieniem bezpieczeństwa uŜytkowania - 
wymiana nawierzchni, remont schodów terenowych oraz fragmentów murków 
oporowych, naprawa i uzupełnienie balustrad, montaŜ oświetlenia. 

970 000,00 

S0025 Modernizacja nawierzchni w PasaŜu Abramowskiego. 
Lokalizacja - PasaŜ Abramowskiego, między ul. Kilińskiego a Sienkiewicza, działki 
w obrębie S8: nr 139/41 i 139/42. 
Opis - 1. Stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego pasaŜu, w tym 
zaznaczenie nowych ścieŜek spacerowych oraz ścieŜki rowerowej wraz z torem  
do jazdy na rolkach. 2. DemontaŜ starych płyt chodnikowych oraz wyrównanie 
terenu. 3. PołoŜenie nowych chodników, wykonanie ścieŜki rowerowej i toru  
do jazdy na rolkach. 

840 000,00 

S0026 Zakup sprzętu i zbiorów multimedialnych do biblioteki dla dzieci i młodzieŜy. 
Lokalizacja - Biblioteka nr 10 dla Dzieci i MłodzieŜy, ul Brzeźna 10. 
Opis - Filia nr 10 jest placówką dla dzieci i młodzieŜy, w której głównym odbiorca 
jest czytelnik w wieku 5-25 lat. Podstawowym produktem jaki oferuje jest w duŜej 
mierze ksiąŜka tradycyjna, natomiast pozycje wydane w formie dokumentu 
audiowizualnego i elektronicznego stanowią jedynie minimalny procent 
posiadanych zbiorów, Oferta bardziej róŜnorodnych zbiorów na pewno przyczyni 
się do wzrostu popularności biblioteki w środowisku. 

25 000,00 

S0028 Estetyczne tablice informacyjne o historii Parku im. S. Staszica i Stanisławie 
Staszicu. 
Lokalizacja – Park im. S. Staszica - wejście od ul. Narutowicza. 
Opis - Wbudowanie estetycznych tablic informacyjnych z wiadomościami  
o ciekawej historii Parku im. S. Staszica oraz drugiej przedstawiającej sylwetkę 
Stanisława Staszica. 

5 000,00 
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S0029 Budowa boiska wielofunkcyjnego o elastycznej sztucznej nawierzchni, boiska 
do siatkówki plaŜowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów 
rekreacyjnych przy XXIX LO. 
Lokalizacja - W ogrodzonym miejscu otaczającym budynek szkoły przy  
ul. Zelwerowicza 38/44. 
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego o elastycznej nawierzchni poliuretanowej 
wraz z infrastrukturą sportową oraz boiska do siatkówki plaŜowej wraz  
z wyposaŜeniem pozwoli uprawiać róŜne dyscypliny sportu. Obiekty te otoczone 
będą wysokimi piłkochwytami. Zagospodarowanie terenu przyszkolnego na cele 
rekreacyjne polegać będzie na instalacji maszyn do siłowni plenerowej  
oraz ułoŜeniu kostki brukowej. Budowa masztu o wysokości 4 m słuŜącego  
do monitoringu terenu zwiększy bezpieczeństwo całego obiektu. 

1 000 000,00 

S0030 Budowa skweru wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie zielonym 
zlokalizowanym przy Rondzie Solidarności. 
Lokalizacja - Działki przy ul. Pomorskiej 104 (obręb S-3, nr 9/8, 9/10, 9/11)  
i ul. Pomorskiej 104a (obręb S-3, nr 10/3) w bezpośrednim sąsiedztwie ronda 
Solidarności oraz kompleksu biurowego Infosys, Green Horizon. 
Opis - Budowa skweru wraz z montaŜem elementów małej architektury, tj. ławek 
ulicznych, koszy na odpady, stojaków rowerowych, nasadzeniem drzew i krzewów 
ozdobnych, a takŜe montaŜem oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną 
infrastrukturą. 

298 250,00 

S0031 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego. 
Lokalizacja - Płyta placu - działka nr S2-179/8. 
Opis - Ustawienie na pl. Dąbrowskiego 20 donic z drzewami - w 4 rzędach. 
Proponowane gatunki nadające się do uprawy w pojemnikach w przestrzeni 
miejskiej: w 2 rzędach zewnętrznych klon zwyczajny 'Drummondii' Acer 
platanoides - po 6 szt.; w 2 rzędach wewnętrznych głóg jednoszyjkowy 'Variegata' - 
po 4 szt. Sadzonki wys. ok. 250 cm. Donice o wymiarach minimum  
100 x 100 x 100 cm. 

170 000,00 

S0032 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Jaracza i Sterlinga. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Jaracza z ul. Sterlinga. 
Opis - Uruchomienie sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyŜowania ulic Jaracza  
i Sterlinga w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się tam dzieci  
i młodzieŜy z licznych w tej okolicy szkół oraz przedszkoli. Do realizacji zadania 
potrzebne są: projekt instalacji oraz jej funkcjonowania, zakup i montaŜ 
odpowiedniego sprzętu. 

1 052 000,00 

S0033 Nasz Park Staszica. 
Lokalizacja - Park im. S. Staszica. 
Opis - Projekt wieloelementowy zakładający: korektę zieleni, powiększenie  
i unowocześnienie placu zabaw, zadbanie o aktywność fizyczną wszystkich grup 
wiekowych, wybudowanie toru do jazdy na rolkach, ustawienie 2 stołów do ping-
ponga, stołu piknikowego, stojaków na rowery i ekologicznego WC. Za zgodą 
wnioskodawców zrezygnowano z ekologicznego WC, ścieŜki dydaktycznej,  
z zestawu dla seniorów z zamianą na 2 elementy siłowni. Zamiast toru rolkarskiego 
wykonana zostanie naprawa jednej nitki alei lipowej poprzez połoŜenie warstwy 
asfaltu (bez oznakowania, Ŝe jest to tor rolkarski). W ramach nietypowych siedzisk 
zostaną zamontowane dwa siedziska designerskie na terenie placu zabaw. W ramach 
korekty zieleni wykonane zostaną prace polegające na usunięciu samosiewów  
i pielęgnacji starodrzewia. 

470 100,00 

S0034 Rewitalizacja Parku im. Matejki. 
Lokalizacja - Park im. J. Matejki - rejon ul. Matejki i Narutowicza. 
Opis - Wykonanie monitoringu w parku, nasadzenia drzew i krzewów na terenie 
obiektu. 

275 000,00 

S0035 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców: spowolnienie ruchu – „berlinki” – na 
ul. Małachowskiego i na osiedlu; oznakowanie dróg w rejonie ulic 
Małachowskiego – Konstytucyjna – Narutowicza –Kopcińskiego.  
Lokalizacja - Ul. Małachowskiego, rejon Parku im. 3 Maja. 
Opis - PołoŜenie spowalniaczy ruchu typu berlińskiego na ul. Małachowskiego  
od strony ul. Konstytucyjnej do ul. Solskiego - 3 szt. Ul. Narutowicza jest w ciągu 
dnia nieprzejezdna. Zwłaszcza w godzinach rannych i popołudniowych kierowcy 

30 000,00 
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przejeŜdŜają więc ul. Małachowskiego z nadmierną prędkością, co stanowi 
zagroŜenie zdrowia i Ŝycia mieszkańców. 

S0036 Park im. S. Staszica – dokończenie ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia wzdłuŜ  
ul. Uniwersyteckiej, uruchomienie fontanny, monitoring - bezpieczeństwo 
mieszkańców. 
Lokalizacja - Park im. S. Staszica. 
Opis - Budowa ogrodzenia od strony ul. Uniwersyteckiej od ul. Jaracza do budynku 
Uniwersytetu Łódzkiego. MontaŜ monitoringu przy wejściach do parku 
poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę parku przed dewastacją. 
Remont - uruchomienie fontanny. 

630 000,00 

S0037 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Kili ńskiego  
i ul. Fabrycznej. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Kilińskiego i ul. Fabrycznej, działka S8-141/15. 
Opis - Projekt zawiera budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu  
ul. Kili ńskiego i ul. Fabrycznej. Celem instalacji sygnalizacji jest bezpieczeństwo 
pieszych przechodzących przez ruchliwą ul. Kili ńskiego. Problem dotyczy przede 
wszystkim uczniów wychodzących z pobliskiego PG Nr 32 i ZSP Nr 3. 

850 000,00 

S0041 Uporządkowanie zieleni na pl. Komuny Paryskiej. 
Lokalizacja - Pl. Komuny Paryskiej. 
Opis - Uporządkowanie zieleni oraz mebli miejskich na pl. Komuny Paryskiej. 

88 000,00 

S0042 Bezpieczny pieszy w Śródmieściu. 
Lokalizacja - a) skrzyŜowanie ulic Jaracza i POW - wschodnie przejście  
dla pieszych, b) skrzyŜowanie ulic Jaracza i Sterlinga - wschodnie przejście  
dla pieszych, c) skrzyŜowanie ulic Jaracza i pl. Dąbrowskiego - wschodnie przejście 
dla pieszych, d) ul. Jaracza 68 - istniejące przejście dla pieszych, e) ul. Matejki - 
przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaracza, f) ul. Rewolucji 1905 r. - istniejące 
przejście przy SP Nr 70, g) skrzyŜowanie ul. Rewolucji 1905 r. oraz POW,  
h) skrzyŜowanie ul. Rewolucji 1905 r. oraz Zacisze. 
Opis - Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa pieszych na wybranych 
przejściach w śródmieściu Łodzi poprzez zastosowanie wyniesionych przejść  
dla pieszych oraz progów wyspowych. 

126 000,00 

S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114. 
Opis - WyposaŜenie Domu Pomocy Społecznej w elektryczny podnośnik 
przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń sanitarnych. 

5 500,00 

S0045 Odnowa i remont wschodniej części Parku  im. H. Sienkiewicza. 
Lokalizacja - Park im. H. Sienkiewicza, obszar od ul. Kilińskiego do stolików 
szachowych na całej szerokości parku (wschodnia część parku). 
Opis - Odnowienie i remont drugiej części Parku im. H. Sienkiewicza, która wciąŜ 
pozostaje w bardzo złym stanie - kontrastowej zwłaszcza przy właśnie 
wyremontowanej pierwszej części parku - od ul. Sienkiewicza. 

808 000,00 

S0047 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PG nr 3, ul. Zacisze 7/9. 
Lokalizacja - Teren PG Nr 3, ul. Zacisze 7/9, działka w obrębie S-2 nr 120/19. 
Opis - Budowa boiska do mini piłki noŜnej, piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki 
siatkowej, bieŜni lekkoatletycznej, skoczni w dal z zeskokiem, stołów tenisowych 
betonowych. 

1 216 000,00 

S0048 MontaŜ rogowych znaków kierunkowych turystycznych na ul. Piotrkowskiej. 
Lokalizacja - Śródmieście Łodzi - wszystkie skrzyŜowania ul. Piotrkowskiej  
na długości od pl. Wolności do pl. Niepodległości oraz wszystkie skrzyŜowania  
ul. Sienkiewicza od ul. Narutowicza do ul. Tymienieckiego. 
Opis - MontaŜ rogowych znaków kierunkowych turystycznych w pobliŜu  
ul. Piotrkowskiej. 

50 000,00 

S0049 Nowa barierka na rogu pl. Komuny Paryskiej. 
Lokalizacja - Plac Komuny Paryskiej. 
Opis - MontaŜ barierki na rogu pl. Komuny Paryskiej oraz ul. Sienkiewicza. 

19 200,00 

S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem. 
Lokalizacja - Park im. H. Sienkiewicza. 
Opis - Ponad 100 lat temu załoŜyciele i budowniczowie parku przy  
ul. Mikołajewskiej, obecnie Parku im. H. Sienkiewicza, ufundowali kamień z 

3 000,00 
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napisem "САД УСТРО ……. В 1896 ГОД". 
S0052 Zimowe ferie na Piotrkowskiej. 

Lokalizacja - Ul. Piotrkowska (pasaŜ Schillera). 
Opis - Zadanie dotyczy budowy sztucznego zjazdu do snowboardu i nart  
w przestrzeni ulicy. 

100 000,00 

S0053 Szkolimy i wychowujemy poprzez rugby - wzorujemy się na najlepszych. 
Lokalizacja - Obiekty sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza 
Górskiego  przy ul. Milionowej 12. 
Opis - W ramach zadania przewiduje się organizacje szkoleń, prelekcji i warsztatów 
ze światowej sławy zawodnikami i trenerami rugby. W warsztatach organizowanych 
w Łodzi uczestniczyłyby dzieci i młodzieŜ ze szkół usytuowanych w dzielnicy 
Śródmieście. Głównym celem zadania byłoby zaznajomienie z dyscypliną, 
popularyzacja rugby w szkołach i zachęcenie do aktywności fizycznej. 

35 000,00 

 
e) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego 

na 2015 r. w rejonie Widzew. 
 

ID 
wniosku 

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

W0001 Budowa ul. Piasta Kołodzieja na odcinku 265 metrów na północ  
od ul. Zakładowej na osiedlu Olechów-Janów. 
Lokalizacja - Działka naleŜąca do miasta nr W35-9/7, na odcinku 265 m na północ 
od ul. Zakładowej.  
Opis -Budowa ul. Piasta Kołodzieja wraz z infrastrukturą. 

1 060 000,00 

W0002 Bezpieczny przejazd na torami – opracowanie dokumentacji projektowej  
na budowę wiaduktu na przedłuŜeniu ul. Hetmańskiej. 
Lokalizacja – Ul. Hetmańska, Frezjowa, Transmisyjna. 
Opis – Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiaduktu  
nad torami kolejowymi na przedłuŜeniu ul. Hetmańskiej wraz z drogami 
dojazdowymi z jednoczesnym zlikwidowaniem przejazdu kolejowego  
na ul. Transmisyjnej w okolicach marketów OBI/Selgros. 

300 000,00 

W0003 Rowerem na Olechów i Janów. 
Lokalizacja – Ul. Przybyszewskiego, al. KsiąŜąt Polskich, ul. Zakładowa.  
Opis - Stworzenie odseparowanej drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego, 
al. KsiąŜąt Polskich i ul. Zakładowej wraz z podjazdami rowerowymi  
oraz niezbędnymi elementami infrastruktury.  

300 000,00 

W0004 Zakup nowości ksiąŜkowych oraz wyposaŜenie w nowe meble bibliotek  
na Stokach.  
Lokalizacja - MBP Łódź Widzew Filia 1 i Filia 7 ul. Skalna 2  
Opis - Zgłaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych (ksiąŜek, audiobooków, 
i prenumeraty (gazet i czasopism). Zakup niezbędnych mebli do wyposaŜenia 
bibliotek (biurka, krzesła, stoły, szafy i regały biblioteczne, itp.). 

36 000,00 

W0005 Budowa Familijnego Parku w Dolinie Łódki. 
Lokalizacja – ul. Beskidzka 172. Miejsce realizacji zadania obejmuje nieruchomość 
niezabudowaną, stanowiącą własność gminy Łódź w obrębie W – 3 na działkach  
nr 7/17 o pow. 32 m 2, nr 7/18 o pow. 27566 m2 oraz nr 7/7 o pow. 8899 m 2. 
Łącznie 36497 m2. Wnioskowane zadanie – utworzenie i budowa Familijnego Parku 
w Dolinie Łódki zlokalizowane jest w kwartale ulic Beskidzka – Iglasta – Opolska – 
Marmurowa w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, na Obszarze 
Chronionego Krajobrazu Pradoliny Łódki. 
Opis – Przedmiotowe zadanie polegać będzie na budowie i utworzeniu parku, 
terenów zielonych o charakterze rekreacyjno – sportowym (aktywnego wypoczynku 
w środowisku przyjaznym dla człowieka) na nieruchomości niezabudowanej przy 
ul. Beskidzkiej 172 na działkach 7/7, 7/17 oraz 7/18 o łącznej powierzchni  
36497 m2, połoŜonej w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich  
na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Łódki. 
 

306 000,00 
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W0006 Utwardzenie ul. Listopadowej na odcinku od posesji nr 60 do ul. Obłocznej. 
Lokalizacja – ul. Listopadowa na odcinku od posesji nr 60 do ul. Obłocznej. 
Opis – Zadanie obejmuje utwardzenie ul. Listopadowej odcinku od posesji nr 60  
do ul. Obłocznej. 

809 700,00 

W0007 Utwardzenie ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Marmurowej  
do ul. Karkonoskiej. 
Lokalizacja – Zadanie obejmuje utwardzenie ul. Beskidzkiej od ul. Marmurowej  
do Karkonoskiej. 
Opis – Zadanie o nazwie: utwardzenie nawierzchni, polega na trwałej poprawie 
stanu przejezdności ul. Beskidzkiej w jej końcowym przebiegu  
oraz ul. Karkonoskiej zapewniającej dojazd mieszkańcom ul. Beskidzkiej  
do ul. Brzezińskiej. Łączna długość utwardzonych ulic – 1630 mb. 

1 080 000,00 

W0008 Zakup księgozbioru oraz sprzętu multimedialnego dla Biblioteki na KsięŜym 
Młynie. 
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7,  
Opis - Zgłaszam projekt na zakup nowego księgozbioru (ksiąŜek, audiobooków) 
oraz sprzętu multimedialnego (komputery z oprogramowaniem; urządzenie 
wielofunkcyjne: faks, drukarka, skaner w jednym; kserokopiarka kolorowa)  
z przeznaczeniem na realizację potrzeb mieszkańców KsięŜego Młyna.  

40 000,00 

W0009 Budowa oświetlenia ul. Wodospadowej na odcinku północnym od nr 22  
do nr 54. 
Lokalizacja - ul. Wodospadowa na odcinku od nr 22 do nr 54.  
Opis - Cała ulica zamieszkała od 1990 r. pozostaje bez jakiegokolwiek oświetlenia, 
co jest szczególnie uciąŜliwe jesienią i zimą.   
Ul. Wodospadowa na odcinku od nr 22 do 54 nie posiada Ŝadnego oświetlenia. jest 
drogą wewnętrzną na osiedlu domów jednorodzinnych. Osiedle jest zamieszkałe  
od początku lat 90-tych.Mieszkancy starają się o budowę oświetlenia od 2002 r.  
(działania udokumentowane). Wg wyceny ZDiT wymagane jest 10 słupów 
oświetleniowych na odcinku 200+100=300 m (litera T). 

150 000,00 

W0010 Komputeryzacja i zakup ksiąŜek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. 
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 2, ul. Tuwima 75.  
Opis - Zgłaszamy projekt zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, 
kolorowej kserokopiarki oraz nowych ksiąŜek dla biblioteki. Znikome dotacje 
organizatora nie pozwalają na zakup nowości wydawniczych i lektur szkolnych. 
Nowoczesny sprzęt komputerowy i kserograficzny jest niezbędnym narzędziem  
do wyszukiwania i przetwarzania informacji, natomiast dalsza modernizacja  
i eksploatacja zgromadzonych w bibliotece urządzeń jest niemoŜliwa.  

25 000,00 

W0011 Uliczne oświetlenie ul. Krajobrazowej i ul. Mikowej. 
Lokalizacja - Cała ul. Krajobrazowa i ul. Mikowa od ul. Krajobrazowej do działki  
nr 188/80. 
Opis – Wykonanie oświetlenia na ul. Krajobrazowej i przylegającej do niej  
ul. Mikowej. 

250 000,00 

W0012 KsiąŜka dla kaŜdego na Zarzewie. Zakup nowych ksiąŜek i komputeryzacja 
bibliotek. 
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew Filia Nr 9 oraz Filia Nr 10 
ul. Tatrzańska 63. 
Opis - Zakup nowości ksiąŜkowych, komputerów, rzutnika multimedialnego, 
kolorowej kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego drukującego. 

51 000,00 

W0013 Prace remontowe i naprawcze ul. Częstochowskiej. 
Lokalizacja – Dzielnica Widzew ul. Częstochowska od numeru 1 do 10. Odcinek 
pomiędzy ulicami Przędzalniana i Marszałka Rydza Śmigłego. 
Opis – Wykonanie prac remontowych i naprawczych zarówno ulicy jak i chodników 
na całej długości od numeru 1 do 10. Obecny stan urąga normalnej egzystencji.  
Na wysokości kamienicy o nr 5, znajduje się kratka kanalizacyjna i studzienka 
wodociągowa. Przed połoŜeniem nowej nawierzchni, naleŜy tę kamienicę 
skanalizować. 

650 000,00 

W0014 Wykonanie konstrukcji asfaltowej na ul. Szancera (Osiedle Andrzejów). 
Lokalizacja – ul, Szancera (Osiedle Andrzejów). 
Opis – Frezowanie ulicy i wykonanie konstrukcji asfaltowej na ul. Szancera. 
 

400 000,00 
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W0015 Utwardzenie metodą stabilizacji ul. Kolorowej. 
Lokalizacja -  ul. Kolorowa. 
Opis - Ulica o długości 150 m, szerokości 4-5 m przy której mieszczą się zakłady 
produkcyjno-usługowe i 7 posesji w tym 4 budynki zamieszkałe. Charakter  
ww. zakładów powoduje, iŜ przyjeŜdŜa do nich sukcesywnie duŜa ilość klientów, 
firm kurierskich, samochodów cięŜarowych oraz tiry. dziennie przemieszcza się  
od 80-150 samochodów. Obecna nawierzchnia drogi to tłuczeń powodujący potęŜne 
nierówności, doły i tumany kurzu.   

200 000,00 

W0016 Remont wewnętrznej drogi szutrowej w osiedlu "ZBIORCZA". 
Lokalizacja – droga jest ułoŜona na terenie osiedla "Zbiorcza" na odcinku  
od głównej ulicy osiedla, tj. ul. Zbiorczej: od pawilonu handlowego ul. Zbiorcza 5  
do budynków mieszkalnych ul. Zbiorcza 1c, 1a, 1b, 9, 7 oraz 48 garaŜy 
samochodowych, ul. Zbiorcza 5a i 5b.  
Opis – prace remontowe polegać będą na :usunięciu zniszczonej i dziurawej jezdni 
wykonanej ze szlaki i z recyklingu mas bitumicznych, zdjęciu starych płyt 
chodnikowych 50 x 50 cm, wykonaniu podłoŜa pod nową nawierzchnię, wykonanie 
nowej nawierzchni z mas bitumicznych, ułoŜenie chodnika z kostki betonowej  
i wykonaniu instalacji oświetlenia ulicznego. 

145 000,00 

W0017 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych, ciągów 
komunikacyjnych na terenie śłobka nr 7  przy ul. Szpitalnej 11.  
Lokalizacja - śłobek nr 7, ul. Szpitalna 11. 
Opis - Wymiana ogrodzenia, remont drogi wewnętrznej, remont chodników 
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. 

85 000,00 

W0018 Remont, modernizacja oraz konserwacja placówki opiekuńczo - wychowawczej 
(śłobka nr 7) przy ul. Szpitalnej 11. 
Lokalizacja - śłobek nr 7 Łódź Widzew ul. Szpitalna 11. 
Opis - Wykonanie remontu(wymiany dachu), pomalowanie elewacji zewnętrznej 
budynku, naprawa i modernizacja systemu ogrzewania, dostosowanie obiektu  
do wymogów bezpieczeństwa oraz estetyki. Wykonanie progów zwalniających  
na ul. Szpitalnej na odcinku 200 m, na wysokości wszystkich budynków w których 
przebywają dzieci, wymiana oświetlenia na energooszczędne. 

523 000,00 

W0019 Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich na których połoŜone są: chodnik 
promenadowy i ulica wewnętrzna. 
Lokalizacja - Chodnik promenadowy - ul. Przybyszewskiego - Milionowa. Ulica 
wewnętrzna - ul. Haśka - ul. Milionowa. Zadanie ma być realizowane na terenach 
miejskich, na działkach połoŜonych w obrębie W-21. 
Opis - Zadanie polega na wybudowaniu oświetlenia parkowego przy chodniku 
miejskim i oświetlenia ulicznego przy ulicy miejskiej. 

460 000,00 

W0020 Zagospodarowanie terenu po wschodniej stronie ul. Lodowej na odcinku  
od ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane po wschodniej stronie ul. Lodowej  
na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej na działkach gruntu Gminy 
Łódź w obrębie w-21.(542/75;37;78;77;76; 595/1; 609/10; 610/5; 611/1; 612/1; 
542/78;42;60; 629/85;108).  
Opis - 1. Wybudowanie drogi dojazdowej z kostki betonowej, przylegającej do niej 
zatoki parkingowej z płyt aŜurowych, parkingu z płyt aŜurowych, uporządkowanie  
i zagospodarowanie terenu zadrzewionego, stanowiącego obecnie miejsce schadzek 
i pozbywania się śmieci, wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów.  
2. Wybudowanie nowego parkingu z płyt aŜurowych, jako uzupełnienie obecnie 
istniejącego, wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów. 
3. Wybudowanie nowego parkingu z płyt aŜurowych, wykonanie nasadzeń nowych 
drzew i krzewów.  

650 500,00 

W0021 Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury powierzchniowej na działce 
miejskiej 641/14 i 556/1 w obrębie W-21(chodniki, utwardzenia terenu pod 
parkowania samochodów, zieleń).  
Lokalizacja – jw. 
Opis – Projekt dotyczy terenu miejskiego zlokalizowanego w dzielnicy Łódź 
Widzew-Wschód w obrębie W-21 na działce stanowiącej pas ruchu drogowego  
o numerze 641/14. 
Zadanie obejmuje utwardzenie terenu aŜurowymi płytami w trawie pod stanowiska 

884 000,00 
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parkingowe proponowane przed budynkami mieszkalnymi pod adresami: Milionowa 
82 i 104 wraz z sięgaczami chodnikowymi, Milionowa 86,96 i 102, remont 
chodników wzdłuŜ budynków mieszkalnych pod adresami Milionowa 102, 96, 86 
oraz wzdłuŜ wschodniej części obwodnicy osiedla przy blokach Milionowa 
104(szczyt budynku), Milionowa 98 i 88, wybudowanie nowych chodników  
i nasadzenie dodatkowej zieleni. 

W0022 Wichrolandia – plac zabaw dla aktywnych przedszkolaków, małych, 
mniejszych i starszaków. 
Lokalizacja - zadanie ma być realizowane na terenie ogrodu przedszkolnego  
PM nr 93 na ul. Wichrowej 1a, nr działki W 11-115/1. 
Opis - celem naszym jest projekt i realizacja placu zabaw dla dzieci w wieku 
przedszkolnym na terenie ogrodu przedszkolnego. Z placu zabaw będą korzystać 
dzieci uczęszczające do przedszkola, a takŜe inne dzieci mieszkające na naszym 
osiedlu. 

48 000,00 

W0024 Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przylegającymi w śłobku nr 6. 
Lokalizacja - śłobek nr 6, ul. Elsnera 12. 
Opis – Zadanie polega na kompleksowym remoncie kuchni i pomieszczeń 
przyległych naleŜących do pionu Ŝywienia. 

35 000,00 

W0025 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych.  
Lokalizacja - śłobek nr 6, ul. Elsnera 12 - ogród Ŝłobka. 
Opis - Zadanie polega na wymianie starego, pordzewiałego ogrodzenia na nowe  
i remoncie drogi prowadzącej do Ŝłobka oraz chodników wewnętrznych.  

75 000,00 

W0026 Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz ksiąŜek dla biblioteki 
Osiedla Andrzejów. 
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 4  
ul. Szaniawskiego 5A.  
Opis - Zgłaszamy projekt zakupu sprzętu komputerowego oraz ksiąŜek dla biblioteki 
Osiedla Andrzejów. W skład zestawu wchodziłby komputer stacjonarny/laptop wraz 
z oprogramowaniem, jak równieŜ kserokopiarka z moŜliwością wydruku A3  
w kolorze. Ponadto zakupiono by lektury oraz wzbogacono księgozbiór 
popularnonaukowy, który jest przestarzały; co więcej dotacja umoŜliwiłaby zakup 
nowości wydawniczych.   

25 000,00 

W0027 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
Lokalizacja - Dzielnica Łódź-Widzew. Osiedle mieszkaniowe Janów, teren 
niezagospodarowany wzdłuŜ ul. Rocha Kowalskiego, naprzeciw budynkom 
mieszkalnym nr 4 i 8 przy ul. Rocha Kowalskiego. Obecnie jest tam dziki parking 
samochodowy mieszkańców pobliskich bloków. Teren ten naleŜy do miasta Łódź. 
Opis - Na przedstawionym powyŜej terenie chcemy wybudować utwardzone miejsca 
postojowe na samochody osobowe, które będą mogły tam bezpiecznie parkować 
mieszkańcy pobliskich bloków oraz osoby i instytucje przyjeŜdŜające na ten teren. 
Utwardzone miejsca parkingowe są w tym miejscu niezbędne dla wszystkich  
ww. osób. 

219 967,48 

W0028 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Skrzetuskiego 9. 
Dzielnica Łódź-Widzew. 
Lokalizacja - Osiedle mieszkaniowe Janów, teren niezagospodarowany przy  
ul. Skrzetuskiego 9, między sklepem Biedronka a kortami tenisowymi TKKF 
,,Dzikusy". Obecnie są tam nieuŜytki, na których tylko rośnie chwast i dzikie 
zielsko. Teren ten naleŜy do miasta Łódź. 
Opis - Na przedstawionym powyŜej terenie chcemy wybudować utwardzone miejsca 
postojowe na samochody osobowe, które będą mogły tam bezpiecznie parkować 
mieszkańcy pobliskich bloków oraz osoby przyjeŜdŜające na tereny sportowe. 
Parking jest niezbędny dla całej społeczności lokalnej i osób przyjezdnych.  

130 000,00 

W0029 Sprzęt elektroniczny oraz ksiąŜki nowe dla biblioteki na Janowie. 
Lokalizacja - ul. Ketlinga 21. Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania  
i Informacji oraz Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź -Widzew,  
Opis - Zakup 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem urządzenia 
wielofunkcyjnego wraz z kompletem tonerów, projektora multimedialnego  
z ekranem oraz zakup nowych ksiąŜek dla dorosłych oraz dzieci i młodzieŜy w ciągu 
2015 roku dla Działu Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji  
oraz Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew. 

50 000,00 
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W0030 Lokalna kawiarenka internetowa 60+. 
Lokalizacja – Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej,  
ul. Przybyszewskiego 255/267. 
Opis – Utworzenie ogólnodostępnej darmowej kawiarenki internetowej oraz punktu 
informacji o działalności pomocy społecznej, a w szczególności domów pomocy 
społecznej.  

76 120,35 

W0031 Uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej dla mieszkańców Centrum 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS. 
Lokalizacja - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej,  
ul. Przybyszewskiego 255/267. 
Opis - Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem 
do internetu bezprzewodowego dla wszystkich podopiecznych ośrodka 

63 552,24 

W0032 Gimnazjalne Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej. 
Lokalizacja - Gimnazjalne Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej zostanie 
zlokalizowane w PG nr 30  ul. Nowogrodzka 6/14. 
Opis – Projekt zakłada przygotowanie i wyposaŜenie w PG nr 30 przy  
ul. Nowogrodzkiej 6/14. Gimnazjalnego Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej. 
Na ten cel przeznaczone zostaną dwa połączone ze sobą pomieszczenia (razem 
84,10m2). Pomieszczenia są częściowo przygotowane do tego celu. W ramach 
zadania pomieszczenia zostaną wymalowane, wymienione zostaną podłogi, drzwi  
i lampy. Zakupione zostaną meble. Bazę Centrum stanowić będzie 6 komputerów 
stacjonarnych typu AIO, zestaw interaktywny i 1 laptop, księgozbiór i zbiór 
multimediów. 

74 320,00 

W0033 Ogrodzenie terenu PG 30  ul. Nowogrodzka 6/14. 
Lokalizacja - j.w. 
Opis - Zadanie obejmuje ogrodzenie terenu o ogólnej powierzchni 7318 m2 z trzech 
stron i ustawienie piłkołapów od strony zabudowań przy ul. Wilanowskiej. 
Zakładany jest montaŜ ogrodzenia metalowego na podmurówce betonowej, 2 bram 
wjazdowych i 3 furtek. Poprawi to bezpieczeństwo uczniów i pracowników, będzie 
stanowić dodatkowe zabezpieczenie majątku szkoły. 

137 700,00 

W0034 Powiększenie ORLIKA przy ul. Skrzetuskiego. 
Lokalizacja – Kompleks sportowy ORLIK znajdujący się przy ul. Skrzetuskiego  
(w pobliŜu sieci Biedronka). 
Opis – Budowa dodatkowego boiska do gry w piłkę noŜną oraz budowa drugiego 
kortu tenisowego. 

1 330 000,00 

W0035 Przyjazny ogród w centrum Osiedla Chrobry.  
Lokalizacja – zadanie dotyczy ogrodu przylegającego do budynku przy  
ul. Ćwikli ńskiej 5a, stanowiącego jego integralną część. 
Opis – stworzenie warunków do bezpiecznego wypoczynku, zabawy i integracji 
społecznej na terenie ogrodu przy ul. Ćwikli ńskiej. 

190 230,00 

W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury ,,502"  
przy ul. Gorkiego 16. 
Lokalizacja - Teren przylegający do placówki Widzewskich Domów kultury-Dom 
Kultury ,,502" na osiedlu Widzew-Wschód w sąsiedztwie bloków nr 501 i 503  
oraz pawilonu usługowo handlowego, działka 184/51 w obrębie W-19.  
Opis - Przebudowa przestrzeni wokół DK ,,502". Budowa nowych ciągów 
pieszojezdnych, zieleńców i miejsc postojowych. Instalacja infrastruktury: znaków 
drogowych, małej architektury(ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, 
stelaŜa z tablicą informacyjną), oświetlenia i monitoringu. Wytyczanie miejsc 
parkingowych, trawników oraz usunięcie barier architektonicznych 
uniemoŜliwiających seniorom i osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie 
się. 

516 663,00 

W0037 Remont łazienki wraz z przyległymi pomieszczeniami w śłobku nr 23. 
Lokalizacja - śłobek nr 23 ul. Tatrzańska 27/29  
Opis - Remont łazienki dla dzieci. Głównym celem tego zadania jest 
wyremontowanie bardzo zniszczonej łazienki z której korzystają maluchy 
przebywające do 10 godzin dziennie w Ŝłobku. 

35 000,00 

W0038 Remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w śłobku nr 23. 
Lokalizacja - śłobek nr 23, ul. Tatrzańska 27/29  
Opis - Remont i modernizacja pomieszczeń kuchni ogólnej i pomieszczeń 

90 000,00 
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przylegających. NaleŜy usunąć szklaną popękaną glazurę ze ścian w kuchni ogólnej 
i pomieszczeniach przylegających, połoŜyć nową na wys. 2 m, połoŜyć terakotę 
antypoślizgową , wymienić instalację elektryczną, przewody hydrauliczne, armaturę, 
zlewozmywaki oraz piece z okapem kuchennym.  

W0039 Bezpieczny i bez barier dostęp do Domu Dziennego Pobytu dla Osób 
Niepełnosprawnych przy ul. Ćwikli ńskiej 5a. 
Lokalizacja – DDP dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwikli ńskiej 5a. Wejście 
główne do budynku, oraz pas zieleni oddzielający budynek od ulicy. 
Opis – Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego 
niepełnosprawnych w obrębie Domu Dziennego Pobytu dla Osób 
Niepełnosprawnych i zlikwidowania barier architektonicznych przy wejściu  
do budynku. Projekt obejmuje przebudowę wejścia głównego polegającą  
na dobudowaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich i remoncie nawierzchni 
schodów i wejścia oraz wybudowanie w pasie zieleni oddzielającym jezdnię  
od budynku miejsc postojowych dla samochodów dowoŜących podopiecznych do 
DDP dla Osób Niepełnosprawnych. 

74 600,00 

W0040 Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej Łódź – Sikawa.  
Lokalizacja – OSP Łódź – Sikawa  ul. Janosika 158/160 
Opis – w rejonie działań OSP Łódź – Sikawa w ciągu ostatnich kilku lat znacznie 
polepszyła się infrastruktura drogowa, budowana jest równieŜ autostrada A1. 
Niestety wzrasta jednocześnie ilość wypadków drogowych i poszkodowanych  
w nich osób. Głównym celem zadania jest przede wszystkim zapewnienie 
bezpieczeństwa powszechnego społeczności lokalnej. Wyszkolona kadra 
ratowników potrzebuje specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, niezbędnego  
do cięcia pojazdów oraz ratowania ludzkiego zdrowia i Ŝycia.  

50 000,00 

W0041 Utwardzenie i odwodnienie trwałe skrzyŜowania ul. Pomorskiej i Mileszki. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ulic Pomorskiej i Mileszki , obręb W-44, działki 47/2  
i 277/2. 
Opis - Naprawa nawierzchni jezdni poprzez trwałe utwardzenie i odwodnienie,  
tak aby zabezpieczyć bezpieczny zjazd z ul. Pomorskiej w ul. Mileszki. 

120 000,00 

W0042 Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów – Janów. 
Lokalizacja – Centralna część osiedla Olechów – Janów przy ul. Skrzetuskiego  
za terenami sportowymi.  
Opis – Zadanie polega na stworzeniu na osiedlu Olechów – Janów przestrzeni 
publicznej słuŜącej zarówno relaksowi, jak i uprawianiu sportu w róŜnych formach, 
dla mieszkańców osiedla z kaŜdej grupy wiekowej. Skwer integrowałby istniejące 
obiekty sportowe tworząc jednocześnie wielofunkcyjne miejsce spotkań. 

905 000,00 

W0043 Termomodernizacja wraz z wymianą dachu straŜnicy Ochotniczej StraŜy 
PoŜarnej Łódź - Sikawa. 
Lokalizacja - OSP Łódź - Sikawa  ul. Janosika 158/160. 
Opis - Planowane przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji budynku  
oraz wymianie pokrycia dachu , jest konieczne ze względu na pogarszający się  
z roku na rok stan techniczny budynku straŜnicy. Budynek ten słuŜy społeczności 
lokalnej dzielnicy Widzew, natomiast straŜacy ratownicy na co dzień czuwają  
nad ich bezpieczeństwem. 

292 000,00 

W0044 Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 202 ul. Grabińska 3. 
Lokalizacja- jw. 
Opis - Wykonanie ogrodzenia o długości 150 m o wysokości 4 m ze sztywnej siatki: 
jest to dogrodzenie brakującej części ogrodzenia terenu o pow. 1,5 ha. Wykonanie 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 45 m x 30 m 
przystosowanego do montaŜu słupków do wieszania siatki do piłki siatkowej  
i do tenisa. 

851 800,00 

W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana 
nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA. 
Lokalizacja – Ulice Ćwikli ńskiej, Dostojewskiego, Gorkiego, Gogola na Widzewie. 
Opis – Wymiana nawierzchni chodników asfaltowych na kostkę brukową koloru 
czerwonego wzdłuŜ ww. ulic wraz z obrzeŜami, maks. szerokości 2,5 m o całkowitej 
powierzchni 10.000,00 m² wymiana nawierzchni miejsc postojowych długości  
5,00 m z asfaltu oraz betonu na kratę betonową MEBA około 10.000,00 m². 

4 200 000,00 
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W0046 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów mieszczącego się  
przy ul. Ćwikli ńskiej 18. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwikli ńskiej 18. 
Opis - DoposaŜenie DPS w następujący sprzęt: bieŜnia, rowerek magnetyczny, 
keybord, meble na świetlicę, krzesła na stołówkę. 

17 000,00 

W0047 Mały sport-wielka radość" w SP nr 199, ul. Elsnera 8. Remont i modernizacja 
sali gimnastycznej. Remont i modernizacja tarasów. 
Lokalizacja- jw. 
Opis - Zadanie w ramach budŜetu dotyczyć będzie przywrócenia funkcjonalności 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem i tarasów w celu stworzenia właściwych 
warunków do rozwijania tęŜyzny fizycznej uczniów naszej szkoły. Sala 
gimnastyczna i tarasy nie były remontowane od powstania budynku (ponad 40 lat). 
Podjęcie działań jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz 
stworzenia właściwych warunków do uprawiania sportu w ramach zajęć 
wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. 

765 600,00 

W0049 Prace remontowo-modernizacyjne w SP nr 199, ul. Elsnera 8, polegające  
na remoncie i modernizacji kuchni szkolnej, wymianie stolarki okiennej. 
Lokalizacja- jw. 
Opis- Zadanie w ramach BO dotyczyć będzie przywrócenia funkcjonalności kuchni 
szkolnej wraz z zapleczem oraz wymiana okien w budynku w celu stworzenia 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Kuchnia szkolna wymaga remontu 
by dostosować ją do wymogów HACCAP. NaleŜy wyposaŜyć ją w meble  
i urządzenia gastronomiczne. W kuchni przygotowywanych jest codziennie  
300 obiadów dla dzieci w wieku 5-13 lat. 

376 600,00 

W0050 Przebudowa ul. Antoniewskiej na odcinku pomiędzy ulicami Lawinowa – 
Czechosłowacka. 
Lokalizacja – Ul. Antoniewska (długość 395 m, szerokość 5 – 6 m) usytuowana jest 
pomiędzy ul. Lawinową a Czechosłowacką w dzielnicy Łódź Widzew. 
Opis – Proponowana przebudowa ul. Antoniewskiej dotyczy: kompleksowej 
modernizacji nawierzchni jezdnej, chodników, wjazdów na posesje  
oraz porządkowanie i regulacja pasa drogowego ulicy. 

1 041 318,00 

W0051 Nowe ksiąŜki i sprzęt komputerowy dla Biblioteki na Bartoka.  
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź –Widzew Filia nr 8,  
ul. Bartoka 27. 
Opis - Zakup nowości ksiąŜkowych, dla dzieci młodzieŜy i dorosłych w formie 
tradycyjnej (drukowanej) i dźwiękowej (audiobooki). Zakup sprzętu 
komputerowego dla czytelników-biblioteka ma darmowy dostęp do Internetu , nowy 
komputer i drukarka umoŜliwi sprawniejsze korzystanie z tej usługi. 

25 000,00 

W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34. 
Lokalizacja- PG nr 34 wchodzące w skład ZSO nr 1  ul. Czajkowskiego 14.  
Opis - Zadanie polega na generalnym remoncie 7 toalet szkolnych. 

435 000,00 

W0053 Wymiana szkolna pomiędzy ZSO nr 1 a Jörg-Ratgeb-Schule w Stuttgarcie. 
Realizacja projektu. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,  ul. Czajkowskiego 1. 
Opis - Uczestnikami wymiany będą uczniowie gimnazjum i LO oraz uczniowie  
z równoległych klas szkoły partnerskiej Przedział wiekowy od 13-18 lat. Planowana 
ilość uczestników, do 35 osób z kaŜdej strony. W ramach projektu zrealizujemy 
zadania plastyczne, muzyczne i teatralne. efektem końcowym pracy będzie 
prezentacja i wystawa. 

26 500,00 

W0054 Budowa chodników w Parku nad Jasieniem.  
Lokalizacja - Park nad Jasieniem znajdujący się w kwartale ulic Rydza-Śmigłego, 
Zbiorczej i Tymienieckiego oraz w bliskiej odległości od dawnych zakładów 
Anilany. 
Opis - Zadanie polega na wybudowaniu chodników na wszystkich ciągach 
komunikacyjnych, znajdujących się w Parku nad Jasieniem. 

1 056 200,00 

W0055 Parkingi dla Janowa-miejsca postojowe przy ulicy L. Podbipięty.  
Lokalizacja - Łódź - Widzew, osiedle Janów, ul. L. Podbipięty na odcinku pomiędzy 
ul. Juranda ze Spychowa i ul. Zagłoby. Nr działki W 35-37/33,  
W35-134/22, pas drogowy wzdłuŜ jezdni. 
Opis - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuŜ  

347 000,00 
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ul. L. Podbipięty (pomiędzy ul. Juranda ze Spychowa i ul. Zagłoby). Miejsca  
w pasie drogowym ukośnie lub wzdłuŜ osi jezdni. Preferowane rozwiązanie miejsc 
ukośnych z powodu lepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Korzyści - 
zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu  
na osiedlu.  

W0056 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Gliszczyńskiego.  
Lokalizacja - Łódź -Widzew, ul. Gliszczyńskiego.  
Opis - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej długości drogi - 500 mb, 
szerokość 5 mb. UmoŜliwienie dojazdu do posesji oraz przedszkola miejskiego. 

399 400,00 

W0058 Utworzenie zielonego skweru z odwodnieniem terenu oraz budowa miejsc 
postojowych w miejscu dzikiego parkingu. 
Lokalizacja - Działki W - 34 :105/11, 107/14, W 143/70. 
Skwer z odwodnieniem: działka przy ul. Milionowej 105/107 o powierzchni  
2375 m². Działka nr 96/1 bezpośrednio przylegająca do ul. Milionowej. Miejsca 
postojowe: wydzielony fragment działek po przeciwnej stronie ul. Milionowej, 
działki nr 1/41 i 1/63. Aktualnie pełniący rolę dzikiego parkingu. 
Opis - Zadanie trzyetapowe: 1. Konsultacje z architektem krajobrazu: wybór 
sposobu odwodnienia, wybór roślin, zaplanowanie ich rozmieszczenia, na działce 
96/1, zaplanowanie miejsc postojowych na działkach 1/41, i 1/63 oraz wjazdu na te 
miejsca. 2. Odwodnienie, wyrównanie, (ewentualna wymiana podłoŜa) i nawiezienie 
terenu, posadzenie drzew ze stabilnym palikowaniem, posadzenie pozostałych roślin 
i wysianie trawnika. 3.Wykonanie utwardzonych miejsc postojowych oraz wjazdu. 

164 500,00 

W0059 Ogród przyszkolny dla dzieci i młodzieŜy. 
Lokalizacja - ul. Dąbrówki 1. Teren-działka naleŜący do SP nr 205 wraz  
z PG nr 36. 
Opis - Zagospodarowanie terenu zielonego wokół SP nr 205 i PG nr 36 w celu 
utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy. 

156 000,00 

W0060 Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w śłobku nr 29  
przy ul. Gogola 9. 
Lokalizacja - śłobek nr 29 przy ul. Gogola 9. 
Opis – Kompleksowy remont kuchni Ŝłobka wraz z pomieszczeniami 
przyległymi.(m.in.: wymiana wyciągów kuchennych, glazury i terakoty, drzwi, 
malowanie sufitów i ścian,).  

35 000,00 

W0061 Remont chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy Przychodni Lekarskiej 
przy ul. Zbocze 18 A. 
Lokalizacja – Łódź ul. Zbocze 18a. Prostokąt wyznaczony przez ulice Skalna, 
Zbocze, Potokowa, Dębowskiego. 
Opis – Zadanie polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu remontu chodnika 
wokół Przychodni Lekarskiej ul. Zbocze 18A, oraz zbudowaniu parkingu dla 
samochodów osobowych wraz z dojazdem w ramach środków z budŜetu 
obywatelskiego na rok 2015 r. 

161 800,00 

W0062 Budowa 5 muld zwalniających wraz z przepustami dla zwierząt wodnych  
na ul. Grabińskiej w Nowosolnej. 
Lokalizacja - ul. Grabińska (na wysokości planowanego boiska na działce nr 222/11; 
w początkowym odcinku ul. Grabińskiej, na wysokości działki o nr 220/1;  
na wysokości działki 44/7; na wysokości ul. Podwodnej – dz.216/6; na granicy 
działek 38/9 i 38/10). 
Opis - Budowa 5 muld zwalniających wraz z przepustami dla zwierząt wodnych  
na odcinku ul. Grabińskiej (oznaczonych na mapie nr 1-5): muldę proponuję 
wykonać poprzez wyniesienie części drogi na odcinku ok. 6 mb z kostki betonowej, 
wewnątrz zamontować betonowy kanał stanowiący przepust dla małych zwierząt 
(rozwiązania stosowane w budowie autostrad). Zakładana ilość 5 sztuk. Teren wokół 
muld oznakować stosownymi znakami drogowymi. 

60 700,00 

W0063 Nowoczesny, bezpieczny, dla aktywnie wypoczywających Park ,,Źródła 
Olechówki” z miejscem do grillowania, siłownią zewnętrzną, oświetleniem. 
Lokalizacja – Park miejski ,,Źródła Olechówki” w obrębie ulic Kazimierza 
Odnowiciela i Bolka Świdnickiego. Inwestycja na działkach 136/9 oraz 137/5  
w obrębie W-35. 
Opis - Wykonanie oświetlenia terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 10 sztuk 
latarni, powstanie siłowni zewnętrznej, poprzez zamontowanie 10 urządzeń 

498 000,00 
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dwustronnych do ćwiczeń siłowych, wykonanie chodnika z kostki brukowej  
od ul. Świdnickiego do placu zabaw, zagospodarowanie miejsca do grillowania, 
poprzez właściwe jego oznaczenie i wydzielenie na terenie parku, budowa alejek  
o nawierzchni glinkowo-Ŝwirkowej w miejscach wydeptanych.  

W0064 Ch(ł)odnik widzewski – chodnik z wbudowanymi dyszami wodnymi  
z podświetleniem, wraz z placem do gier i wodopojem. 
Lokalizacja - Teren pomiędzy SP nr 34 a Gimnazjum nr 34, pomiędzy boiskami  
do gry w piłkę noŜną a koszykówkę, działka nr 3/225. 
Opis - Zadanie polega na utworzeniu w obecnym pasie zieleni wbudowanej 
fontanny podświetlanej w nocy o wymiarach minimum 4 m x 25 m, plus utworzenie 
dwóch punktów poboru wody przez mieszkańców, tzw. wodopojów oraz placu  
do gier.  

89 000,00 

W0065 Budowa parkingu przy SP nr 204. 
Lokalizacja – SP nr 204 połoŜona jest przy ul. Gajcego 7/11. Na całej długości ulicy 
jest znak zakazu zatrzymywania pojazdów. Do szkoły dzieci przyjeŜdŜają z bardzo 
odległych miejsc. Rano przyjeŜdŜa pod szkołę około 200 aut. Konieczne jest 
zbudowanie miejsc parkingowych aby dzieci bezpiecznie docierały do placówki. 
Opis – budowa parkingu, dla samochodów osobowych, z kostki betonowej, montaŜ 
ogrodzenia z siatki powlekanej, budowa pergoli betonowej, z bramą zamykaną, 

130 533,66 

W0066 Zakup prasy codziennej i kolorowej do bibliotek publicznych w dzielnicy 
Widzew. 
Lokalizacja - Biblioteki publiczne dzielnicy Widzew: ul. Skalna1, Ketlinga 21, 
Gorkiego 63, Jurczyńskiego 30a, Bartoka 27, Tuwima 75, Wilcza 7, Tatrzańska 63, 
Szaniawskiego 5a.  
Opis - Zadanie polega na zakupie dla czytelników gazet codziennych i prasy 
kolorowej do dwunastu bibliotek publicznych w dzielnicy Widzew. 

26 000,00 

W0067 Zakup kserokopiarki, nowości ksiąŜkowych i prenumeraty czasopism  
dla uŜytkowników Filii nr 3 ul. Jurczy ńskiego 30A. 
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 3 ul. Jurczyńskiego 30A  
Opis - Zadanie polega na zakupie nowych ksiąŜek, prenumeraty czasopism  
oraz kserokopiarki dla biblioteki. 

25 000,00 

W0068 Park miejski z edukacyjną ścieŜką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw  
przy ul. Byszewskiej. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na osiedlu przy ul. Byszewskiej,  
na terenie lasu miejskiego w obrębie ulic Oliwkowej, Pomarańczowej, Figowej, 
Bananowej, Kokosowej i Ananasowej; Widzew nr działek 847/2, 848/2, 848/3, 
849/1, 873/1, 861, 951, 952.  
 Opis - Park miejski z edukacyjną ścieŜką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw to 
miejsce kontaktu z przyrodą, które ma pokazywać bogactwo biologiczne regionu  
i zachęcać do aktywnego działania na rzecz jego ochrony. ŚcieŜka ekologiczna 
składa się z budek lęgowych i karmników dla ptaków i jeŜy, oraz z trzech tablic 
informacyjnych opisujących występujące tu gatunki i prawidłowe sposoby ich 
dokarmiania. W całość wkomponowany jest plac zabaw składający się z huśtawki, 
karuzeli, miejsca do rysowania kredą chodnikową i kosza na śmieci oraz istniejące 
boisko uzupełnione o kosz na śmieci.  

30 000,00 

W0069 Grać jak Messi. 
Lokalizacja- boisko szkolne SP nr 170  ul. Miedziana 1/3. 
Opis- Celem zadania jest propagowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu 
wśród młodzieŜy i dzieci na nowoczesnym boisku szkolnym, poprzez modernizację 
istniejącego boiska szkolnego z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne  
o wymiarach docelowych 20 x 40 m, oraz budowę szkolnej bieŜni prostej tartanowej 
o ilości torów 2 i o wymiarach 40 x 2,44 m. 

800 000,00 

W0070 W zdrowym i czystym ciele – zdrowy duch w SP nr 170. 
Lokalizacja - Sala gimnastyczna SP nr 170,  ul. Miedziana 1/3.  
Opis - zgłaszamy remont zaplecza wychowania fizycznego, w skład którego 
wchodzą: przebieralnia dziewcząt, przebieralnia chłopców, natryski, magazyn 
sprzętu sportowego i dwie toalety. Pomieszczenia te zostały pominięte przy 
remoncie sali gimnastycznej w 2009 r. Poza malowaniem we własnym zakresie nie 
były remontowane od czasu powstania szkoły, czyli od 1962 r. 
 

153 000,00 



69 
 

W0071 Kolorowa szatnia w SP nr 170 - w tych podziemiach nie straszy. 
Lokalizacja - jw.  
Opis - Szatnie uczniowskie nie były remontowane od czasu powstania szkoły,  
tj. od 1962 r. Fatalny stan tynków, stolarki okiennej (zalewanie ścian, zagrzybienie) 
i boksów nie pozwala na wykonywanie jakichkolwiek prac we własnym zakresie, 
poniewaŜ wymaga to nakładu duŜej ilości środków finansowych, których nie mamy. 
Szatnie od lat nadają się do kapitalnego remontu. 

219 000,00 

W0072 Woonerf dla Widzewa 2/2 – ulica do Ŝycia. Odnowa ul. Miedzianej  
(od Przędzalnianej do Wysokiej) – ławki, zieleń, bezpieczeństwo dla wszystkich 
mieszkańców. 
Lokalizacja – przestrzeń wspólna ul.  Miedzianej na odcinku od ul. Przędzalnianej 
do ul. Wysokiej.  
Opis – kontynuacja przebudowy ul. Miedzianej na reprezentacyjny woonerf – 
dotyczy odcinka od ul. Przędzalnianej do ul. Wysokiej. Stworzenie przestrzeni 
przyjaznej dla pieszych, z miejscami spotkań, z zadbaną zielenią, ławkami, koszami 
na śmieci. Projekt zostanie przystosowany do potrzeb mieszkańców, będzie słuŜył 
wszystkim z okolicy Widzewa, poprawi komfort Ŝycia i atrakcyjność całej dzielnicy. 

1 250 000,00 

W0073 Woonerf dla Widzewa 1/2 – ulica do Ŝycia. Odnowa ul. Miedzianej  
(od Wysokiej do Wodnej) – ławki, zieleń, bezpieczeństwo dla wszystkich 
mieszkańców. 
Lokalizacja – Przestrzeń wspólna ul. Miedzianej na odcinku od ul. Wysokiej  
do ul. Wodnej.  
Opis – przebudowa ul. Miedzianej na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Wodnej  
na woonerf – przyjazną przestrzeń dla pieszych, miejsca spotkań, z zadbaną zielenią, 
ławkami, koszami na śmieci. Projekt zostanie przystosowany do potrzeb 
mieszkańców, będzie słuŜył wszystkim z okolicy Widzewa, poprawi komfort Ŝycia  
i postrzeganie całej dzielnicy. 

1 250 000,00 

W0074 Zakup ksiąŜek i komputerów dla uŜytkowników bibliotek publicznych  
w dzielnicy Widzew. 
Lokalizacja - Biblioteki publiczne dzielnicy Widzew: ul. Skalna 1, ul. Ketlinga 21, 
ul. Gorkiego 63, ul. Jurczyńskiego 30a, ul. Bartoka 27, ul. Tuwima 75, ul. Wilcza 7, 
ul. Tatrzańska 63, ul. Szaniawskiego 5a.  
Opis - Zadanie polega na zakupie nowych ksiąŜek, oraz komputerów wraz  
z oprogramowaniem do dwunastu bibliotek publicznych w dzielnicy Widzew. 

205 000,00 

W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyŜowaniu Przybyszewskiego/Piwnika 
,,Ponurego".  
Lokalizacja - SkrzyŜowanie Przybyszewskiego/ Piwnika ,,Ponurego" obok 
istniejącego przejścia dla pieszych.  
Opis - Wymalowanie przejazdu rowerowego prze ul. Piwnika ,,Ponurego" jako 
uzupełnienie ciągu pieszego z dopuszczonym ruchem rowerowym. Przejazd 
oznaczony odpowiednim oznakowaniem poziomym i pionowym - czerwona farba 
gruboziarnista. 

4 500,00 

W0076 Budowa oświetlenia, przy przystankach MPK, na skrzyŜowaniu ulic 
Brzezińska/Olkuska.  
Lokalizacja – Ul. Brzezińska przy Olkuskiej-pobocze. Nr działki W-10-1/4. 
Opis - Budowa oświetlenia, w formie dwóch energooszczędnych latarni,  
przy przystanku MPK przy skrzyŜowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. Latarnie te to 
maszty stalowe z oprawami typu LED. Budowa oświetlenia, poprzez polepszenie 
widoczności, zwiększy bezpieczeństwo na skrzyŜowaniu oraz poboczach 
przystankowych.   

37 000,00 

W0077 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Brzezińskiej 
do posesji nr 8. 
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Olkuskiej do posesji nr 8. Obszar działek W-10-92/1; 
93/1; 94/1. 
Opis – Budowa oświetlenia drogowego w ul. Olkuskiej  na odc. od ul. Brzezińskiej 
do posesji nr 8. Wybudowanie oświetlenia na wskazanym fragmencie ulicy 
zwiększy widoczność na drodze w godzinach nocnych co przyczyni się  
do zwiększenia bezpieczeństwa uŜytkowników ruchu. 

100 000,00 

W0078 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i koszykówkę  
przy PG nr 28.   

1 037 100,00 
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Lokalizacja - PG nr 28, ul. Kopcińskiego 54.  
Opis- Przedmiotem inwestycji jest projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego do gry 
w piłkę ręczną i koszykówkę o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem  
do realizacji celów edukacyjnych, rekreacji i wypoczynku. 

W0079 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy PG nr 28  
ul. Kopcińskiego 54.  
Lokalizacja - jw. 
Opis - Przedmiotem inwestycji jest projekt i budowa boiska piłkarskiego o sztucznej 
nawierzchni z przeznaczeniem do realizacji celów edukacyjnych, rekreacji  
i wypoczynku. 

887 100,00 

W0080 Budowa bieŜni 4 torowej o dystansie 100 m przy PG nr 28. 
Lokalizacja - jw. 
Opis - Przedmiotem inwestycji jest projekt i budowa bieŜni 4-torowej o dystansie 
100 m nawierzchni poliuretanowej i skoczni do skoku w dal z przeznaczeniem  
do realizacji celów edukacyjnych, rekreacji i wypoczynku. 

222 000,00 

W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę noŜną i koszykówkę  
przy SP nr 33. 
Lokalizacja - jw. 
Opis - Inwestycja zakłada wybudowanie wielofunkcyjnego obiektu sportowego, 
składającego się z dwóch boisk : do gry w piłkę noŜną o wymiarach 35 m x 25 m  
ze sztuczną nawierzchnią(sztuczna trawa) oraz boiska o wymiarach 10 m x 10 m 
przeznaczonego do rzutów do kosza. 

652 000,00 

W0082 Remont parkingu przy Miejskiej Przychodni ,,Widzew” al. Piłsudskiego 157.   
Lokalizacja - Miejska Przychodnia ,,Widzew” al. Piłsudskiego 157.  
Opis - Wykonanie projektu i kosztorysu parkingu. Przeprowadzenie odpowiednich 
procedur celem wyłonienia wykonawcy. Rozebranie istniejącej nawierzchni, 
wykonanie podsypki piaskowej, ułoŜenie parkingu z kostki betonowej, wyznaczenie 
miejsc parkingowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.  

130 000,00 

W0083 Remont holi, korytarzy i schodów wewnętrznych w Miejskiej Przychodni 
,,Widzew”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia ,,Widzew” przy al. Piłsudskiego 157. 
Opis - PołoŜenie wykładziny na podłodze korytarzy i holi, ustawienie rzędów 
krzeseł dla pacjentów, połoŜenie kafelków lub wykładziny na schodach połączony  
z ich naprawą. 

90 000,00 

W0085 Widzew na biegówki – Dzielnicowe Centrum Narciarstwa Biegowego. 
Lokalizacja – Siedzibą Dzielnicowego Centrum Narciarstwa Biegowego byłby 
obiekt sportowy MOSiR przy ul. Małachowskiego (Stadion ,,Łodzianki”). Obszarem 
działania byłyby Parki im. 3 Maja i Baden – Powella. 
Opis – Wytyczenie i oznaczenie ogólnodostępnych tras do uprawiania narciarstwa 
biegowego. Szkolenie dzieci i młodzieŜy szkolnej w zakresie podstaw jazdy  
na nartach biegowych. Uaktywnienie osób starszych i nauka podstaw narciarstwa 
biegowego. Stworzenie nieodpłatnej wypoŜyczalni sprzętu narciarskiego. 

51 500,00 

W0086 Idee Baden-Powella w Parku im. R. Baden- Powella. 
Lokalizacja - Park im. R. Baden-Powella. 
Zadanie składa się z dwóch inwestycji połączonych wspólną myślą przewodnią:  
1. zbudowanie nowego placu zabaw na miejscu istniejącego placu zabaw 
połoŜonego na zachód od górki, 2. wykonanie toru do jazdy rowerem na północny 
wschód od amfiteatru.  
Opis - Celem zadania jest wzbogacenie oferty aktywnego wypoczynku w Parku  
im. R. Baden-Powella przy równoczesnym utworzeniu Ŝywego pomnika twórcy idei 
skautingu. Dzięki wybudowaniu placu zabaw i toru do jazdy rowerem osoby  
w kaŜdym wieku będą mogły jeszcze aktywniej spędzać czas w parku. WaŜnym 
elementem będzie – na etapie projektowania tych inwestycji – uwzględnienie w ich 
wyglądzie grafik i faktów z Ŝycia patrona Parku R. Baden-Powella. Dzięki temu 
będzie moŜna nie tylko korzystać z urządzeń, ale teŜ poznać patrona parku.  

630 000,00 

W0087 Nasz projekt na osiedlu Zarzew – opieka, wychowanie, edukacja, sport. 
Lokalizacja - PM nr 156, ul. Tatrzańska 59, SP nr 149 z klasami integracyjnymi,  
ul. Tatrzańska 69a, SP nr 193, ul. Standego 1, PG nr 31, ul. Grota-Roweckiego 1. 
Opis - Projekt będzie realizowany na Widzewie, na osiedlu Zarzew w czterech 
placówkach oświatowych. 

3 199 000,00 
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W0088 Rekreacja na Piwnika i Kaszyńskiego - nowy teren zielony w mieście. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Utworzenie skweru na całości lub części terenu wraz z budową utwardzonych 
alejek wraz z montaŜem ławek, koszy na śmieci, latarni oświetlających i niewielkim 
placem zabaw. 

410 500,00 

W0090 Utwardzenie ulic Serenady, Taborowej Sielanki poprzez wykonanie  
na zmodyfikowanej podbudowie nawierzchni asfaltowej – osiedle Andrzejów.  
Lokalizacja – Ulice: Serenady na całym odcinku, tj. 300 mb, Taborowa na odcinku 
500 mb, tj. od ul. Skrzatów do granic Miasta Łodzi, Sielanki na całym odcinku, 
tj. 150 mb, połączenie ul. Serenady i Szelburg Zarembiny 28 mb. 
Opis – Wykorytowanie istniejącej nawierzchni ziemnej na głębokość średnio 12 cm, 
wywiezienie nadmiaru z korytowania, ułoŜenie podsypki z tłucznia kamiennego 
wraz z zagęszczeniem, połoŜenie nawierzchni asfaltowej. 

1 200 000,00 

W0091 DoposaŜenie poradni rehabilitacji w Miejskiej Przychodni ,,Widzew”.  
Lokalizacja - Poradnia Rehabilitacji w Miejskiej przychodni ,,Widzew”  
przy al. Piłsudskiego 157. 
Opis - DoposaŜenie Poradni Rehabilitacyjnej w sprzęt medyczny dla fizyko-  
i kinezyterapii Miejskiej Przychodni Widzew.   

35 000,00 

W0093 Nasz Zarzew – zniesienie barier architektonicznych w otoczeniu PG nr 31  
przy ul. Grota Roweckiego 1. 
Lokalizacja - Chodnik połoŜony od ul. Grota Roweckiego wzdłuŜ frontu budynku 
PG nr 31, ul. Grota Roweckiego 1, prowadzący do kościoła rzymskokatolickiego 
pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, ul. Grota Roweckiego 1A. 
Opis - Remont nawierzchni, dostosowanie jej do potrzeb osób starszych  
i niepełnosprawnych- remont nawierzchni utwardzonej: rozebranie istniejących 
chodników, wykonanie koryta, ławy betonowej, ułoŜenie kostki brukowej, 
wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych. Remont wejścia do gimnazjum 
obejmować będzie rozbiórkę podestu betonowego i zadaszenia, montaŜ zadaszenia  
z poliwęglanu, ułoŜenia chodnika.  

100 500,00 

W0094 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. 
Lokalizacja – Łódź Andrzejów – Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, w razie 
potrzeby wykorzystywany na terenie całego miasta. 
Opis – Pojazd będzie wykorzystywany do celów ratowniczo – gaśniczych na terenie 
miasta Łodzi. 

900 000,00 

W0095 Upowszechnianie zdrowego trybu Ŝycia oraz szerzenie zasad fair play. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Łodzi w dzielnicy 
Widzew. 
Opis - W ramach zadania będą organizowane spotkania w poszczególnych szkołach. 
Będą w nich uczestniczyć piłkarze klubów sportowych oraz sztab szkoleniowy. 
Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Prowadzący zaznajomią uczestników 
z korzyściami płynącymi z utrzymywania zdrowego trybu Ŝycia oraz zapoznają 
uczestników z zasadami fair play. 

12 000,00 

W0096 Janosika- bezpieczna droga do szkoły, piękna okolica do zamieszkania.  
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Janosika od ul. Brzezińskiej do Spartakusa. 
Opis - Poprawienie bezpieczeństwa na ul. Janosika w szczególności w rejonie 
szkoły, przedszkola i przychodni. Budowa chodnika po wschodniej stronie  
ul. Janosika. Wprowadzenie wyspowych progów zwalniających (nie 
spowalniających autobusów) w okolicy przejścia dla pieszych. Przeprojektowanie 
skrzyŜowania ulic Janosika i Powstańców Śląskich. Uzupełnienie istniejących 
szpalerów drzew. Ławki.   

558 250,00 

W0098 Wykonanie miejsc postojowych przed nieruchomością przy ul. Oleńki 
Billewiczówny nr 6. 
Lokalizacja – Miejsca postojowe wzdłuŜ ul. Oleńki Billewiczówny na wysokości 
bloku numer 6. 
Opis – Zadanie polegać ma na wykonaniu miejsc postojowych poprzez korytowanie 
powierzchni pod miejsca postojowe, obniŜenie istniejących krawęŜników, 
wykonanie podbudowy na podsypce piaskowo – cementowej, ułoŜenie kostki 
brukowej, obrzeŜy oraz fragmentów chodnika umoŜliwiających bezpieczne dojście 
do miejsca postojowego. 
 

135 000,00 
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W0099 Zagospodarowanie Skweru przy zbiegu ulic Zakładowej, Gajcego i Przylesie. 
Lokalizacja – Skwer połoŜony przy zbiegu ulic Zakładowej, Gajcego i Przylesie  
w obrębie W 40 – 677/2 o powierzchni 0,157ha – dawna krańcówka linii 82. 
Opis – rekultywacja obecnej powierzchni, nasadzenie krzewów, otoczenie skweru 
krawęŜnikiem. 

27 000,00 

W0101 Wielofunkcyjne boisko naszych marzeń przy Zespole Szkół Poligraficznych. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Poligraficznych,  ul. Edwarda 41, działka W-14-320/9. 
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową 
oraz drogą dojazdową. Wykonanie w budynku szkolnym kraty zabezpieczającej 
wejście na teren szkoły dla osób korzystających z toalet znajdujących się przy sali 
gimnastycznej. Wykonanie w budynku warsztatów kraty zabezpieczającej klatkę 
schodową dla osób korzystających z toalet.   

950 000,00 

W0102 Modernizacja ścieŜki rowerowej i spacerowej oraz wykonanie nasadzeń wzdłuŜ 
ul. Hetmańskiej. 
Lokalizacja – tereny wzdłuŜ ul. Hetmańskiej na odcinku od ul. Rokicińskiej  
do Parku Źródeł Olechówki. 
Opis – zadanie polega na modernizacji uszkodzonych fragmentów ścieŜki 
rowerowej oraz równolegle połoŜonej ścieŜki spacerowej, połoŜeniu brakujących 
fragmentów ścieŜki spacerowej, wykonaniu nasadzeń wzdłuŜ tych ścieŜek  
oraz wykonaniu nasadzeń na trawnikach pomiędzy ul. Zakładową  
a ul. Wojewódzkiego. 

907 550,00 

W0103 KsiąŜka Nowosolna wczoraj i dziś.  
Opis - Projekt ,,KsiąŜka Nowosolna wczoraj i dziś" obejmuje opracowanie  
oraz wydanie publikacji poświęconej dawnej i współczesnej Nowosolnej. 
Opracowanie zostanie wydane w formie papierowej (nakład 500 sztuk)  
oraz elektronicznej. W ramach zgłoszonego zadania zostaną takŜe podjęte wszelkie 
działania promocyjne, mające na celu rozpowszechnienie wydawnictwa na moŜliwie 
szeroką skalę.  

22 000,00 

W0104 Ekologia i bezpieczeństwo w SP nr 37. 
Lokalizacja – SP nr 37  ul. Szpitalna 9/11.  
Opis - Zadanie będzie polegać na zakupie i montaŜu tablic związanych z tematyką 
ekologiczną będzie realizowane na terenie szkoły. Dodatkowo przy szkole zostaną 
zakupione i zamontowane spowalniacze wyspowe oraz zostaną namalowane pasy 
(zebra) i odnowione zostanie przejście dla pieszych. 

74 410,00 

W0105 Ekologicznie i czysto na osiedlu Stary Widzew w obrębie ulic Piłsudskiego – 
Konstytucyjna – Józefa - Tunelowa.  
Lokalizacja – jw. 
Opis - Zadanie polegać będzie na zakupie i montaŜu koszy na śmieci. 

12 000,00 

W0106 Poprawa bezpieczeństwa na al. Puszkina na wysokości ul. Bartoka.  
Lokalizacja - Wjazd na al. Puszkina z ul. Bartoka. Obręb W-19 działki 182/33, 
182/34, 182/24, 182/25, 182/31, 182/23, 182/26, 184/108, 184/99,  
oraz W-21173/230. 
Opis - Zadanie polega na zwęŜeniu jezdni, co powoduje skrócenie czasu 
przebywania pieszego na przejściu, oraz zmiana geometrii skrzyŜowania spowolni 
jadące pojazdy.  

302 000,00 

W0107 Kompleksowy remont ul. Szafera.  
Lokalizacja – ul. Szafera. Jest drogą wewnętrzną w osiedlu, jedynym dojazdem  
i ciągiem pieszym z i do ul. SłuŜbowej, łączy dworzec PKP Łódź – Widzew  
z ul. Rokicińską. Jest drogą dojazdową do pawilonu handlowego. 
Opis – kompleksowy remont nawierzchni: rozbiórka istniejącej nawierzchni  
i chodników, korytowanie i utwardzenie podbudowy, odtworzenie krawęŜników  
i chodników, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. 

1 360 000,00 

W0108 Przebudowa ul. Zaspowej wraz z odwodnieniem. 
Lokalizacja – ul. Zaspowa. 
Opis – zadanie polegać ma na wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ul.  Zaspowej 
(do tej pory jest w niej tylko kanalizacja sanitarna) oraz utwardzeniu nawierzchni 
gruntowej. 

1 756 000,00 

W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.  
Lokalizacja – SP nr 34 ul. Ćwikli ńskiej 9, na osiedlu Łódź-Widzew.  
Opis- Sala gimnastyczna wymaga: wymiany parkietu 340 m² x 135 zł, naprawy  

184 620,00 
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i malowania ścian i sufit – 960 m² x 13 zł, wymiany oświetlenia, zainstalowania 
systemu wentylacyjnego - 40000,00 zł. Dodatkowo planowany jest zakup sprzętu 
sportowego oraz przyrządów do ćwiczeń ułatwiających prowadzenie zajęć –  
1620 zł.  

W0110 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla Mileszki 
przy ul. Pomorskiej 437. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą. Całość składać się będzie z: 1. Boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 43 m x 32 m o nawierzchni elastycznej z granulatu 
EPDM (boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki). 2. Obok boiska znajdować 
się będzie bieŜnia ze skocznią do skoku w dal. 

776 000,00 

W0111 Stoki. Remont chodnika po stronie parzystej ul. Pieniny (2–28)  
oraz modernizacja terenu wokół budynków.  
Lokalizacja – chodnik wzdłuŜ ul. Pieniny po parzystej stronie, od nr 2 do nr 30  
(do wjazdu do szpitala przy Pieniny 30) oraz krótkie chodniki łączące ww. chodnik 
z jezdnią. Teren połoŜony w szczytach budynków (Pieniny 2 – 4 – 6 szczyt 
północno – zachodni, 8 – 10,12 – 14,16 – 18 – 20, 22 – 24 – 26 – 28) łączący 
jezdnię z obszarem za budynkami oraz teren o szerokości 2,9 m i długości 345 m 
połoŜony wzdłuŜ, po południowo – zachodniej stronie ww. budynków. 
Opis – Remont chodnika polegać będzie na wymianie obrzeŜy, płyt chodnikowych 
oraz korytek odpływowych odprowadzających deszczówkę spod rynien, 
przechodzących przez chodnik. Modernizacja terenu połoŜonego wokół budynków 
polegać będzie na wymianie obrzeŜy (krawęŜników), ułoŜeniu kostki w szczytach 
budynków oraz płyt aŜurowych i chodnikowych po południowo – zachodniej stronie 
budynków. 

494 000,00 

W0112 Samochód osobowy combi do obsługi Miejskiej Przychodni ,,Widzew”, słuŜący 
równieŜ do przewozu pacjentów na badania.  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia ,,Widzew”, al. Piłsudskiego 157.  
Opis - Głównie dla dzielnicy Widzew, w razie potrzeby całe miasto Łódź.  
Do realizacji wizyt domowych - lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, laborantka.  
Do przewozu pacjentów. Do obsługi Przychodni - kontakt z urzędami, zaopatrzenie, 
serwis sprzętu.  

65 000,00 

W0113 Zakup sprzętu ratuj ącego Ŝycie dla mieszkańców Widzewa.  
Lokalizacja - Poradnia lekarza pierwszego kontaktu Miejskiej Przychodni 
,,Widzew”, al. Piłsudskiego 157.  
Opis - Defibrylator i aparat EKG to sprzęt do nagłych przypadków sercowych. 

17 000,00 

W0114 Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Batorego.  
Lokalizacja – Uliczki osiedlowe osiedla Batory na Widzewie – Wschodzie. 
SkrzyŜowanie ul. Gorkiego z al. Kolbego działka nr W19 – 186/76, skrzyŜowanie 
ul. Gogola z al. Kolbego działka nr W19 – 192/28, skrzyŜowanie ul. Lermontowa  
z al. Kolbego działki w obrębie W19 nr 197/24, 197/25, 197/23. 
Opis – Zadanie polega na wyniesieniu płyt trzech skrzyŜowań na osiedlu. 

250 000,00 

W0115 Budowa boiska do koszykówki w Parku Podolskim. 
Lokalizacja – dawny skatepark przy ul. Zapadłej; działki 54/9 i 54/10 w obrębie  
W-30. 
Opis – Zadanie polega na budowie boiska do koszykówki o nawierzchni 
poliuretanowej, montaŜu 2 koszy oraz 2 piłkochwytów. Dodatkowo będzie 
zagospodarowany teren wokół boiska nasadzeniami zieleni oraz wykonany remont 
ogrodzenia. 

450 000,00 

W0116 Modernizacja wjazdu, pieszo jezdnego i ogrodzenia PM nr 10. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Proponowana modernizacja terenu PM nr 10  przy ul. Przędzalnianej 70 wraz 
z remontem nawierzchni ciągu pieszo jezdnego znajduje się na działce W25-131/1,  
a proponowany remont wjazdu na działce W25-126/3. 
W ramach realizacji zadania wykonamy całościowy remont nawierzchni wjazdu 
wraz z utworzeniem 4 miejsc postojowych, ciągu pieszo-jezdnego znajdującego się 
na terenie przedszkola oraz wymianę ogrodzenia wokół placówki. Roboty 
budowlane będą obejmowały w szczególności: roboty rozbiórkowe wywóz gruzu, 
roboty w zakresie remontu róŜnych nawierzchni, wymiana nawierzchni, 

236 000,00 
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instalowanie ogrodzenia, furtki bram betonowe. 
W0117 Naprawa i modernizacja murków oporowych –zaplecze nieruchomości Łódź 

Widzew ul. Szczytowa 3/9.  
Lokalizacja - Zadanie ma być zrealizowane na zapleczu nieruchomości  
ul. Szczytowa 3/9 od klatki nr 3 do klatki nr 9, oraz odcinek murka wzdłuŜ szczytu 
klatki nr 9. 
Opis - Murki powstały w latach 60-tych ub. Wieku i uległy głębokiemu zniszczeniu. 
Chronią nieruchomość 3/9 przed erozją gleby z powodu spływającej wody 
deszczowej z wyŜszych terenów, gdyŜ budynek zbudowany jest na zboczu. 
Konieczne jest zbicie starego popękanego tynku, odgrzybienie, remont muru  
oraz połoŜenie nowego strukturalnego lub mozaikowego tynku. Naprawę 4 szt. 
schodów do kaŜdej klatki jedno wejść. schody te oblodzone w okresie jesienno- 
zimowym są bardzo śliskie i niebezpieczne. 

80 000,00 

W0118 Budowa obiektu treningowego –Widzew ,,Niciarniana”. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Widzew na terenie działki 
W15-6/3 ul. Niciarniana 1/3.  
Opis - Budowa obiektu treningowego – boisko do piłki noŜnej. Boisko będzie 
ogólnodostępne. Boisko do piłki noŜnej o wymiarach 120 m x 80 m, o nawierzchni 
sztucznej. Obiekt zostanie ogrodzony i oświetlony oraz wyposaŜony w szatnie typu 
kontenerowego z węzłem sanitarnym.  

1 200 000,00 

W0119 Sąsiedzka integracja z wychowankami MOW, gwarancją bezpiecznej  
i przyjaznej okolicy.  
Lokalizacja – MOW nr 1, ul. Częstochowska 36. 
Opis - Zadanie będzie obejmowało teren wokół budynku MłodzieŜowego Ośrodka 
Wychowawczego nr 1 , ul. Częstochowska 36 . 
Proces resocjalizacyjny powinien być prowadzony w atrakcyjnych warunkach, 
bowiem źle zaadoptowany teren wpływa niekorzystnie na oddziaływania wobec 
wychowanków. Chcemy, by zmieniła się opinia sąsiedzka o placówce-dobrze  
i przyjaźnie zagospodarowany plac wokół budynku to zintegrowana młodzieŜ  
z większą szansą na poprawnie przebiegający proces resocjalizacji, czyli 
bezpieczniejsza okolica. 

1 229 915,00 

 

 

f) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budŜetu 
obywatelskiego na 2015 r.  

 

ID 
wniosku 

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

L0001 Ulice przyjazne rowerom. 
Lokalizacja – Śródmieście: Kamińskiego, Pomorska, Jaracza, Śródmieście:  
Św. Stanisława Kostki, Piotrkowska, Skorupki, Śródmieście: Moniuszki, 
Piotrkowska, Sienkiewicza, Śródmieście: Piramowicza, Narutowicza, Jaracza, 
Śródmieście: Roosevelta, Piotrkowska, Sienkiewicza, Śródmieście: Skorupki, 
Piotrkowska, Wólczańska, Bałuty: Podrzeczna, Zachodnia, Zgierska, Bałuty: Zielna, 
Wojska Polskiego, Organizacji WiN, Bałuty: Krawiecka, Organizacji WiN, Skury-
Skoczyńskiego, Bałuty: Szendzielarza „Łupaszki”, Krawiecka, Zielna, Bałuty: 
Organizacji WiN, Krawiecka, Franciszkańska, Bałuty: Marysińska, Obrońców 
Warszawy, Szklana, Bałuty: Kołodziejska, Lutomierska, Wrześnieńska, Bałuty: 
Gnieźnieńska, Lutomierska, Wrześnieńska, Bałuty: Bzowa, Jaskrowa, Folwarczna, 
Polesie: Mielczarskiego, Gdańska, Cmentarna, Polesie: Lipowa, al. 1 Maja, 
Próchnika, Polesie: Stefanowskiego, Skorupki, Radwańska, Polesie: Burzliwa, 
Falista, Pienista, Górna: Piękna, Rejtana, Politechniki, Górna: Bankowa, Tuszyńska, 
Rzgowska, Górna: Henryka, Tuszyńska, Rzgowska, Górna: Sosnowa, Milionowa, 
Przybyszewskiego, Górna: Brzozowa, Senatorska, Przybyszewskiego, Górna: 
Dębowa, Senatorska, Przybyszewskiego, Górna: Słowiańska, Milionowa, 
Przybyszewskiego, Górna: Grabowa, Milionowa, Przybyszewskiego, Widzew: 

55 400,00 
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Farbiarska, Milionowa, Przybyszewskiego, Widzew: Motorowa, Milionowa, 
Przybyszewskiego. 
Opis - Zadanie polega na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego  
na drogach jednokierunkowych za pomocą znaków "nie dotyczy rowerów" (T-22). 
Proponowane zadanie jest tanie w wykonaniu; bezpieczne dla uczestników ruchu, 
nie wiąŜe się z likwidacją miejsc parkingowych; nie zmniejsza liczby pasów  
na jezdni. Realizacja zadania ułatwi poruszanie się rowerem po Łodzi. 

L0002 Miejsce roweru jest na jezdni. 
Lokalizacja – ul. Kamińskiego od Pomorska do Kołłątaja, ul. Łagiewnicka  
od Organizacji WiN do Dolna, ul. Pomorska od rondo Solidarności do Lumumby,  
ul. Tuwima od Przędzalniana do Wydawniczna, ul. Wólczańska od Potza  
do Skrzywana, ul. Wydawnicza od Piłsudskiego do Tuwima, ul. śeligowskiego  
od 6 Sierpnia do Więckowskiego, ul. śeromskiego od Legionów do Kopernika,  
ul. śeromskiego od Kopernika do Mickiewicza, ul. 11 Listopada od dz. 60/24  
do dz. 60/68, ul. Bandurskiego od Krzemieniecka do Wyszyńskiego,  
ul. Wyszyńskiego od Bandurskiego do Retkińskiej, ul. Puszkina od ronda Sybiraków 
do Andrzejewskiej, ul. Obywatelska od Nowe Sady do Włókniarzy,  
ul. Łąkowa od Struga do Karolewskiej, ul. Łąkowa od Kopernika do Mickiewicza, 
ul. Strzelców Kaniowskich od Skłodowskiej-Curie do Struga, ul. Skłodowskiej-
Curie od śeromskiego do Strzelców Kaniowskich, ul. Waltera-Janke  
od Wyszyńskiego do Pienistej, ul. Konstytucyjna od Pomorskiej  
do Małachowskiego, ul. Pankiewicza od Wojska Polskiego do Palki, ul. KsiąŜąt 
Polskich od Przybyszewskiego do Zakładowej, ul. NiŜsza od Mazurska  
do Broniewskiego, ul. Kaczeńcowa od Aleksandrowska do Rojnej, ul. Narutowicza 
od Konstytucyjnej do Krzywickiego, ul. Graniczna od Ustronnej do Siostrzanej,  
ul. Sternfelda od św. Wojciecha do Komorniki, ul. Kusocińskiego od Armii 
Krajowej do Retkińskiej, ul. Kościuszki od świrki do Radwańskiej,  
ul. Wróblewskiego od Politechniki do Wólczańskiej, ul. Kasprzaka od Legionów  
do Srebrzyńskiej, ul. Skłodowskiej-Curie/Struga od Gdańskiej do Kościuszki. 
Opis – Zadanie polega na wyznaczeniu (wymalowaniu) na wskazanych ulicach 
pasów ruchu dla rowerów - w większości przypadków bez zmniejszenia liczby 
pasów ruchu dla pojazdów mechanicznych; bez likwidowania miejsc parkingowych 
(a w trzech przypadkach tworząc dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów). 
Wyznaczenie pasów w jezdni znacząco poprawi bezpieczeństwo rowerzystów. 

802 500,00 

L0003 Przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni tygodnia co pół 
godziny. 
Lokalizacja - Teren całego Miasta. 
Opis - Zadanie ma na celu przywrócenie kursowania autobusów nocnych  
we wszystkie dni tygodnia z częstotliwością co pół godziny w 2015 r. 

4 320 000,00 

L0005 Instalacja oświetlenia awaryjnego w budynkach Miejskiej Przychodni 
Wieloprofilowej „ Śródmieście” przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. 
Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. 
Opis - Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
w budynkach Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 oraz w poradni 
stomatologicznej na ul. Zachodniej 60. 

190 000,00 

L0006 Wymiana instalacji grzewczej i zakup pieca grzewczego w budynku Miejskiej 
Przychodni Wieloprofilowej „ Śródmieście” przy ul. Próchnika 11 
i Zachodniej 60. 
Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. 
Opis - Wymiana instalacji grzewczej i zakup pieca grzewczego w budynku  
na ul. Próchnika 11 i wymiana instalacji grzewczej na ul. Zachodniej 60. 

595 000,00 

L0007 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej 
„ Śródmieście” przy ul. Próchnika 11. 
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” 
na ul. Próchnika 11. 
Opis - Wykonanie ocieplenia ścian i podłóg w gruncie, naprawa i pomalowanie 
elewacji budynku na ul. Próchnika 11. 

300 000,00 

L0008 System informatycznej obsługi pacjentów Miejskiej Przychodni 
Wieloprofilowej „ Śródmieście”, ul. Próchnika 11. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście”  

600 000,00 
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na ul. Próchnika 11, Zachodnia 60, Piotrkowska 113 oraz Rewolucji 1905 r. nr 54. 
Opis - Wykonanie rozbudowy sieci informatycznej oraz wdroŜenie e-usług 
i systemu elektronicznej dokumentacji. 

L0009 Instalacja systemu oddymiania w budynkach miejskiej przychodni 
wieloprofilowej „ Śródmieście”, przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. 
Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. 
Opis - Wykonanie instalacji oddymiania oraz usuwania gorących gazów i dymów  
z klatek schodowych w budynkach na Próchnika 11 i Zachodniej 60. 

120 000,00 

L0010 Park Julianowski strefą wypoczynku. 
Lokalizacja – Park im. A. Mickiewicza (Julianowski). 
Opis - Zadanie obejmuje stworzenie na terenie Parku im. A. Mickiewicza 
(Julianowskiego) bariery z zieleni w postaci nowych nasadzeń (głównie krzewów) 
wzdłuŜ ul. Zgierskiej oraz wzdłuŜ alei wjazdowej do parku od strony ul. Zgierskiej, 
skuteczniej chroniącej przed hałasem, spalinami i kurzem ulicznym niŜ istniejące 
nasadzenia krzewów o funkcji ozdobnej i izolującej. W ramach zadania zostanie 
sfinansowane równieŜ: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
nasadzeń, zakup i montaŜ czasowych osłon nasadzonych krzewów przeciwko 
aerozolowi solnemu o wys. ok. 70 cm wzdłuŜ ul. Zgierskiej oraz nadzór inwestorski. 

300 000,00 

L0011 Remont korytarzy i klatek schodowych w PG nr 32.  
Lokalizacja - Budynek PG nr 32 mieści się przy ul. Fabrycznej 4, w dzielnicy 
„Starego Widzewa” na granicy ze Śródmieściem, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Państwowej WyŜszej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, zwanej „Łódzką 
Filmówką”. Nr działki: 42/12, obręb: W-25. 
Opis - Planujemy likwidację boazerii znajdujących się na ścianach korytarzy, 
nałoŜenie w tym miejscu tynków mozaikowych, wykonanie prac malarskich  
na trzech kondygnacjach klatek schodowych i korytarzach wraz z robotami 
towarzyszącymi tj. Wymianą oświetlenia i przemurowaniem ścianek działowych 
oraz wymianę drzwi do wszystkich pomieszczeń szkoły. 

206 000,00 

L0012 Oznaczenie przejazdów rowerowych w mieście kolorem czerwonym  
dla zwiększenia bezpieczeństwa. 
Lokalizacja – Zgierska: Jabłoniowa 10m, Stacja paliw 10m, Łozowa 15m, 
Wiklinowa 9m, Świtezianki 14m, Okoniowa 11m, Pstrągowa 11m, Castorama 5m, 
Rondo Biłyka 46m, Sikorskiego: Castorama 7m, Helińskiego 7m, Studzińskiego 6m, 
Nastrojowa 9m, Świtezianki 19m, Łucji 10m, Łagiewnicka 14m, Łagiewnicka: 
Stacja paliw 10m, Kasztelańska 15m, Stokrotki 12m, Morelowa 14m, Porzeczkowa 
20, Julianowska: nr 7 8m, Kochanowskiego 7m, al. Włókniarzy: Prawa 6m, 
Liściasta 20m, Stacja paliw/Teresy 20m, Stacja paliw/Limanowskiego 12m, Salon 
sam./Limanowskiego 20m, Tesco/Pojezierska 13m, Drewnowska 38m, Nr 192 – 
8m, Nr 202 – 206 34m, Więckowskiego 10m, Auto komis 6m, WAM 5m, Nr 234 – 
4m, Nr 236 – 10m, Kopernika 26m, Mickiewicza 38m, Jana Pawła II: Park 
Poniatowskiego 5m, PasaŜ Łódzki 10m, Łaska 17m, Wróblewskiego 51m, Praktiker 
25m, Braterska 6m, Nr 65 16m, Obywatelska 53m, Nr 76 – stacja paliw 20m, 
Przyszkolne 7m, Pabianicka: Świętojańska 11m, Dubois 15m, Ewangelicka 9m, 
Odrzańska 12m, Chocianowicka 60m, Port Łódź 63m, Rudzka: Scaleniowa/Farna 
45m, Popioły 10m, Cienista 5m, Przyjemna 7m, Raduńska 11m, Retkińska: 
Hufcowa 6m, Nr 83 6m, Konstantynowska – Zoo 8m, Srebrzyńska: Jarzynowa 15m, 
Biegunowa 6m, Skrzydlewska – okolice 42m, Drewnowska: Okrzei 7m, 
Odolanowska 6m, Karskiego 16m, Nr 88 4m, Manufaktura 16m, Zachodnia 19m, 
Zachodnia: Manufaktura 8m, Stacja paliw 30m, Adwokacka 6m, Nr 110/112 7m, Nr 
142 11m, Warszawska/Skrzydlata 20m, Niciarniana: Nr 60 – 14m, Nr 47 – 23m, Nr 
50 – 4m, Park Widzewski 4m, Przychodnia – parking 4m, Lodowa: Nr 87 – 9m, 
Dostawcza 20m, Papiernicza 12m, Rondo Inwalidów 105m, Rondo Sybiraków 37m, 
Przybyszewskiego: Haśka 15m, Lodowa 108m, Mechaniczna 16m, Niciarniana 
18m, Piwnika – Ponurego 15m, Zawodowa 8m, Grota – Roweckiego 6m, 
Tatrzańska 10m, Rokicińska: Janowska 7m, OBI 40m, Józefiaka 15m, Józefiaka/al. 
Ofiar Terroryzmu 11 Września: Kątna 7m, Nery 7m, Zakładowa 14m, Transmisyjna 
17m, Hetmańska: Zakładowa 36m, H. Brodatego 7m, Przybyszewskiego 8m, 
Zagłoby 15m, Juranda ze Spychowa 13m, Billewiczówny 7m, 
Bandurskiego/Karolewska 10m, Palki/Strykowska: Nr 3/5 + stacja paliw 12m, 
Popularna + stacja paliw 22m, W. Polskiego/Brzezińska: Łomnicka 22m, ŚnieŜna 

220 000,00 
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12m, M1 – 56m. 
Opis – ŚcieŜki rowerowe w niektórych miejscach są pomalowane czerwoną farbą. 
Znakomicie ułatwia to zarówno rowerzystom jak i kierowcom czy pieszym ich 
lokalizację a tym samym prawidłowe zachowanie na drodze. Proponuję 
wprowadzenie koloru czerwonego jako standardu dla ścieŜek rowerowych w Łodzi. 
Z pewnością przyczyni się to do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa  
oraz uporządkowania dróg i upiększenia miasta. 

L0013 Sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu ulic S. Jaracza/S. Sterlinga. 
Lokalizacja – SkrzyŜowanie ulic S. Jaracza/S. Sterlinga. 
Opis – Zadanie miałoby polegać na zamontowaniu (wbudowaniu) sygnalizatora 
świetlnego, który umoŜliwiłby bezpieczne, sprawne poruszanie się pojazdowi, 
pieszych, w tym dzieci. 

1 051 592,00 

L0014 "SPORT DLA KA śDEGO" - cykl turniejów rekreacyjno-sportowych. 
Lokalizacja - Obiekty sportowe łódzkich szkół wszystkich typów, w tym „Orliki”  
i boiska wielofunkcyjne na terenie całego miasta, obiekty sportowe MOSiR, obiekty 
sportowe uczelni wyŜszych. 
Opis - Zorganizowanie turniejów o charakterze sportowo rekreacyjnym  
i integracyjnym, promujące mniej znane i popularne dyscypliny sportowe, 
aktywizujące łodzian w róŜnym wieku oraz skierowane do wszystkich placówek 
edukacyjnych. 

225 000,00 

L0015 Las Łagiewnicki – strefą wypoczynku. 
Lokalizacja – Las Łagiewnicki. 
Opis - Zadanie ma na celu usunięcie z terenu lasu pojazdów silnikowych 
z wyjątkiem komunikacji miejskiej, pozostawienie w lesie ruchu rowerowego 
i pieszego. 

100 000,00 

L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali). 
Lokalizacja - Leczenie niedźwiedzi na terenie łódzkiego ZOO, ul. Konstantynowska 
8/10. 
Opis - Podawanie systematycznie leków nowej generacji niedźwiedziom 
w podeszłym wieku. 

11 000,00 

L0017 Powstanie informatora kulturalnego w formie papierowej.  
Lokalizacja - Informator byłby dostępny bezpłatnie w miejscach typu Centrum 
Informacji Turystycznej, Wydział Promocji Miasta, galerie sztuk, kioski, 
ewentualnie Centra Handlowe, biblioteki. Wymienione miejsca funkcjonują  
na terenie miasta Łodzi. 
Opis - Informator kulturalny byłby wydawany raz w miesiącu. Dystrybucja 
odbywałaby się bezpłatnie. 

96 720,00 

L0018 Zakup zestawu USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych „PaLMA”. 
Lokalizacja – ZOZ SW "PaLMA”, ul. Lumumby 14. 
Opis - Zakup wymienionej aparatury jest niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania jednostki, zapewniającego odpowiednią opiekę medyczną. 
Skrócony zostanie czas diagnostyczno-leczniczy, podwyŜszona zostanie jakość 
wykonywanych usług medycznych oraz obniŜone zostaną koszty funkcjonowania 
SP ZOZ SW "PaLMA". 

340 000,00 

L0019 Komputeryzacja i budowa medycznych platform informacyjnych 
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych 
„PaLMA”. 
Lokalizacja - Poradnie Specjalistyczne i POZ ZOZ SW „PaLMA” mieszczą się 
w Łodzi: 1. ul. Lumumby 14, 2. al. Politechniki 44, 3. ul. Próchnika 11 – 
administracja ZOZ-u. 
Opis - Komputeryzacja i budowa medycznych platform informacyjnych polegać ma 
na zakupie potrzebnego sprzętu komputerowego dla całej poradni i administracji 
ZOZ-u (wraz z programem finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym)  
oraz stworzenie internetowej rejestracji dla pacjentów i wprowadzenie  
e-dokumentacji. 

410 000,00 

L0020 Zakup mammografu z wyposaŜeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych  „PaLMA”. 
Lokalizacja – ZOZ SW "PaLMA", ul. Lumumby 14. 
Opis - Zakup mammografu z wyposaŜeniem dla potrzeb pacjentek z Łodzi i okolic 

990 000,00 
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w celu ograniczenia zachorowań i poprawy wyników leczenia nowotworów 
złośliwych. 

L0021 Wybieg dla psów. 
Lokalizacja - Park nad Jasieniem. 
Opis - Stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów, który będzie dostępny  
dla wszystkich mieszkańców miasta. 

57 600,00 

L0022 Wszechstronniejszy i nowocześniejszy kompleks Orlik. 
Lokalizacja - 39 kompleksów boisk wybudowanych w ramach programu "Moje 
Boisko Orlik 2012" znajdujących się na terenie m. Łodzi. 
Opis - Boiska Orlik zostały wybudowane w latach 2008-2012 wraz z infrastrukturą 
sportową i socjalną. Zadaniem kompleksu było oprócz rozwoju fizycznego dzieci  
i młodzieŜy, wszechstronne przygotowanie młodych polaków do imprezy jaką były 
mistrzostwa europy w piłce noŜnej. Obecnie jednak konieczna jest rozbudowa 
infrastruktury o urządzenia do uprawiania innych form aktywności fizycznej. 
Zainteresowanie nowymi dyscyplinami sportu, tj. tenisem ziemnym, hokejem na 
trawie, a takŜe innymi aktywnościami, np. aerobikiem, tworzą konieczność 
modernizacji obiektów zaspokajających potrzeby wszystkich grup, w tym 
najmłodszych i seniorów. 

4 504 000,00 

L0023 Budowa Skateparku. 
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na niezagospodarowanej działce 
nr B45-197/1, ul. Obornicka 3, w połączeniu z budynkiem PG nr 6. 
Opis - Zadanie zakłada budowę zadaszonego skateparku, połączonego 
z PG nr 6. 

 
661 400,00 

L0024 Czysta Łódź. 
Lokalizacja - Projekt ma zostać zrealizowany na wyznaczonych przez autora 
projektu oraz w głosowaniu internetowym ulicach miasta Łodzi (Limanowskiego  
na odcinku ul. Wielkopolska - ul. Zgierska, aleksandrowska na odcinku 
ul. Szczecińska - ul. Wielkopolska, Szczecińska na odcinku ul. Rojna - pętla 
autobusowa/ Cmentarz, Zgierska na odcinku ul. Stara Baśń - ul. Ogrodowa, 
Zachodnia na odcinku ul. Zgierska - ul. Zielona, Nowomiejska na odcinku 
ul. Ogrodowa - Pl. Wolności, Wojska Polskiego na odcinku Pl. Kościelny - 
ul. Łomnicka, Brzezińska na odcinku ul. ŚnieŜna - ul. Kłodzka, Julianowska  
na odcinku ul. Zgierska - ul. Łagiewnicka, Łagiewnicka na odcinku ul. Rynek 
Bałucki - ul. Bema, Rynek Bałucki na odcinku Rynek Bałucki, Lutomierska 
na odcinku al. Włókniarzy- ul. Zgierska, Franciszkańska na odcinku ul. Inflancka - 
ul. Ogrodowa, Ogrodowa na odcinku ul. Jana Karskiego - ul. Wschodnia, Północna 
na odcinku ul. Wschodnia - ul. Źródłowa, Kilińskiego na odcinku 
ul. Północna - ul. Narutowicza ul. Piłsudskiego - ul. Śląska, Drewnowska 
na odcinku ul. Zgierska - ul. Unii Lubelskiej, Unii Lubelskiej na odcinku ul. Solec - 
ul. Bandurskiego, Legionów na odcinku ul. Zachodnia -al. Unii Lubelskiej, 
Konstantynowska na odcinku al. Unii Lubelskiej - ul. Krakowska, Kasprzaka 
na odcinku ul. Legionów - ul. Powstańców Wielkopolskich, Hipoteczna 
na odcinku ul. Limanowskiego- ul. Pojezierska, Pojezierska na odcinku 
ul. Brukowa - ul. Zgierska, Włókniarzy na odcinku ul. Zgierska - ul. Pabianicka, 
Gdańska na odcinku ul. Ogrodowa -ul. Mickiewicza, Grzegorza Pałki na odcinku  
ul. Wojska Polskiego - Rondo Solidarności, Kopcińskiego na odcinku Rondo 
Solidarności - al. Piłsudskiego, Zielona na odcinku ul. Piotrkowska - 
ul. Legionów, Kościuszki na odcinku ul. Zielona - ul. Radwańska, Pomorska 
na odcinku Pl. Wolności - ul. Lawinowa, śeromskiego na odcinku ul. Legionów -  
al. Mickiewicza, Politechniki na odcinku al. Mickiewicza - Rondo Lotników 
Lwowskich, Narutowicza na odcinku ul. Piotrkowska - ul. Konstytucyjna, 
Sienkiewicza na odc. ul. Narutowicza - ul. Tymienieckiego, Tymienieckiego 
na odc. ul. Piotrkowska - al. Śmigłego Rydza, Śmigłego Rydza  
na odc. al. Piłsudskiego - Rondo Broniewskiego, Tuwima na odc. ul. Piotrkowska - 
ul. Wydawnicza, Struga na odc. ul. Piotrkowska -al. Włókniarzy, Marii 
Skłodowskiej – Curie na odc. ul. Łąkowa - ul. Struga, Zamenhofa na odc.  
ul. śeromskiego - ul. Piotrkowska, Nawrot na odc. ul. Piotrkowska - 
ul. Kopcińskiego, Rewolucji 1905 roku na odc. ul. Piotrkowska - ul. Sterlinga, 
Sterlinga na odc. ul. Północna - ul. Jaracza, Jaracza na odc. ul. Wierzbowej - 
ul. Piotrkowska, Więckowskiego na odc. ul. Piotrkowska - ul. Lipowa, świrki  

2 800 080,00 
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na odc. ul. Wólczańska - ul. Piotrkowska, Wigury na odc. ul. Piotrkowska - 
ul. Sienkiewicza, Piotrkowska na odc. ul. świrki - Pl. Niepodległości, Wólczańska 
na odc. ul. Pabianicka - ul. Próchnika, Radwańska na odc. al. Politechniki - 
ul. Piotrkowska, Brzeźna na odc. ul. Piotrkowska - ul. Sienkiewicza, Milionowa 
na odc. ul. Kopcińskiego - ul. Piotrkowskiej, Przybyszewskiego na odc. 
pl. Reymonta - ul. Augustów, Dąbrowskiego na odc. ul. Rzgowska - ul. Puszkina, 
Rzgowska na odc. Pl. Reymonta -C.Z.M. P., Pabianicka na odc. Pl. Niepodległości - 
ul. Mały Skręt, Paderewskiego na odc. Rondo Lotników Lwowskich - 
ul. Rzgowskiej oraz 20 ulic wybranych przez mieszkańców w głosowaniu 
internetowym). 
Opis - Zadanie ma na celu gruntowne mycie kaŜdej ulicy z osobna przynajmniej 
dwa razy w miesiącu. 

L0025 Dodatkowe zajęcia psychologiczno-edukacyjne jako przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieŜy z dysfunkcjami zachowania. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Łodzi, dzielnicy  
Łódź-Polesie, przy ul. Karolewskiej 30/34, na osiedlu "Mikołaja Kopernika". W tym 
działaniu współpracuję z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2, na terenie którego 
będzie realizowane zadanie. Obszar zadania obejmuje osiedle Mikołaja Kopernika 
znajdujące się na zachodnim skraju starego Polesie u zbiegu ulic al. Włókniarzy 
i Struga. Zadaniem objęte będą ulice: Gdańska, śeromskiego, Wólczańska, Struga,  
6 Sierpnia, Skłodowskiej-Curie, Struga, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, 
Zamenhofa, al. Włókniarzy. 
Opis - Podejmowane działania mają dotyczyć przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych zagroŜonych patologiami, 
obejmując pomocą edukacyjno-psychologiczną uczestników i ich rodziny. Będą  
to zajęcia zapewniające dzieciom oraz młodzieŜy ciekawe i bezpieczne spędzanie 
wolnego czasu - zajęcia: plastyczne, teatralne, sportowe, pomoc w nauce  
z rozwiązywaniem problemów wychowawczych. Uczestnicy zostaną objęci 
doŜywianiem. 

165 000,00 

L0026 Psyche na ekranie – rozumiejąc sztukę głębiej rozumiesz siebie i otaczający 
świat. Psychologiczne spotkania filmowe. 
Lokalizacja - Projekcje filmowe odbywają się w ponad stuosobowej sali kinowej  
w Rektoracie Szkoły Filmowej przy ul. Targowej 61/63. Słynna „Filmówka” to 
miejsce na styku rewitalizowanych obszarów Miasta – KsięŜego Młyna i Nowego 
Centrum Łodzi. To miejsce kultowe dla łodzian, kolebka lokalnej i polskiej kultury, 
miejsce znaczące dla polskiego i światowego kina. 
Opis - „Psyche na ekranie” to cykl comiesięcznych, bezpłatnych spotkań otwartych, 
w czasie których odbywają się projekcje wybranych dzieł kina światowego. 
Towarzyszy im dyskusja z udziałem publiczności prowadzona przez zaproszonych 
profesjonalistów: filmoznawców i psychoanalityków. Wybrane filmy to kino 
zaangaŜowane społecznie, dotykające problemów psychologicznych, prezentujące 
róŜnice kulturowe i obyczajowe. 

19 800,00 

L0027 Uruchamianie systemu informacji pasaŜerskiej dla pasaŜerów komunikacji 
autobusowej. 
Lokalizacja – Zadanie ma zostać zrealizowane na wyznaczonych przystankach 
autobusowych; na 30 przystankach wyznaczonych przez autora projektu oraz na  
10 przystankach wyznaczonych przez mieszkańców w internetowej sondzie. 
Opis- Zadanie ma na celu uruchomienie systemu informacji pasaŜerskiej autobusów 
poprzez montaŜ na przystankach tablic informujących o czasie przyjazdu pojazdu 
oraz o wszelkich utrudnieniach na danej linii, czy zmianach rozkładów jazdy. 

1 620 000,00 

L0028 Rewitalizacja Parku Sielanka. 
Lokalizacja – Park Sielanka pomiędzy ulicami Pabianicką i Cieszkowskiego. 
Opis – Realizacja zadania będzie obejmować dwa etapy. W pierwszym etapie 
zostanie wykonany projekt na rewitalizację parku, obejmujący oświetlenie oraz 
remont alejek, przebudowę placu zabaw i pielęgnację drzew. Drugi etap,  
to realizacja opracowanego projektu. 

1 625 000,00 

L0029 Termomodernizacja budynku Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki 
Zdrowotnej w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała 
Chylińskiego. 
Lokalizacja – Ul. Cieszkowskiego 6. 

780 000,00 
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Opis - Budynek pochodzi z początku lat siedemdziesiątych i jest mocno 
niedocieplony. Realizacja zadania będzie obejmować dwa etapy. 
W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt na termomodernizację obiektu, 
obejmujący ocieplenie ścian i dachu, wymianę instalacji co i wodnej  
oraz uwzględniający montaŜ instalacji solarnej. Drugi etap, to realizacja 
opracowanego projektu. 

L0030 Termomodernizacja budynku Zakładu Psychoterapii UzaleŜnień w Miejskim 
Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego. 
Lokalizacja – ul. Niciarniana 41. 
Opis - W 2009 roku został wykonany projekt termomodernizacji budynku, który 
obecnie jest w fazie uaktualnienia. Przewidziane jest ocieplenie ścian metodą lekko-
mokrą styropianem grubości 16 cm oraz pokrycie dachu płytami styropianowymi 
laminowanymi jednostronnie o grubości 10 cm i pokrycie papą termozgrzewalną. 
Koszt według istniejącego kosztorysu do projektu wynosił 496 612,58 zł. RównieŜ 
chcielibyśmy zamontować instalację solarną, którą naleŜy wykonać od podstaw 
łącznie z projektem. Przewidywany koszt razem z instalacją solarną wyniesie około 
600 000 zł. 

600 000,00 

L0031 Wypoczywajmy wygodnie w Ogrodzie Botanicznym – wymiana ławek 
parkowych. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny – ul. Krzemieniecka 36/38, obręb P-25, działki  
nr 24/32 i nr 24/33. 
Opis - Zakup i wymiana części ławek parkowych na terenie Ogrodu Botanicznego. 
DemontaŜ 90 sztuk starych, zniszczonych ławek a na ich miejsce zakup 
i zamontowanie nowych ławek wg załączonych zdjęć (dwa rodzaje ławek). 

105 600,00 

L0032 Wymieniamy beton i asfalt na kamień naturalny – Ogród Botaniczny. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny  – ul. Krzemieniecka 36/38 Obręb P-25, Działka  
nr 24/33. 
Opis - Wymiana części zniszczonych nawierzchni alejek na terenie Ogrodu 
Botanicznego – od strony wejścia głównego – od ul. Krzemienieckiej. Usunięcie 
starych nawierzchni z płyt betonowych i asfaltu, a następnie ułoŜenie z kamienia 
naturalnego (łącznie z obrzeŜami chodnikowymi). 

2 685 000,00 

L0035 Instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez 
al. Politechniki. 
Lokalizacja – Przejście dla pieszych przez al. Politechniki u zbiegu ul. Skrzywana/ 
ul. Felsztyńskiego. 
Opis – instalacja sygnalizatorów świetlnych dla pieszych oraz pojazdów na przejściu 
dla pieszych przez al. Politechniki u zbiegu ul. Skrzywana/ul. Felsztyńskiego. 

500 000,00 

L0036 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek 
oraz zieleni w ich okolicach. 
Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny, 
ul. Konstantynowska 8/10. 
Opis - Celem zadania jest wymiana starych nawierzchni alejek, co stworzy poprawę 
warunków do poruszania się po zoo. Wyeliminowanie najbardziej dziurawych, 
nierównych nawierzchni poprawi bezpieczeństwo zwiedzania, umoŜliwi swobodne 
poruszanie się pieszych oraz osób niepełnosprawnych. Przebudowa terenów 
zielonych w okolicach alejek zapewni zwiedzającym odpoczynek i relaks  
w otoczeniu uporządkowanej, estetycznej zieleni. 

1 500 000,00 

L0037 Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych miasta Łodzi 
(pieszych i rowerowych). 
Lokalizacja - Przez teren Łodzi przebiega w całości lub fragmencie pięć 
znakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 53 km. Czerwony "okolic Łodzi" 
w Lesie Łagiewnickim i moŜliwością dojścia do Nowosolnej oraz jego fragmenty  
w pd – wsch. części miasta: ul. Brójecka-Wiskitno-ul.Gościniec. Niebieski "pamięci 
ofiar hitlerowskiego ludobójstwa" wiodący z Parku im. Szarych Szeregów, przez 
park im. A. Mickiewicza, ul. Liściastą i dalej w stronę Lasu Okręglik. Niebieski - 
okręŜny wokół Lasu Łagiewnickiego. śółty - przez najcenniejsze fragmenty Lasu 
Łagiewnickiego. Zielony - początek i koniec szlaku przebiegającego przez 
najatrakcyjniejsze miejsca parku krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Las 
Łagiewnicki i rejon Nowego Imielnika) oraz osiem znakowanych szlaków 
rowerowych o łącznej długości 85,3 km: szlaki rowerowe na terenie miasta - szlaki 

47 404,60 



81 
 

przebiegające i/lub zaczynające się w Łodzi i dające moŜliwość dotarcia  
do najatrakcyjniejszych miejsc ziemi łódzkiej (8 szlaków lub ich fragmentów). 
Opis - Przedmiotem zadania jest renowacja istniejącej sieci szlaków pieszych  
i rowerowych w granicach miasta Łodzi. Renowacji wymagają znaki znajdujące się 
w terenie, konieczny jest takŜe montaŜ tablic kierunkowych oraz plansz z mapami 
szlaków w węzłowych punktach tras. Powstać powinny równieŜ bezpłatne 
informatory prezentujące ich przebieg oraz najwaŜniejsze atrakcje znajdujące się 
przy szlakach. 

L0038 Stworzenie systemu opieki i poprawy warunków funkcjonowania osób 
z demencją. 
Lokalizacja – Na terenie całej gminy. 
Opis – Projekt polega na stworzeniu 50 etatów opiekunów osób dotkniętych 
demencją. Praca świadczona byłaby w domu chorego i polegała na opiece  
i pobudzaniu do aktywności, która opóźnia rozwój choroby. W zaleŜności  
od sytuacji rodzinnej podopiecznego, jeden opiekun mógłby zajmować się  
min. 1 chorym (1 – 5 dni opieki w tygodniu). 

2 061 200,00 

L0039 Modernizacja nagłośnienia sztucznego lodowiska "Bombonierka" przy 
ul. Stefanowskiego 28. Instalacja elektronicznego systemu obsługi klienta  
w obiekcie lodowisko "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28. 
Lokalizacja – Lodowisko "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28. 
Opis – Instalacja elektronicznego systemu obsługi klienta w obiekcie lodowisko 
Bombonierka. Profesjonalne nagłośnienie w obiekcie lodowisko Bombonierka. 

175 000,00 

L0040 Łódzki Tramwaj Regionalny - wydłuŜenie przystanków tramwajowych. 
Lokalizacja - Przystanki tramwajowe na trasie łódzkiego tramwaju regionalnego:  
1. Peron Kościuszki - Zielona w kierunku północnym, działka 8/53; 2. Peron 
Zachodnia - Zielona w kierunku południowym, działka 64/28; 3. Peron Kościuszki - 
Struga w kierunku północnym, działka 8/42; 4. Peron Kościuszki – Struga 
w kierunku południowym działka 8/42. 
Opis - WydłuŜenie przystanków tramwajowych umoŜliwiających zatrzymanie 
dwóch składów tramwajowych. Pozwoli to na przyspieszenie czasu przejazdu 
tramwaju i zwiększenie przepustowości linii Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. 

560 000,00 

L0041 Ośrodek Rozwoju i Kompetencji. 
Lokalizacja - Budynek kompleksu ZSP nr 19, ul. śeromskiego 115. 
Opis - Głównym celem utworzonego Ośrodka Rozwoju i Kompetencji będzie 
prowadzenie działalności edukacyjnej dla mieszkańców Łodzi i uczniów ZSP nr 19, 
mającej na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji oraz gotowości do zmian 
związanych z płynnością zapotrzebowania rynku pracy. Z wniosku usunięto zapisy 
dotyczące rehabilitacji, profilaktyki i zabiegów wykonywanych na zwierzętach 
przez uczniów. 

396 000,00 

L0043 Wymiana aparatu RTG z modernizacją pomieszczeń pracowni diagnostyki 
obrazowej przy ul. Smugowej 4. 
Lokalizacja - Zakład Rentgenodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty 
ul. Smugowa 4. 
Opis - Wymiana aparatu RTG z modernizacją Pomieszczeń Pracowni Diagnostyki 
Obrazowej przy ul. Smugowej 4. 

800 000,00 

L0044 Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Rzemiosła  
przy ul. śubardzkiej 2. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Rzemiosła przy ul. śubardzkiej 2, nr działki 124/10. 
Opis - Termomodernizacja budynku, remont dachu, instalacja odgromowa, remont 
wejścia, stolarka okienna i drzwiowa, projekt. 

1 275 912,95 

L0045 Łódź przyjazna przyjezdnym. 
Lokalizacja - Zgłoszenie nie dotyczy konkretnych lokalizacji lecz wymiany 
plakatów w tablicach citylighty (całe miasto): skrzyŜowania najwaŜniejszych ulic 
(węzły komunikacyjne), Galeria Łódzka, Manufaktura, dworce kolejowe i PKS, 
pobliŜe akademików, miejsca imprez masowych. Po ewentualnej wygranej tego 
projektu moŜna zasiąść i ponownie zastanowić się nad rozmieszczeniem niektórych 
tablic. 
Opis - Zaprojektowanie oraz wydrukowanie nowych plakatów informacyjnych  
z mapą miasta do tablic citylighty. Uzupełnienie tablic citylighty o tabliczkę  
ze znakiem informacji turystycznej. 

56 000,00 
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L0046 Rewitalizacja terenów Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego. 
Lokalizacja - Park im. Ks. J. Poniatowskiego 
Opis - Zadanie polegać będzie na naprawie alejek parkowych (30 m2), ustawieniu 
dodatkowych mebli miejskich (ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery), 
budowa dwóch toalet. 

579 200,00 

L0047 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych Stawów Stefańskiego. 
Lokalizacja – Kompleks parkowy połoŜony wokół Stawów Stefańskiego. 
Opis – Zadanie polegać będzie na rewitalizacji nasadzeń parkowych, ustawieniu 
dodatkowych mebli miejskich (ławek, koszy na odpadki, stojaków na rowery), 
utworzenie miejsc, w których moŜliwe będzie bezpieczne grillowanie, utworzenie 
placu zabaw, wyremontowanie 2 mostów, rekultywacja stawu, budowa toalet, 
budowa ścieŜki pieszej, rowerowej i konnej wokół stawów. 

3 325 000,00 

L0048 Generalny remont sali gimnastycznej przy SP nr 55, ul. Mackiewicza 9. 
Lokalizacja - Dolna sala gimnastyczna w budynku SP nr 55 przy ul. Mackiewicza 9. 
Opis - Generalny remont dolnej sali gimnastycznej, wymiana okien, kaloryferów, 
podłogi i malowanie. 

359 000,00 

L0049 Poprawa bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych, zjazdach na teren 
szpitala, szkoły, kościoła w ul. Pankiewicza. 
Lokalizacja – Obszar na którym ma być realizowane zadanie obejmuje pas  
ul. Pankiewicza przy posesjach nr 15 i 16, w obrębie usytuowania przejścia dla 
pieszych, zjazdu i wyjazdu na teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 
UM, oraz zjazdu i wyjazdu na teren Gimnazjum i Liceum o.o. Bernardynów  
i kościoła św. ElŜbiety Węgierskiej. 
Opis – 1. Podzielenie istniejącego przejścia dla pieszych wysepką dla pieszych szer. 
2,0 m w krawęŜnikach, 2. Proponuje się ustawienie słupków uniemoŜliwiających 
parkowanie w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych, wyjazdu ze szpitala 
i obiektów klasztoru 

85 500,00 

L0050 Budowa parkingu przy dworcu Łódź – Kaliska – w kwartale ulic: Karolewska, 
al. Włókniarzy, al. Bandurskiego. 
Lokalizacja – Teren zielony w kwartale ulic: Karolewska, al. Włókniarzy,  
al. Bandurskiego. Działki nr 13/57 i 13/58 w obrębie geodezyjnym P – 17 oraz 2/5  
i 3/3 w obrębie geodezyjnym P – 28. Przedmiotowe działki stanowią własność 
gminy / Miasta Łódź i są we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (nr 13/57  
i 13/58) oraz Wydziału Gospodarowania Majątkiem (Wydział Mienia Miasta –  
nr 2/5 i 3/3). 
Opis – Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz budowa parkingu 
ogólnodostępnego powierzchni ok. 3 000 m2 z moŜliwością dalszej rozbudowy, co 
pozwoli na zlokalizowanie na przedmiotowym terenie ok. 100 – 130 miejsc 
postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie dworców PKP i PKS Łódź – Kaliska. 

1 355 000,00 

L0051 Rozwój sportu wśród dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych - instalacja stołów  
do ping-ponga i siłowni plenerowej. 
Lokalizacja - Działka 340, obręb P-6 (działkę uŜytkują trzy placówki oświatowe: 
XVIII LO, SP nr 40, MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii Nr 3). 
Opis - Budowa siłowni plenerowej, obejmująca 5-7 urządzeń siłowych wraz  
z postawieniem 2 stołów do tenisa stołowego na terenie XVIII LO, SP nr 40, 
MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii nr 3. Głównym celem zadania jest 
popularyzacja aktywnego stylu Ŝycia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, 
weekendów ze sportem i turystyką. Siłownia plenerowa wraz ze stołami do ping-
ponga będzie ogólnodostępna i nieodpłatna. 

360 000,00 

L0052 Rozbudowa parkingu wzdłuŜ północno – wschodniego ogrodzenia Ogrodu 
Zoologicznego wraz z budową chodnika. 
Lokalizacja – Parking wzdłuŜ północno – wschodniej części ogrodzenia ogrodu 
zoologicznego, oraz istniejąca ścieŜka na działce 44/12 w obrębie geodezyjnym  
P – 16. 
Opis – Rozbudowa istniejącego parkingu poprzez wyłoŜenie płytami aŜurowymi 
terenu między parkanem/ogrodzeniem ogrodu zoologicznego, a istniejącą drogą 
dojazdową do miejsc postojowych oraz wykonanie chodnika  
po północnowschodniej stronie parkingu w miejscu wydeptanej ścieŜki –  
na przedłuŜeniu ciągu pieszego od ulicy Konstantynowskiej w kierunku alejki 
stanowiącej przedłuŜenie ulicy Retkińskiej. 

600 000,00 
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L0053 Budowa Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych 
(niewidomych) "Na Dziewanny". 
Lokalizacja – Nieruchomość o powierzchni 12 314 m 2 połoŜona w obrębie B-24 
przy ul. Dziewanny 24, numer działki 421/2.  
Opis - Powstanie centrum pozwoli na optymalizację zakresu usług dla 
potrzebujących mieszkańców, szczególnie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi . 
Poprawie ulegnie dostępność do specjalistycznej rehabilitacji, terapii dla dzieci  
z niepełnosprawnością wzrokową i innymi dodatkowymi schorzeniami. Powstaną 
specjalistyczne gabinety, pracownie, poczekalnia dla rodziców z kącikiem dla 
dzieci, pokoje hostelowe i dodatkowy parking. Dzięki wielospecjalistycznej 
diagnozie i terapii dzieciom i ich rodzinom poprawi się komfort Ŝycia, otrzymają 
profesjonalne wsparcie i pomoc. 

2 096 600,00 

L0055 Zakup 5 nowych, automatycznych toalet publicznych + kompleksowa akcja 
informacyjna. 
Lokalizacja – przykładowe lokalizacje szaletów w widocznych miejscach (jednakŜe 
nie wiąŜące): PasaŜ Rubinsteina, Park Staromiejski, Plac Piastowski, Skwer 
Zgierska/Julianowska, jedno miejsce do wyboru. 
Opis – PilotaŜowe ustawienie 5 wolnostojących, samoobsługowych toalet 
kabinowych w miejscach, gdzie jest na nie szczególne zapotrzebowanie. Kabina 
przykładowo 2 x 2 m z muszlą, pisuarem i umywalką – zdjęcie przykładowej na 
załączniku 2. Kompleksowa akcja obejmująca informację o miejscach połoŜenia 
szaletów publicznych, oraz lepsze ich oznakowanie. 

690 000,00 

L0058 Poprawa warunków Ŝycia zreumatyzowanej słonicy Magdy oraz sprowadzenie 
do łódzkiego zoo hipopotamów karłowatych. 
Lokalizacja – Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10. 
Opis - Celem zadania jest kompleksowy remont starego budynku, w którym 
przebywa reumatycznie schorowana słonica. Obecny stan pawilonu nie słuŜy 
zdrowiu Magdy, a poprawa warunków wzmocni jej kondycję i potencjalnie wydłuŜy 
Ŝycie. Remont tego budynku będzie takŜe szansą do sprowadzenia hipopotamów 
karłowatych. Zapewni to łódzkiemu zoo powrót do hodowli tej grupy zwierząt. 

1 531 350,00 

L0060 System podglądu komunikacji miejskiej. 
Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania jest obszar kursowania pojazdów MPK-
Łódź. 
Opis - System podglądu komunikacji miejskiej będzie polegać na połączeniu 
systemów GPS w pojazdach MPK z internetem. 

325 000,00 

L0061 System ochrony Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej. 
Lokalizacja – Realizacja zadania obejmuje obszar trójwyznaniowego Starego 
Cmentarza, części katolickiej przy ul. Ogrodowej 39, części prawosławnej przy  
ul. Ogrodowej 41, części ewangelickiej przy ul. Ogrodowej 43. 
Opis – Zapewnienie właściwej i skutecznej ochrony Starego Cmentarza  
ze względu na jego walory zabytkowe i artystyczne oraz znaczenia dla historii 
miasta poprzez montaŜ instalacji systemu zapewniającego ochronę obiektów 
zabytkowych w obszarze łódzkiej nekropolii. 

768 630,00 

L0062 Wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. 
Lokalizacja – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 
Opis - W ramach zadania zostaną zdemontowane stare oprawy jarzeniowe  
i zamontowane oprawy nowej generacji wyposaŜone w elektroniczne stateczniki 
oraz świetlówki oznaczone symbolem 840 o barwie naturalnej dziennej. Dodatkowo 
w kaŜdej sali lekcyjnej zostanie zamontowana oprawa oświetlająca tablicę – 
asymetryczna, moc 58 W. Będzie ona zapalana w miarę potrzeb z oddzielnego 
wyłącznika. 

325 837,97 

L0063 Budowa noclegowni dla bezdomnych męŜczyzn. 
Lokalizacja – ul. Spokojna/Siostrzana. 
Opis – Zadanie polegające na wybudowaniu budynku noclegowni oraz wyposaŜeniu 
w podstawowe media. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Obiekt będzie przeznaczony na 200 osób. 

2 990 000,00 

L0064 Centrum Rozwoju Umiejętności Twórczych młodzieŜy gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej al. Politechniki 6a. Miejsce to znajduje 

432 600,00 
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się w centrum kampusu Politechniki Łódzkiej i sprzyjać będzie działaniom mającym 
na celu rozwój umiejętności twórczych młodzieŜy gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej. Zadanie nie jest związane z inwestycją w grunty miejskie. 
Opis - Zorganizowane zostaną całkowicie darmowe, dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne dla młodzieŜy gimnazjalnej z zakresu przedmiotów ścisłych, języków 
obcych oraz obozów naukowych. Powstanie pręŜny inkubator rozwoju naturalnych 
umiejętności twórczych oraz zainteresowań gimnazjalistów oraz licealistów. Nastąpi 
integracja, poprzez naukę i realizację wspólnych celów, kreatywnej i twórczej 
młodzieŜy z róŜnych środowisk społecznych. 

L0066 Remont pionu Ŝywienia wraz z przylegającymi pomieszczeniami. 
Lokalizacja - śłobek nr 2, ul. Chrobrego 16. 
Opis - Remont pionu Ŝywienia w skład którego wchodzą następujące 
pomieszczenia: kuchnia właściwa, tzw. obieralnia warzyw, pomieszczenie  
do wydawania posiłków, magazyn warzyw, sanitariaty pracowników 
kuchni/łazienka, ubikacja oraz przylegające korytarze. 

50 000,00 

L0067 Boisko wielofunkcyjne przystosowane do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. 
Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne zostanie zlokalizowane na terenie 
niewykorzystanej części boiska PG nr  30 ul. Nowogrodzka 6/14. Zasadnicza część 
będzie przylegała do ul. Wilanowskiej na wysokości posesji nr 27 od wschodu  
i do budynku szkoły od północy i zachodu. 
Opis - Boisko powstanie na terenie PG nr 30. Zakładane wymiary to 30 m x 15 m.  
W ramach zadania nastąpi wyrównanie terenu, ujednolicenie powierzchni, połoŜenie 
odpowiedniej nawierzchni, ustawienie piłkołapów, oznakowanie boisk do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej, zamontowanie urządzeń sportowych (bramki, kosze, 
słupki), ławeczek dla zawodników i widzów. 

518 000,00 

L0068 Budowa ścieŜki zdrowia w Parku na Zdrowiu oraz zagospodarowanie miejsca 
na grill. 
Lokalizacja – Park na Zdrowiu. 
Opis – 1. Wytyczenie ścieŜki zdrowia, montaŜ przyrządów do ćwiczeń i tablic 
informacyjnych dotyczących uŜytkowania przyrządów, montaŜ drogowskazów 
ścieŜki, tablicy z regulaminem korzystania ze ścieŜki, ławeczek i stolików na trasie. 
2. Budowa lub montaŜ betonowego grilla, zakup i montaŜ ław betonowych  
oraz tablicy informacyjnej. 

156 000,00 

L0069 Przekształcenie i przebudowa budynku gospodarczego na budynek 
zamieszkania zbiorowego: placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 
socjalizacyjnego. 
Lokalizacja - Dom Dziecka nr 1 zlokalizowany jest w dzielnicy Łódź-Bałuty przy 
ul. Aleksandrowskiej 123 na działce o numerze ewidencyjnym 71/5 w obrębie 
geodezyjnym B-35. Na wyŜej wymienionej działce poza budynkiem domu dziecka 
są dwa budynki gospodarcze. Jeden z nich moŜe zostać przekształcony na budynek 
zamieszkania zbiorowego-dom dziecka. Działka na której planowana jest inwestycja 
jest terenem zagospodarowanym, ogrodzonym i uzbrojonym. 
Opis - W ramach planowanej inwestycji nastąpi przekształcenie i przebudowa 
budynku gospodarczego. Remont obejmie izolację pionową ścian fundamentowych, 
wykonanie opaski wokół budynku, roboty elewacyjne, wymianę stolarki 
zewnętrznej i montaŜ okien, roboty murarskie i rozbiórkowe podłóg, schodów, 
roboty glazurnicze, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, wymianę 
pokrycia dachu z eternitu, wzmocnienie konstrukcji dachu. 

638 000,00 

L0070 Utworzenie Centrum Egzaminacyjnego w zawodach mechanicznych, 
mechatronicznych, elektrycznych, budowlanych i systemów energii 
odnawialnej. 
Lokalizacja - Budynek warsztatów szkolnych ZSP nr 20, ul. Warecka 41. 
Opis - Powstanie Centrum Egzaminacyjnego w zawodach mechanicznych, 
mechatronicznych, elektrycznych, budowlanych i systemów energii odnawialnej jest 
potrzebą wynikającą zarówno ze zmian w strukturze edukacyjnej powstałych  
w wyniku wprowadzenia Nowej Podstawy Programowej, ale przede wszystkim  
z potrzeby utworzenia nowoczesnego ośrodka kształcenia praktycznego, w którym 
odbywały by się szkolenia i egzaminy w zawodach w/w branŜy. 

1 061 550,00 

L0072 Bezpieczeństwo na ulicach miasta Łodzi – dodatkowe patrole Policji. 
Lokalizacja – Cały obszar miasta Łódź w celu poprawy bezpieczeństwa 

500 000,00 
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mieszkańców. 
Opis – Zadanie polega na dofinansowaniu łódzkiej policji środkami dostępnymi  
w ramach BO, dzięki którym będzie moŜna wystawić więcej patroli na łódzkich 
ulicach. Patrole zwracałyby baczniejszą uwagę na pieszych wchodzących  
na czerwonym świetle, na rowerzystów jeŜdŜących po chodnikach i przejściach  
dla pieszych, na kierowców parkujących w niewyznaczonych miejscach  
i wjeŜdŜających na środek skrzyŜowania mimo Ŝe nie mogą go opuścić  
oraz wszelkie inne prace związane z patrolowaniem ulic. 

L0075 Remont dziedzińca oraz ogrodzenia SP nr 1 oraz PG nr 1. 
Lokalizacja – Dziedziniec SP nr 1 oraz PG nr 1,  ul. Sterlinga 24. 
Opis - Zagospodarowanie terenu dziedzińca w gmachu szkolnym przy ul. Sterlinga 
24 wraz z wykonaniem nawierzchni, odwodnienia terenu, ogrodzenia oraz montaŜu 
stojaków na rowery i piłkochwytu. 

780 000,00 

L0076 Wyremontujmy muszle koncertowe i amfiteatry w parkach. 
Lokalizacja - Amfiteatry i muszle koncertowe w łódzkich parkach: Park Julianowski 
(im. A. Mickiewicza), Park Na Zdrowiu (im. J. Piłsudskiego), Park im. R. Baden-
Powella. 
Opis - Kompleksowy remont muszli koncertowych i amfiteatrów w łódzkich 
parkach obejmujący m.in. wymianę okien, drzwi, naprawę dachów, 
wymianę/doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, 
wymianę podłóg, remonty zaplecza. 

1 600 000,00 

L0077 Free Wi Fi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach 
MPK - Łód ź. 
Lokalizacja – Pojazdy komunikacji miejskiej realizujące usługi przewozowe  
na terenie Miasta Łodzi. Dla roku 2015 są to pojazdy MPK Łódź Sp. z o. o. 
przeznaczone do przewozu pasaŜerów na regularnych liniach dziennych  
i nocnych. 
Opis – Druga odsłona projektu Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet  
w autobusach i tramwajach polega na podłączeniu do miejskiej sieci internetu Wifi 
209 autobusów i tramwajów MPK Łódź. Projekt zakłada umoŜliwienie pasaŜerom 
połączenia się z internetem na pokładzie 184 autobusów (Solaris, Mercedes-Benz) 
oraz 25 tramwajów (Pesa i Bombardier). 

1 120 000,00 

L0078 Utworzenie "Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba" 
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. 
Lokalizacja - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w którym ma być 
zrealizowane zadanie, jest jednostką miejską prowadzoną przez Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Łodzi, znajdującą się na gruntach naleŜących do miasta Łódź przy  
ul. Pomorskiej 16 w ścisłym centrum miasta. Jest to doskonały punkt do obserwacji 
astronomicznych, bliskiego i dalekiego kosmosu oraz łódzkiej przestrzeni miejskiej. 
Taras widokowy na którym zostaną zamontowane kopuły i teleskopy znajduje się  
na dachu budynku łódzkiego planetarium i obserwatorium astronomicznego. 
Opis - Zamontowanie dwóch kopuł obserwacyjnych na dachu Planetarium  
i Obserwatorium Astronomicznego oraz wyposaŜenie ich w profesjonalne teleskopy 
i niezbędny osprzęt, do obserwacji i rejestracji słońca i nieba. Stworzenie 
multimedialnego komputerowego centrum astronomicznego zapewniającego dostęp 
do prowadzonych obserwacji astronomicznych i śledzenie prowadzonych pokazów  
i zajęć edukacyjnych na stronie internetowej Planetarium. 

495 000,00 

L0079 Wykonanie przedłuŜenia ulicy Pietrusińskiego do ul. Drewnowskiej z nakazem 
skrętu w prawo w ul. Drewnowską. 
Lokalizacja – Wykonanie drogi przedłuŜającej ul. Pietrusińskiego do  
ul. Drewnowskiej z wyjazdem tylko w prawo w Drewnowską. Realizacja tego 
zdania znajduje się na części działki oznaczonej P7 – 310/15 a mającą nr GUS – 
106104_9.0007.310/15. Działka ta znajduje się w dzielnicy Polesie na osiedlu 
Koziny. 
Opis – Ul. Pietrusińskiego jest "ślepą" ulicą i bardzo wąską i chodzi o wykonanie 
przedłuŜenia tej ulicy (około 60 m) do ul. Drewnowskiej z wyjazdem  
na Drewnowską tylko w prawo. Na Drewnowskiej jadąc od Manufaktury postawić 
znak zakazu skrętu w lewo w Pietrusińskiego, a na Pietrusińskiego, jadąc  
do Drewnowskiej, postawić znak obowiązujący nakaz skrętu w prawo i zakaz skrętu 
w lewo w Drewnowską. Zgadzamy się na inne rozwiązanie – jeśli nie prosto, to 

850 000,00 
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moŜe w prawo z ukosa do ul. Drewnowskiej przez wolny plac z zachowaniem 
odległości ulica do ulicy (takiej jaka jest np. od Kasprzaka do Okrzei itp.) 

L0080 Automatyczne wandaloodporne toalety publiczne z przystosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych, do łódzkich parków. 
Lokalizacja – Park im. 3 Maja – np. przy placu zabaw dla dzieci, Park  
im. H. Sienkiewicza – od strony ul. Kilińskiego, Las Łagiewnicki – przy parkingu 
przed klasztorem, Park im. S. śeromskiego – przy planowanym placu zabaw, 
siłowni zewnętrznej i stolikach do gier, Park na Zdrowiu. 
Opis – Celem zadania jest zainstalowanie całorocznych stacjonarnych, 
automatycznych, wandaloodpornych toalet publicznych w największych łódzkich 
parkach. Toalety mają być podłączone do mediów i przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Szalety mogą być płatne lub bezpłatne i z załoŜenia "prawie 
bezobsługowe". 

870 000,00 

L0081 Budowa parkingu wzdłuŜ ulicy lodowej na wysokości cmentarza "Zarzew". 
Lokalizacja – Miejsce w którym obecnie parkują samochody (parking) wzdłuŜ  
ul. Lodowej na wysokości cmentarza "Zarzew" pw. Św. Anny - działki nr 29/33  
i 29/41 w obrębie geodezyjnym W-31. 
Opis - Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; budowa (utwardzenie) 
placu parkingowego kostką brukową (główna droga) oraz betonowymi płytami 
aŜurowymi (miejsca postojowe po bokach); wykonanie niezbędnego oznakowania 
poziomego i pionowego; odseparowanie ruchu pieszego od kołowego. 

812 000,00 

L0082 Dom wielopokoleniowy przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz  
z kosztorysami inwestorskimi remontu i przebudowy nieruchomości gminnej 
połoŜonej  przy ul. Jaracza 42 (obręb S-1, działka 448/4). 
Lokalizacja – Nieruchomość gminna ul. Jaracza 42. 
Opis – przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami 
inwestorskimi remontu i przebudowy nieruchomości gminnej połoŜonej przy  
ul. Jaracza 42 (obręb S-1, działka 448/4). 
Proponujemy sprawdzone rozwiązanie w zakresie przemian demograficznych  
oraz wyzwań społecznych. 2-piętrowy budynek pofabryczny przeznaczony  
do kapitalnego remontu, daje moŜliwość utworzenia ok. 30 lokali mieszkalnych 
dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Pozostałe 
przestrzenie mieszkalne będą przeznaczone dla młodszych pokoleń. Wszyscy 
deklarują pomoc sąsiedzką. 

400 000,00 

L0083 Droga rowerowa wzdłuŜ ul. Waltera-Janke i Bandurskiego - od ul. Pienistej  
do ul. Krzemienieckiej. 
Lokalizacja - Droga pomiędzy rejonem osiedla Lublinek-Pienista a rejonem Dworca 
Kaliskiego wzdłuŜ ulic Waltera-Janke i Bandurskiego w celu "podłączenia" rejonów 
lotniska do sieci dróg rowerowych w naszym mieście.  
Opis - Budowa drogi rowerowej od skrzyŜowania ulic Pienista i Waltera-Janke 
wzdłuŜ ul. Waltera-Janke, Bandurskiego - do skrzyŜowania ulic Bandurskiego  
i Krzemienieckiej o łącznej długości ok. 15 km. 

2 250 000,00 

L0084 Budowa drogi rowerowej wzdłuŜ ulic Pienistej, Gen. Maczka oraz Fr. Plocka 
wraz z remontem chodników wzdłuŜ Obywatelskiej, Pienistej, Gen. Maczka  
i Fr. Plocka. 
Lokalizacja – Inwestycja zlokalizowana w płd.–wsch. części miasta obejmująca 
rejon portu lotniczego oraz tereny rekreacyjne wzdłuŜ ulic: Pienistej, Maczka, 
Plocka i Sołtyka. 
Opis – Budowa drogi rowerowej od skrzyŜowania ulic Waltera – Janke i Pienistej 
wzdłuŜ ul. Pienistej, Maczka, ul. Plocka do skrzyŜowania z ul. Maratońską. Remont 
chodnika wzdłuŜ ulic Obywatelskiej, Pienistej, Maczka oraz budowa chodnika 
wzdłuŜ ul. Maczka, Plocka do istniejącego chodnika na ul. Plocka wzdłuŜ  
ul. Sołtyka, remont istniejącego chodnika do ul. Maratońskiej. 

6 000 000,00 

L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieŜy poprzez poprawę 
infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach. 
Lokalizacja – SP nr 33, ul. Lermontowa 7, numer działki 196/42, obręb W-19;  
SP nr 122, ul. Jesionowa 38, numer działki 1/32, obręb B-6; SP nr 137,  
ul. Florecistów 3b, numer działki 93/46; SP nr 164, ul. Wróblewskiego 65, numer 
działki 189/2, obręb P-27; SP nr 169, ul. Napoleońska 7/17, numer działki 121/10 
pow. 0,7323 ha; PG nr 5, ul. Sienkiewicza 117, numery działek 75/9, 75/6;  

8 760 119,00 
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PG nr 13, ul. Wici 16, numery działek: 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, obręb B-41;  
PG nr 15, ul. Sowińskiego 50/56, numer działki 179/5, obręb B-2; PG nr 31,  
ul. Grota Roweckiego 1, numery działek: 36/3, 36/11, 36/12 i dodatkowo 37/34, 
37/35, 37/36, obręb W-30; PG nr 33, ul. Janosika 136, numery działek:  
1) ul. Janosika 136: nr 175/4, 2) ul. Chałubińskiego 16: nr 163, obręb W-9;  
PG nr 38, ul. St. Dubois 7/9, numer działki 456/13, obręb 23; PG nr 44,  
ul. Deotymy 1, numer działki G17-14/25; MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, 
ul. Spadkowa 11, działka nr 52/14, obręb B-37; MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii 
nr 4, ul. Łucji 12/16, Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a (adres 
siedziby), numery działek nr 49 o powierzchni 0,2348 ha i nr 50 o powierzchni 
0,6733 ha, obręb W-14. 
Opis - Zadanie dotyczy zwiększenia aktywności sportowo - ruchowej dzieci  
i młodzieŜy z wszystkich dzielnic łodzi poprzez poprawę infrastruktury sportowej  
w 15 łódzkich szkołach. W ramach zadania planuje się budowę 8 boisk 
wielofunkcyjnych, modernizację obiektów sportowych w 7 placówkach, plac 
rekreacyjny dla niepełnosprawnych oraz opracowanie projektu architektoniczno-
budowalnego sali gimnastycznej. 

L0086 Promenada Bałucka. 
Lokalizacja – Ul. Zachodnia po stronie numerów nieparzystych na odcinku  
od ul. Krótkiej do ul. Bazarowej. U. Zachodnia 23a, 23b, 23c, 25, 25a, 25b, 27. 
Obejmuje następujące numery działek: 174/70, 174/71, 174/76, 301/6 oraz część 
działek o numerach: 301/7 i 301/9. Obręby: B47, B46. 
Opis – Promenada Bałucka to nowoczesne miejsce gdzie mile spędzisz czas  
z rodziną, zagrasz w szachy plenerowe i zrobisz zakupy. Zbudowana jest  
z materiałów naturalnych i pochodzących z recyclingu. Dojedziesz do nas rowerem, 
zaparkujesz samochód a przy okazji poznasz trochę historii miasta. W naszym 
projekcie pomyśleliśmy równieŜ o osobach niepełnosprawnych. 

750 000,00 

L0087 Utworzenie pracowni komputerowej w PG nr 41. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w budynku PG nr 41 (sala 202). 
Opis - W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja sali lekcyjnej, 
która w pierwszej kolejności obejmie malowanie ścian, sufitów, oraz wymianę 
drzwi i wykładziny. Zostanie równieŜ połoŜona nowa instalacja elektryczna, 
okablowanie strukturalne, pozwalająca na podłączenie wszystkich komputerów  
do internetu. Na koniec pracownia zostanie wyposaŜona w nowe meble, komputery, 
tablicę interaktywną itp. 

101 000,00 

L0088 MontaŜ 2 betonowych stołów do tenisa stołowego w PasaŜu Abramowskiego. 
Lokalizacja - PasaŜ Abramowskiego, nr działki: S8-139/29, nr działki GUS: 
106105_9.0008.139/29. 
Opis - MontaŜ 2 betonowych stołów do tenisa stołowego w PasaŜu Abramowskiego. 

26 500,00 

L0089 Park Ufologiczno-Kryptozoologiczny. 
Lokalizacja - Południowo-wschodni naroŜnik działki nr 1/21 w obrębie P-13  
przy ul. Krańcowej. 
Opis - Wybudowanie parku tematycznego prezentującego figury naturalnej 
wielkości najciekawszych stworzeń nieopisanych dotąd przez naukę akademicką. 
MoŜna je podzielić na dwie kategorie: 1) ufonauci - obce istoty spotkane w związku 
ze zjawiskiem ufo np. reptoidy, szaraki, 2) kryptydy - nieznane gatunki zwierząt  
np. Yeti, Nessie, Chupacabra. Byłaby to pierwsza tego typu ekspozycja na świecie. 

1 293 000,00 

L0090 Wychowanie poprzez sport w oparciu o zapasy. 
Lokalizacja - Łódzkie placówki oświatowe. 
Opis - Wykorzystanie wychowawczych aspektów sportu zapaśniczego  
w kształtowaniu osobowości i postawy psychofizycznej dzieci. Propagowanie sportu 
zapaśniczego. Profilaktyka wad postawy i chorób cywilizacyjnych. Szkolenie dla 
kadry nauczycielskiej, prowadzenie zajęć dla dzieci 

185 000,00 

L0092 Strefa kultury kina Charlie: przygotowanie dokumentacji projektowej 
rewitalizacji budynku kina Charlie wraz z podwórkiem na posesji Piotrkowska 
203/205 uwzględniającego potrzeby seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 
Lokalizacja – Rewitalizacja dotyczy całości budynku połoŜonego w oficynie posesji 
203/205 oraz podwórka pod adresem 203/205. Jest to zabytkowy budynek, wpisany 
do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Budynek, poza doraźnymi 
remontami nie był remontowany od 80 lat. W budynku tym znajdują się: na parterze 

250 000,00 
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PCK oraz na parterze dom dziennego pobytu (MOPS) a na piętrze znajduje się 
siedziba kina Charlie, pręŜnie działającego stowarzyszenia "Łódź Filmowa", 
MłodzieŜowej Akademii Filmowej, fundacji Miasto Kultury oraz SLD. 
Opis – przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami 
inwestorskimi remontu nieruchomości gminnej, połoŜonej przy ul. Piotrkowskiej 
203/205 (obręb S-8 działka 21/17) w zakresie wskazanym we wniosku.  

L0093 Modernizacja boiska szkolnego przy PG nr 17. 
Lokalizacja - Boisko przy PG nr 17 znajduje się na terenie Parku  
im. gen. W. Andersa, między ulicami Kwiatową i Klaretyńską, na granicy Bałut  
i Polesia. Z jednej strony graniczy z ogrodami działkowymi, z drugiej z kościołem 
przy ul. Klaretyńskiej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się ogródek jordanowski. 
Zarówno budynek szkolny, jak i boisko "zamykają" osiedle bloków 
mieszkaniowych Teofilowa (mapka sytuacyjna w załączeniu). Działka stanowi 
własność gminy Łódź o numerze 50 w obrębie B-43, uregulowaną w księdze 
wieczystej kw nr 14784. 
Opis - Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, 
koszykówki, siatkówki i gimnastyki, do gry w piłkę noŜną (58 m x 38 m), bieŜni, 
skoczni z piaskownicą do uprawiania lekkoatletyki, rzutnia do pchnięcia kulą  
z nawierzchnią ze sztucznej trawy. 

2 406 000,00 

L0094 Rewitalizacja elewacji budynku SP nr 29  nawiązująca do zabytkowej 
architektury Ksi ęŜego Młyna. 
Lokalizacja - SP nr 29, ul. Przędzalniana 70, osiedle KsięŜy Młyn. Nr działki  
W-25 136. Nr działki GUS 106106_9.0027.136 
Opis - Przedmiotem inwestycji jest odnowienie zniszczonych murów budynku  
SP nr 29. Wykonanie opaski izolacyjnej wokół budynku, zabezpieczającej przed 
wilgocią i zalewaniem szkoły wodami gruntowymi. Odnowienie elewacji, która 
swym wyglądem będzie nawiązywała do zabytkowej architektury KsięŜego Młyna. 

1 160 000,00 

L0096 Piknik Trzeciomajowy w Parku im. 3 Maja. 
Lokalizacja – Park im. 3 Maja – łąka za placem zabaw, wokół fontanny  
i stolików szachowych. 
Opis - Projekt ma na celu umoŜliwienie łodzianom radosnego przeŜywania rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie. Park im. 3 Maja otrzymał 
swoje imię w atmosferze nadziei na wolność kraju i dumy z dokonań przodków. JuŜ  
za prezydentury Aleksego RŜewskiego park słuŜył majówkom i rekreacji. 
Zapoczątkowanie współcześnie Pikników Trzeciomajowych byłoby powrotem  
do międzywojennej tradycji i umocniłoby więzi obywatelskie łodzian. 

29 575,91 

L0097 Remont nawierzchni chodnika od strony klatek schodowych przy budynku 
przy ul. Rojna 11. 
Lokalizacja - Nieruchomość przy ul. Rojnej 11, działka 21/30 i 21/28. 
Opis - Wymiana starych popękanych płyt chodnikowych na nową nawierzchnię  
z kostki brukowej. 

19 500,00 

L0100 Woonerf na ul. Stefanowskiego. 
Lokalizacja – ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Skorupki. 
Działki w obrębie P – 30, nr 3/31, 95/3. 
Opis – Zmiana sposobu organizacji przestrzeni ul. Stefanowskiego od ul. Skorupki 
(z odcinkiem ul. Skorupki: Wólczańska – Stefanowskiego) do ul. Radwańskiej wraz 
z utworzeniem strefy woonerf na odcinku przy ul. Radwańskiej. Uspokojenie ruchu 
na wskazanym fragmencie ul. Skorupki i Stefanowskiego oraz stworzenie podwórca 
miejskiego, tzw. strefy Woonerf, przy ul. Radwańskiej, w których mogłyby się 
wystawić ogródki z pobliskich restauracji. Stworzyłoby ciekawy punkt do spędzenia 
wolnego czasu dla studentów, zwłaszcza Politechniki Łódzkiej oraz znacznie 
podniosłoby bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

2 151 000,00 

L0101 Baza sportowa dla ekstraligi rugby. 
Lokalizacja - Obiekty sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza 
Górskiego przy ul. Milionowej 12. 
Opis - Poprawa warunków szkoleniowych i treningowych dla druŜyny ekstraligi 
rugby, klas o profilu rugby w Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz wszystkich 
druŜyn rugby w regionie łódzkim poprzez modernizację boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, rozbudowę trybuny oraz oświetlenia celem umoŜliwienia treningów 
całorocznych. 

2 050 000,00 
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L0102 Wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego. 
Lokalizacja – Inwestycja będzie realizowana na terenie naleŜącym do SP nr 166 
mającej swoją siedzibę przy ulicy Szamotulskiej 1/7. SP nr 166 jest szkołą publiczną 
prowadzona przez miasto Łódź. Teren na którym ma powstać inwestycja naleŜy  
do miasta Łodzi, ma uregulowany stan prawny i nie jest obciąŜony na rzecz osób 
trzecich. Ogólna powierzchnia działki wynosi 4453,75 m2. Obszar ten moŜna 
podzielić na dwa prostokąty o powierzchniach: 3527,50 m2 oraz 926,25 m2.. 
Opis - Na wyŜej opisanym terenie ma powstać boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią o wymiarach 4453,75 m2. Obiekt przystosowany będzie do gry w piłkę 
noŜną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny oraz siatkówkę. Wytyczona bieŜnia 
prosta wzdłuŜ jednego boku boiska (od strony szkoły, 6200 ze skocznią w dal) 
pozwoli mieszkańcom uprawiać lekkoatletykę. WyposaŜenie boiska we własne 
oświetlenie umoŜliwi wydłuŜenie godzin uŜytkowania. 

828 750,00 

L0103 Wytyczenie ścieŜki rowerowej śladem dawnej Ŝelaznej drogi Scheiblera (koci 
szlak na KsięŜym Młynie): Przędzalniana - Śmigłego-Rydza. 
Lokalizacja – ŚcieŜka rowerowa miałaby powstać od szlabanu przy 
ul. Przędzalnianej do skrzyŜowania dróg rowerowych przy al. Śmigłego-Rydza  
w miejscu dawnych torów kolejowych, co daje długość ścieŜki ok. 400 metrów. 
Opis - Pierwsza droga rowerowa pośród zieleni i uwiecznienie niszczejących torów 
przemysłowej Łodzi. Droga śelazna Scheiblera to ogromne dziedzictwo 
przemysłowej Łodzi, które popada w zapomnienie, a gwarantowało niegdyś rozwój 
Łodzi. MoŜemy uwiecznić jej szlak drogą rowerową biegnącą w miejscu dawnych 
torów oddając rowerzystom pierwszą ŚcieŜkę pośród zieleni. Prowadziłaby  
od al. Śmigłego-Rydza do ul. Przędzalnianej. 

1 000 000,00 

L0104 Zadaszone bezpieczne stojaki rowerowe w łódzkich gimnazjach. 
Lokalizacja - Tereny gminy Łódź, Publiczne Gimnazja w ilości 35 wymienione  
na stronie http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/placowki_edukacyjne/ Zakładka: 
Publiczne Gimnazja. 
Opis - Wszyscy wiemy, Ŝe gimnazjaliści są juŜ "bardzo dorośli" chcą decydować  
o sobie. Naturalne, Ŝe chcą takŜe swobodnie przemieszczać się. Dajmy im więc 
moŜliwość swobodnego dojeŜdŜania do szkoły. Co roku miasto rozbudowuje 
systemy dróg rowerowych. Teraz czas na zadaszone bezpieczne stojaki rowerowe  
w łódzkich gimnazjach.-likwidujmy bariery. 

700 000,00 

L0105 Remont tramwaju do nauki jazdy z 1950 r. 
Lokalizacja - Zadanie dotyczy remontu wagonu tramwajowego, który z zasady jest 
obiektem ruchomym. Pojazd obecnie stacjonuje w zabytkowej zajezdni 
tramwajowej Brus przy ul. Konstantynowskiej 115. Wagon stanowi własność Miasta 
i znajduje się w uŜyczeniu na rzecz MPK-Łódź sp. z o.o. 
Opis - Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu kapitalnego wagonu 
tramwajowego typu 2N z 1950 roku o numerze taborowym 1234, przebudowanym 
w latach 70 na naukę jazdy. Celem zadania jest renowacja pojazdu i przywrócenie 
mu technicznych moŜliwości jazdy z pasaŜerami i kursantami. 

400 400,00 

L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest dziedziniec przed bramą wjazdową  
do zajezdni Brus przy ul.  Konstantynowskiej. 
Opis - Celem zadania jest stworzenie parkingu rowerowego na 4 miejsca dla osób 
zwiedzających zajezdnię Brus poprzez ustawienie trzech stojaków rowerowych przy 
wejściu na teren obiektu. 

2 000,00 

L0107 ŚcieŜka zdrowia "fitness" na boisku w ZSP nr 3. 
Lokalizacja - Łódź, na terenie boiska sportowego w ZSP nr 3. W samym centrum 
Łodzi. 
Opis - ŚcieŜka zdrowia "fitness" na świeŜym powietrzu w ZSP nr 3. Mini siłownia 
dla kaŜdego. 
 

59 000,00 

L0108 WyposaŜenie i remont kuchni szkolnej. 
Lokalizacja - Kuchnia oraz stołówka przy SP nr 1, ul. Sterlinga 24. 
Opis - Przeprowadzenie remontu kuchni oraz stołówki. WyposaŜenie kuchni  
w nowe profesjonalne przyrządy do przygotowywania posiłków i konsumpcji  
dla około 300 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
 

304 000,00 
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L0109 Sfinansowanie rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)  
w Łodzi. 
Lokalizacja - Chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) w mieście w Łodzi. 
Opis - Na to przewlekłe schorzenie (SM) cierpi w Łodzi około 2500 osób. 
Zapewnienie chorym bezpłatnej rehabilitacji to szansa na poprawienie ich komfortu 
Ŝycia, okazja do zapewnienia większej ilości zabiegów i ćwiczeń. SM to choroba 
nieuleczalna, ale rehabilitacja ruchowa jest najlepszym sposobem, aby walczyć z jej 
postępującym przebiegiem. 

350 000,00 

L0110 Młodzi dla Łodzi – pokolorujmy łódzkie kamienice. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie miasta – łódzkie kamienice. 
Opis – Spośród puli kamienic wskazanych przez Urząd Miasta Łodzi, na których 
będzie moŜna zrealizować zadanie, mieszkańcy Łodzi w drodze głosowania 
internetowego wybiorą 5 kamienic, na których zostanie wykonany tzw. 
mural/graffiti, które przyczyni się do upiększenia muru kamienicy. 

250 000,00 

L0112 Budowa twardej ścieŜki rowerowej w Łagiewnikach. 
Lokalizacja – ŚcieŜka rowerowa miałaby długość 2 km i rozpoczynać się od wjazdu 
do Lasu Łagiewnickiego przy ul. Wycieczkowej, następnie wzdłuŜ części szlaku 
czerwonego, zbaczać w lewo do kapliczek św. Rocha i św. Antoniego. 
Opis – Zadanie to polegałoby na wyrównaniu powierzchni w lesie i połoŜeniu 
utwardzonej ścieŜki rowerowej na odcinku wycieczkowa – kapliczki św. Rocha  
i św. Antoniego przez Las Łagiewnicki o długości 2 km. 

3 000 000,00 

L0114 Amfiteatr w Parku im. Ks. J. Poniatowskiego – remont i przebudowa wraz  
z otoczeniem. 
Lokalizacja - Amfiteatr zlokalizowany jest na terenie Parku  
im. Ks. J. Poniatowskiego (działka 5/32, obręb P-28). 
Opis - Zadanie dotyczy przebudowy sceny, remontu ścian amfiteatru, wzmocnienia 
fundamentów pod kolumnami, dobudowania zaplecza dla artystów, budowy 
przyłącza elektrycznego dającego moŜliwość podłączenia aparatury nagłaśniającej 
oraz oświetlenia obiektu, wykonania instalacji odgromowej, zagospodarowania 
terenu wokół amfiteatru (rozebranie starego ogrodzenia, przebudowa ciągów 
komunikacyjnych, renowacja siedzisk przed amfiteatrem, dostawianie koszy  
na śmieci, uzupełnienie nasadzeń roślinnych). 

1 000 000,00 

L0115 Powrót Parady Wolności. 
Lokalizacja – Parada Wolności powinna się odbyć na całej długości 
zrewitalizowanej ul. Piotrkowskiej, na ul. Piłsudskiego, w hali Atlas Arena  
oraz w parkach na terenie całego miasta. Elementem parady będzie przemarsz jej 
uczestników ze skrzyŜowania Piotrkowska/Piłsudskiego do Atlas Areny. 
Opis – Parada Wolności to najbardziej legendarne wydarzenie muzyczne, jakie 
zaistniało w Łodzi w ostatnich 20 latach. Organizatorzy i uczestnicy sześciu edycji 
parady wolności chcą przywrócić miastu tą imprezę. Proponujemy powrót parady  
do Łodzi w nowej odsłonie uwzględniającej bieŜące trendy muzyczne  
i powiększenie jej o intelektualne spotkania poświęcone wolności organizowane  
we współpracy z łódzkimi organizacjami pozarządowymi. 

2 500 000,00 

L0116 1 auto to 10 rowerów – systemy parkingów rowerowych. 
Lokalizacja – Projekt będzie realizowany na następujących lokalizacjach:  
1. Karolewska 30/34 (w jezdni przed przejściem dla pieszych), 2. Rewolucji 1905 r. 
22 (przed przejściem dla pieszych), 3. Rewolucji 1905 r. 54 (przed przejściem  
dla pieszych, po północnej stronie), 4. Sterlinga 1/3 (po zachodniej stronie, przed 
przejściem), 5. Więckowskiego 82 (w jezdni przed przejściem dla pieszych  
po południowej stronie), 6. Więckowskiego 72 (w jezdni przed przejściem dla 
pieszych po południowej stronie), 7. Więckowskiego 64 (w jezdni przed przejściem  
dla pieszych po południowej stronie), 8. Więckowskiego 56 (w jezdni przed 
przejściem dla pieszych po południowej stronie), 9. Więckowskiego 48 (w jezdni 
przed przejściem dla pieszych po południowej stronie), 10. Więckowskiego 36  
(w jezdni za przejściem dla pieszych po południowej stronie), 11. Więckowskiego 
20 (w jezdni przed przejściem dla pieszych po południowej stronie),  
12. śeligowskiego 30 (przed przejściem dla pieszych po wschodniej stronie),  
13. ul. Zachodnia – przed UMŁ - realizacja pod warunkiem uzyskania zgody 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Opis – Zadanie polega na zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych poprzez 

110 500,00 
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umieszczenie przed przejściami dla pieszych parkingów rowerowych. Taka 
lokalizacja likwiduje problem parkowania samochodów tuŜ przy przejściach  
dla pieszych (ograniczenie widoczności) oraz znacząco pozwoli zwiększyć liczbę 
miejsc parkingowych dla rowerów. Stojaki typu "rowerowy port" pokaŜą dosłownie, 
Ŝe 1 auto=10 rowerów. 

L0117 Wyznaczenie parkingu i remont chodnika na ul. Wróblewskiego. 
Lokalizacja – Parking przy ul. Wróblewskiego na odcinku od al. Politechniki  
do ul. Wólczańskiej. Działka w obrębie G2, nr 1/13. 
Opis – Zadanie ma polegać na wybudowaniu parkingu dla samochodów osobowych 
z płyty aŜurowej, wyznaczeniu pasa zieleni oddzielającego chodnik od parkingu, 
oraz remont chodnika. 

625 000,00 

L0118 Krzewy ozdobne na al. Palki. 
Lokalizacja – Pas zieleni pomiędzy jezdniami przeciwnych kierunków  
na al. Palki od Ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego. 
Opis – Nasadzenie krzewów ozdobnych w pasie zieleni rozgraniczającej jezdnie  
na al. Palki od Ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego. 

45 000,00 

L0119 Nowe przejścia dla pieszych. 
Lokalizacja - Projekt zrealizowany ma być punktowo w następujących 
lokalizacjach: 1. ul. Zielona przy ul. Małej, 2. ul. Wólczańska na wysokości  
al. Rynkowskiej, 3. ul. Sieradzka na wys. posesji nr 12, 4. ul. Narutowicza na zewn. 
krańcach platform przystanków tramwajowych zlokalizowanych w rejonie 
skrzyŜowania z ul. Kopcińskiego, 5. al. Politechniki na wys. posesji nr 6,  
6. ul. Kopernika po zachodniej stronie skrzyŜowania z ul. Lipową, 7. al. Kościuszki 
pomiędzy al. Rynkowskiej i PasaŜem Józefskiego. 
Opis - Zadanie polega na budowie nowych przejść dla pieszych w miejscach 
szczególnie uczęszczanych lub tam gdzie połączyłyby one rozcięte pasaŜe. Przejścia 
zlokalizowane są m.in. przy rynkach i uczelniach. Na budowę składa się wykonanie 
projektów budowlanych, malowanie pasów, ustawienie znaków i urządzeń BRD, 
rozbiórki i budowa krawęŜników oraz budowa fragmentów chodników. 

130 864,68 

L0120 Szkoła na dwa koła. 
Lokalizacja – Projekt będzie realizowany m.in. w następujących placówkach 
szkolnych: 1. SP nr 7, ul. Wiosenna 1, 2. SP nr 19, ul. Balonowa 1, 3. SP nr 91,  
ul. Kasprzaka 45, 4. SP nr 120 ul. Centralna 40, 5. SP nr 139 ul. Giewont 28,  
6. SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 7. SP nr 190, ul. Malczewskiego 37/47,  
8. SP nr 193, ul. Standego, 9. PG nr 6, ul. Limanowskiego 124a, 10. PG nr 7,  
ul. Rojna 33, 11. PG nr 15, ul. Sowińskiego 50/56, 12. PG nr 28, ul. Kopcińskiego 
54, 13. ZSP nr 9, ul. Politechniki 38, 14. ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11,  
15. ZSO nr 19, ul. śeromskiego 115, 16. I LO, ul. Więckowskiego 41, 17. IV LO, 
ul. Pomorska 16. 
Opis - Utworzenie zadaszonych parkingów rowerowych dla 25 szkół z czego  
17 szkół juŜ jest potwierdzonych (uczy się w nich łącznie ponad 2100 uczniów  
i pracuje ponad 130 nauczycieli, 82% uczniów posiada juŜ rower i mogłoby z niego 
korzystać podczas dojazdów do szkół). Dodatkowe 8 szkół moŜe wskazać UMŁ  
lub mieszkańcy. 

705 000,00 

L0122 Zakup ksiąŜek dla bibliotek publicznych Miasta Łodzi. 
Lokalizacja - Zadanie będzie zrealizowane w bibliotekach publicznych znajdujących 
się w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew – łącznie  
w 80 bibliotekach. 
Opis - Zadanie polega na systematycznym, raz w miesiącu, zakupie nowych ksiąŜek 
do bibliotek publicznych pięciu miejskich bibliotek w dzielnicach: Bałut, Górna, 
Polesie, Śródmieście i Widzew. 

800 000,00 

L0123 Renowacja łódzkich neonów. 
Lokalizacja – usuniętego nieczynnego neonu pochodzącego z budynku  
przy ul. Legionów 48; docelowy montaŜ neonu pod ww. adresem lub na budynkach 
w najbliŜszym sąsiedztwie przy ul. Legionów, będących własnością Gminy:  
ul. Legionów 48, 50, 57, 38, 36, 31, 29, 19, 15 lub 14). Lokalizacja do wyboru przez 
UMŁ po uwzględnieniu znanych Urzędowi uwarunkowań umoŜliwiających 
ponowny montaŜ neonu w pierwotnym miejscu lub na budynkach w najbliŜszej 
okolicy. 
Opis – Zadanie skorygowane przez autora ograniczone do wykonania i montaŜu 

12 020,00 
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jednego neonu na budynku gminnym (pierwotnie 4 neony). Zmiana dokonana  
w wyniku analizy wniosku oraz zgłoszonych zastrzeŜeń przez Wydział Budynków  
i Lokali, głównie pod kątem stanu własności nieruchomości. 

L0124 Polubić biologię. 
Lokalizacja - IV LO, ul. Pomorska 16. 
Opis - WyposaŜenie pracowni biologicznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
wspomagające naukę przyrody i biologii w zakresie podstawowym i rozszerzonym. 

36 000,00 

L0125 Przystanek Nawrot – Sienkiewicza. 
Lokalizacja – Ul.  Nawrot przy nr 19. 
Opis – Stworzenie przystanku autobusowego (74, 80, 83) na ul. Nawrot przy 
Sienkiewicza. 

1 000,00 

L0127 Przystanek: ul. Wysoka – ul. Nawrot (pierwotnie Złota-Wodna) i korekta tras 
74, 80, 83. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Wysokiej z ul. Nawrot. 
Opis - Poprowadzenie linii autobusowych: 74, 74A, 74B, 80, 83 z krańcówki przy 
ul. Wydawniczej ulicami: Tuwima, Przędzalnianą, Nawrot, Wysoką, Tuwima  
i dalej obecną trasą oraz stworzenie przystanku autobusowego dla tych autobusów 
przy skrzyŜowaniu ul. Wysokiej z ul. Nawrot. 

398 500,00 

L0128 Łódzki Bank Czasu. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane na terenie całej Łodzi. W ramach zadania ma 
powstać co najmniej po jednym banku czasu w kaŜdej z pięciu dzielnic Łodzi: 
Bałuty, Śródmieście, Polesie, Górna, Widzew. 
Opis - Bank czasu to sąsiedzka sieć osób, która wspiera się w Ŝyciu codziennym. 
Twoje dziecko nie radzi sobie z matematyką? Nie masz czasu wyjść z psem? MoŜe 
w zamian naprawisz kran? W banku czasu znajdziesz osobę, która ci pomoŜe.  
Ty z kolei pomoŜesz komuś innemu. A wszystko bez uŜycia pieniędzy. 

95 000,00 

L0130 Remont tarasu przy budynku przedszkola. 
Lokalizacja - Budynek PM nr 128, al. Harcerzy Zatorowców 2. 
Opis - Przebudowa wraz z modernizacją tarasu o powierzchni 240 m2 w zakresie:  
a) przygotowanie projektu przebudowy i modernizacji tarasu, b) rozebranie 
betonowych murków wokół tarasu, c) rozebranie spękanej lastrykowej posadzki 
tarasu, d) naprawa konstrukcji tarasu, e) wykonanie nowej nawierzchni tarasu  
z uwzględnieniem załoŜeń projektowych dotyczących schodów wejściowych  
na taras oraz zieleni wokół tarasu. 

95 940,00 

L0131 Mobilne Centrum Ćwiczenia Pamięci. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w pięciu istniejących centrach aktywnego 
senior, usytuowanych w pięciu dzielnicach miasta: 1) Bałuty – Bałucki Ośrodek 
Kultury „Rondo” (ul. Limanowskiego 166); 2) Górna- Ośrodek Kultury „Górna”  
(ul. Siedlecka 1); 3) Polesie - Ośrodek Kultury „Karolew” (ul. Bratysławska 6a);  
4) Widzew – Dom Kultury „502” (ul. Gorkiego 16); 5) Śródmieście – Akademicki 
Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56. 
Opis - Zadanie dotyczy utworzenia i animacji ogólnodostępnego mobilnego centrum 
profilaktyki, edukacji i wsparcia dla osób zagroŜonych chorobą alzheimera  
i chorobami otępiennymi, osób chorych oraz ich formalnych i nieformalnych 
opiekunów. Cykl wykładów, konsultacji i warsztatów to odpowiedź na problemy 
starzejącej się społeczności Łodzi oraz lawinowo narastającej liczby osób 
wymagających informacji i pomocy. 

53 900,00 

L0132 Samoobsługowe stacje naprawy rowerów. 
Lokalizacja – Wnioskodawca wskazał następującą listę miejsc rozlokowania dla 
stacji naprawczych, wraz ze zmianą liczby stacji: 1. Plac Wolności, 2. Piotrkowska 
okolice UMŁ, 3. al. Piłsudskiego w rejonie skrzyŜowania z ul. Sienkiewicza – 
zmiana lokalizacji na: ul. Piotrkowską przy al. Mickiewicza, 4. Politechnika 1 – 
zmiana lokalizacji z ul. Stefanowskiego na: ,,w okolicy kampusu północnego",  
5. Politechnika 2 – zmiana lokalizacji z Biblioteki Głównej na: ,,przy akademikach 
w bezpośredniej bliskości ścieŜki rowerowej po zachodniej stronie al. Politechniki", 
6. W Parku Na Zdrowiu – doprecyzowanie lokalizacji na: ,,w pobliŜu wejścia  
do ZOO", 7. W Parku im. 3 Maja – zmiana lokalizacji na: ,,rejony Uniwersytetu 
Łódzkiego w pobliŜu skrzyŜowania ul. Jaracza i Matejki", 8. Arturówek – 
doprecyzowanie lokalizacji na: ,,w pobliŜu kładki nad stawami przy głównym 
wjeździe do Arturówka", 9. Plac Dąbrowskiego, 10. Lokalizacja w pobliŜu gmachu 

80 000,00 



93 
 

ASP – zmiana lokalizacji na: ,,skrzyŜowanie ulic: Wojska Polskiego oraz Spornej 
przy skrzyŜowaniu ścieŜek rowerowych". 
Opis – MontaŜ 10 publicznych stacji samoobsługowych naprawy rowerów. 

L0133 Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne "Sport Strefa 21" w XXI LO. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest teren boiska szkolnego XXI LO, 
naleŜącego w całości do gminy Łódź, w dzielnicy Polesie u zbiegu ul. Kopernika  
i Wólczańskiej. Teren jest otoczony z wszystkich stron budynkiem szkoły  
i kamienicami, a od strony zachodniej budynkiem Teatru Studyjnego. DOJAZD  
do boiska jest od strony ul. Wólczańskiej. Adres nieruchomości: ul. Kopernika 2, 
dzielnica Polesie, nr działki P20-143/9, nr działki GUS 106104_9.0020.143/9. 
Opis - Boisko XXI LO jest bardzo zniszczone, nie remontowane od początku 
istnienia szkoły. Zniszczona nawierzchnia, otoczenie odrapanych murów i wysokie 
drzewa-to obraz boiska szkoły w centrum Łodzi. Trzeba wyremontować boisko, 
nadać mu charakter obiektu sportowego i stworzyć warunki do promowania 
zdrowego stylu Ŝycia oraz umoŜliwi ć realizację podstawy programowej z WF-u. 

1 177 700,00 

L0134 Termomodernizacja budynku Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci, 
MłodzieŜy i Dorosłych oraz naprawa terenu wokół przychodni. 
Lokalizacja – Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, MłodzieŜy i Dorosłych,  
ul.  Struga 86. Nieruchomość (budynek oraz działka) stanowi własność gminy Łódź. 
Opis - Proponowane zadanie mieści się w zakresie zadań gminy i przewiduje:  
1) termomodernizację budynku, 2) remont i naprawę powierzchni wokół budynku 
przychodni (naprawa chodników i jezdni, wytyczenie miejsc parkingowych, remont 
ogrodzenia, rekultywacja terenów zielonych wokół budynku). 

560 000,00 

L0135 Przychodnia stomatologiczna przyjazna pacjentom. 
Lokalizacja – ZOZ Łódź-Polesie "Zdrowe-Polesie" Specjalistyczna Przychodnia 
Stomatologiczna , ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 obsługująca pacjentów Łodzi. 
Opis - Proponowane zadanie składa się z dwóch elementów: 1) stworzenie gabinetu 
stomatologicznego przyjaznego dzieciom poprzez: wyposaŜenie gabinetu  
w nowoczesne unity stomatologiczne (2 szt.) oraz sprzęt audiowizualny,  
2) wyposaŜenie gabinetu dla młodzieŜy i dorosłych w wysokiej jakości sprzęt 
stomatologiczny (unity stomatologiczne 2 szt.) oraz materiały informujące  
o higienie jamy ustnej. 

153 000,00 

L0136 Lekcje języka migowego po łódzku. 
Lokalizacja - Zadanie będzie zrealizowane w Liceach Ogólnokształcących w Łodzi  
i Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi - ogółem co najmniej 40 osób. 
Opis - Lekcja z językiem migowym będzie dla większości uczniów pierwszym  
i pewnie jedynym kontaktem z osobami głuchymi. Warto dać wszystkim młodym 
łodzianom szansę poznania "polskich cudzoziemców" - ludzi Ŝyjących wśród nas  
a pozostających całkowicie na uboczu. Lekcje odbędą się we wszystkich szkołach 
ponadgimnazjalnych, a kilka znaków języka migowego przyda się kaŜdemu. 

14 240,00 

L0138 Ekologiczne oświetlenie Parku im. A. Mickiewicza na Julianowie. 
Lokalizacja – Park im. A. Mickiewicza na Julianowie pomiędzy ulicami Zgierską, 
Biegańskiego, Pogodną, Aleją RóŜ, Folwarczną i cmentarzem  
na Radogoszczu. 
Opis – Projekt zakłada zamontowanie wzdłuŜ alejek w Parku im. A. Mickiewicza 
ekologicznego oświetlenia ledowego - stylizowanych lamp LED wyposaŜonych w 
panele słoneczne, podłączonych do sieci energetycznej (jako zabezpieczenie 
zapasowego źródła energii w okresach słabego nasłonecznienia)  
i wyposaŜonych w sterowniki z moŜliwością regulacji mocy i poboru energii  
w zaleŜności od pory dnia i nocy. 

950 000,00 

L0140 Niania jak mama - wsparcie opieką pozamedyczną dzieci nieuleczalnie chorych. 
Lokalizacja – Pałac-hospicjum stacjonarne dla dzieci, ul. Dąbrowskiego 7. 
Opis - Są w Łodzi dzieci, które nie mają rodziców, są nieuleczalnie chore, ich całe 
Ŝycie to dzieciństwo. Hospicjum daje bezpieczeństwo, oprócz dobrych lekarzy  
i sprzętu medycznego, ma troskliwe opiekunki - panie, które zastępują mamy. Rok 
pracy czterech opiekunek w hospicjum to szansa na ciepło, przytulanie i pieszczoty 
dla minimum siedmiorga dzieci. 

90 000,00 

L0141 Ławki na przystankach – estetyczne ławki, kosze i rozkłady jazdy na 150 
przystankach w centrum. 
Lokalizacja – 150 przystanków tramwajowych i autobusowych w strefie 

2 550 000,00 
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wielkomiejskiej, na których nie jest moŜliwe postawienie wiat. Zacząć naleŜy  
od przecznic ul. Piotrkowskiej, ul. Narutowicza oraz pl. Barlickiego. W przypadku 
braku tylu przystanków bez wiat, doposaŜenie wiat w dodatkowe siedziska  
i pasujące kosze. 
Opis – WyposaŜenie 150 przystanków w strefie wielkomiejskiej w estetyczne 
komplety: ławka dla min. 4 osób (wyjątkowo spoczniki), pojemny kosz na śmieci  
z pokrywą, słupek lub wysięgnik z rozkładem jazdy. 

L0142 Streetfest – Festiwal Aktywności Ulicznej (tytuł roboczy). 
Lokalizacja – Ul. Piotrkowska oraz ulice i podwórka z nią połączone. 
Opis – Stworzenie nowej marki festiwalowej dla Łodzi. Streetfest – festiwal 
aktywności ulicznej to pomysł na oŜywienie symbolu Łodzi, jakim jest najdłuŜsza 
ulica handlowa w Europie, okazja na pobudzenie działalności gospodarczych 
zlokalizowanych wzdłuŜ ul. Piotrkowskiej i jej bezpośrednim sąsiedztwie. 
Wydarzenie cykliczne odbywające się w ostatnim tygodniu sierpnia prezentować 
będzie sztukę uliczną, zarówno tą wizualna jak i muzyczną. W ramach tych 
prezentacji mieszczą się m.in. uliczni trubadurzy, wyjątkowi od strony artystycznej 
lub teŜ instrumentów, na jakich grają, najciekawsze grupy breakdance'owe, ekipy 
graffiti 3d, mimowie, produkcje filmowe. Siłą festiwalu jest szerokie rozumienie 
aktywności ulicznej. 

456 760,50 

L0143 Mobilny Zespół Edukacji Cyfrowej dla 60+. 
Lokalizacja – Zdanie będzie realizowane w mieście Łodzi, siedzibą zadania będzie 
"Centrum Aktywnego Seniora" na Polesiu: Polesie-Ośrodek Kultury "Karolew"  
(ul. Bratysławska 6a). 
Opis - Zadanie dotyczy utworzenia mobilnego zespołu edukatorów cyfrowych  
dla pokolenia 60+, doświadczonych w pracy z osobami starszymi, który docierając 
będzie do seniorów lokalnie, w miejscu ich zamieszkania (na osiedle, do klubu, 
biblioteki, centrów edukacji itp.), aby prowadzić zajęcia warsztaty komputerowe  
i konsultacje przeciwdziałając wykluczeniu cyfrowemu starszych pokoleń łodzian. 

180 560,00 

L0145 Remont dachów w dwóch budynkach zarządcy folwarku Scheiblera  
na "Wójtowskim Młynie" wraz z kampani ą informacyjną. 
Lokalizacja – Dwa budynki przy ul. Tymienieckiego 33a. 
Opis – Remont dachów dwóch budynków uŜytkowych wchodzących w skład 
zespołu folwarcznego polegający na wymianie konstrukcji dachu, deskowania, 
pokrycia papą i wykonaniu orynnowania. Wykonanie plansz informacyjnych 
dokumentujących historie budynku i terenu na którym jest posadowiony.  
Na planszach znalazłyby się zdjęcia rycin i zdjęć terenu, dokumentacja badań 
archeologicznych prowadzonych tam od kilku lat oraz zdjęcia i opisy znalezionych 
przedmiotów.  

120 000,00 

L0147 Budowa ścieŜki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuŜ ul. Wycieczkowej 
(od końca istniejącej ścieŜki rowerowej i chodnika) i ul. Okólnej  
do ul. Serwituty. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie Łagiewnik. Budowana ścieŜka 
rowerowa i chodnik dla pieszych wzdłuŜ ul. Wycieczkowej – od okolic posesji 
wycieczkowa 78 (przy parkingu) będą kontynuacja kończącej się w tym rejonie 
ścieŜki rowerowej i chodnika dla pieszych w kierunku ul. Okólnej. Następnie 
wzdłuŜ ul. Okólnej w prawo do ul. Serwituty. 
Opis – Budowa ścieŜki rowerowej szer. 2,5 mb i chodnika dla pieszych szer. 2 mb 
wzdłuŜ ul. Wycieczkowej od końca istniejącej ścieŜki rowerowej i chodnika  
w okolicy posesji wycieczkowa 78 (przy parkingu) w kierunku ul. Okólnej. 
Następnie wzdłuŜ ul. Okólnej w prawo do ul. Serwituty. Szacunkowa długość trasy 
ok. 3.900 mb. 

3 600 000,00 

L0148 Wsparcie mikroprzedsiębiorczości wśród bezrobotnych, korzystających  
z pomocy społecznej, poprzez dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. 
Lokalizacja – Program będzie realizowany na terenie całego miasta. 
Opis – „Pomysł udzielania dotacji do kwoty 10 000 zł z przeznaczeniem na podjęcie 
działalności gospodarczej, osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy 
społecznej. Beneficjentami będą osoby z ukończonym szkoleniem z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

1 054 000,00 

L0149 Wkoło zoo. Rewitalizacja ogrodzenia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. 
Lokalizacja – Mur otaczający Miejski Ogród Zoologiczny. Działka P-16 43/2. 

362 850,00 
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Opis – Zaprojektowanie i wykonanie aranŜacji muru otaczającego Miejski Ogród 
Zoologiczny przy ul. Konstantynowskiej na odcinku od budynku kas do wejścia 
słuŜbowego przy ul. Krzemienieckiej, przy wykorzystaniu malowideł 
wielkoformatowych przedstawiających wizerunki zwierząt. 

L0151 "Cudze chwalicie swego nie znacie - Łódź" - ksiąŜeczka/atlas. 
Lokalizacja – Szkoły gimnazjalne (wszystkie) na terenie miasta Łodzi. 
Opis – Są takie lekcje jak "zajęcia wychowawcze" oraz "wiedza o społeczeństwie". 
W ramach tych lekcji moŜna by przeprowadzić "zajęcia z wiedzy o swoim mieście  
i województwie". MoŜna na to poświęcić kilka godzin lekcyjnych w klasach 
gimnazjalnych. Pomocny w tym byłby odpowiedni "podręcznik". 

200 000,00 

L0153 Sztukateria 100 kamienic. Poznaj architekturę swojego miasta z akademią 
sztukaterii. 
Lokalizacja - Miasto Łódź wraz z jej zabytkami architektonicznymi (budynki, 
kamienice, miejsca) i łódzkie szkoły współpracujące z Akademią Sztukaterii. 
Opis - Projekt zakłada cykl wykładów, warsztatów i spacerów edukacyjnych 
poświęconych architekturze Łodzi. Projekt zakłada takŜe realizację konkursu 
fotograficznego o architekturze miasta. Projekt skierowany jest do młodzieŜy 
szkolnej, którą chcemy zaangaŜować w poznawanie historii miasta poprzez 
architekturę. 

96 000,00 

L0154 Budowa sygnalizacji świetlnej na Rondzie Sybiraków w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Lokalizacja - Rondo Sybiraków. 
Opis - Ponownie proponuję przebudowę Ronda Sybiraków na którym bardzo często 
dochodzi do wypadków drogowych (w tym roku kolejna ofiara śmiertelna). Jest to 
spowodowane tym Ŝe jest to rondo tylko z nazwy. Układ dróg na rondzie powinien 
zmuszać kierowców do skrętu w prawo a następnie do objazdu ronda w lewo  
i zjazdu w wybraną drogę. Profil ronda powinien pozwać na jazdę z max. prędkością 
40km/h. Takim rondem jest Lotników Lwowskich pomimo wielkiego natęŜenia 
ruchu dochodzi tam jedynie do kolizji bez ofiar. Ronda są najbezpieczniejszymi  
i najbardziej droŜnym poziomym układem drogowym. Przy tym są tanie  
w utrzymaniu. Na sąsiednim Rondzie Inwalidów postawiono światła za 1,5 mln zł,  
a pomimo tego zdarzają się tam powaŜne wypadki. 

1 900 000,00 

L0157 Poprawa jakości dróg rowerowych na terenie miasta. 
Lokalizacja – Zadanie naleŜy wykonać wzdłuŜ dróg dla rowerów, najlepiej  
na odcinku często uczęszczanych. Najlepiej przy drogach łączących centrum  
z duŜymi osiedlami mieszkaniowymi: Widzew, Retkinia, Radogoszcz, Dąbrowa. 
Ostateczną lokalizację naleŜy przedyskutować ze środowiskiem rowerowym  
oraz zarządcą dróg. 
Opis – Zamontowanie przy drogach rowerowych specjalnych koszy na śmieci  
oraz znaków informacyjnych w ramach Systemu Informacji Miejskiej. 

62 500,00 

L0158 Przywróćmy świetność PasaŜu Szulca – przebudowa al. 1 Maja na odcinku 
pomiędzy ulicami Wólczańską i Gdańską. 
Lokalizacja – Al. 1 Maja wraz ze skrzyŜowaniem z ul. Wólczańską – działka 424  
w obrębie P – 9 oraz działki 317/8 i 317/23 w obrębie S – 1. 
Opis – Zadanie obejmuje przebudowę początkowego odcinka al. 1 Maja polegającą 
na wyznaczeniu niewielkiego placu na fragmencie przylegającym do dawnego 
pałacu Karola Poznańskiego (obecnie Akademia Muzyczna), usunięciu zniszczonej 
nawierzchni na całym odcinku i połoŜeniu nowej z uŜyciem szlachetnych 
materiałów (granit), odtworzeniu zieleni z dosadzeniem nowych drzew i krzewów, 
ustawieniu mebli miejskich. 

3 300 000,00 

L0159 Uruchomienie regularnego połączenia autobusowego łączącego Port Lotniczy 
Łódź z dworcem Łódź – Kaliska oraz ścisłym centrum Łodzi. 
Lokalizacja – Trasa autobusu: Port Lotniczy – al. Waltera Janke - ul. Bandurskiego 
– al. Mickiewicza, następnie nawrót przy al. Kościuszki lub ul. Sienkiewicza  
w zaleŜności od bieŜących postępów prac przy trasie WZ. 
Opis – Uruchomienie połączenia autobusowego, które połączy Port Lotniczy  
z dworcem Łódź Kaliska, oraz ścisłym centrum. Zapewni to lepsze skomunikowanie 
lotniska zarówno pasaŜerom oraz ich bliskim jak i pracownikom Portu. 

627 000,00 

L0160 Budowa zatok parkingowych na ul. Wydawniczej. 
Lokalizacja – Projekt budowy 15 miejsc parkingowych w tzw. zatokach, 

101 400,00 
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prostopadłych do jezdni, będzie realizowany na ul. Wydawniczej (po zachodniej 
stronie, pomiędzy drzewami, na działce nr 18/19, obręb W – 23), wzdłuŜ działki  
nr 17/27. 
Opis – Zadanie polega na wybudowaniu z kostki betonowej 15 miejsc parkingowych 
w tzw. zatokach w pasie drogowym ulicy Wydawniczej, po jej zachodniej stronie, 
pomiędzy drzewami. Inwestycja ta nie zawęzi pasa jezdni, a miejsca parkingowe 
usytuowane prostopadle do jezdni pozwolą na uporządkowanie sytuacji parkingowej 
na ww. ulicy. 

L0161 Śpiewać kaŜdy moŜe! Najlepiej w chórze dla (nie)opornych, najlepiej własne 
kompozycje, najlepiej na koncercie! 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w Łodzi: warsztaty dla amatorów 
(pasjonatów) śpiewania skupionych wokół chóru dla (nie)opornych będą miały 
miejsce w Filharmonii Łódzkiej, specjalne utwory dla uczestników warsztatów 
równieŜ powstaną w Łodzi (napisane przez łódzkich kompozytorów) koncert-
perfomance wykonany przez (nie)opornych równieŜ odbędzie się w Łodzi  
(w zaleŜności od specyfiki utworów zostanie wykonany albo w przestrzeni 
publicznej albo jakiejś łódzkiej sali koncertowej). 
Opis – Zadanie adresowane jest do amatorów-pasjonatów śpiewania. Obejmuje 
warsztaty lokalne prowadzone przez zaproszonego artystę, uzupełnione ćwiczeniami 
emisyjnymi, komunikacyjnymi i integracyjnymi prowadzonymi przez chórmistrza 
chóru dla (nie)opornych. Efektem warsztatów będzie wykonanie na koncercie 
utworów napisanych specjalnie dla uczestników zadania przez łódzkich 
kompozytorów. 

22 000,00 

L0162 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt. 
Lokalizacja – Miasto Łódź. 
Opis – W ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, miasto Łódź 
oferuje bezpłatnie swoim mieszkańcom niektóre usługi weterynaryjne. Są to: 
znakowanie psów właścicielskich, sterylizacja lub kastracja kotów wolnoŜyjących 
oraz usypianie ślepych miotów. 

1 000 000,00 

L0163 Piknik integruj ący uczestników ruchu drogowego. 
Lokalizacja – Zadanie moŜe być zrealizowane na terenie starego rynku lub  
na parkingu przy Atlas Arenie. 
Opis - Impreza plenerowa mająca na celu zintegrowanie grup uczestników ruchu 
drogowego, czyli motocyklistów, rowerzystów oraz kierowców samochodów 
poprzez zaprezentowanie swoich zainteresowań, pasji, przedstawienie relacji  
z wycieczek. Przewidziane są pokazy ratownictwa medycznego, szkolenia  
z udzielania pierwszej pomocy przy wykorzystaniu fantomów, atrakcje dla dzieci, 
pokazy akrobacji na motocyklu, symulator dachowania. Na zakończenie koncert. 

92 600,00 

L0164 Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Łód ź-Polesie. 
Lokalizacja – Zakład Radiodiagnostyki  przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17. 
Opis - Zakup cyfrowego aparatu RTG wpłynie na podwyŜszenie jakości 
wykonanych badań, oraz skróci proces diagnostyczno-terapeutyczny. Przyczyni się 
równieŜ do usprawnienia pracy przychodni. Obrazy cyfrowe będą zintegrowane  
z systemem informatycznym, a w przyszłości z elektroniczną dokumentacja 
medyczną, dzięki temu zarówno pacjent jak i lekarz zyska łatwiejszy dostęp  
do wyników badań. 

1 090 000,00 

L0165 Adaptacja parku miejskiego jako miejsca kulturalnych spotkań. Wystawienie 
opery komicznej „Śluby panieńskie”. 
Lokalizacja – Najbardziej dogodne miejsce w Parku na Zdrowiu, istniejąca 
przestrzeń koncertowa z muszlą koncertową oraz miejscem dla widowni. 
Opis - Parkowy spektakl - wystawienie opery komicznej "Śluby panieńskie"  
wg A. Fredry, napisanej przez łódzkiego kompozytora Marka Grzegorza Błaszczyka 
w wykonaniu łódzkich artystów. Projekt popularyzujący naszą kulturę  
w niekonwencjonalnej scenerii. Adaptacja Parku na Zdrowiu jako kultowego 
miejsca spotkań bliŜej natury i sztuki. promocja zdrowego stylu Ŝycia i bezpiecznej 
rozrywki. integracja mieszkańców. 

150 000,00 

L0167 Centrum sportów wodnych na Stawach Stefańskiego. 
Lokalizacja – Stawy Stefańskiego mieszczące się  na terenie Parku im. 1 Maja  
na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. 

350 000,00 
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Realizacja zadania dotyczy działek znajdujących się w obszarze G-51 – 1/30  
oraz G – 52 – 1/38. 
Opis – Zadanie ma na celu reaktywację największego akwenu wodnego w mieście 
dla amatorów uprawiania sportów wodnych: Ŝeglarstwa, sportów motorowodnych, 
kajakarstwa czy wakeboardingu. Stawy to jedyne i najlepsze miejsce w Łodzi,  
by w jednym miejscu moŜna by aktywnie uprawiać i poznawać w/w sporty. 

L0170 Przebudowa ul. Obywatelskiej na odcinku Nowe Sady do ul. Waltera – Janke. 
Lokalizacja – Ul. Obywatelska na odcinku od ul. Nowe Sady do ul. Waltera – Janke. 
Opis – Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zatok autobusowych  
oraz niezbędna przebudowa Infrastruktury podziemnej wraz z dostosowaniem 
nawierzchni peronów i chodników w rejonach przejść dla pieszych dla osób  
z dysfunkcją wzroku wraz z rozbudową skrzyŜowań z ul. Nowe Sady i Waltera - 
Janke w celu wybudowania pasu prawoskrętu. Pozostawienie istniejącego śladu 
jezdni ul. Obywatelskiej o przekroju l jezdnia/2 pasy (1/2). 

6 100 000,00 

L0171 Uzupełnienie infrastruktury Parku im. J. Poniatowskiego o elementy małej 
architektury w rejonie miejsca startu biegu "PARKRUN" Łód ź, okolice 
parkingu przy ul. In Ŝynierskiej. 
Lokalizacja – Zadanie ma być zlokalizowane w Parku im. J. Poniatowskiego  
w rejonie wejścia do parku od strony ul. InŜynierskiej i Parkowej. Dokładne miejsce 
ustawienia ławek i koszy na śmieci to wysokość miejsca łączenia asfaltu  
z nawierzchnią ziemną (miejsce startu biegu ”PARKRUN”). Zadanie dotyczy 
równieŜ terenu całego parku. Dotyczy przystosowania jego infrastruktury  
do zaistniałych w ostatnim czasie potrzeb wynikających ze wzmoŜonego 
uŜytkowania przez mieszkańców miasta Łodzi, związanych z rosnącą świadomością 
zdrowego trybu Ŝycia. Park ze względu na istniejącą juŜ w nim infrastrukturę – 
oświetlenie oraz płaskie ukształtowanie szerokich, ziemnych alejek stał się 
ulubionym miejscem treningowym dla biegaczy, miłośników nordic walking  
oraz innych form aktywności na świeŜym powietrzu.  
Opis - Ustawienie dodatkowych ławek i koszy na śmieci w miejscu startu biegu 
”PARKRUN”. Dostawienie tablicy informującej o biegu ”PARKRUN” jako ogólnie 
dostępnego, darmowego biegu dla wszystkich mieszkańców miasta. Wyrównanie 
alejek parkowych od strony kortów tenisowych oraz oznaczenie trasy w sposób 
trwały (tabliczki lub oznaczenia poziome). 

52 300,00 

L0172 Funkcjonalna placówka resocjalizacyjna dumą łódzkiej przestrzeni. 
Lokalizacja - Zadanie będzie obejmowało gruntowny remont budynku 
MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego nr 1, ul. Częstochowska 36. Placówka 
przeznaczona jest dla 48 wychowanków. Budynek nie był poddany kompleksowemu 
odnowieniu od daty powstania, tj. początek lat 60' XX wieku. 
Opis - Proces resocjalizacji powinien być prowadzony w godnych warunkach, tak 
by szarość i obskurność budynku nie warunkowały oddziaływań i nie 
stygmatyzowały wychowanków. Chcemy, by zmieniła się opinia sąsiedzka  
o placówce-dobrze i przyjaźnie zagospodarowany budynek to zintegrowana 
młodzieŜ, z większą szansą na poprawnie przebiegający proces resocjalizacji,  
czyli bezpieczniejsze miasto. 

1 869 816,00 

L0173 Akademia Koszykówki Marcina Gortata-edycja II. 
Lokalizacja – Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach podstawowych  
na terenie miasta Łodzi. Autorzy projektu wytypowali szkoły, dysponujące 
infrastrukturą pozwalającą na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, 
ukierunkowanych na koszykówkę. Szkoły te udostępniają sale gimnastyczne  
dla potrzeb projektu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych tygodniowo. Są to szkoły, 
których organem prowadzącym jest miasto Łódź. 
Opis - Akademia Koszykówki Marcina Gortata to projekt, w ramach którego  
co najmniej 200 dzieci z łódzkich szkół podstawowych będzie miało moŜliwość 
spędzania czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób, jednocześnie wyrabiając 
nawyk dbania o formę fizyczną. Dzięki formule "trenujemy i gramy" dzieci uczyć 
się będą regularności oraz współpracy w grupie, jednocześnie rywalizując  
z rówieśnikami na parkiecie koszykarskim. 

142 900,00 

L0176 Opaska zewnętrzna. Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych budynku przy 
ul. Babickiego 15. 
Lokalizacja - Budynek naleŜący do miasta Łodzi uŜytkowany przez szkołę, 

160 000,00 
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zlokalizowany przy ul. Babickiego 15. 
Opis - Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych: - uzupełnienie tynków 
zewnętrznych, - wykonanie wysokoelastycznej izolacji ścian poddawanych 
działaniu wody, - izolacja z folii kubełkowej. 

L0177 Orlik pod dachem. Remont hali sportowej wraz z zapleczem (dawna hala ŁKS, 
Pogonowskiego 82). 
Lokalizacja – Nieruchomość zabudowana (hala sportowa z zapleczem  
oraz dwupiętrowy budynek mieszkalny), połoŜona przy ul. Pogonowskiego 82  
w Łodzi, nr działki 40/1, obręb ewidencyjny P – 20, o powierzchni 0,19 ha, jest 
własnością miasta i od 6 lutego 2013 r. Administrowana była przez AN Łódź – 
Polesie "Radwańska" na podstawie Zarządzenia nr 3644/VI/13 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 14 stycznia 2013 r. Obecnie zarządza nią Administracja Zasobów 
Komunalnych Łódź – Polesie. W obrębie działki znajdują się: hala sportowa (dawna 
hala ŁKS), mała hala treningowa podnoszenia cięŜarów, siłownia, zaplecze (szatnie 
z łazienkami), portiernia oraz budynki mieszkalne. Aktualnie uŜytkowane są jedynie 
budynki mieszkalne, a hala sportowa wraz z zapleczem wyłączona została  
z uŜytkowania.  
Opis – Zabytkowa hala sportowa przy ul. Pogonowskiego 82 popada w ruinę. 
Marnieje miejsce, które powinno słuŜyć wszystkim łodzian(k)om. Pragniemy 
przywrócić je do Ŝycia. Za dwa – trzy lata nie będzie juŜ czego ratować. 
Zorganizujmy tu całoroczny ogólnodostępny „orlik” pod dachem. Niech to miejsce 
wróci na mapę Starego Polesia i Łodzi. 

2 700 000,00 

L0178 Projekt i wykonanie podłoŜa hipodromu łódzkiego klubu jeździeckiego  
ul. Okólna 170. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane przy ul. Okólnej 170  (działka nr 715/3  
w obrębie B – 15). 
Opis – Zadanie ma polegać na opracowaniu projektu i wykonaniu profesjonalnego 
podłoŜa jeździeckiego. 

826 560,00 

L0179 Utworzenie centrum sportów niekonwencjonalnych "Brukowa 22". 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność 
UMŁ połoŜonej przy ul. Brukowej 22, oznaczonej w obrębie B–31 jako działka  
nr 48/10, o powierzchni 28.131 m2, na której znajduje się m.in. hala sportowa  
o powierzchni uŜytkowej 500 m2 wraz z zapleczem o powierzchni uŜytkowej  
810 m2. 
Opis – Proponowane zadanie polegać będzie na stworzeniu w Łodzi Centrum 
Sportów Niekonwencjonalnych "Brukowa 22" składającego się z: boiska  
do treningu paintballa sportowego oraz terenu do gry w paintballa, parku linowego  
i ścianki wspinaczkowej, playgroundu dla dzieci od lat 3, hali gier zespołowych. 
Centrum poszerzy ofertę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców 
łodzi oraz będzie miejscem wspólnego, aktywnego spędzania czasu przez łódzkie 
rodziny. 

1 510 000,00 

L0180 Program profilaktyczny "WIEM - RATUJ Ę" – propagowanie wiedzy na temat 
pierwszej pomocy wśród dzieci w wieku szkolnym. 
Lokalizacja – szkoły podstawowe na terenie Łodzi. 
Opis – prowadzenie edukacji z zakresu pierwszej pomocy, zapobieganie ryzykownym 
zachowaniom i minimalizowanie skutków zagroŜeń, na jakie są naraŜone dzieci  
w wieku szkolnym. 

170 000,00 

L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych. 
Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej, która jest przygotowana do opieki nad przewlekle chorymi, 
niepełnosprawnymi dziećmi. Placówka jest zlokalizowana na terenie miasta Łodzi 
przy ul. Wierzbowej 13, w bliskim sąsiedztwie szpitali dziecięcych, które 
gwarantują interwencyjną obsługę medyczną w razie pogorszenia się stanu zdrowia 
któregoś z podopiecznych. Dom został wyposaŜony w niezbędne sprzęty medyczne, 
meble i pomieszczenia potrzebne podczas opieki nad chorymi osobami. Placówka 
zatrudnia personel opiekuńczo – wychowawczy oraz pielęgniarski, który przez całą 
dobę sprawuje opiekę nad dziećmi. Współpracuje równieŜ z jednostkami słuŜby 
zdrowia właściwymi ze względu na schorzenia przebywających w niej dzieci. Dom 
dziecka dla dzieci chorych zajmuje dwupoziomowe mieszkanie z oddzielnym 
wejściem, które jest wynajmowane od miasta na podstawie umowy najmu. Lokal 

55 520,00 
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znajduje się w czteropiętrowym bloku mieszkalnym, otoczonym terenem zielonym, 
którego część została uŜyczona na potrzeby funkcjonowania placówki. 
Opis – Łodzianie budują to pomysł wspólnego zadbania o los najsłabszych 
mieszkańców Łodzi – chorych dzieci, które zostały porzucone przez swoje 
biologiczne rodziny. Projekt zakłada przeprowadzenie remontu w domu dziecka  
dla dzieci chorych fundacji "Dom w Łodzi". Ten wyjątkowy dom działa  
od 2007 roku i jest jedyną tego typu placówką w Polsce. 

L0184 Adaptacja budynku przy ul. Municypalnej 4 na potrzeby Domu Pomocy 
Społecznej. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w budynku usytuowanym 
na Osiedlu Ruda Pabianicka przyul. Municypalnej 4, w którym wcześniej 
prowadzona była szkoła publiczna. Obiekt znajduje się w cichym i spokojnym 
miejscu, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Otaczają go tereny rekreacyjne: las 
popioły, park ze Stawem Stefańskiego. PołoŜenie obiektu bardzo korzystne dla 
zamieszkania przez osoby niepełnosprawne i chore. Dane techniczne obiektu: 
kubatura 13000 m3, powierzchnia zabudowy 1056 m2, powierzchnia uŜytkowa 
2834 m2, liczba kondygnacji naziemnych 3, liczba kondygnacji podziemnych 1. 
Opis – W budynku przy ul. Municypalnej 4 zostaną wykonane niezbędne prace 
remontowo – adaptacyjne, które umoŜliwi ą przystosowanie obiektu do prowadzenia 
dom pomocy społecznej dla 100 osób somatycznie chorych lub przewlekle 
psychicznie chorych z terenu miasta Łodzi. Placówka częściowo zabezpieczy 
potrzeby mieszkańców naszego miasta w tym zakresie. Wykonane prace dostosują 
obiekt do standardów obowiązujących dla tego rodzaju placówek. 

6 050 000,00 

L0185 Młodzi dla Łodzi - Łódź w 24 godziny TimeLapse - pokaŜmy kreatywność 
naszego miasta. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Łodzi. Zadanie będzie 
wymagało udostępnienia pomieszczeń w budynkach wysokopiętrowych  
oraz dachów nieruchomości naleŜących do miasta (biurowce, nieruchomości 
miejskie itp.). 
Opis – Realizacja filmu - TimeLapsu Łódź 24 godziny – podkreślającego 
kreatywność Łodzi. W ciągu 5-8 minut oglądający TimeLapsa będzie mógł zwiedzić 
nasze miasto w ciągu 24 godzin. Dzięki technice TimeLaps będziemy mogli 
przekazać kreatywny obraz Łodzi. Film przyczyni się do promocji Łodzi na terenie 
kraju, a nawet zagranicy. 

48 585,00 

L0186 Ekotarg na Starym Rynku. Targ owocowo – warzywny producentów Ŝywności 
ekologicznej. 
Lokalizacja – Płyta Starego Rynku – działka nr B47 – 360/3 
Opis – Utworzenie na Starym Rynku targu owocowo – warzywnego producentów 
Ŝywności ekologicznej, działającego 1 dzień w tygodniu – np. w środy. 

1 010 000,00 

L0189 Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych szafek dla uczniów-zakup  
i montaŜ. 
Lokalizacja - Zadanie obejmuje zakup szafek dla uczniów w zawodowych szkołach 
ponadgimnazjalnych w obrębie miasta Łodzi. Projekt obejmuje: ZSP nr 2,  
ul. Astronautów 198, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,  
al. Politechniki 37, ZSP nr 9, al. Politechniki 38, ZSP nr 22,  
ul. Przybyszewskiego 73/75, ZSP nr 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis - Zakup, transport i montaŜ szafek szkolnych dla uczniów zawodowych szkół 
ponadgimnazjalnych. 

373 500,00 

L0190 Przyjazne i zielone Śródmieście Łodzi, zaczynamy na Solnej. 
Lokalizacja – Ul. Solna w Łodzi. 
Opis – Posadzenie drzew na ul. Solnej, wymiana chodników, częściowe usunięcie 
asfaltu na rzecz posadzenia drzew, wydzielenie miejsc parkingowych przez 
namalowanie na jezdni znaków poziomych oraz wytyczenie nowych miejsc. 
Ustawienie po obu stronach ul. Solnej (czyli od Pomorskiej i od Północnej) znaku  
nr D – 40 strefa zamieszkania, postawienie stojaków rowerowych. 

1 200 000,00 

L0191 Budowa Leśnej Chaty Edukacyjnej w Lesie Łagiewnickim. 
Lokalizacja – Pn – wsch.  część Lasu Łagiewnickiego, w okolicy siedziby Leśnictwa 
Miejskiego, ul. Łagiewnicka 305 (obręb B15, dz. nr 75/3). 
Opis – Projekt zakłada budowę Leśnej Chaty Edukacyjnej, składającej się  
z pracowni przyrodniczej, izby edukacyjnej oraz zaplecza. Teren wokół Chaty 

630 000,00 
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zostanie oddzielony od ul. Łagiewnickiej ogrodzeniem wykonanym z drewnianych 
okrąglaków, a na potrzeby osób zwiedzających, planuje się utworzenie niewielkiego 
miejsca postojowego, wyposaŜonego w drewniane elementy małej architektury. 

L0193 Stworzenie torów do jazdy na rolkach, rowerze oraz sportów modelarskich  
na terenie MOSiR (na terenie Motodromu przy ul. Małachowskiego  
lub na terenie pływalni „Wodny Raj” przy ul. Wierne j Rzeki). 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane na terenie Motodromu znajdującego się  
w Parku im. R. Baden – Powella, przy ul. Małachowskiego (jeŜeli będzie wyraŜona 
na to zgoda wykonawcy wcześniejszej inwestycji – zostało juŜ skierowane pytanie  
o wyraŜenie zgody), lub jeśli nie będzie to moŜliwe, to na terenie MOSiR  
przy Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki. 
Opis – Zadanie polega na stworzeniu dwóch asfaltowych torów do jazdy na rolkach, 
rowerze oraz przystosowanych do uprawiania modelarstwa sportowego. Tory 
oddzielone będą podestem dla kierowców. Całość ma mieć wymiary 100 x 70 m, 
czyli ok. 7000 m2 powierzchni zostanie zagospodarowane. Oba tory  będą  spełniać 
normy EFRA (European Federation of Radio Operated Model Automobiles). 

1 500 000,00 

L0196 Centrum sportowo-rekreacyjne na KsięŜym Młynie przy SP nr  29. 
Lokalizacja - SP nr 29, ul. Przędzalniana 70 - osiedle KsięŜy Młyn.  
Nr działki: W-25 136, nr działki GUS 106106_9.0027.136. Powierzchnia 0,7889 ha. 
Zadanie realizowane będzie na ogrodzonym terenie boiska szkolnego i dziedzińca 
szkoły (dawnego elizjum królestwa Karola Scheiblera - miejsca wypoczynku 
robotników łódzkich fabryk). 
Opis - Budowa boiska wielofunkcyjnego składającego się z boiska do gry w piłkę 
noŜną i boiska do gier zespołowych, bieŜni prostej zakończonej piaskownicą  
do skoku w dal, mini trybuny. MontaŜ stołów do tenisa. Tor do nauki jazdy 
rowerem. Przebudowa dziedzińca szkoły. Parking dla rowerów. Uporządkowanie 
zielni i ochrona zabytków drzew. 

1 264 400,00 

L0197 MotoPark Łód ź – tor kartingowy CIK – FIA z płyt ą poślizgową do nauki jazdy. 
Lokalizacja – Działka w miejscu dawnej jednostki wojskowej BRUS (do dalszych 
uzgodnień w zakresie działek: P13 – 1/2, P13 – 1/21, P15 – 1/27, preferowania 
lokalizacja załączona w załączniku b). 
Opis – Budowa MotoParku Łódź – Toru kartingowego spełniającego wymagania 
CIK – FIA wraz z płytą poślizgową do nauki jazdy mająca na celu: umoŜliwienie 
kształcenia sportowców motorowych w Łodzi; wzrost bezpieczeństwa na łódzkich 
drogach; promocję miasta Łodzi; MotoPark będzie stanowił zaplecze dla łódzkich 
studentów i uczniów. 

3 500 000,00 

L0198 Budowa parkingu przed przychodnią lekarską na ul. Kamińskiego 7/9. 
Lokalizacja – Miejsca postojowe dla samochodów pomiędzy ulicami: Pomorska  
i Kołł ątaja przed posesją Kamińskiego 7/9, zachodnia. strona ul. Kamińskiego. 
Opis – Zadanie ma na celu stworzenie dodatkowych miejsc postoju ze względu  
na duŜą ilość osób korzystających z usług podmiotów świadczących usługi 
medyczne. NaleŜy zlikwidować zdewastowane trawniki, przygotować projekt, 
przygotować teren, wybudować miejsca postoju. Wymalować znaki poziome  
dla niepełnosprawnych i ustawić znaki pionowe. 

250 060,00 

L0199 Centrum Usług Społecznych. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane w budynku przy ul. Wólczańskiej 225, 
który jest własnością miasta Łodzi. 
Opis – Zadanie ma na celu kompleksowe wsparcie łodzian poprzez utworzenie 
Centrum Usług Społecznych. Mieszkańcy, szczególnie w trudnej sytuacji 
materialnej, będą mogli skorzystać ze wsparcia zarówno merytorycznego 
pracowników socjalnych jak i paczek Ŝywnościowych, odzieŜy, pralni społecznej, 
prysznica. dodatkowo będzie moŜliwość wyposaŜenia sprzętu rehabilitacyjnego. 
szacujemy, Ŝe ze wsparcia rocznie skorzysta 10000 osób. 

640 730,00 

L0200 Sztuka na zdrowie – program arteterapii dla dzieci chorych onkologicznie  
w szpitalu przy Spornej. 
Lokalizacja – Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4  przy ul. Spornej 36/54. 
Opis – Program arteterapii dla łódzkich dzieci dotkniętych chorobą nowotworową. 
Walczą o Ŝycie w szpitalu przy Spornej. Leczenie trwa latami, obok chemioterapii  
i naświetleń, waŜny jest ich hart ducha i wiara w zwycięstwo. Spotkania z teatrem, 
muzyką, plastyką prowadzone przez specjalistów koncentrują na zasobach, dają siłę 

40 000,00 
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i dostęp do tego, co pozytywne. 
L0201 Renowacja śmigłowca MI – 6 w Muzeum Lotnictwa. 

Lokalizacja – Przedmiotem zadania jest remont przedmiotu ruchomego. Obecnie 
znajduje się on na terenie przy ul. Pilskiej. Docelowo po wykonaniu remontu ma się 
znaleźć na terenie laboratorium transportu LABO – T. Obiekt jest depozytem 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych na mocy porozumienia z Muzeum Sił 
Powietrznych w Dęblinie. 
Opis – Zadanie polega na pracach konserwacyjnych eksponatu – duŜego śmigłowca 
transportowego, który na skutek ekspozycji na otwartym powietrzu uległ 
uszkodzeniom. Będzie obejmować prace malarskie i uzupełnienie elementów 
wyposaŜenia. Elementem prac będzie przystosowanie ładowni śmigłowca jako 
przestrzeni ekspozycyjnej. Ponadto naleŜy przygotować śmigłowiec do transportu  
i przetransportować go do docelowej lokalizacji. 

500 000,00 

L0202 Zdrowy styl Ŝycia w Łodzi = serdeczni mieszkańcy. 
Lokalizacja – Placówki miasta w kaŜdej dzielnicy (domy kultury, szkoły, DPS), 
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. 
Opis – Zdrowy styl Ŝycia, ruch i aktywność Łodzian zamiast chorób – nadciśnienia, 
stresu, cukrzycę. Najciekawsze oferty działań profilaktycznych, ruchowych, 
edukacyjnych – zajęcia relaksu, tańca, jogi, kulinarne, rękodzieła w grupie i inne 
realizowane w kaŜdej dzielnicy zostaną wyłonione w konkursie ofert, a mieszkańcy 
zyskają moŜliwość poprawy zdrowia, znajdowania radości Ŝycia i serdeczności  
dla wszystkich. 

160 000,00 

L0204 Czy mieszkam w zabytku? Oznakowanie 400 zabytków ewidencyjnych  
z QR kodami i zaprojektowanym logotypem. 
Lokalizacja – Zabytki naleŜące do gminy łódź wpisane do gminnej 
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, połoŜone na terenie miasta Łodzi, oznakowane 
w miejscach wskazanych przez konserwatora. Na tabliczkach QR kody  
z dodatkowymi informacjami. 
Opis – Oznakowanie nieruchomości wpisanych do gminnej i wojewódzkiej 
ewidencji zabytków – tabliczki informacyjne z logo GEZ oraz fotokodem. 

160 000,00 

L0206 Centrum tenisowo – rekreacyjne przy chojeńskim klubie sportowym 
w kompleksie ze Stawami Jana. 
Lokalizacja – Część nieruchomości MOSiR przy ul. Rzgowskiej 247/249 o pow.  
1 ha 6462 m2 znajdująca się w czasowej dzierŜawie Chojeńskiego Klubu 
Sportowego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18. Działka stanowiąca własność 
gminy Łódź oznaczona w rej. gruntów obrębu G – 27 jako działka nr 746/1 (księga 
wieczysta kw 49744). 
Opis – Projekt obejmuje budowę Centrum tenisowo rekreacyjnego na terenie 
przyległym do Chojeńskiego Klubu Sportowego i terenów MOSiR Stawy Jana. 
W ramach inwestycji ma powstać 12 kortów tenisowych ziemnych + kort centralny 
z trybuną i oświetleniem, dwie hale tenisowe o lekkiej konstrukcji dostawianą 
częścią hali w sezonie letnim oraz budynek z zapleczem. 

10 000 000,00 

L0207 WyposaŜenie StraŜy Miejskiej (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt 
niezbędny do ratowania zwierząt. 
Lokalizacja – StraŜ Miejska, Oddział Prewencji. 
Opis - WyposaŜenie Oddziału Prewencji StraŜy Miejskiej w narzędzia i sprzęt 
niezbędny do podejmowania i realizowania interwencji dotyczących zwierząt  
w mieście (w tym takŜe zwierząt bezdomnych). Z uwagi na brak specjalistycznego 
sprzętu, brak odpowiednich narzędzi oraz wyszkolonego personelu - interwencje nie 
mogą być realizowane na najwyŜszym poziomie. 

197 120,00 

L0210 śadne dziecko nie powinno być anonimowe. 
Lokalizacja – W placówce zakładu opieki zdrowotnej na terenie miasta. 
Opis – Projekt zdania jest programem osłonowym przeciwdziałania przemocy 
skierowanym do rodziców wychowujących dzieci w wieku od ukończenia 1 roku  
do 3 roku Ŝycia. W programie uczestniczą rodzice z dziećmi, które nie uczęszczają 
do Ŝłobków czy innych form placówek opiekuńczych prowadzonych przez podmiot 
niepubliczny. Uczestnictwo w projekcie nie jest obowiązkowe. Program trwa  
8 miesięcy, do końca roku kalendarzowego w którym został ogłoszony. Pozyskane 
środki mogą stanowić wkład własny do pozyskania dodatkowych środków  
z programu osłonowego przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłaszanego 

227 900,00 
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rokrocznie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
L0212 Stworzenie Specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób z zespołami 

otępiennymi. 
Lokalizacja – W Łodzi nie ma Ŝadnego ośrodka tego typu, dlatego teŜ jest bez 
znaczenia w której dzielnicy będzie zlokalizowany. Najlepiej gdyby był to 
parterowy budynek znajdujący się na ogrodzonej działce z terenem zielonym 
(moŜliwe jest wykorzystanie po adaptacji lokalu po zamkniętym przedszkolu  
lub Ŝłobku). Jeśli miasto nie dysponuje w tej chwili podobnym budynkiem moŜliwe 
jest wykorzystanie na ten cel lokalu po zamkniętej szkole – np. po 38 Gimnazjum  
na ul. Municypalnej 4 dodatkowa lokalizacja - ul. Wólczańska 121/123 (lokal  
po Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym). 
Opis – Zadanie polega na stworzeniu specjalistycznego całodobowego ośrodka  
dla osób z zespołami otępiennymi (50 – 70 miejsc). Trzeba wybudować nowy  
lub adaptować istniejący lokal tak aby spełniał obowiązujące w dps – ach standardy. 
Musi być w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. NaleŜy go 
takŜe wyposaŜyć we wszystkie sprzęty niezbędne dla mieszkańców i personelu. 

5 927 423,00 

L0213 Tablice kierunkowe (dojazdówki) na Piotrkowską. 
Lokalizacja – Tablice kierunkowe "dojazdówki" wskazujące drogę dojazdu do ulicy 
Piotrkowskiej. W formie tablicy umieszczonej na latarni – wzorem centrów 
handlowych. 
Opis – Tablice dojazdowe powinny być umieszczone w głównych ciągach 
komunikacyjnych miasta. W prostej formie tablicy o maksymalnej powierzchni  
1 m2. Umieszczone na latarniach wzorem tablic kierunkowych stosowanych przez 
hotele lub centra handlowe. Ilość tablic 20 szt. Z informacją o kierunku  
i przybliŜonej odległości oraz symboliką charakteryzującą ul. Piotrkowską  
(np. z grafiką rozpoznawalnej kamienicy). Miejsca usytuowania tablic powinny być 
wytypowane po konsultacji np. z przedsiębiorcami z ul. Piotrkowskiej. 

26 500,00 

 

 

g) Wykaz negatywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego 
na 2014 r. 

 

BAŁUTY 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Uzasadnienie negatywnej  

opinii 
B0003 Ukryjmy z ulic du Ŝe pojemniki na śmieci. 

Lokalizacja – Bałuty Stare II, Obszar: Wojska Polskiego – 
Franciszkańska i przyległe im ulice. 
Opis – Wstydzisz się duŜych, brudnych koszy na śmieci 
wystawionych przy ulicy? Mdli cię od "smrodu" wydobywającego 
się z tych pojemników? Zmień to! Pochowajmy duŜe kosze  
i ogrodźmy je zielenią (bluszczem). 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

B0006 Razem dla Radogoszcza- budowa siłowni plenerowej. 
Lokalizacja – Miejsce realizacji zadania to działka naleŜąca  
do miasta Łodzi oznaczona jako B6-5/18, która znajduje się przy 
ul. Jesionowej na osiedlu Radogoszcz i jest własnością miasta 
Łodzi. 
Opis – Zakup urządzeń do wykonywania ćwiczeń fizycznych  
w plenerze na osiedlu Radogoszcz. Przygotowanie terenu  
na wskazanej działce, instalacja urządzeń siłowni plenerowej, 
podłoŜa, ogrodzenia oraz zamykanej furtki. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

B0037 Więcej zieleni!- Rozbudowa Parku na Radogoszczu.  
Lokalizacja – Teren realizacji znajduje się na Radogoszczu 
Wschodzie przy ul. Świtezianki na wysokości numerów 6-14.  
Od wschodu ograniczony ul. Łososiową i blokami spółdzielni 
SMRW, od północy ul. Świtezianki, od południa ul. Okoniową  
i lini ą bloków mieszkalnych przy niej zlokalizowanych oraz  

W toku postępowanie o zwrot 
nieruchomości. 
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od zachodu ul. Zgierską. Wielkość działki o numerach B8-345/27, 
B8-318/1, B8-314/6, B8-290/3, B8-290/4, B8-299, B8-312/14,  
B8-287/4, B8-287/5, B8-287/3, B8-317 oraz fragment działki  
B8-345/26 i B8-281/7. 
Opis – Celem zadania jest stworzenie kompleksu rekreacyjno-
parkowego, miejsca spędzania wolnego czasu, relaksu  
i odpoczynku mieszkańców Łodzi, w szczególności Radogoszcza. 
Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu, przygotowanie 
alejek, nasadzenie roślin, zainstalowanie małej architektury  
oraz koszy na śmieci, zainstalowanie oświetlenia, ogrodzenie 
siedliska na działce B8-317 oraz przygotowanie miejsc 
postojowych dla samochodów oraz rowerów na działce B8-281/7. 

B0038 Remont ul. Górniczej. 
Lokalizacja – Cała długość ul. Górniczej. 
Opis – Wymiana nawierzchni na całej długości ul. Górniczej. 

Brak jest moŜliwości realizacji 
zadania w cyklu jednorocznym. 

B0039 Remont drogi łączącej ulice Zgierską i Łagiewnicką  
oraz budowa nowego parkingu przy markecie Biedronka. 
Lokalizacja – Droga łącząca ulice Zgierską i Łagiewnicką  
przy markecie Biedronka. Numery działek: B47 – 213/10,  
B – 47 – 213/6, B47 – 65/17. 
Opis – Remont nawierzchni oraz budowa nowych miejsc 
postojowych (parkingu). 

Remont drogi przebiega na 
działkach, z których jedna 
obciąŜona jest umową dzierŜawy 
do 2016 r., dzierŜawca planuje 
wykonanie remontów, działanie  
miasta byłoby dublowaniem tych 
czynności. 

B0041 Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Kasztelańskiej  
w przedziale od ul. Skrzydlatej do Wycieczkowej.  
Lokalizacja – Ul.  Kasztelańska w przedziale od ul. Skrzydlatej  
do ul. Wycieczkowej (ok. 1.1 km). 
Opis – Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dla  
ul. Kasztelańskiej. 

Realizacji powyŜszego zadania w 
ciągu jednego roku budŜetowego 
nie jest moŜliwa. 

B0043 Remont ul. Admiralskiej w przedziale od ul. Gibalskiego  
do Stalowej. 
Lokalizacja – Ul. Admiralska w przedziale od ul. Gibalskiego  
do ul. Stylowej (ok. 500 m). 
Opis – Wymiana nawierzchni na wskazanym odcinku  
ul. Admiralskiej. 

Realizacja zadania zgodnie z 
prawem wymagałaby 
wywłaszczenia części działek, co 
jest niewykonalne w ciągu 
jednego roku. 

B0047 Młodzi dla Łodzi – Utworzenie Parku al. Włókniarzy/ 
ul. śubardzka przyjaznego dla seniora i młodego człowieka. 
Lokalizacja – Działki o numerach: B44-101/8, B44-108/10,  
B44-108/8. 
Opis – Utworzenie parku przyjaznego seniorom i młodym  
w rejonie al. Włókniarzy i ul. śubardzkiej. Zagospodarowanie 
terenu do utworzenia parku, utworzenie w rejonie działki na której 
istnieje stare boisko - nowego wielofunkcyjnego. Utworzenie 
symbolu Parku - miniaturowego zabytku europejskiego jako 
atrakcja turystyczna i rekreacyjna. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

B0060 Budowa nowego chodnika betonowego od strony Parku 
Piastowskiego na długości bloków 504-505A. 
Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane na obszarze osiedla 
„Rogatka”. Chodnik znajduje się pomiędzy blokami (od początku 
bloku 504 do końca bloku 505A), a Parkiem Piastowskim. Bloki 
znajdują się na ulicy Aleksandrowskiej od numeru 104 do numeru 
100. 
Opis – Wymiana chodnika we wskazanej lokalizacji wraz  
z ułoŜeniem krawęŜników. 

Nieruchomości nie stanowią 
własności gminy Łódź. 

B0068 Budowa parkingu samochodowego przy PM nr 148. 
Lokalizacja – Ul. Rydzowa 11. Miejscem powstania parkingu 
będzie zniszczony, rozjeŜdŜony przez samochody fragment 
trawnika przylegającego do ogrodzenia przedszkola i osiedlowej 
ulicy. 
Opis – Budowa parkingu samochodowego na 10 miejsc 
postojowych przy PM nr 148. 

Teren, na którym miałaby być 
realizowana ta inwestycja naleŜy 
do Spółdzielni Mieszkaniowej 
Teofilów. 



104 
 

B0072 Remont ulicy Działkowej – dojazd do zabytkowego osiedla 
„Kolonia TOR Marysin III, Ołowiana, Kwarcowa, 
Strzeleckiego”. 
Lokalizacja – Ul. Działkowa znajduje się w dzielnicy Bałuty 
osiedle Marysin. Łączy ul. Wycieczkową z ul. Strzeleckiego. Jej 
długość to około 330 m, a szerokość około 4 m. Jest ulicą 
zamykającą kwadrat ulic na którym jest zlokalizowane zabytkowe 
osiedle „Kolonia TOR Marysin III, Ołowiana, Kwarcowa, 
Strzeleckiego” ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 
Opis – Remont ww. ulicy polega na utwardzeniu nawierzchni 
obecnej tj. drogi gruntowej, na której występują bardzo liczne 
ubytki (dziury), połoŜeniu asfaltu wraz z progami zwalniającymi 
co kilka metrów na całej długości jezdni oraz ułoŜenia chodnika 
dla pieszych po prawej stronie jezdni idąc w kierunku  
od ul. wycieczkowej do ul. Strzeleckiego. 

Ulica Działkowa nie posiada 
kanalizacji sanitarnej, w związku 
z czym nie moŜe być 
zakwalifikowana do przebudowy 
w ramach budŜetu 
obywatelskiego. NiemoŜliwe jest 
wykonanie tego zadania w ciągu 
jednego roku budŜetowego. 

B0078 Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, łączącego 
wschodnią i zachodnią część Parku Staromiejskiego. 
Lokalizacja – ul. Nowomiejska, 120 metrów na północ  
od skrzyŜowania z ul. Północną na wysokości głównej alei. 
Opis – Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, łączącego 
wschodnią i zachodnią część Parku Staromiejskiego, na wysokości 
głównej alei, wiodącej przez obie części parku. 

Wyniesienie tarczy przejścia dla 
pieszych we wskazanym miejscu 
wymagałoby przebudowy całej ul. 
Nowomiejskiej – zadania tego nie 
moŜna by zrealizować w cyklu 
jednorocznym. Jeśli chodzi 
natomiast o propozycję 
wyznaczenia przejścia dla 
pieszych przez ul. Nowomiejską 
w rejonie Parku Staromiejskiego, 
to koliduje ona z zasadami 
lokalizowania przejść dla 
pieszych na drogach 
jednojezdniowych w terenie 
zabudowanym. 

B0089 Wykonanie projektu budowy ścieŜki rowerowej i chodnika  
dla pieszych wzdłuŜ ul. Okólnej od ul. Serwituty  
do ul. Strykowskiej. 
Lokalizacja – Zadanie polega na zaprojektowaniu wybudowaniu 
ścieŜki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuŜ ul. Okólnej –  
od ul. Serwituty (przy parkingu) w kierunku południowo-
wschodnim do ul. Strykowskiej. 
Opis – Projekt budowy ścieŜki rowerowej szer. 2,5 mb i chodnika 
dla pieszych szer. 2 mb wzdłuŜ ul. Okólnej od ul. Serwituty  
do ul. Strykowskiej. 

Realizacja inwestycji wiązałaby 
się z koniecznością wykupu  
ok. 140 prywatnych działek – 
wymagane więc byłoby w tym 
wypadku uzyskanie decyzji ZRiD 
oraz wypłata naleŜnych 
odszkodowań właścicielom, koszt 
tego zadania nie pozwalałby, w 
związku z tym, na jego realizację 
w ramach budŜetu 
obywatelskiego. 

B0115 Ustawienie wiaty przystankowej przy Osiedlu Zielony 
Romanów. 
Lokalizacja – Osiedle Zielony Romanów, nr działki 75/20 obręb  
B – 55. 
Opis – Ustawienie wiaty przystankowej przy Osiedlu Zielony 
Romanów. 

Wskazana działka nie naleŜy do 
gminy Łódź, a przesunięcie 
przystanku na inny teren jest 
niemoŜliwe. 

B0116 MontaŜ przeźroczystych ekranów akustycznych na Osiedlu 
Zielony Romanów. 
Lokalizacja – Osiedle Zielony Romanów, działki: 46/31, 75/20, 
40/35, 79/8, 75/19 obręb B – 55. 
Opis – Zainstalowanie ekranów akustycznych po wschodniej 
stronie DK 71 w celu ochrony osiedla i jego mieszkańców przed 
hałasem. 

Teren stanowi własność prywatną. 

B0141 Stworzenie Parku im. Katarzyny Kobro u zbiegu ul. Wojska 
Polskiego, al. Palki oraz ul. bł. Anastazego Pankiewicza  
(w sąsiedztwie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi). 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie u zbiegu ul. Wojska 
Polskiego, al. Palki oraz ul. bł. Anastazego Pankiewicza  
w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Sztuk Pięknych (obręb  

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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B – 54, działki 62/10, 62/15, 62/16). 
Opis – Celem zadania jest stworzenie na istniejącym obszarze 
Parku im. Katarzyny Kobro. Lokalizacja przedsięwzięcia  
w sąsiedztwie łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych jest 
nieprzypadkowa. Władysław Strzemiński, który jest patronem 
uczelni oraz Katarzyna Kobro, której imię nosić będzie nowo 
powstały park przez wiele lat tworzyli duet zarówno w Ŝyciu 
prywatnym jak i twórczości artystycznej. Park, który powstanie nie 
tylko zmieni charakter dzielnicy, przyczyni się do integracji 
środowisk, tworzy alternatywę dla dotychczasowego spędzania 
czasu wolnego, ale takŜe przywróci pamięć o artystce i jej 
dziełach. 

B0144 Oświetlenie Parku im. Szarych Szeregów  
oraz zagospodarowanie zachodniej części parku. 
Lokalizacja – Park im. Szarych Szeregów. 
Opis – Celem zadania jest oświetlenie alejek parkowych  
oraz zagospodarowanie zachodniej części, która obecnie jest 
zaniedbana. Projekt zakłada utworzenie nowych alejek  
oraz zasadzenie nowych drzew. 

Działki nie stanowią własności 
Miasta. 

B0151 Zielony Radogoszcz dla dzieci i młodzieŜy – opracowanie 
koncepcji i realizacja terenów zielonych. 
Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Opalową, 11 Listopada,  
a torami kolejowymi z uwzględnieniem planowanej drogi 
dojazdowej do S-14. 
Opis – Projekt zagospodarowania i realizacja terenów zielonych 
wraz z budową oświetlonych ścieŜek łączących osiedle domków 
jednorodzinnych Liściasta B ze stacją kolejową oraz osiedlem 
Radogoszcz Zachód. Budowa ogródka jordanowskiego oraz 
otwartej siłowni dla mieszkańców obydwu osiedli. 

Zgodnie z uchwałą RM z 
27.10.2010 r. teren jest 
zarezerwowany pod korytarz dla 
przebiegu łącznika do węzła 
"Aleksandrów Łódzki" na drodze 
ekspresowej S14. 

B0165 ŚcieŜka Zdrowia „Staw Wasiaka”. 
Lokalizacja – ObrzeŜa zrewitalizowanego zbiornika retencyjnego 
ograniczonego ulicami Rybacka-Powojowa-Morelowa-
Kryzysowa. 
Opis – Stworzenie ścieŜki zdrowia z miejscami do ćwiczeń  
i wypoczynku. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

B0174 Modernizacja duŜej góry przy ul.  Drewnowskiej i Włókniarzy. 
Lokalizacja – Trawnik wraz z sztucznie wytworzoną górą na rogu 
ulic Drewnowskiej i Włókniarzy. 
Opis – Górka mogłaby stanowić dobre miejsce rozrywki i rekreacji 
dla młodzieŜy i nie tylko. Zimą naleŜałoby przekształcić ją na stok 
dla narciarzy i saneczkarzy. Latem mogłaby słuŜyć jako tor jazdy 
dla rowerów górskich lub ogromny ślizg wodny z obiegiem 
zamkniętym wody. 

Część działek nie stanowi 
własności Miasta, układ działek 
prywatnych uniemoŜliwia 
realizację zadania na działkach 
gminnych nawet w przypadku 
ograniczenia zakresu zadania. 

B0178 Rozbudowa parkingu samochodowego przy SP  nr 116. 
Lokalizacja – Teren przy SP nr 116, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – Zadanie polega na zaprojektowaniu i rozbudowie parkingu 
samochodowego przy SP nr 116 o powierzchni ok. 250 m2. 

Brak moŜliwości technicznych  
realizacji zadania oraz 
niemoŜność skontaktowania się z 
wnioskodawcą celem uzgodnienia 
ewentualnych zmian. 

B0188 Przejazd rowerowy w dolinie rzeki Łódki, łączący Park 
Helenów z Parkiem Ocalałych. 
Lokalizacja – Działka nr B54-82/46, przy przejściu dla pieszych 
przez ul. Źródłową, łączącym Park Helenów ze ścieŜką do Parku 
Ocalałych. 
Opis – Wyznaczenie przejazdu rowerowego, przez ul. Źródłową, 
łączącego Park Helenów z drogą prowadzącą do Parku Ocalałych. 
Istniejące wyniesione przejście dla pieszych pozostawia miejsce na 
wyznaczenie przejazdu rowerowego. Przejazd rowerowy pozwoli 
na swobodne przemieszczanie się rowerzystów pomiędzy parkami. 

MoŜliwość utworzenia przejazdu 
rowerowego przez przedmiotowy 
teren uzyskało negatywną opinię 
Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Łodzi jako pogarszające 
bezpieczeństwo na tym przejściu. 

B0206 „Budowa drogi w ciągu ul. Traktorowej na odcinku ok. 250 m 
na południe od ul. Liściastej”. 

Realizacja inwestycji wiązałaby 
się z koniecznością 
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Lokalizacja – Ciąg ul. Traktorowej na odcinku ok. 250 m  
na południe od ul. Liściastej do istniejącej nawierzchni asfaltowej 
ul. Traktorowej, działki nr 75, 107 i 17/33 w obrębie B – 3. 
Opis – Budowa drogi asfaltowej w ciągu ul. Traktorowej  
na odcinku ok. 250 m. na południe od ul. Liściastej. 

wywłaszczenia terenów 
prywatnych – wymagane więc 
byłoby w tym wypadku uzyskanie 
decyzji ZRiD oraz wypłata 
naleŜnych odszkodowań 
właścicielom. Realizacja tego 
zadania nie byłaby moŜliwa w 
cyklu jednorocznym. 

B0208 Wygodny dojazd do osiedla Marysin II- wykonanie asfaltowej 
nawierzchni zjazdu z Wycieczkowej w ul. Promienną. 
Lokalizacja – Nawierzchnia zjazdu z ul. Wycieczkowej  
w ul. Promienną, działki nr 493/6, 493/14, 493/28, 493/32 - obręb 
B-22 oraz 18/21 – obręb B-21. 
Opis – Wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjeździe  
z ul. Wycieczkowej w Promienną. Wyasfaltowanie jezdni szer.  
4,5 m na dł. ok.. 66 m - od ul. Wycieczkowej tuŜ za połączenie  
z ul. Promienną. Obecnie jest to nawierzchnia ziemna z licznymi 
dziurami. 

Działka stanowi własność 
prywatną, Wojewoda Łódzki 
wydał decyzję odmawiającą 
nabycia przedmiotowej działki na 
rzecz Gminy.  

 
 

 
GÓRNA 

 
ID 

wniosku 
Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 

Uzasadnienie negatywnej  
opinii 

G0005 „Zielona wyspa” – budowa ryneczku na Rokiciu. 
Lokalizacja – G8-52/7 nr działki GUS:106103_9.0008.52/7 
Powierzchnia:1,1582 ha, działka jest zlokalizowana między ulicami 
Pustynną a Lazurową, z dojazdem z obu stron. 
Opis - Zadanie polega  na zaprojektowaniu i wybudowaniu na 
osiedlu Rokicie miejsca Handlowego na świeŜym powietrzu, tzw. 
"ryneczku". Obszar, na którym moŜe zostać utworzony "ryneczek" 
zlokalizowany jest w miejscu ze znakomitym dostępem z dwóch 
stron działki, co ułatwi zarówno samą inwestycję, jak i korzystanie 
z dobrodziejstw jej efektów. 

Brak prawa do dysponowania 
terenem przez Miasto. 

G0019 „D ąbrowska Krańcówka Parkingowa” z najazdem 
samochodowym. Ilość miejsc: 63 auta osobowe + motocykle – 
skutery + 2 niepełnosprawni. 
Lokalizacja – Dawna krańcówka MPK przy ul: Gojawiczyńskiej  
i Felińskiego. Plac parkingowy stanowi działka nr: G-17 209/23 
oraz częściowo działki nr G-17 209/14, G-17 159/6. 
Opis – Zadanie obejmuje modernizację infrastruktury parkingowej 
(miejsca parkingowe, chodnik, przejście dla pieszych, kosze  
na śmieci, słupki odgradzające) na placu dawnej krańcówki 
autobusowej MPK wzdłuŜ ulic: Felińskiego i Gojawiczyńskiej. 
Planowana ilość miejsc parkingowych: 71 (w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych, 6 – dla motocykli – skuterów. Na terenie 
parkingu będzie umieszczony najazd samochodowy + pojemnik 
segregacyjny na odpady zuŜytych części samochodowych. 

Wykonanie zadania musiałoby 
być poprzedzone 
wielomiesięcznymi procedurami 
– niemoŜliwa jest jego realizacja 
w cyklu jednorocznym. 

G0030 Remont chodnika i ogrodzenia przy SP nr 162, ul. Strzelecka 5/ 
Powszechna 15. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenach SP nr 162 - 
remont chodnika G-29 520; 519/5; 518; 517; 516/3; 521/1; 523/1; 
523/3; 526/7; 527/4 oraz na terenie PG nr 43 - uzupełnienie 
ogrodzenia na działkach: G-29 225/130; 225/131; 225/111; 
225/112; 225/132; 225/133; 225/134; 225/135; 524/25; 524/35; 
524/42; 524/43; 285/90; 285/106; 285/89; 285/88; 285/87; 285/86; 
285/110; 285/109; 285/108; 285/100. 
Opis - Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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uczęszczających do SP nr 162 i PG nr 43. W ramach zadania 
zostanie wymieniony połamany chodnik na terenie szkoły,  
do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne - na wózkach 
inwalidzkich, oraz uzupełnione ogrodzenie otaczające szkołę,  
przez które wchodzą bezpańskie psy i zanieczyszczają teren szkoły. 

G0033 Bezpieczny rower ul. Kurczaki. 
Lokalizacja – Zadanie ma być realizowane na działce 463/13 obręb 
G-28 przy skrzyŜowaniu ul. Kurczaki z ul. Gospodarczej. 
Opis - Zadanie ma polegać na zamontowaniu stojaka rowerowego 
pod sklepem osiedlowym "ŚnieŜka" co umoŜliwi bezpieczne 
zaparkowanie roweru, a takŜe uniemoŜliwi autom nielegalne 
parkowanie i zasłanianie wyjazdu z ul. Gospodarczej  
w ul. Kurczaki. 

Zadanie zrealizowane zostanie  
w 2014 r. poza budŜetem 
obywatelskim - w ramach 
bieŜącego utrzymania dróg 
gminnych. 

G0041 STOP nielegalnemu składowisku śmieci – zagospodarowanie 
terenu na skwerku między ulicami Blokową, Mierzyńskiego, 
Finansową. 
Lokalizacja - trójkątna działka nr G-40 235 o powierzchni  
0,3141 ha, ograniczona ulicami: Blokową, Finansową  
i Mierzyńskiego. 
Opis - Zadanie ma na celu zagospodarowanie terenu, (na którym 
utworzone zostało nielegalne składowisko odpadów) poprzez 
wykonanie róŜnego rodzaju nasadzeń i wkomponowanie 
elementów małej architektury oraz stworzenie kilkunastu miejsc 
parkingowych, a cały teren poddać pod pseudo monitoring poprzez 
montaŜ atrap kamer przemysłowych. 

Teren, na którym inwestycja ta 
została zaplanowana, stanowi 
własność osoby fizycznej – nie 
jest to własność Miasta. 

G0065 Cztery pory roku na Dębowej – mural wzdłuŜ 300-metrowej  
ul. Dębowej. 
Lokalizacja – Ul. Dębowa na odcinku pomiędzy ulicami 
Przybyszewskiego a Senatorską. 
Opis - Idea zadania polega na wykonaniu muralu na zaniedbanym 
murze, który rozciąga się niemalŜe na całej długości 300-metrowej 
ulicy. Wielkoformatowa grafika o wymiarach 2-2,5 m wysokości  
i 200 m szerokości stanowiłaby jedną z najdłuŜszych 
wielkoformatowych grafik w Polsce, a zarazem ociepliłaby surowy 
wizerunek okolicy. 

Grunty pozostają w uŜytkowaniu 
wieczystym podmiotów 
prywatnych. 

G0072 Skwer przy ul. Łukowej i ul. Ruchliwej. 
Lokalizacja - Miejscem lokalizacji zadania jest teren u zbiegu ulic 
Łukowej i Ruchliwej w obrębie G-24 na działkach o numerach: 
112/10, 112/8, 112/6, 111/34, 111/32. 
Opis - Zgłoszone zadanie dotyczy uporządkowania terenu  
z zachowaniem dotychczasowego drzewostanu, załoŜenia 
trawników, budowy alejek z kostki betonowej, zakupienia  
i montaŜu 6 ławek parkowych, 3 koszy na śmieci oraz stelaŜu  
z tablicą informacyjną. 

Część terenu, na którym 
inwestycja ta została 
zaplanowana, stanowi własność 
osoby fizycznej, natomiast 
właściciel pozostałej części jest 
nieustalony. 

G0087 Nowe latarnie w Parku ”Sielanka” oraz zagospodarowanie 
wyspy na stawie z pomocą nowego mostu. 
Lokalizacja – Park "Sielanka" obszar Nowego Rokicia (pomiędzy 
ul. Pabianicką, Cieszkowskiego oraz al. Jana Pawła II. 
Opis – Przywrócenie oświetlenia w Parku "Sielanka" poprzez 
ustawienie 60 nowych latarni. Zagospodarowanie wyspy na stawie 
– nowa ławka, jedna latarnia, krzewy oraz drewniany mostek 
łączący wyspę z pozostałą częścią parku. Dodatkowo kosz  
na śmieci na wyspie. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

G0094 Budowa krytego boiska dla dzieci. 
Lokalizacja – działka Nr 755/11 w obrębie G – 27 przy  
ul. Paradnej. 
Opis – Budowa boiska piłkarskiego, umieszczonego w specjalnej 
hali łukowej z przykryciem membranowym. Dzięki budowie tego 
obiektu, którego nie ma w promieniu ok. 140 km, dzieci i młodzieŜ 
będą mogli korzystać przez cały rok z obiektu ze sztuczną trawą. 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania ze względu na istniejącą 
infrastrukturę. 
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G0096 Plac sportowo-rekreacyjny z trybunami i oświetleniem  
oraz ogrodzenie PM nr 86. 
Lokalizacja - PM nr 86 przy ul. Demokratycznej 61/63  
na działkach G-41 408/1, G-41 408/2; G-41 408/3. 
Opis - Proponowany plac wykonany ze sztucznej nawierzchni 
wykorzystywany będzie jako mini boisko do gier sportowych  
oraz jako scena. Wymiana ogrodzenia: instalowanie ogrodzenia, 
wymianę furtek, plantowanie terenu dookoła ogrodzenia. 

Teren stanowi własność 
prywatną. 

G0099 „Wesołe Rokicie” – budowa placu zabaw na terenie osiedla 
Stare Rokicie w dzielnicy Górna. 
Lokalizacja - ul. Zwrotnikowa 2 . Działka 52/1 obręb G-9. 
Opis - Budowa placu zabaw " WESOŁE ROKICIE" opiera się  
na budowie  infrastruktury, która zapewni wszystkim mieszkańcom 
osiedla moŜliwość przyjemnego oraz aktywnego wypoczynku. 

Zadanie będzie zrealizowane w 
2015 r. z budŜetu Gminy. 

G0100 Remont chodnika przy PM nr 88  przy ul. Rogozińskiego 4. 
Lokalizacja – ul. Rogozińskiego 4 działka – 26/2, obręb G – 10. 
Opis – Realizacja zadania opiera się na poprawie istniejącej 
infrastruktury, kierując się interesem społecznym mającym na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, pracowników przedszkola  
i mieszkańców osiedla Nowe Rokicie. 

Remont nawierzchni chodnika 
przy ul. Rogozińskiego ujęty jest 
w planie na rok bieŜący. 

G0108 Plac zabaw na krańcówce 61 (skrzyŜowanie ulic Czahary /  
św. Franciszka). 
Lokalizacja – Pas zieleni wewnątrz pętli krańcówki autobusów linii 
61 i 63, skrzyŜowanie ulic Czahary/Św. Franciszka (działki G-9  
101/3 i G-9 102/5), z uwzględnieniem strefy bezpieczeństwa 
dookoła placu zabaw. 
Opis – Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci,  
z ławkami dla ich opiekunów. Teren ma być ogrodzony  
i zagospodarowany w taki sposób, by dzieciom umoŜliwi ć 
bezpieczną zabawę, a dorosłym wygodne warunki do opieki nad 
nimi. 

Proponowane zadanie jest 
niezgodne z Prawem 
budowlanym, nie udało się 
znaleźć innej działki  
w okolicy, która spełniałaby 
wymogi budowy proponowanego 
obiektu. 

G0111 UłoŜenie chodnika na ul. Łukowej. 
Lokalizacja – ul. Łukowa na odcinku ul. Pabianickiej, ul. Opałowa 
oraz od ul. Łukowej do przejścia podziemnego róg ul. Pabianickiej 
i ul. Łukowej. 
Opis – UłoŜenie chodnika na ul. Łukowej na odcinku  
ul. Pabianicka – ul. Opałowa oraz od ul. Łukowej do przejścia 
podziemnego róg ul. Pabianickiej i ul. Łukowej. 

Teren nie jest we władaniu 
Gminy. 

G0114 Ekrany akustyczne przy al. Śmigłego Rydza 53. 
Lokalizacja – WzdłuŜ al. Śmigłego Rydza (na części działki  
G-15 158/48) na całej długości bloku mieszkalnego znajdującego 
się pod adresem al. Śmigłego Rydza 53 (poczynając od wjazdu  
na posesję al. Śmigłego Rydza 51, do końca posesji nr 53a). 
Opis – MontaŜ ekranów akustycznych przy al. Śmigłego Rydza 53, 
wzdłuŜ bloku mieszkalnego usytuowanego równolegle do ulicy. 
Ekrany o wysokości min. 5 m i dł. ok. 130 m, zbudowane  
w przewaŜającej części z paneli przezroczystych, które nie 
spowodują zaciemnienia mieszkań, w dolnej części (pas o wys.  
ok. 1 m ) z paneli pełnych. 
 

Teren posiada duŜą ilość sieci 
uzbrojenia podziemnego, co nie 
pozwala na posadowienie 
ekranów akustycznych, sąsiednia 
działka natomiast jest własnością 
prywatną. 

G0122 Wykonanie wjazdów od pasa jezdnego ul. Tomaszowskiej  
do posesji. 
Lokalizacja – Ul. Tomaszowska od wiaduktu kolejowego  
do ul. Kolumny (numery nieparzyste). 
Opis - Wykonanie brakujących wjazdów o wymiarach 5 m x 6 m  
w ilości 33 szt. 

Zadanie nie naleŜy do zadań 
własnych gminy. Realizacja 
zadania naleŜy do właściciela lub 
uŜytkownika nieruchomości 
przyległych do drogi, po 
uzyskaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej, zezwolenia 
zarządcy drogi na jego 
lokalizację. 
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G0124 „Lokatorska pełna orzechów”. 
Lokalizacja – ul. Lokatorska. 
Opis – Celem zadania jest uzupełnienie szpaleru drzew 
orzechowych wzdłuŜ ul. Lokatorskiej poprzez nowe nasadzenia 
oraz rekultywacja trawników. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

G0130 Przystanek przesiadkowy przy stacji kolejowej Łódź 
Pabianicka. 
Lokalizacja – Ul. Pabianicka, przed wiaduktem kolei obwodowej  
w kierunku północnym, w dogodnym miejscu dla lokalizacji 
przystanku autobusowego – mniej więcej naprzeciwko wylotu ulicy 
Leszczynowej. 
Opis – Utworzenie na ul. Pabianickiej brakującego przystanku 
autobusowego w kierunku północnym, obsługującego przystanek 
kolejowy Łódź Pabianicka, zbudowany dla Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej, wraz z przejściem przez ul. Pabianicką,  
z sygnalizacją świetlną. 

NiemoŜliwy montaŜ sygnalizacji 
świetlnej na tym terenie, co 
byłoby niezbędne dla realizacji 
zadania. 

G0131 Modernizacja przystanku tramwajowego na ul. Dąbrowskiego 
przy Rydza Śmigłego  (w kierunku centrum). 
Lokalizacja – Przystanek tramwajowy znajduje się przy 
skrzyŜowaniu ulic Dąbrowskiego i Rydza Śmigłego  
(dla tramwajów jadących w kierunku centrum miasta). 
Opis – Wybudowanie nowej nawierzchni pod przystanek przy  
ul. Dąbrowskiego (w kierunku centrum), przystosowanie  
do potrzeb osób niewidomych, wybudowanie wiaty przystankowej, 
odgrodzenie przystanku od ulicy słupkami, zwiększenie wysokości 
przystanku. 

Inwestycja zlokalizowana jest na 
terenie przy ul. Dąbrowskiego, 
która zgodnie z planami Miasta, 
zostanie wkrótce przebudowana. 
Realizacja zadania, które byłoby 
sprzeczne z projektami, mogłoby 
być uznane za niegospodarne. 

G0137 Budowa chodnika ul. Gościniec na odcinku od nr 44 do nr 199 
(2400 metrów). 
Lokalizacja – ul. Gościniec na odcinku od nr 44 do nr 199. 
Opis – UłoŜenie chodnika z płyt betonowych na ul. Gościniec  
od nr 44 do 199 na długości 2,4 km i szerokości 1 – 1,5 m. 

Realizacja zadania wymagałaby 
zwrócenia się o zgodę na 
odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych, czas 
oczekiwania na ww. moŜe 
spowodować wydłuŜenie czasu 
realizacji zdania wyniku czego 
zadanie nie jest moŜliwe  
do wykonania w cyklu 
jednorocznym. 

G0139 Budowa ul. Gościniec poprzez ułoŜenie nawierzchni asfaltowej 
na odcinku od ul. Mozaikowej do nr 236 (800m). 
Lokalizacja – ul. Gościniec na odcinku od mostu na rzece Ner 
(przy skrzyŜowaniu z ul. Mozaikową) – najbliŜsza posesja nr 199 
do posesji 236. 
Opis – UłoŜenie nawierzchni asfaltowej – ok. 800 m. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

G0142 "Ruda Country – Town". 
Lokalizacja – Działka 2600 m2, nr 1/13 obręb G–51,  
ul. Patriotyczna 10a. 
Opis – "Ruda Country – Town" – to cykl działań edukacyjnych  
z zakresu edukacji międzykulturowej skierowanych do osób  
w róŜnym wieku, a w szczególności do młodych osób 
pozostających bez pracy. W ramach projektu przewidziana jest 
realizacja szeregu zajęć warsztatowych z dziedziny teatru i sztuki 
skoncentrowanej na poznaniu kultury swojego kraju  
oraz pogłębieniu wiedzy na temat kultury Ameryki XIX w. 
Głównym celem projektu jest stworzenie własnego teatru  
w oparciu o kulturę country. Idealny rezultat działań teatralnych  
to stworzenie odpowiedniej scenografii klimatycznie związanej  
z kulturą dawnej Ameryki i Ŝycia Indian. 

Realizacja zadania moŜe 
naruszyć zapisy umowy 
uŜyczenia. 
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POLESIE 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

P0017 Sygnalizacja świetlna na Ŝądanie, skrzyŜowanie Maratońska - 
Olimpijska. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ulic Maratońska-Olimpijska przy 
torach PKP, działka nr 114/178, obręb P-26. 
Opis - ZałoŜenie sygnalizacji świetlnej na Ŝądanie - skrzyŜowanie 
Maratońska-Olimpijska. 

Część prac naleŜałoby 
przeprowadzić na terenie, który 
nie jest we władaniu Gminy, 
ponadto, istnieje ryzyko, iŜ nie uda 
się wykonać powyŜszego zadania 
w cyklu jednorocznym. 

P0060 Utwardzenie nawierzchni ul. Bohaterów Powstania 
Styczniowego. 
Lokalizacja – ul. Bohaterów Powstania Styczniowego. 
Opis - Utwardzenie drogi gruntowej o długości 430 m i szerokości 
4,6 m (wyrównanie, podsypanie warstwy utwardzającej, ułoŜenie 
płyt betonowych) na całej długości - pomiędzy ulicami Złotno  
a śurawinową. 

W związku z koniecznością 
uzyskania decyzji ZRID i wykupu 
terenów prywatnych, brak 
moŜliwości realizacji zadania  
w cyklu jednorocznym, ponadto,  
w przypadku utwardzenia drogi,  
w związku z brakiem odbiornika 
wód deszczowych, wody opadowe 
odprowadzane byłyby na tereny 
prywatne, co jest niezgodne  
z obowiązującym prawem. 

P0063 Zasadzenie drzew na ul. Kopernika od ul. Łąkowej  
do al. Włókniarzy. 
Lokalizacja – Ul. Kopernika od ul. Łąkowej do al. Włókniarzy. 
Opis - Posadzenie drzew oddzielających miejsca do parkowania 
między sobą na ul. Kopernika. Drzewa powinny zostać posadzone 
po obu stronach ulicy w odległości nie rzadszej niŜ 20-30 metrów. 
Zasadzenie drzew wraz z terenem wokół nich nie  powinno w jak 
najmniejszym stopniu utrudniać czy teŜ zagraŜać parkującym 
samochodom w celu moŜliwego ograniczenia konfliktów "drzewa 
vs. miejsca parkingowe". 

Jest juŜ realizowane na tym terenie 
nasadzenie 14 drzew w ramach 
inwestycji drogowej, nie moŜna 
posadzić tam większej ilości 
drzew, z uwagi na gęstą 
infrastrukturę podziemną w rejonie 
ul. Kopernika. 

P0074 Przebudowa parkingu przy ul. Odolanowskiej – zwiększenie 
liczby miejsc parkingowych. 
Lokalizacja - Wschodnia część działki nr 310/15, obręb P-7. 
Opis - Przebudowa parkingu polegająca na zmianie organizacji 
parkowania, przebudowie wjazdu/wyjazdu, wyrównaniu  
i utwardzeniu nawierzchni oraz odtworzeniu chodnika. 

Miasto nie dysponuje terenem  
na cele budowlane – właściciel 
powyŜszej działki jest nieustalony. 

P0088 Plac zabaw dla dzieci na uroczysku Lublinek. 
Lokalizacja - Uroczysko Lublinek - nad stawem Bielica - po 
zachodniej stronie. 
Opis - Plac zabaw dla najmłodszych - w tym piaskownica, 
karuzele, huśtawki, zjeŜdŜalnie, stoły, ławki, dla dzieci, aby mogły 
spokojnie odpocząć i zjeść przekąski. 

Teren wymaga uregulowania stanu 
własności. 

P0093 Wykonanie oświetlenia ul. Latawcowej. 
Lokalizacja - ul. Latawcowa na długości ok. 500 m. 
Opis - Budowa oświetlenia ul. Latawcowej na istniejących słupach 
energetycznych bądź budowa nowej linii. Sposób wykonania 
zaleŜny od opinii wykonawcy. MoŜliwość wyboru tańszej wersji. 

Jedna z działek koniecznych do 
realizacji zadania jest własnością 
prywatną, brak jest zgody jej 
właściciela na wejście na teren  
z inwestycją. 

P0108 Brus chce do Retkini, Retkinia chce do Brusa – budowa 
nowych chodników. 
Lokalizacja - ul. Juszczakiewicza (pomiędzy ul. Kusocińskiego  
a ul. Konstantynowską), ul. Konstantynowska (pomiędzy  
ul. Juszczakiewicza a posesją nr 98). 
Opis - Zadanie polega na budowie nowego chodnika o szerokości  
2 metrów na ul. Juszczakiewicza i fragmencie  
ul. Konstantynowskiej oraz doprowadzenie go do istniejących 
przejść dla pieszych na ulicach Konstantynowskiej  
oraz Kusocińskiego. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

P0117 Boisko wielofunkcyjne oraz boisko piłkarskie  
przy ul. Ogrodowej. 

Teren przeznaczony pod budowę 
rozjazdu kolejowego, teren obsługi 
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Lokalizacja - ul. Ogrodowa, działka nr 25/3, obręb P-9. 
Opis – Budowa dwóch boisk do koszykówki/siatkówki  
oraz do piłki noŜnej. 

budowy węzła kolejowego i kolei 
duŜych prędkości. 

P0118 Przebudowa ul. Ossowskiego na odcinku od ul. Drewnowskiej 
do ul. Długosza. 
Lokalizacja - ul. Ossowskiego od ul. Drewnowskiej  
do ul. Długosza. 
Opis - Przebudowa ul. Ossowskiego. 

Brak moŜliwości uzyskania zgody 
wnioskodawcy na wprowadzenie 
zmian we wniosku. Zadanie  
w postaci zgłoszonej w formularzu 
nie mogłoby być realizowane  
ze względu na konieczność 
wywłaszczenia kilkunastu 
prywatnych działek celem 
realizacji zadania w sposób 
zgodny z opisem. 

P0124 Budowa parkingu przy ul. Drewnowskiej 130. 
Lokalizacja - ul. Drewnowska 130. 
Opis - Budowa parkingu dla ok.28 samochodów osobowych 
wzdłuŜ bloku przy ul. Drewnowskiej 130, remont chodnika  
i rekultywacja zieleni wokół parkingu oraz w miejscach gdzie 
aktualnie samochody parkują na "dziko". 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

 
 

ŚRÓDMIE ŚCIE 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

S0003 Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na deptakowej części  
ul. Piotrkowskiej zgodnie z zasadami uspokajania ruchu. 
Lokalizacja - KaŜde skrzyŜowanie ul. Piotrkowskiej z sygnalizacją 
świetlną na odcinku pl. Wolności - al. Piłsudskiego. 
Opis - Wyłączenie sygnalizacji świetlnej dla samochodów  
oraz pieszych na pięciu skrzyŜowaniach ul. Piotrkowskiej  
z przecznicami: Rewolucji 1905 r., Jaracza, Zieloną, Tuwima  
i Zamenhofa. 

Zgodnie z posiadaną przez 
Komisję opinią prawną, w 
budŜecie obywatelskim nie 
powinno się umieszczać zadań, 
których koszt realizacji jest 
zerowy, nie ma bowiem 
moŜliwości zapisania ich w 
budŜecie miasta Łodzi. 

S0022 Tworzenie "Centrum Wsparcia" dla pacjentów chorych  
na raka krwi i ich Rodzin. 
Lokalizacja - Lokal uŜytkowy przy al. Kościuszki 67 nr 11. 
Opis - Chcemy wyremontować lokal uŜytkowy, który 
wynajmujemy od Urzędu Miasta Łodzi, celem przystosowania 
"Centrum Wsparcia" do prowadzenia terapii, warsztatów, szkoleń  
i prelekcji dla chorych na białaczkę oraz ich rodzin. Chcielibyśmy, 
aby dyŜurował w nim prawnik, psycholog, pracownik socjalny, 
którzy reagowaliby na bieŜące potrzeby pacjentów, a wszystko to 
wolontaryjnie. 

Przeprowadzenie prac byłoby 
niezgodne z umową zawartą z 
najemcą budynku i skutkowałoby 
niegospodarnym rozporządzeniem 
mieniem publicznym. 

S0027 PasaŜ Piotrkowska 102. 
Lokalizacja - Podwórka pomiędzy ul. Piotrkowską 102,  
a pl. Komuny Paryskiej. Działki w obrębie S-6: 233/3, 233/4, 
235/20. 
Opis - Stworzenie atrakcyjnego pasaŜu w centrum miasta, czyli 
przyjaznej, bezpiecznej i dostępnej przestrzeni dla wszystkich 
łodzian. PasaŜ umoŜliwi przejście pomiędzy ul. Piotrkowską  
a pl. Komuny Paryskiej oraz dojazd do dwóch posesji, co 
zmniejszy ruch samochodowy na ul. Piotrkowskiej. Dodatkowo 
przy pasaŜu będzie mogło powstać około 30 ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych. 

Stan własności działek 
uniemoŜliwia realizację zadania. 

S0038 Rewitalizacja drzewostanu na ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku 
od Kili ńskiego do Uniwersyteckiej. 
Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od Kilińskiego  
do Uniwersyteckiej. 
Opis - Dosadzenie drzew (akacji) na tym odcinku w celu 
odtworzenia dawnego układu ulicy jako alei. 

Wykonanie planowanych 
nasadzeń uniemoŜliwia 
rozbudowana infrastruktura 
podziemna. 



112 
 

S0039 Hipsterska Łódź czyli rozświetlamy Łódź neonami. 
Lokalizacja - Ściany miejskich kamienic i budynków  
w reprezentatywnych i lubianych przez łodzian miejscach 
Śródmieścia. 
Opis - Stworzenie i zainstalowanie w reprezentatywnych  
i lubianych przez łodzian miejscach Śródmieścia duŜych, 
nowoczesnych, kolorowych i estetycznych neonów 
przedstawiających nowe logo Łodzi (Łódź kreuje)  
oraz profile/sylwetki znanych łodzian m.in. Tuwima, Rubinsteina, 
Poznańskiego, Scheiblera, misia Uszatka - w podobnym kształcie 
jak przywrócona niedawno Gąska Balbinka. 

Czas realizacji zadania jest 
uzaleŜniony od uzyskania zgody 
właścicieli praw do wykorzystania 
wizerunku. Zadanie nie jest 
moŜliwe do wykonania w ciągu 
roku. 

S0040 Remont ul. Jaracza na odcinku od ul. Wschodniej  
do ul. Polskiej Organizacji Wojskowej bez skrzyŜowania. 
Lokalizacja - ul. Jaracza. Odcinek od skrzyŜowania  
z ul. Wschodnią do skrzyŜowania z ul. POW, bez skrzyŜowań. 
Opis - Celem zadania jest rozszerzenie remontu ul. Jaracza, 
realizowanego na odcinku Piotrkowska - Wschodnia  
do skrzyŜowania z ul. POW wg tego samego wzoru. 

W dniu 1 września 2014 roku 
wniosek został wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

S0043 Zielona i zadbana ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – Ul.  Narutowicza od nr 64 (Sąd Apelacyjny) do nr 94 
oraz ul. Uniwersytecka na odcinku Narutowicza-Jaracza. 
Opis - Posadzenie drzew dających cień w miejscach latem 
wypalonych słońcem i kwitnących krzewów w miejscach 
zniszczonych, rozjeŜdŜonych i zaniedbanych trawników. 
Dodatkowo wycięcie suchych drzew i uzupełnienie szpaleru lip  
na ul. Narutowicza i szpaleru jabłonek na ul. Uniwersyteckiej. 

Wykonanie proponowanych 
nasadzeń nastąpi w ramach 
obowiązków i zakresu 
wykonawcy dworca. Zakres 
proponowanego projektu pokrywa 
się z częścią projektu dotyczącego 
realizacji Węzła Multimodalnego 
Łódź Fabryczna. 

S0046 Upamiętnienie historii łódzkich kamienic poprzez montaŜ 
kamiennych tablic. 
Lokalizacja - Śródmieście Łodzi - kamienice remontowane  
w ramach programu Mia100 kamienic. 
Opis - MontaŜ tablic kamiennych z krótką notą informacyjną 
odnośnie historii budynku/wybitnych bądź znanych postaci, które 
zamieszkiwały daną kamienicę/informacja o architekcie. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

S0051 Zmiana nazwy skweru Lecha Kaczyńskiego na skwer Jana 
Karskiego. 
Lokalizacja - Skwer na placu Komuny Paryskiej. 
Opis - Zmiana nazwy skweru z politycznej i dzielącej Łódź  
na nazwisko, z którego wszyscy Polacy są dumni - pochodzącego  
z Łodzi Jana Karskiego. Zadanie polegałoby na zmianie nazwy 
oraz tabliczki upamiętniającej patrona. 

Wniosek o nadanie nazwy 
skwerowi powinien być 
skierowany do Rady Miejskiej w 
Łodzi, która posiada wyłączną 
właściwość w zakresie spraw 
nazewniczych. 

 
 
 

WIDZEW  
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Uzasadnienie negatywnej  

opinii 
W0023 MontaŜ oświetlenia ulicznego na ul. Gminnej od nr 41  

do nr 45A. 
Lokalizacja - ul. Gminna od nr 41 do nr 45 A. Działka nr 138/1, 
obręb W-38. 
Opis - montaŜ oświetlenia ulicznego na ul.  Gminnej od nr 41  
do nr 45A. 

Brak moŜliwości realizacji zadania 
bez konieczności „wejścia” na 
działki stanowiące własność 
prywatną. 

W0057 Zagospodarowanie działki na budowę kompleksu sportowego 
Orlik.  
Lokalizacja - Janów , ul.  Jagienki 5/7.  
Opis - Wybudowanie kompleksu boisk do piłki noŜnej,  
do siatkówki, koszykówki, zabudowane i ogrodzone wraz  

Teren nie stanowi własności 
Miasta. 
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z placem zabaw dla młodszych dzieci. 
W0084 Budowa placu zabaw dla osiedla kolejowego oraz budowa 

chodnika łączącego osiedle ze stacją kolejową w pobliŜu stacji 
kolejowej Łódź-Widzew w kwadracie ulic SłuŜbowej - 
Adamieckiego - Adamieckiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Zadanie polegać będzie na budowie placu zabaw dla 
najmłodszych ściśle związanego z tematyką kolejową zgodnie  
z charakterem osiedla. Drugą częścią zadania będzie wybudowanie 
chodnika łączącego stację kolejową z terenem na którym ma 
powstać plac zabaw . 

Grunty w strefie oddziaływania 
inwestycji, naleŜą do prywatnych 
współwłaścicieli. 

W0089 Wykonanie projektu budowy ścieŜki rowerowej i chodnika  
dla pieszych wzdłuŜ ul. Okólnej od ul. Serwituty  
do ul. Strykowskiej. 
Lokalizacja – Zadanie polega na zaprojektowaniu wybudowaniu 
ścieŜki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuŜ ul. Okólnej –  
od ul. Serwituty (przy parkingu) w kierunku południowo – 
wschodnim do ul. Strykowskiej. 
Opis – Projekt budowy ścieŜki rowerowej szer. 2,5 mb i chodnika 
dla pieszych szer. 2 mb wzdłuŜ ul. Okólnej od ul. Serwituty  
do ul. Strykowskiej. 

Zadanie nie moŜe być 
zrealizowane w cyklu 
jednorocznym. 

W0092 Strefa kultury kina Charlie: przygotowanie dokumentacji 
projektowej rewitalizacji budynku kina Charlie wraz   
z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205 
uwzględniającego potrzeby seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych. 
Lokalizacja – Rewitalizacja dotyczy całości budynku połoŜonego 
w oficynie posesji 203/205 oraz podwórka pod adresem 203/205. 
Jest to zabytkowy budynek, wpisany do rejestru wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Budynek, poza doraźnymi remontami nie 
był remontowany od 80 lat. W budynku tym znajdują się:  
na parterze PCK oraz na parterze dom dziennego pobytu (MOPS)  
a na piętrze znajduje się siedziba kina Charlie, pręŜnie 
działającego stowarzyszenia "Łódź Filmowa", MłodzieŜowej 
Akademii Filmowej, fundacji Miasto Kultury oraz SLD. 
Opis – przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz  
z kosztorysami inwestorskimi remontu nieruchomości gminnej 
połoŜonej przy ul. Piotrkowskiej 203/205 (obręb S-8 działka 
21/17) w zakresie wskazanym we wniosku. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0097 Budowa oświetlenia ul. Rataja Osiedle Andrzejów.  
Lokalizacja - Łódź ul. Rataja. 
Opis - MontaŜ oświetlenia ulicznego na ul. Rataja (osiedle 
Andrzejów). 

Zadanie ma zapewnione 
finansowanie z środków Rady 
Osiedla. 

W0100 Wykonanie konstrukcji asfaltowej na ulicy K. Iłłakowiczówny 
w Łodzi na osiedlu Andrzejów.  
Lokalizacja – jw. 
Opis - Frezowanie i wykonanie konstrukcji asfaltowej  
ul. Iłłakiewiczówny. 

Brak jest moŜliwości realizacja 
powyŜszego zadania w cyklu 
jednorocznym. 

 
 

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE 
 

ID 
wniosku Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 

Uzasadnienie negatywnej  
opinii 

L0004 Osiedlowy warsztat samochodowy. 
Lokalizacja - Parking przy ul. Hipotecznej numer działki  
B-29 210/29, parking przed Klubem Sportowym Metalowcem 
numer działki G-14 22/24, parking przy ul. Brzechwy numer 
działki W-30 23/14, Retkinia okolice ul. Florecistów 3a numer 
działki P-26 86/452, Retkinia okolice myjni na Kusocińskiego 

Brak zgody, właścicieli terenów 
wskazanych we wniosku, na 
realizację zadania. Dodatkowo, 
zadanie wymagałoby zapewnienia 
pełnej kontroli nad 
zagospodarowaniem powstałych 
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działka P-25 197/3, teren obok budynku na ul. Murarska 4, numer 
działki B- 49 30/57. 
Opis - Celem jest wybudowanie 6 najazdów do naprawy 
samochodów o masie nie przekraczającej 3,5 tony. Obiekty 
zostaną umieszczone na róŜnych osiedlach Widzew (Zarzew), 
Górna (Dąbrowa). 

odpadów zgodnie z wymogami 
środowiskowymi, czego nie da się 
zapewnić bez wyznaczenia 
operatora. 

L0033 Budowa "Centralnego Toru Rolkowego" w Parku na 
Zdrowiu. 
Lokalizacja - Park na Zdrowiu. WzdłuŜ obecnych ścieŜek  
dla pieszych, pomiędzy ulicami: ul. Krzemieniecka/  
ul. Retkińska/ul. Konstantynowska/al. Unii. 
Opis - Pierwszy w Łodzi stały i ogólnodostępny tor rolkowy  
o łącznej długości 2 km. Będzie składać się z dwóch pasów, kaŜdy, 
przewidziany do jazdy w przeciwnym kierunku. Oba pasy  
na swoich końcowych odcinkach będą łączyć się ze sobą poprzez 
"płyty postojowe”, które jednocześnie zapewniają bezpieczny 
zjazd i wjazd na tor. 

Wnioskodawca pomimo opinii 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków nie dokonał zmian w 
projekcie poprzez zmianę 
lokalizacji toru rolkowego w 
śladzie istniejących alejek. 

L0034 Al. Politechniki bez barier. 
Lokalizacja – Al. Politechniki na odcinku od ul. Radwańskiej  
do ul. Wróblewskiego. 
Opis - Likwidacja barier architektonicznych "miejskiej autostrady" 
w centrum miasta jaką jest obecnie al. Politechniki, 
przystosowanie jej dla ruchu pieszych i rowerzystów, 
spowolnienie ruchu samochodowego oraz poprawa estetyki  
i jakości przestrzeni publicznej w "alei", która jest nią tylko  
z nazwy. 

Brak zgody wnioskodawcy na 
dokonanie zmian we wniosku 
uniemoŜliwia jego realizację. Nie 
jest moŜliwe technicznie 
posadzenie drzew w pasie 
rozdzielczym między 
torowiskami. 

L0042 Rewitalizacja (łac. Re + vita – dosłownie: przywrócenie  
do Ŝycia, oŜywienie) akwenu – "Stawy Stefańskiego". 
Lokalizacja – "Stawy Stefańskiego" – Łódź – Górna. 
Opis – Powiększenie akwenu poprzez: likwidację wyspy, która 
zakłóca przepływ wiatrów na akwenie, likwidację mostu 
rozdzielającego akweny, regulację linii brzegowej, z uzyskanej 
ziemi: podwyŜszenie istniejącej górki (mapka), usypanie wału 
ziemnego, jako punktu obserwacyjnego zawodów (meta) – (patrz 
mapka). 

Zadanie nie jest moŜliwe do 
wykonania w ciągu jednego roku 
budŜetowego. 

L0054 "Sygnalizacja świetlna z sekundnikiem - ciągi pieszo-
rowerowe". 
Lokalizacja - SkrzyŜowania - wymienione w załączniku nr 1:  
1. Traugutta - Sienkiewicza, 2. Zielona - Gdańska, 3. Zielona - 
śeromskiego, 4. Zielona - śeligowskiego, 5. śeromskiego -  
1 Maja, 6. śeromskiego - Próchnika, 7. Gdańska - Próchnika,  
8. Gdańska - Legionów, 9. Więckowskiego - Gdańska,  
10. Więckowskiego - śeromskiego, 11. Kasprzaka - Srebrzyńska,  
12. Kasprzaka - Długosza, 13. Pojezierska - Sierakowskiego,  
14. Pojezierska - Brzóski, 15. Tymienieckiego - Kilińskiego,  
16. Struga - Gdańska, 17. Curie-Skłodowskiej - Gdańska,  
18. śeromskiego - Kopernika, 19. śeromskiego - A. Struga,  
20. śeromskiego - Radwańska, 21. Wólczańska - Radwańska,  
22. Stefanowskiego - Radwańska, 23. Struga - Strzelców 
Kaniowskich, 24. Struga -śeligowskiego, 25. śeligowskiego -  
6 Sierpnia, 26. 6 Sierpnia - śeromskiego, 27. rondo u zbiegu ulic: 
Limanowskiego i al. Włókniarzy. 
Opis - Zadanie przewiduje montaŜ/instalację urządzeń tzw. 
sekundników, które odliczają czas do zmiany świateł dla pieszych 
i rowerzystów. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

L0056 Zakup 15 nowych, automatycznych toalet publicznych a takŜe 
utworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej miejskich 
toalet. 
Lokalizacja – PasaŜ Rubinsteina, Tuwima (Skwer Powstania 
Węgierskiego), Park Staromiejski, Piotrkowska/Brzeźna, 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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Mickiewicza/Kościuszki, Sterlinga (przy Placu Dąbrowskiego, 
Narutowicza/Kopcińskiego, Park Kilińskiego, Plac Hallera, Plac 
Piastowski, Wojska Polskiego/Strykowska, Piłsudskiego/ 
Kopcińskiego, Zgierska/Julianowska, Dąbrowskiego/Tatrzańska, 
Zielona/Kościuszki. 
Opis – Zakup 15 nowych, automatycznych toalet publicznych,  
a takŜe utworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej 
miejskich toalet. Lokalizacjami nowych szaletów będą miejsca 
pozbawione obecnie takich przybytków a które ze względu na 
duŜe natęŜenie ruchu pieszego zarówno w dzień i w nocy 
wymagają toalet dostępnych całą dobę. System identyfikacji 
wizualnej ma sprawić, Ŝe zarówno mieszkańcy Łodzi jak  
i przyjezdni będą mieli większą świadomość istnienia toalet 
miejskich. 

L0057 Budowa 6 publicznych pisuarów w strefie wielkomiejskiej. 
Lokalizacja – Pisuary powinny się znajdować w granicach strefy 
wielkomiejskiej, ze szczególnym nastawieniem ulicy 
Piotrkowskiej i jej okolic. 
Opis – Zadanie polega na wybudowaniu stylizowanych pisuarów, 
zbliŜonych formą do obecnych w Amsterdamie czy Lyonie, 
pasujących formą do stylistyki strefy wielkomiejskiej. 

Zgodnie z negatywną opinią Biura 
Architekta Miasta oraz Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, 
wprowadzenie otwartych, 
wolnostojących pisuarów 
publicznych na terenie 
ul. Piotrkowskiej nie znajduje 
uzasadnienia. 

L0059 "Sygnalizacja świetlna z sekundnikiem - ciągi kołowe". 
Lokalizacja - SkrzyŜowania - wymienione w załączniku nr 1:  
1. Traugutta – Sienkiewicza, 2. Zielona-Gdańska, 3. Zielona -
śeromskiego, 4. Zielona - śeligowskiego, 5. śeromskiego -  
1 Maja, 6. śeromskiego - Próchnika, 7. Gdańska - Próchnika,  
8. Gdańska - Legionów, 9. Więckowskiego - Gdańska,  
10. Więckowskiego - śeromskiego, 11. Kasprzaka - Srebrzyńska, 
12. Kasprzaka - Długosza, 13. Pojezierska – Sierakowskiego,  
14. Pojezierska - Brzóski, 15. Tymienieckiego - Kilińskiego,  
16. Struga -Gdańska, 17. Curie-Skłodowska - Gdańska,  
18. śeromskiego - Kopernika, 19. śeromskiego - A. Struga,  
20. śeromskiego - Radwańska, 21. Wólczańska - Radwańska,  
22. Stefanowskiego - Radwańska, 23. Struga - Strzelców 
Kaniowskich, 24. Struga - śeligowskiego, 25. śeligowskiego -  
6 Sierpnia, 26. 6 Sierpnia - śeromskiego, 27. rondo u zbiegu ulic: 
Limanowskiego  
i al. Włókniarzy. 
Opis - Zadanie przewiduje montaŜ/instalację urządzeń tzw. 
sekundników, które odliczają czas do zmiany światła w ciągach 
kołowych. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

L0065 Wystawa kwiatów i roślin ozdobnych – termin 6 – 7 września  
2015 r. 
Lokalizacja – Wystawa kwiatów i roślin ozdobnych – termin  
6 – 7 września 2015 r. 
Opis – Budynek Miejskiej Galerii: prezentacja kompozycji 
kwiatowych, instalacje florystyczne; część parkowa: ekspozycje 
roślin rabatowych, balkonowych, krzewów i drzew ozdobnych, 
mini ogródki tematyczne, prezentacja aranŜacji ogrodów. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

L0071 Zainstalowanie progów podrzutowych na ścieŜkach 
rowerowych przed przejściami dla pieszych i przed 
przejazdami przez jezdnię. 
Lokalizacja – Cały obszar miasta Łódź gdzie powstały drogi  
dla rowerów oznaczone znakami C – 13 i ciągi pieszo – rowerowe 
oznaczone znakami – kompilacja znaków C – 13 (droga  
dla rowerów) i C – 16 (droga dla pieszych). 
Opis – Zadanie polega na zamontowaniu progów podrzutowych  
na ścieŜkach rowerowych tuŜ przed istniejącymi przejściami  
dla pieszych i w miejscach gdzie drogi rowerowe przecinają 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania ze względu na opinię 
Zarządu Dróg i Transportu 
wskazującą niezgodność z 
obowiązującym prawem. 
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jezdnie. Zadanie ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych 
i samych rowerzystów. Rowerzyści potrafią bezmyślnie i z duŜą 
prędkością wjechać pomiędzy pieszych lub nagle wjeŜdŜają tuŜ 
przed jadące samochody. 

L0073 Parking przy Placu Dąbrowskiego . 
Lokalizacja - Przy pl. Dąbrowskiego w sąsiedztwie budynku 
technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi, na 
niezagospodarowanych nieruchomościach będących własnością 
miasta Łodzi. Są to tereny oznaczone w ewidencji gruntów  
w obrębie S-02 jako działki nr: 168/11-168/16, 168/18 o łącznej 
powierzchni ponad 4000 m kw. 
Opis - Parking strzeŜony, ogrodzony usytuowany pomiędzy 
terenem Collegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego  
a budynkiem technicznym Teatru Wielkiego w Łodzi.  
Do zorganizowania parkingu niezbędne są m.in.. Uporządkowanie 
niezagospodarowanych działek miasta, utwardzenie placu dla 
stanowisk parkingowych; ogrodzenie terenu i wybór 
zarządcy/dzierŜawcy/parkingu. 

Nieruchomości, na których 
miałoby być zrealizowane to 
zadanie, stanowią tereny 
inwestycyjne Miasta (zostały one 
przeznaczone do sprzedaŜy 
uchwałą Rady Miejskiej). 

L0074 Przebudowa ul. Moniuszki na podwórzec miejski – PasaŜ 
Meyera. 
Lokalizacja – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Piotrkowskiej  
do ul. Sienkiewicza. 
Opis – Przebudowa ul. Moniuszki na podwórzec miejski – PasaŜ 
Meyera zakłada utworzenie deptaka – ciągu pieszo – jezdnego  
o charakterze strefy zamieszkania. Modernizacja ulicy zakłada 
kompleksową wymianę nawierzchni, utworzenie szpalerów drzew 
wiśniowych po dwóch stronach pasaŜu, wprowadzenie 
eleganckich mebli miejskich oraz aranŜację oświetlenia.  
Ulica powinna wpisywać się w wytyczne konserwatorskie  
oraz mieć charakter salonu miejskiego, uzupełniającego przestrzeń 
publiczną ulicy Piotrkowskiej. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

L0091 Pomocnie i przyjaźnie dla uzaleŜnionych i ich rodzin -  
jak u siebie. 
Lokalizacja - Lokal w ścisłym centrum Łodzi. 
Opis - DoposaŜenie miejsca, w którym uzaleŜnieni od alkoholu 
mogą uczyć się trzeźwego sposobu Ŝycia. Organizacja spotkań  
z terapeutami i innymi alkoholikami mającymi wieloletnią 
abstynencję. Organizacja grup wsparcia dla trzeźwiejących 
alkoholików. Nauka spędzania wolnego czasu bez alkoholu  
i nawiązania "trzeźwych" relacji międzyludzkich. Wsparcie osób 
uzaleŜnionych od alkoholu, współuzaleŜnionych i ich rodzin. 

Tego rodzaju wnioski i wydatki są 
nieuprawnione. Jest to zadanie nie 
mieszczące się w zadaniach 
własnych gminy lub powiatu. 

L0095 Przystanek zintegrowany Manufaktura. 
Lokalizacja – Przystanek tramwajowy na Zachodniej na wprost 
Manufaktury. 
Opis - Stworzenie przesiadkowego przystanku autobusowego  
(59, 78, 95, 96, 99) zintegrowanego z istniejącym przystankiem 
tramwajowym. 

Wybudowanie przystanku 
zintegrowanego Manufaktura 
wiązałaby się z koniecznością 
likwidacji wybudowanego w 
bieŜącym roku na tym terenie 
przejazdu rowerowego, co 
mogłoby oznaczać popełnienie 
niegospodarności. Komisja 
docenia jednak zasadność 
rozwiązania problemu przystanku 
przy Manufakturze. 
 

L0098 PasaŜ łączący Piotrkowską z pl. Komuny Paryskiej. 
Lokalizacja – Podwórka przy ul. Piotrkowskiej 102 i pl. Komuny 
Paryskiej 5. 
Opis - Likwidacja murowanego ogrodzenia oddzielającego  
ul. Piotrkowską (podwórko Piotrkowska 102) od działki  
pl. Komuny Paryskiej 5. Oświetlenie uzyskanego pasaŜu  
(4 latarniami). Budowa osłon dla pojemników na śmieci. 

Lokalizacja zadania dotyczy 
terenu, na którym gmina nie moŜe, 
zgodnie z prawem, wydatkować 
środków publicznych. 
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L0099 Remont podjazdu dla karetek do budynku głównego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja 
Kopernika . 
Lokalizacja - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja 
Kopernika. Podjazd dla karetek do budynku głównego  
od ul. Pabianickiej 62. 
Opis - Roboty rozbiórkowe dotychczasowego podjazdu  
dla karetek. Wykonanie nowych słupów nośnych. Wykonanie 
nowej nawierzchni podjazdu z chodnikiem dla pieszych  
i odwodnieniem. Zabezpieczenie przed korozją istniejącego 
zbrojenia. 

Działka stanowi własność 
województwa łódzkiego i nie 
istnieje prawna moŜliwość 
prowadzenia inwestycji. 

L0111 Wykonanie toru do jazdy na rolkach. 
Lokalizacja – Park im. ks. Józefa Poniatowskiego. Wykorzystanie 
istniejącej – w części z nawierzchnią asfaltową (bardzo 
zniszczoną) – alejki parkowej. 
Opis – Tor do jazdy na rolkach; o długości 1350 m i szerokości  
5 m. Aby taka nawierzchnia słuŜyła uŜytkownikom przez wiele lat 
powinna być wykonana solidnie z dobrych materiałów. 

Negatywna opinia 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków - zabytkowy park nie 
jest właściwym miejscem do 
budowy toru do jazdy na rolkach 
oraz brak zgody Wnioskodawcy 
na dokonanie zmian w projekcie. 

L0113 Modernizacja trasy linii 78 komunikacji miejskiej ł ódzkiego 
MPK. 
Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania będzie obszar trasy linii 
78 komunikacji miejskiej. 
Opis – Zadanie polega na zmianie dotychczasowej trasy linii 78. 
Nowa trasa miałaby pomijać obszar Teofilowa składający się  
z ulic: Traktorowej, Grabieniec, Lnianej i Kaczeńcowej  
(po zmianie rozkładu jazdy w związku z prowadzonymi pracami 
remontowymi). 

Zadanie sprzeczne z zasadami 
budŜetu obywatelskiego, który 
opiera się na wydatkowaniu 
środków, a zadanie to opiewa na 
„0” zł. Jednocześnie zadanie to 
stoi w sprzeczności z dokumentem 
pn. Polityka Transportową dla 
Miasta pogarszając jakość 
transportu publicznego. 

L0121 Niwelacja i utwardzenie terenu parkingowego. 
Lokalizacja – Teren przed blokami nr 53 i 60 na ul. Ks. Brzóski 32 
i 34 
Opis – Projekt dotyczy: a) wyrównanie i utwardzenie kostką  
lub płytami terenu do parkowania samochodów, b) oznakowanie 
kopertami dla samochodów wyposaŜonych w karty parkingowe po 
dwóch stronach kaŜdego wejścia do klatki schodowej (6 wejść),  
c) obniŜenie krawęŜnika przy wjeździe na parking (po jednym 
miejscu przed kaŜdym blokiem) 

Negatywna opinia 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków - zabytkowy park nie 
jest właściwym miejscem do 
budowy 14 boisk do gry w bule 
oraz brak zgody Wnioskodawcy 
na dokonanie zmian w projekcie. 

L0126 Przystanek na krańcówce Helenówek. 
Lokalizacja – Pętla tramwajowa Helenówek. 
Opis – tworzenie moŜliwości wsiadania i wysiadania pasaŜerom  
z tramwajów zawracających na pętli Helenówek. 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania ze względów 
technicznych wskazanych przez 
Zarząd Dróg i Transportu. 

L0129 Dyskusyjne kluby ksiąŜkowe. 
Lokalizacja - Wybrane przez członków i członkinie klubów 
ogólnodostępne miejsca w przestrzeni publicznej np. biblioteki, 
parki, kawiarnie, domy kultury. 
Opis - Chcemy przywrócić tradycję klubów ksiąŜki w których 
czytało się wybrane pozycje, a potem o nich dyskutowało przy 
kawie czy herbacie. Spotkania klubów będą odbywać się  
w róŜnych miejscach Łodzi wybranych przez uczestników. KsiąŜki 
będzie moŜna wypoŜyczyć do czytania. Dostęp do klubów będzie 
wolny. 

Wnioskodawca nie wyraŜa zgody 
na zmiany umoŜliwiające 
realizację zadania polegająca na 
wskazaniu operatora zadania i 
formy przekazania księgozbioru 
zgodnego z prawem. 

L0137 Podwórko równych szans. 
Lokalizacja – Zadanie będzie realizowane pod adresem 
Wólczańska 225, obejmuje remont budynku przy Wólczańskiej 
225 i zagospodarowanie części działki zlokalizowanej na zapleczu 
budynku pod adresem Wróblewskiego 3 – zaplecze fundacji 
Równe Szanse i Monaru. 
Opis – Remont budynku fundacji Równe Szanse Wólczańska 225, 
oraz uporządkowanie terenu na zapleczu fundacji i Monaru – 
Wróblewskiego 3, stworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy 
oraz zieleńca dla podopiecznych fundacji i Monaru, dostępnego 

Niezgodność inwestycji z 
obowiązującymi zapisami 
miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
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dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 
L0139 Zorganizowanie komunikacji publicznej na ul. Piotrkowskiej 

na odcinku od pl. Wolności do Centralu (al. Mickiewicza / al. 
Piłsudskiego). 
Lokalizacja – Ul. Piotrkowska na odcinku od pl. Wolności  
do Centralu (al. Mickiewicza / al. Piłsudskiego). 
Opis – Utworzenie linii autobusowej na ul. Piotrkowskiej  
od pl. Wolności do Centralu, czyli do skrzyŜowania  
z al. Mickiewicza/Piłsudskiego (odległość ok. 2km). Kursowanie 
autobusów od poniedziałku do niedzieli, zgodnie z ustalonym 
rozkładem jazdy, z przystankami przy kolejnych przecznicach. 
Przejazd autobusami odbywałby się na zasadach obowiązujących 
w łódzkiej komunikacji publicznej (bilety, migawki). 

Wprowadzenie ruchu 
autobusowego na ul. 
Piotrkowskiej byłoby sprzeczne z 
aktualnie obowiązującym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Łodzi w sprawie określenia zasad 
organizacji ruchu na ul. 
Piotrkowskiej. 

L0144 Stworzenie biura oraz organizacja międzynarodowego 
konkursu dla młodych projektantów "Złota Nitka".  
Lokalizacja - Łódź 
Opis - Zadanie polega na stworzeniu stabilnych filarów 
funkcjonowania i dalszego rozwoju najbardziej prestiŜowego  
w Polsce międzynarodowego konkursu dla projektantów ubioru 
"Złota Nitka". Zadanie obejmuje zawiązanie biura konkursu  
i zapewnienie jego finansowania w oparciu o współpracę  
z właścicielem praw do znaku "Złota Nitka", którym jest Expo 
Łódź Sp. z. o.o. dodatkowo projekt zadania przewiduje organizację 
2 najbliŜszych edycji konkursu oraz wypracowanie pozycji 
samofinansowania się konkursu. 

Władze spółki nie podjęły 
uchwały o organizacji konkursu. 
Nie ma zapewnionego 
finansowania reszty kosztów 
imprezy. 

L0146 UdroŜnienie fragmentu miasta dla komunikacji samochodowej 
i pieszej przez budowę ronda na pl. Pokoju. 
Lokalizacja – Pl. Pokoju – skrzyŜowanie ulic: Wierzbowej, 
Rewolucji 1905 r. i Uniwersyteckiej. 
Opis – Budowa ronda odblokuje lokalny ruch samochodowy  
i zwiększy bezpieczeństwo na tym skrzyŜowaniu. Poza tym 
wpłynie na obniŜenie ruchu na Rondzie Solidarności. 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania w ciągu jednego roku. 

L0150  Wniosek nie został złoŜony na 
formularzu – nie spełnia 
wymogów formalnych. 

L0152 Przejście dla pieszych przez al. Kościuszki, łączące budynki 
biurowe z parkingiem oraz punktami usługowo – handlowymi. 
Lokalizacja – Dzielnica: Śródmieście, nr działki: S-8 28/59, 
dokładna Lokalizacja – al. Kościuszki na wysokości 
wyjścia/wejścia z budynków biurowych University Business Park. 
Opis – Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Kościuszki 
łączącego budynki biurowe (University Busines Park)  
ze znajdującymi się po drugiej stronie parkingami oraz punktami 
usługowo – handlowymi. 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania ze względu na opinię 
Zarządu Dróg i Transportu 
wskazującą niezgodność z 
obowiązującym prawem. 

L0155 Zmiana pierwszeństwa na skrzyŜowaniu ulic Sterlinga – 
Jaracza na układ ulic równorzędnych. Zamontowanie progów 
zwalniających. 
Lokalizacja – Łódź, skrzyŜowanie ulic Sterlinga – Jaracza. 
Opis – Zmiana pierwszeństwa na układ równorzędny, 
zamontowanie progów zwalniających przed przejściami  
dla pieszych. 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania ze względu na opinię 
Zarządu Dróg i Transportu 
wskazującą niezgodność z 
obowiązującym prawem. Przepisy 
określają odległości progów 
zwalniających od przejść dla 
pieszych – nie wolno montować 
ich bezpośrednio przy przejściach. 

L0156 Ale Parki! 
Lokalizacja - Parki łódzkie: Park im. J. Poniatowskiego, Park  
im. H. Sienkiewicza, Park Staromiejski. 
Opis - "Ale Parki!" to propozycja, która zakłada przygotowanie 
infrastruktury pod kawiarnie w łódzkich parkach. Przygotowane 
lokale po ogłoszonych konkursach uzyskają swoich operatorów,  
a Ci rozszerzą moŜliwości parków poprzez ofertę ciepłych  

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Łodzi wydał opinię 
negatywną w zakresie realizacji 
zadania na terenie łódzkich 
parków. 
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i zimnych napoi (lub szerszej gastronomi) i ich spoŜywania 
wspólnie z innymi bywalcami parku. Atmosfera relaksu obecna  
na tych miejskich zielonych terenach nie została jeszcze 
wzbogacona o tego rodzaju działania. 

L0166 Mobilny punkt sprzedaŜy (i degustacji) czekolady w Parku  
im. H. Sienkiewicza w Łodzi, ul. Sienkiewicza. 
Lokalizacja - Park im. H. Sienkiewicza w Łodzi, ul. Sienkiewicza. 
Mobilny punkt sprzedaŜy (degustacji) czekolady usytuowany  
np. przed galerią sztuki lub w tej okolicy. 
Opis - SprzedaŜ czekolady (i degustacja) do picia w parku  
w okresie letnim (od 15.V do 15 IX) orientacyjnie w godzinach 
10-16 (18) uzaleŜnione od pory roku i ilości osób chętnych, 
godziny mogą ulec przesunięciu, piątek sobota, niedziela stałe 
godziny 12-16. 

Tworzenie ruchomej 
infrastruktury gastronomicznej w 
parkach nie jest zadaniem 
własnym gminy. 

L0168 Wykonanie tymczasowej (do czasu zakończenia remontu trasy 
WZ) sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Sienkiewicza  
z ul. Brzeźną. 
Lokalizacja – SkrzyŜowanie ulic Sienkiewicza i Brzeźnej. 
Opis – MontaŜ tymczasowej sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic 
Brzeźnej i Sienkiewicza z moŜliwością regulacji czasu 
sygnalizowania świateł w zaleŜności od pory dnia. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

L0169 Łódź Porusza. 
Lokalizacja – 1. Park im. A. Mickiewicza - Zgierska, 
Biegańskiego, Krzewowa, al. RóŜ, Folwarczna, Jaworowa;  
2. Park im. Szarych Szeregów - Marysińska, Staszica, Górnicza;  
3. Park Staromiejski - Zachodnia, Ogrodowa, Północna, 
Franciszkańska; 4. Park im. J. Piłsudskiego - al. Unii, Srebrzyńska, 
Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska; 5. Park  
im. H. Sienkiewicza - Sienkiewicza, Kilińskiego, Tuwima; 6. Park 
im. 3 Maja - Małachowskiego, Kopcińskiego, Konstytucyjna;  
7. Park im. ks. J. Poniatowskiego – al. Włókniarzy, Parkowa, 
śeromskiego, Mickiewicza; 8. Park Źródliska - Fabryczna, 
Przędzalniana, Piłsudskiego; 9. Park przy Leczniczej - Kasowa, 
Lecznicza, Podmiejska, Słowackiego; 10. Park Podolski – 
Śmigłego-Rydza, Zbaraska. 
Opis - Propozycja zadania dotyczy stworzenia placów aktywności 
seniora w formie zewnętrznej siłowni na terenie dziesięciu parków 
miejskich lub innych wskazanych przez miasto lokalizacji, 
obejmujących obszar całego miasta, tak by łatwy dostęp do placów 
miała jak największa liczba mieszkańców. 

Opinia negatywna 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a wnioskodawca nie 
wyraził zgody na rozszerzenie 
istniejących juŜ siłowni. 

L0174 Poprawa płynności ruchu drogowego. MontaŜ liczników czasu 
nadawania sygnałów świetlnych na modernizowanych 
skrzyŜowaniach centrum Łodzi, trasy WZ i ŁTR. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na 50 z 243 skrzyŜowań  
z sygnalizacją świetlną cykliczną stałoczasową (jedno  
lub wieloprogramową) przebudowywanych w trakcie modernizacji 
skrzyŜowań w centrum Łodzi oraz trasy W-Z i ŁTR objętych 
Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem. 
Opis - Zadanie polega na kupnie i montaŜu 50 zegarów  
do odmierzania czasu zmiany świateł na 50 skrzyŜowaniach  
z planowaną sygnalizacją świetlną cykliczną stałoczasową (jedno  
lub wieloprogramową) o największym natęŜeniu ruchu kołowego  
na modernizowanych skrzyŜowaniach w centrum Łodzi oraz na 
trasach W-Z oraz ŁTR 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania ze względu na 
niegospodarność. Realizacja 
zadania wymagałaby wymiany 
sterowników na których zakup 
jest juŜ podpisana umowa. 

L0175 Zakup wyposaŜenia dla pierwszego w Łodzi hospicjum 
stacjonarnego przy ul. Pojezierskiej 45 – 51. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w nieruchomości 
stanowiącej własność UMŁ połoŜonej w Łodzi (dzielnica Bałuty) 
przy ul. Pojezierskiej 45 – 51, oznaczoną w obrębie B – 27 jako 
działka nr 52/2, o powierzchni 17 9087 m2, dla której prowadzona 

Wniosek nie jest zgodny z 
zasadami budŜetu obywatelskiego, 
poniewaŜ w propozycji zadania 
wskazany został jego realizator – 
poprzez lokalizację tego zadania. 
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jest księga wieczysta nr LD1M/00118524/3, na której znajduje się 
budynek o powierzchni uŜytkowej 4 444,60 m2. Budynek przy  
ul. Pojezierskiej 45 – 51 w Łodzi został oddany do uŜytku  
w 1960 r. Przez ponad 50 lat słuŜył działalności edukacyjnej.  
1 czerwca 2013 r. Budynek został oddany w uŜytkowanie na 
podstawie umowy uŜyczenia z UMŁ stowarzyszeniu Hospicjum 
Łódzkie w celu utworzenia hospicjum stacjonarnego. W kwietniu 
b.r. stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie uzyskało pozwolenie  
na budowę i przystąpiło do remontu parteru w którym mieścić się 
będzie Hospicjum Stacjonarne. 
Opis – Proponowane zadanie polegać będzie na wyposaŜeniu  
w sprzęt oddziału pierwszego w Łodzi Hospicjum Stacjonarnego 
wchodzącego w skład Łódzkiego Ośrodka Opieki Paliatywnej  
i Długoterminowej przy ul. Pojezierskiej 45 – 51. 

L0181 Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łódź. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane w ramach BudŜetu Obywatelskiego 
w roku 2014 dotyczące ograniczenia bezdomności zwierząt 
realizowane będzie na terenie całego miasta w lecznicach 
weterynaryjnych (określenie „lecznica" jest forma zwyczajową 
przyjętą równieŜ dla innych form działalności tj. gabinetów 
weterynaryjnych, przychodni dla zwierząt, lecznic i klinik). 
Opis – Zadanie „Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Łódź " polegało będzie na przeprowadzeniu maksymalnie duŜej ilości 
zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, czego konsekwencją będzie 
ograniczenie liczby zwierząt bezdomnych na terenie Miasta Łódź  
a takŜe ograniczenie kosztów, jakie co roku ponosi nasze Miasto  
w związku z ustawowym obowiązkiem opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. Dotyczyło będzie zarówno zwierząt bezdomnych, jak  
i zwierząt posiadających właścicieli, bowiem jego głównym celem jest 
to, Ŝeby nie narodziły się kolejne zwierzęta, którym zagraŜać będzie 
problem bezdomności. Niekontrolowane rozmnaŜanie niezaleŜnie, czy 
zwierzę jest bezdomne czy ma właściciela powoduje wzrost liczby 
zwierząt bezdomnych na terenie naszego miasta i stałe przepełnienie 
miejskiego schroniska. Bardzo wysokie koszty zabiegów są często 
barierą nie do pokonania dla wielu mieszkańców naszego miasta. 

W związku z wątpliwościami dot. 
zgodności z prawem zapisów 
odnoszących się do zwierząt 
właścicielskich , Urząd Miasta 
Łodzi wystąpił do regionalnej Izby 
Obrachunkowej o opinię. Do 
czasu rozstrzygnięcia przez 
Komisję kwalifikacji zadań 
zawierających takie zapisy, 
Komisja zakwalifikowuje zadanie 
negatywnie. Wnioskodawcy 
pozostałych zadań tego typu 
wyrazili zgodę na uelastycznienie 
zakresu zadań, w związku z czym 
ich projekty mogły uzyskać 
kwalifikację pozytywną. 

L0182 Zadbajmy o bezpieczeństwo na drogach mieszkańców  
Łodzi – Mileszki w rejonie ulic: Sołecka – Kosodrzewiny. 
Lokalizacja – Dzielnica Widzew: ul. Sołecka: 1. nr działki: W44 – 
347/1, nr działki GUS: 106106_9.0044.347/1, powierzchnia: 
0,1682 ha, 2. nr działki w18 – 86/1, nr działki GUS: 
106106_9.0018.861/1 powierzchnia: 0,211 ha, 3, nr działki: W44 – 
339/6, nr działki GUS: 106106_9.044.339/6 powierzchni: 0,1997 
ha, 4. nr działki: W44 – 340/2, nr działki GUS: 
106106_9.0044.340/2 powierzchni: 0,0331 ha, ul. Kosodrzewiny: 
5: nr działki: W18 – 176/7, nr działki GUS: 106106_9.0018.176/7, 
pow. 0,0035 ha, 6. nr działki: W18 – 176/8, nr działki GUS: 
106106_9.0018.176/8, pow. 0,4845 ha, 7. nr działki: W39 – 8/1,  
nr działki GUS: 106106_9.0039.8/1, pow. 0,1152 ha,  
ul. Taborowa: 8. nr działki: W39 – 13, nr działki GUS: 
106106_9.0039.13/1, pow. 0,182 ha. 
Opis – Przebudowa drogi na trasie: ul. Sołecka na całej długości  
na północ od Kosodrzewiny oraz ul. Kosodrzewiny  
od skrzyŜowania ul. Transmisyjnej do ul. Taborowej  
i ul. Taborowa od strony ul. Malowniczej do ul. Kosodrzewiny 
wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzysząca w tym: pobocza 
chodnik, zjazdy na posesje, pola uprawne, drogi wewnętrzne, 
urządzenia odwadniające drogę jakie występują na trasie 
planowanej inwestycji, przepusty w ciągu rowu przydroŜnego, 
niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego  
i odwodnienia oraz organizacje ruchu dla przebudowanego 

Brak moŜliwości realizacji 
zadania ze względu na stany 
własności gruntów 
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odcinka drogi. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zakresie 
ewentualnej kolizji istniejących słupów oświetleniowych  
na terenie planowanej jezdni wraz z chodnikiem. Na całym 
odcinku trasy nawierzchnia drogi jest gruntowa, zniszczona, 
deformowana. Na całej długości projektowanej drogi gminnej ruch 
pieszy odbywa się po istniejącej drodze gruntowej, co stwarza 
ogromne zagroŜenie bezpieczeństwa dla ruchu ulicznego  
i pieszego. Projektowana budowa jezdni oraz budowa chodnika 
umoŜliwi swobodne i bezpieczne poruszanie się uczestników 
ruchu po w/w drodze gminnej. Konstrukcja nawierzchni jedni 
przyjęto na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych” (Dz. U nr 43 z 1999 r.). ObciąŜenie 
ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR4. Grunty występujące 
w podłoŜu po uwzględnieniu warunków gruntowo – wodnych 
zakwalifikowano do grupy nośności G1 – 2. Dla wyznaczonej 
kategorii ruchu, załoŜonych warunków materiałowych  
i technologicznych oraz warunków gruntowo – wodnych przyjęto 
grubość konstrukcji 43 cm dla podłoŜa G1. Droga jednopasmowa, 
dwukierunkowa klasy L1/2 dla prędkości projektowej 40 km/h  
o parametrach: jezdnia 5,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego 
na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami 
obustronnymi chodnik z kostki betonowej o szerokości po 0,80 m. 
Odwodnienie drogi na planowanej trasie: przepust rurowy z rur 
HDPE f600 mm ze ściankami czołowymi w ciągu rowu 
przydroŜnego z uwzględnieniem przepustów pod zjazdami 
indywidualnymi gospodarczymi i na pola uprawne i drogami 
gruntowymi. 

L0187 WyposaŜenie Środowiskowego Domu Samopomocy  
przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Łodzi. 
Lokalizacja – Realizacja zadania będzie dotyczyła terenu całego 
miasta Łódź. Podopieczni placówki ŚDS są mieszkańcami całego 
miasta. Siedziba placówki - ul. Karolewska 70/76, oddział  
ul. Garnizonowa 38. 
Opis – Zakup samochodu wyposaŜonego w specjalistyczny 
podnośnik dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dokonany zakup ma 
słuŜyć podniesieniu komfortu przejazdów osób z upośledzeniem 
umysłowym i sprzęŜonymi chorobami oraz zmniejszeniu 
marginalizacji osób niepełnosprawnych. A takŜe umoŜliwienie 
opiekunom podjęcia pracy, załatwienia spraw urzędowych, 
prywatnych itp. 

Nie jest to zadanie własne Miasta, 
jest zastrzeŜone dla innych 
jednostek. 

L0188 Remont lokalu przy ul. Tuszyńskiej 123/125 na potrzeby 
poradni i oddziału dziennego terapii uzaleŜnień Monar. 
Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania jest lokal 3U przy  
ul. Tuszyńskiej 123/125, wynajmowany od połowy marca 2012 r. 
Od miasta przez stowarzyszenie Monar. Poradnię profilaktyki, 
leczenia i terapii uzaleŜnień w Łodzi. Lokal ten zajmowany 
poprzednio przez piekarnię, wymaga przebudowy i gruntownego 
remontu, jego zaletą jest natomiast doskonała lokalizacja –  
vis a vis dotychczasowego miejsca działalności. 
Opis – Zadanie polega na dokończeniu przebudowy lokalu 3U 
przy ul. Tuszyńskiej 123/125 w celu uruchomienia działającej  
na rzecz mieszkańców całego miasta placówki realizującej 
nowoczesne programy związane z profilaktyką i terapią 
uzaleŜnień. 

Realizacja tego zadania 
inwestycyjnego pozostaje w 
sprzeczności z treścią umowy 
najmu. 

L0192 Przebudowa budynku przy ul. Paderewskiego 13  
dla pacjentów onkologicznych Łodzi. 
Lokalizacja – Budynek przy ul. Paderewskiego 13  na działce 

Zgodnie z umową najmu wszelkie 
zmiany związane z 
udoskonaleniem bądź ze zmianą 
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91/15 obręb G–11 znajduje się w bliskim sąsiedztwie WSZS  
im. M. Kopernika, ośrodka onkologicznego i kliniki hematologii. 
Posiada dobrą komunikację miejską: tramwajową i autobusową 
ulicami Pabianicką, Paderewskiego. 
Opis – Celem zadania jest stworzenie miejsc noclegowych i miejsc 
odpoczynku dla pacjentów Ośrodka Onkologicznego WSZS  
im. M. Kopernika oraz stworzenie Ośrodka Profilaktyki 
Onkologicznej dla mieszkańców Łodzi. 

sposobu wykorzystania budynku 
naleŜą do najemcy. 

L0194 Pomnik ku czci polaków zamordowanych przez Niemców  
w Łodzi w latach II wojny światowej. 
Lokalizacja – Miejsce dowolne. 
Opis – W latach II wojny światowej Niemcy zamordowali w Łodzi 
140 tysięcy Polaków będących mieszkańcami naszego miasta. 
Śmierć zadano im poprzez rozstrzelanie, powieszanie, 
zakatowanie. Dalszych 20 – 40 tysięcy Polaków poniosło śmierć  
w wyniku celowo źle zorganizowanej słuŜby zdrowia. Najczęstszą 
przyczyną śmierci był tyfus. 

Ustanawianie pomników jest 
wyłączną kompetencją Rady 
Miejskiej w Łodzi i nie moŜe to 
być przedmiotem budŜetu 
obywatelskiego. 

L0195 Uruchomienie łódzkiej sieci Dzielnicowych Banków Czasu – 
umoŜliwienie mieszkańcom Łodzi świadczenia sobie 
sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo. 
Lokalizacja – Wszystkie dzielnice miasta. 
Opis – Na terenie dzielnic Łodzi przeprowadzimy akcje 
informacyjne, podczas których mieszkańcy miasta dowiedzą się 
wszystkiego na temat Łódzkich Dzielnicowych Banków Czasu, 
będziemy takŜe przyjmować zgłoszenia chętnych do uczestnictwa, 
którym udzielimy wsparcia w lokalnym nagłośnieniu  
i uruchomieniu inicjatywy w ich bezpośrednim sąsiedztwie  
oraz dostarczymy odpowiednią liczbę pakietów startowych  
dla uczestników Dzielnicowych Banków Czasu. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

L0203 Dla tych, którym w Ŝyciu powiodło się gorzej niŜ tobie – 
dostosowanie budynku na potrzeby ŚDS. 
Lokalizacja – Przedmiotowa nieruchomość połoŜona jest w Łodzi 
przy ul. Pabianickiej 132, określona w obrębie G–24 jako działka 
nr 118, o powierzchni 864 m2 dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr LD1M/00004828/2, oznaczoną na mapie stanowiącej 
załącznik graficzny do niniejszego programu. Nieruchomość 
zabudowana jest: budynkiem czterokondygnacyjnym murowanym 
o powierzchni zabudowy 234 m2 i powierzchni uŜytkowej  
854,83 m2 (ze strychem) oraz budynkami gospodarczymi: 
dwukondygnacyjnym murowanym o powierzchni zabudowy  
80 m2 i powierzchni uŜytkowej 116,60 m2 i jednokondygna- 
cyjnym murowanym o powierzchni zabudowy 137 m2  
i powierzchni uŜytkowej 120,62 m2. 
Opis – Inwestycja dotyczy przebudowy i dostosowanie budynku 
przy ul. Pabianickiej 132 do obowiązujących przepisów  
na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A", który 
jest ośrodkiem opieki dziennej powołanym w celu zapewnienia 
osobom przewlekle chorującym psychicznie, oparcia społecznego 
pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
Ŝyciowych, ich usamodzielnienie i integrację społeczną. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej wydał negatywną 
opinię prawną. Prowadzenie i 
rozwój infrastruktury 
środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi jest 
zadaniem zleconym i nie naleŜy 
do zadań własnych gminy. Jest to 
niezgodne z zasadami budŜetu 
obywatelskiego. 

L0205 Utworzenie pierwszego w Łodzi Dziennego Ośrodka Opieki  
dla osób nieuleczalnie chorych przy ul. Pojezierskiej 45 – 51. 
Lokalizacja – Zadanie realizowane będzie w nieruchomości 
stanowiącej własność UMŁ połoŜonej w Łodzi (dzielnica 
BAŁUTY) przy 
ul. Pojezierskiej 45 – 51, oznaczoną w obrębie B–27 jako działka 
nr 52/2, o powierzchni 17 9087 m2, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr LD1M/00118524/3, na której znajduje się 
budynek o powierzchni uŜytkowej 4 444,60 m2. budynek przy  
ul. Pojezierskiej 45 – 51 w Łodzi został oddany do uŜytku  

Wniosek niezgodny z zasadami 
budŜetu obywatelskiego, w 
propozycji zadania został 
wskazany realizator – poprzez 
lokalizację powyŜszego zadania. 
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w 1960 r. przez ponad 50 lat słuŜył działalności edukacyjnej.  
1 czerwca 2013 r. budynek został oddany w uŜytkowanie  
na podstawie umowy uŜyczenia z UMŁ Stowarzyszeniu 
Hospicjum Łódzkie w celu utworzenia Hospicjum Stacjonarnego. 
Opis – Zgłoszone zadanie polegać będzie na utworzeniu w Łodzi 
Dziennego Ośrodka Opieki Paliatywnej przy ul. Pojezierskiej 45 – 
51 poprzez sfinansowanie pobytu 20 osobom z terenu miasta 
Łodzi cierpiącym z powodu choroby nowotworowej oraz zakup 
niezbędnego wyposaŜenia słuŜącego ich rehabilitacji oraz udziału 
w zajęcia terapeutycznych. 

L0208 Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej przy 
Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa, ul. Ogrodowa 22. 
Lokalizacja – Miejscem realizacji zadania będzie budynek 
parafialny przy ul. Ogrodowej 22 . 
Opis – Realizacja zadania będzie obejmować doposaŜenie 
świetlicy środowiskowej w niezbędne materiały potrzebne do 
realizacji zajęć m.in.. sportowych, reedukacyjnych, 
logopedycznych, plastycznych oraz twórczych, sfinansowanie 
wynagrodzenia osób zatrudnionych w świetlicy oraz posiłków  
dla wychowanków świetlicy. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

L0209 Zieleń na ul. Piotrkowskiej. 
Lokalizacja – Donice Terrace z podstawką takie mogłyby stanąć 
wzdłuŜ ul. Piotrkowskiej odległości pomiędzy donicami 10 – 20 
metrów po obu stronach jezdni. Projekt czy miałby być 
realizowany w jednym roku czy teŜ etapami zaleŜy  
od przeznaczonych na ten cel funduszy. Ustawienie jednej czy teŜ 
kilku donic obok siebie zaleŜy od danego miejsca związanego  
z jego aranŜacją. 
Opis – Na ul. Piotrkowskiej jest zbyt mało kolorowych kwiatów, 
ul. Piotrkowską moŜna śmiało nazwać ulicą dostojną  
i reprezentacyjną. Bratki to bardzo prosty, a zarazem pełen uroku 
kwiatek, który znakomicie zdaje egzamin w aglomeracjach 
miejskich. Postawienie 200 donic po 100 na stronę wniesie 
oŜywienie i przyjemny nastrój. Posadzone bluszcze po środku 
stwarzałoby kolorowe tło dla kwitnących bratków. 

Negatywna opinia Miejskiego 
Konserwatora Zabytków – 
dodanie kolejnych elementów 
zieleni zburzy i zdominuje 
przestrzeń publiczną ul. 
Piotrkowskiej oraz jej zabudowę., 
spowoduje przesłonięcie 
zabytkowego zespołu 
budowlanego. 

L0211 Przygotowanie lokalu dla drugiego w Łodzi Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób z Chorobą Alzheimera. 
Lokalizacja – W Łodzi funkcjonuje tylko jeden ośrodek tego typu 
zlokalizowany na Widzewie. Najlepiej byłoby gdyby nowa 
placówka powstała w odległej dzielnicy (Bałuty lub Polesie) na 
ogrodzonej działce z terenem zielonym (moŜliwe jest 
wykorzystanie po adaptacji lokalu po przedszkolu lub Ŝłobku). 
Opis – W Łodzi funkcjonuje tylko jeden ośrodek tego typu 
zlokalizowany na Widzewie. Najlepiej byłoby gdyby nowa 
placówka powstała w innej dzielnicy (Bałuty lub Polesie) na 
ogrodzonej działce z terenem zielonym (moŜliwe jest 
wykorzystanie po adaptacji lokalu po przedszkolu lub Ŝłobku). 
ośródkę mógłby teŜ funkcjonować przy placówce całodobowej  
(w innym wniosku do budŜetu obywatelskiego zgłoszona została 
propozycja utworzenia specjalistycznego domu pomocy społecznej 
dla osób z zespołami otępiennymi – jako moŜliwą lokalizację 
wskazano budynek przy ul. Municypalnej 4 – w przypadku 
utworzenia tej placówki nowy ds. mógłby być otwarty w tym 
samym budynku). 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej wydał negatywną 
opinię prawną, prowadzenie i 
rozwój infrastruktury 
środowiskowych domów 
samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi jest 
zadaniem zleconym i nie naleŜy 
do zadań własnych gminy. 

L0214  Wniosek nie został złoŜony na 
formularzu – nie spełnia 
wymogów formalnych. 

L0215  Wniosek nie został złoŜony na 
formularzu – nie spełnia 
wymogów formalnych. 
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3. Wyniki głosowania na zadania lokalne i ogólnomiejskie do budŜetu obywatelskiego 
na 2015 rok. 

Przy ustalaniu wyników głosowania ściśle przestrzegano zarządzenia Nr 5837/VI/14 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budŜetu obywatelskiego na 2015 rok, a w szczególności § 19 i 20 
Zasad budŜetu obywatelskiego w Mieście Łodzi stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

Paragrafy te brzmią następująco: 
„§ 19. 1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów oddanych na kaŜdą  

z propozycji zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego, oddzielnie dla zadań lokalnych 
w kaŜdym rejonie Łodzi i zadań ogólnomiejskich oraz sporządzeniu listy z wynikami, 
odrębnej dla kaŜdego z podanych rodzajów zadań, z zastrzeŜeniem ust. 2. 

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwa albo więcej zadania,  
o kolejności na liście decyduje losowanie. 

3. W przypadku, gdy zadania, o których mowa w ust. 2, nie zostały wybrane przez 
mieszkańców do realizacji, losowania nie stosuje się, uznając te zadania za równorzędne.  

§  20. 1. Rekomendowane do realizacji są te zadania z list, o których mowa w § 19,   
które uzyskały największą liczbę głosów, aŜ do wyczerpania środków w budŜecie 
obywatelskim przewidzianych dla zadań lokalnych w danym rejonie Łodzi i dla zadań 
ogólnomiejskich.  

2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania  
z list, o których mowa w ust. 1, zostają uwzględnione pierwsze z dalszych zadań na listach, 
których szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków 
przewidzianej na dany rodzaj zadań z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. Środki przeznaczone w budŜecie obywatelskim na zadania lokalne, niewykorzystane 
mimo zrealizowania dyspozycji, o której mowa w ust. 2, powiększają kwotę środków 
przeznaczonych na zadania ogólnomiejskie.” 

NaleŜy dodać, iŜ przez głosy naleŜy rozumieć zaznaczone na kartach do głosowania 
wybory  zadań (moŜna było wybrać maksymalnie 5 zadań na karcie do głosowania na zadania 
ogólnomiejskie i maksymalnie 5 zadań na karcie do głosowania na zadania lokalne).  

W poniŜszych zestawieniach wyników głosowania, uzyskanych z pomocą aplikacji 
wspierającej budŜet obywatelski, uwzględniono głosy z waŜnych kart do głosowania 
interaktywnych (wypełnianych przez internet) i papierowych. Ze względu bowiem na 
przypadki np. wielokrotnego głosowania osoby o tym samym numerze PESEL czy to na 
zadania ogólnomiejskie czy to  lokalne, część kart została uniewaŜniona.  

 
a) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budŜetu obywatelskiego zgłoszone  

w rejonie Bałuty. 
 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 
 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba głosów 

waŜnych/ 
oddanych 

1. B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.  
Lokalizacja - Ul. Rydzowa odcinek od ul. Aleksandrowskiej do ul. Rojnej.  

3 700 000,00 4380/4825 

2. B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” –  
SP nr 184 i PG nr 16.  
Lokalizacja - Sale gimnastyczne przy SP nr 184 i PG nr 16 zlokalizowane  

1 017 384,94 3234/3492 
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przy ul. Syrenki 19a (działki nr 334/2, 339/2, 340/4, 340/6, 340/7, 341/2, 342/2, 
obręb B-8).  

3. B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na 
Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, 
pielęgnacja zieleni. 
Lokalizacja - Park Piastowski na Teofilowie.  

900 000,00 3042/3271 

4. B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni  
w SP nr 142. 
Lokalizacja - SP nr 142, ul. Łupkowa 6. Otulina Lasu Łagiewnickiego, Rogi.  

326 600,00 2906/3081 

5. B0012 Odnowa Teofilowa: plenerowe kino letnie na Teofilowie.  
Lokalizacja - Boiska Elty przy pływalni "Wodny Raj" między ul. Rojną,  
ul. Kaczeńcową i al. OdrowąŜa.  

57 000,00 2787/3006 

6. B0065 Modernizacja sali gimnastycznej SP nr 71. 
Lokalizacja - SP nr 71,  ul. Rojna 58c.  

600 000,00 2524/2938 

7. B0057 Stworzenie systemu internetowych zapisów do lekarzy, oraz systemu 
elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów. 
Lokalizacja - Przychodnie Zdrowia Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty.  

645 000,00 2514/2810 

8. B0071 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 48, ul. Rydzowa 15. 
Lokalizacja - SP nr 48, ul. Rydzowa 15.  

177 000,00 2488/2878 

9. B0135 Razem dla Radogoszcza: Remont nawierzchni ul. Nastrojowej. 
Lokalizacja - Ul. Nastrojowa znajdująca się na Osiedlu Radogoszcz-Wschód, 
leŜy pomiędzy ulicami: Gen. Sikorskiego i Świtezianki.  

1 200 000,00 2454/2649 

10. B0005 Razem dla Radogoszcza - ścieŜka do spacerów, nordic walking, biegania  
i jazdy na rolkach. 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuŜ ul. 11 Listopada po prawej idąc w kierunku 
północnym od ul. Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej przy osiedlu mieszkaniowym 
Radogoszcz-Zachód.  

1 050 000,00 2413/2603 

11. B0007 Razem dla Radogoszcza: Skatepark Bałuty - dla miłośników rolek, 
deskorolek i rowerów w kaŜdym wieku.  
Lokalizacja - Niezagospodarowany teren przy PG nr 11 na Radogoszczu,  
od strony ul. AnyŜowej (południowej).  

831 000,00 2213/2393 

12. B0103 Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej 
wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty – kontynuacja.  
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na obiektach o charakterze 
sportowym. Obiekty powinny być zlokalizowane na Bałutach w obrębie ulic: 
KrzyŜowej, śabiej, Łagiewnickiej, Dolnej, a takŜe w okolicach ulic 
Marysińskiej, Okopowej, Górniczej, Marynarskiej.  

195 000,00 2189/2253 

13. B0014 Odnowa Teofilowa: Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego  
przy SP nr 56 oraz stworzenie skweru dla osób starszych.  
Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44, znajdująca się przy SP nr 56 
mieszczącej się przy ul. Turoszowskiej 10.  

965 500,00 2095/2427 

14. B0138 Lodowisko na Teofilowie.  
Lokalizacja - Działki nr 33/50 oraz 33/53 przy ul. OdrowąŜa 12.  

1 015 000,00 2060/2133 

15. B0011 Odnowa Teofilowa: Zielony Teofilów. Nasadzamy drzewa, krzewy  
i kwiaty w miejscach wskazanych przez mieszkańców.  
Lokalizacja - Tereny osiedla Teofilów-Wielkopolska, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów miejskich.  

100 000,00 2031/2214 

16. B0106 Poszerzenie ul. Okólnej wraz z przebudową skrzyŜowania tej ulicy  
z drogą krajową nr 71.  
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Okólnej z drogą krajową nr 71.  

4 581 000,00 1960/2141 
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17. B0070 Szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak- budowa ogrodu przedszkolnego  
PM nr 139 przy ul. Lnianej 21.  
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w ogrodzie PM nr 139 przy  
ul. Lnianej 21. Przedszkole jest usytuowane pomiędzy blokami mieszkalnymi, 
na zadrzewionym terenie pomiędzy ulicami Lnianą i Wici. Ogród, który 
zostanie poddany modernizacji ma powierzchnię 0,4 ha. Działka nr 18/6,  
obręb B-41.  

100 000,00 1957/2304 

18. B0152 Naprawa dróg i ścieŜek w Lesie Łagiewnickim.  
Lokalizacja - Obszar Lasu Łagiewnickiego.  

525 000,00 1916/1953 

19. B0066 Remont sali gimnastycznej (termomodernizacja dachu, wymiana 
podłogi), wymiana stolarki okiennej w korytarzu na parterze i na I piętrze. 
Lokalizacja - Budynek SP nr 3 przy al. Harcerzy Zatorowców 6 (osiedle 
Teofilów).  

298 000,00 1866/2210 

20. B0046 „śeby wygodnie i bezpiecznie wsiąść do tramwaju” – budowa peronów 
tramwajowych wzdłuŜ ul. Wojska Polskiego.  
Lokalizacja - Ul. Wojska Polskiego, ul. Strykowska (obustronnie), ul. Wojska 
Polskiego, ul. Sporna (obustronnie), ul. Wojska Polskiego, ul. Głowackiego 
(obustronnie).  

900 000,00 1729/1783 

21. B0013 Odnowa Teofilowa: Mobilny patrol Policji – poprawa bezpieczeństwa  
na terenie osiedla Teofilów – Wielkopolska i Bałuty Zachodnie. 
Lokalizacja - Obszar osiedla Teofilów – Wielkopolska oraz tereny Bałut 
Zachodnich w tym rejon Zielonego Romanowa.  

182 500,00 1696/1880 

22. B0027 Organizacja miejsc parkingowych dla pacjentów Przychodni Zdrowia  
nr 9 przy ul. Libelta 16 od strony Laboratorium. 
Lokalizacja - Przylegający teren do Przychodni od strony południowej.  

130 000,00 1687/1976 

23. B0031 Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 1  
przy ul. Bydgoskiej 17/21.  
Lokalizacja - Budynek Przychodni Zdrowia nr 1 przy ul. Bydgoskiej 17/21.  

260 000,00 1644/1960 

24. B0029 Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia nr 9  
przy ul. Libelta 16. 
Lokalizacja - Budynek Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.  

230 000,00 1637/1926 

25. B0142 Razem dla Radogoszcza: Boisko do siatkówki plaŜowej wraz  
z ogrodzeniem i oświetleniem.  
Lokalizacja - Teren między osiedlami bloków przy ul. Liściastej, nieopodal 
znajduje się tam plac zabaw. Działka nr 362/2, obręb: B-5.  

100 000,00 1541/1709 

26. B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy 
Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.  
Lokalizacja - Chodniki i ciągi komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia  
nr 9 przy ul. Libelta 16.  

50 000,00 1502/1739 

27. B0164 Remont przejść podziemnych pod ul. Zgierską na Radogoszczu. 
Lokalizacja - Realizacja projektu obejmuje dwa przejścia podziemne pod  
ul. Zgierską na Radogoszczu. Pierwsze przejście zlokalizowane jest  
na wysokości ul. Pasiecznej i Pstrągowej (Zgierska 214), drugie na wysokości  
ul. Jesionowej i Świtezianki, Pstrągowej (Zgierska 240b). Przejścia 
umiejscowione są na działkach o nr: B-9 - 49/41, 2/31 oraz B-8 – 1/93, 246/9.  

1 072 400,00 1464/1498 

28. B0212 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieŜnią lekkoatletyczną  
przy ZSP nr 7.  
Lokalizacja - ZSP nr 7 ul. F. ProŜka 3/5.  

1 960 000,00 1421/1846 

29. B0146 „Sprawniejsi Ŝyją lepiej” – utworzenie sali rehabilitacyjnej dla uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.  
Lokalizacja - Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2,  

31 200,00 1376/1530 
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przy al. I Dywizji 16/18 (na parterze, działka 5/45).  

30. B0137 „Winda oknem na świat” – montaŜ windy w Zespole Szkół 
Zawodowych Specjalnych nr 2. 
Lokalizacja - Budynek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2  
przy al. I Dywizji 16/18, nr działki 5/45.  

800 000,00 1368/1527 

31. B0085 Budowa Kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG nr 8,  
ul. śubardzka 26.  
Lokalizacja - Teren przy PG nr 8, ul. śubardzka 26 – działki nr: 119/1, 119/2, 
obręb B-44.  

928 700,00 1286/1520 

32. B0075 Eko Parking.  
Lokalizacja - Ul. Zachodnia po stronie numerów nieparzystych na odcinku  
od ul. Krótkiej do ul. Bazarowej. Ul. Zachodnia 23A, 23B, 23C, 25, 25A, 25B, 
27. Działki nr: 174/70, 174/71, 174/76.  

64 575,00 1277/1388 

33. B0032 Podniesienie innowacyjności Zespołu Szkół Rzemiosła poprzez 
doposaŜenie placówki w sprzęt multimedialny i wymianę wyposaŜenia 
podstawowego.  
Lokalizacja - Zespół Szkół Rzemiosła przy ul. śubardzkiej 2,  
nr działki 124/10.  

491 916,00 1223/1482 

34. B0096 Odnowienie boiska na Teofilowie – budowa bieŜni wokół boiska  
dla mieszkańców osiedla i okolic. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w obszarze boiska (wokół niego)  
do piłki noŜnej, które mieści się na Osiedlu Teofilów w kwadracie ulic: 
Kaczeńcowa, T. Judyma, Wiernej Rzeki, (od strony "Wodnego Raju")  
oraz ul. Rojnej.  

1 380 000,00 1213/1260 

35. B0001 Spacer w koronach parku. 
Lokalizacja - Teren planowanego Parku Dolina Sokołówki w rejonie  
ul. Liściastej, środkowa i południowa część działki 362/2 obręb B – 5.  

830 000,00 1134/1167 

36. B0198 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Zgierska – 
Kniaziewicza – Biegańskiego – bezpieczne przejścia i przejazdy rowerowe. 
Lokalizacja - SkrzyŜowaniu ulic Zgierska – Kniaziewicza – Biegańskiego 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Julianowskiego, działki  
nr: 407/42, 407/44, 407/33, 407/43, 407/51, 551/3, 551/5, 5/44, obręb B – 26.  

500 000,00 1125/1151 

37. B0077 Remont nawierzchni alejek w Parku Staromiejskim. 
Lokalizacja - Park Staromiejski.  

820 000,00 1113/1139 

38. B0196 Młodzi dla Łodzi- Pokolorujmy Łódzkie Kamienice na Bałutach. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie dzielnicy Bałuty – łódzkie 
kamienice.  

250 000,00 1061/1082 

39. B0199 ŚcieŜki (pętle) biegowe w Lesie Łagiewnickim. 
Lokalizacja - Obszar Lasu Łagiewnickiego.  

450 000,00 1022/1041 

40. B0017 Rewitalizacja skweru Lutomierska/Tybury/Gandhiego. 
Lokalizacja - Zadanie obejmuje działki: 201478/94, 78/96, 78/98, 78/97, 
78/100, 78, 101, 78/102, 78/75, 78/99, 82/5, 82/4, 78/93, 78/95, 78/69, 78/71, 
78/87, 78/88, 78/89, 78/90, 78/91, fragment działki 78/107 (sąsiadujący z wyŜej 
wymienionymi), 83/21, 83/20, 95/176, 95/171, 95/170, 95/169, 95/189, 91/36, 
91/37, 95/188, 96/70, 96/71, 96/72, 96/73, 96/74, 96/75, wszystkie w obrębie  
B-45. Jest to teren skweru od ul. Lutomierskiej, przy ul. Tybury,  
aŜ do ul. Gandhiego.  

490 000,00 1013/1067 

41. B0131 Wniosek na budowę Fit Parku – siłowni plenerowej ze ścieŜką zdrowia. 
Lokalizacja - Teren naleŜący do SP nr 166  przy ul. Szamotulskiej 1/7. Działka 
mierzy 786 m2.  

105 500,00 1007/1144 
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42. B0193 Całoroczne boiska sportowe na osiedlu Radogoszcz Wschód ze sztuczną 
nawierzchnią. 
Lokalizacja - Bałuty, działka nr 10/17 obręb B-9, powierzchnia 0,2758 ha.  

850 000,00 1000/1024 

43. B0154 Naprawa dachu w drewnianej kaplicy pw. św. Rocha w Lesie 
Łagiewnickim. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 77.  

70 000,00 978/1003 

44. B0002 Polskie łąki przenosimy do miasta. 
Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Hipotecznej róg Pojezierskiej działka nr 207/5, 
obręb B-29, Park im. A. Mickiewicza (Julianowski) działka nr 5/44 obręb B-26, 
Park im. Szarych Szeregów działki nr: 71/7, 72/2, 72/13, 72/8, 72/7, 72/13, 
72/14, 72/43 obręb B-50, Park Piastowski działka nr 40/3 obręb B-40.  

162 560,00 922/953 

45. B0110 Bałuty przyjazne zwierzętom – utworzenie psich parków.  
Lokalizacja - Teren zielony pomiędzy ul. śubardzką, Inowrocławską  
i al. Włókniarzy oraz przy ul. Liściastej (odnowienie juŜ istniejącego, dawnego 
psiego parku).  

270 750,00 892/912 

46. B0009 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XV LO, ul. Traktorowa 77. 
Lokalizacja - Boisko szkolne przy XV LO, ul. Traktorowa 77.  

870 000,00 841/861 

47. B0132 Wniosek na wymianę podłogi parkietowej w sali lekcyjnej. 
Lokalizacja - Inwestycja realizowana będzie na terenie budynku naleŜącego  
do SP nr 166, mającą swoją siedzibę przy ul. Szamotulskiej 1/7.  

15 000,00 826/955 

48. B0184 Zielony Helenów 2.0. 
Lokalizacja - Park Helenów: obszar pomiędzy ulicami: Północną, Źródłową  
i Smugową.  

953 000,00 819/840 

49. B0093 WZORCOWE PRZEDSZKOLE – instytucja bezpieczna, nowoczesna  
i przyjazna dla dzieci, rodziców, pracowników i innych mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja - PM nr 140 mieści się na Osiedlu M. Reja, przy ul. Pułaskiego 12. 
Powierzchnia działki to 0,3632 h, działka nr 96/6, obręb B-44.  

1 500 000,00 799/1168 

50. B0197 Utworzenie zielonego i nowoczesnego miejsca wypoczynku pomiędzy 
ulicami śubardzką, Inowrocławską i al. Włókniarzy. 
Lokalizacja - Na terenie zielonym u zbiegu ulic śubardzkiej, Inowrocławskiej  
i al. Włókniarzy, na działkach o nr: 108/10, 108/8 i 101/8 obręb B-44.  

673 700,00 792/823 

51. B0211 Przebudowa podwórka wewnętrznego Zachodnia 25/Zachodnia 27  
oraz uporządkowanie ul. Bazarowej przylegającej do posesji Zachodnia 27. 
Lokalizacja - Ul. Zachodnia 25/27 oraz ul. Bazarowa.  

1 088 550,00 790/853 

52. B0063 Remont sali gimnastycznej i przebieralni w SP nr 153. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w SP nr 153, ul. Obr. Westerplatte 28. 

376 000,00 756/788 

53. B0023 MontaŜ sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu Limanowskiego-
Sierakowskiego. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie Limanowskiego-Sierakowskiego.  

500 000,00 755/787 

54. B0166 Szkoła z klasą kreuje- remont korytarzy, toalet, wymiana drzwi  
w SP nr 81. 
Lokalizacja - Budynek SP nr 81 przy ul. E. Plater 28/32 nieopodal Parku im. 
Szarych Szeregów i Pomnika Pękniętego Serca w pobliŜu Cmentarza 
śydowskiego.  

401 000,00 711/841 

55. B0062 Kompleks rekreacyjno-sportowy „Aktywni Razem” (modernizacja 
istniejącego boiska szkolnego przy SP nr 153). 
Lokalizacja - Kompleks będzie znajdować się na terenie istniejącego 
zniszczonego boiska szkolnego przy SP nr 153, ul. Obr. Westerplatte 28.  

812 300,00 703/734 

56. B0129 Zagospodarowanie terenów wokół „Stawów Wasiaka” – tereny 
rekreacyjne dla Marysina. 

792 000,00 693/715 
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Lokalizacja - Otoczenie zbiornika retencyjnego „Staw Wasiaka” na rzeczce 
Sokołówce w rejonie ulic: Morelowa, Deczyńskiego, Rybacka i Kryzysowa. 
Osiedle Marysin.  

57. B0008 Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 54. 
Lokalizacja - Plac zabaw ma powstać na terenie boiska szkolnego  
przy SP nr 54, ul. Wróbla 5.  

254 400,00 692/845 

58. B0061 Nowoczesne multimedialne Centrum Językowe w SP nr 153. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie SP nr 153 przy ul. Obrońców 
Westerplatte 28.  

81 000,00 688/719 

59. B0097 WyposaŜenie boiska na Teofilowie – zakup i wymiana niezbędnych 
elementów boiska piłkarskiego. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w obszarze boiska (wokół niego)  
do piłki noŜnej, które mieści się na Osiedlu Teofilów w kwadracie ulic: 
Kaczeńcowa, Judyma, Wiernej Rzeki, (od strony "Wodnego Raju")  
oraz ul. Rojnej.  

310 000,00 658/678 

60. B0153 Renowacja zbiornika wodnego przy kapliczkach na cieku wodnym 
Łagiewniczanka. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki, obręb B-14 działki: 2/15 i 2/18.  

330 000,00 657/672 

61. B0079 Budowa placu zabaw w Parku Staromiejskim. 
Lokalizacja - Park Staromiejski, okolice zegara słonecznego i parku 
dźwiękowego.  

270 000,00 653/669 

62. B0150 Koncepcja i doposaŜenie placu zabaw oraz wymiana ogrodzenia  
PM nr 77. 
Lokalizacja - Ogród PM nr 77, ul. Bracka 23.  

260 000,00 624/654 

63. B0139 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM.  
Lokalizacja - Teren naleŜący do SP nr 65, ul. Pojezierska 10, działka nr 200/10.  

700 000,00 613/644 

64. B0173 Łódzki parkour park i plac zabaw. 
Lokalizacja - Przy ul. Gandhiego, w kwadracie ulic Gandhiego/Włókniarzy/ 
Drewnowska/Kasprzaka. Numery działek: 213/10, 213/6, 65/17 obręb B-47.  

485 000,00 612/633 

65. B0168 Termomodernizacja i remont PM nr 77. 
Lokalizacja - PM nr 77, ul. Bracka 23.  

629 200,00 593/622 

66. B0169 Remont i doposaŜenie wnętrza PM nr 77. 
Lokalizacja - PM nr 77, ul. Bracka 23.  

302 640,00 591/619 

67. B0081 Budowa podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych przy wejściu głównym  
do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7, Teofilów.  

63 000,00 590/676 

68. B0073 Bezpieczeństwo uŜytkowników dróg i ulic.  
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ulic: Marysińska i Organizacji WiN,  
ul. Marynarska na odcinku Wojska Polskiego i Organizacji WiN.  

267 000,00 571/590 

69. B0080 Remont sanitariatów i dostosowanie ich do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7, Teofilów.  

106 000,00 564/600 

70. B0090 Wykonanie remontu ul. Moskule od ul. Okólnej do granic Miasta 
poprzez połoŜenie nakładki asfaltowej. 
Lokalizacja - Zadanie polega na remoncie ul. Moskule na całej długości  
od ul. Okólnej do granic Miasta.  

3 000 000,00 562/600 

71. B0210 Przebudowa przestrzeni miejskiej ul. Zachodniej na odcinku  
Zachodnia 12/Zachodnia 16. 
Lokalizacja - Ul. Zachodnia na odcinku Zachodnia12/Zachodnia 16.  

1 396 900,00 560/593 
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72. B0104 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 120. 
Lokalizacja - Ogrodzony teren SP nr 120.  

700 000,00 555/621 

73. B0180 Modernizacja przystanków tramwajowych przy ul. Wojska Polskiego 
między ul. Głowackiego, a al. Palki. 
Lokalizacja - Ul. Wojska Polskiego (działki B-52: 26/5, 26/4, 26/22, 26/21, 
26/20, 26/6; B-54: 1/67).  

1 240 000,00 555/578 

74. B0183 „Akademia kultury dla starszych i młodszych” – utworzenie szkolnego 
ośrodka kultury dla mieszkańców osiedli Bałuty Centrum i Kozin. 
Lokalizacja - Teren ZSP nr 5, ul. Drewnowska 88.  

22 400,00 541/731 

75. B0025 Wymiana chodnika wzdłuŜ ul. Lutomierskiej. 
Lokalizacja - WzdłuŜ ul. Lutomierskiej od przystanku autobusowego 
Lutomierska – Czarnkowska do ul. Kołodzieja, od wjazdu na parking Komendy 
Wojewódzkiej Policji do ul. Bazarowej oraz od ul. Gnieźnieńskiej  
do ul. Piwnej. Remont chodnika został podzielony na odcinki, poniewaŜ  
w niektórych miejscach był on wymieniany na przestrzeni kilku lat.  

976 770,00 538/564 

76. B0133 Trochę sportu przy Starym Rynku. 
Lokalizacja - Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego – SP nr 45,  
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, (obręb B-47 działki nr: 399/1, 399/5, 
399/6).  

542 000,00 535/600 

77. B0030 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej wokół Przychodni 
Zdrowia nr 1 przy ul. Bydgoskiej 17/21.  
Lokalizacja - Chodniki i dojścia do budynku Przychodni Zdrowia nr 1  
przy ul. Bydgoskiej 17.  

35 000,00 533/635 

78. B0004 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w śłobku nr 5,  
ul. Świetlana 11/15. 
Lokalizacja - Ŝłobek znajduje się w północnej części miasta, jest obiektem 
wolnostojącym, posiada 2 kondygnacje naziemnie i uŜytkowe poddasze.  

155 000,00 522/542 

79. B0018 Prace renowacyjno-konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku SP nr 101 
i budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla. 
Lokalizacja - Nieruchomość wraz z częściami składowymi połoŜona  
przy ul. Wspólnej 5/7 (SP nr 101) oraz tereny bezpośrednio przyległe. 

1 078 000,00 518/535 

80. B0209 Zieleń izolacyjna przy ul. Zachodniej i Zgierskiej – posadzenie drzew  
i krzewów po wschodniej części ulicy na odcinku Limanowskiego – Dolna. 
Lokalizacja - Wschodnia część pasa drogowego ulic Zachodniej i Zgierskiej  
na odcinku Limanowskiego – Dolna – działki nr B28 – 616/53, 616/30, 616/32, 
616/33, 616/37, 616/38, 616/39, 616/41, 616/17, 616/16, 616/55, 616/54, B47 – 
166/6, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/73. Dwa szczyty kamienic – Zgierska 74 
północna ściana kamienicy działka B47- 165/1, 166/6 i Zgierska 72 od strony 
Zachodniej – działka nr B47 – 167/18, 164/2.  

18 750,00 509/530 

81. B0034 WyposaŜenie i modernizacja sali widowiskowej w Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych nr 1. 
Lokalizacja - Zdanie będzie realizowane w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1  
przy ul. Zawiszy Czarnego 39.  

75 500,00 505/533 

82. B0083 Termomodernizacja budynku DH „Świt” przy ul. Limanowskiego 
194/196. 
Lokalizacja - Budynek DH „Świt” przy ul. Limanowskiego 194/196.  

700 000,00 505/535 

83. B0134 Remont posadzki hali sportowej Klubu Sportowego „Społem”. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest wielofunkcyjna hala Klubu 
Sportowego „Społem” przy ul. Północnej 36. Obiekt jest własnością Miasta 
Łodzi. Klub korzysta z niego na podstawie umowy dzierŜawy. K.S. „Społem” 
mieści się w zabytkowym kompleksie Parku Helenowskiego.  

400 000,00 505/535 
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84. B0179 Dziecko - twórca i odkrywca otaczającego świata. Wyjazdowe zajęcia 
warsztatowe. 
Lokalizacja - Wycieczki autokarowe dla dzieci z PM nr 77.  

40 000,00 494/520 

85. B0192 Widzimy się na przejściu! 
Lokalizacja - Przejścia dla pieszych na drogach publicznych, ul. Zachodniej  
(ul. Bazarowa), ul. Zgierskiej (ul. Wspólna), al. Włókniarzy (al. 11 Listopada),  
ul. Łagiewnickiej (ul. Czapli), ul. Lutomierskiej (ul. Czarnkowska –  
2 przejścia).  

53 000,00 482/496 

86. B0052 Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7. 
Lokalizacja - Teren znajduje się w otulinie Lasu Łagiewnickiego. Stanowi część 
działki nr 204/8 w obrębie B-22. Niezagospodarowany teren obejmuje 
powierzchnię ok. 3870 m 2.  

210 000,00 468/486 

87. B0207 Konserwacja niemieckiej lokomotywy na stacji Radegast. 
Lokalizacja - Bocznica stacji Radegast.  

147 000,00 461/466 

88. B0123 Zamiast bramy i trzepaka. 
Lokalizacja - Teren o wymiarach 96 m x 23 m, połoŜony przy budynku  
SP nr 58, wzdłuŜ ul. Młynarskiej 42/46. Obręb: B-47, działki: 88/3, 88/4 i 88/5.  

912 700,00 459/474 

89. B0026 Siłownia pod chmurką. 
Lokalizacja - Zadanie ma być zrealizowane przy PG nr 6, ul. Obornicka 3a, 
działka nr 198.  

182 900,00 458/510 

90. B0177 Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM nr 149  
(ul. Murarska 42). 
Lokalizacja - PM nr 149, ul. Murarska 42.  

69 670,00 450/502 

91. B0024 Wymiana chodnika wzdłuŜ ul. Limanowskiego. 
Lokalizacja - WzdłuŜ ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Zachodniej  
do ul. Zgierskiej, po stronie południowej.  

302 595,00 446/466 

92. B0202 Wymiana stolarki okiennej na parterze budynku śłobka nr 5,  
ul. Świetlana 11/15. 
Lokalizacja - śłobek nr 5, ul. Świetlana 11/15 na os. Julianów-Radogoszcz.  

65 000,00 444/468 

93. B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni. Zakup glukometrów, 
ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji 
Brata Alberta. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta,  
ul. Helenówek 7.  

4 000,00 435/444 

94. B0082 Zakup mebli do klas szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 5. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Plantowa 7, Teofilów.  

9 700,00 434/454 

95. B0091 Remont i modernizacja ul. Harcerskiej. 
Lokalizacja - Ul. Harcerska od ul. Brackiej.  

833 350,00 433/438 

96. B0084 Przebudowa ul. Bydgoskiej od ul. Powstańców Wielkopolskich  
do ul. Krotoszyńskiej. Jezdnia i chodniki po obu stronach ulicy. 
Lokalizacja - Ul. Bydgoska od ul. Powstańców Wielkopolskich  
do ul. Krotoszyńskiej na długości około 500 mb. Jezdnia i chodniki.  

2 060 000,00 425/485 

97. B0020 Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby zajęć terapeutycznych  
i gimnastyki korekcyjnej. 
Lokalizacja - Nieruchomość połoŜona przy ul. Wspólnej 5/7 (SP nr 101).  

120 000,00 420/440 

98. B0016 Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 10. 
Lokalizacja - Boisko szkolne PG nr 10, ul. Harcerska 8/10.  

1 537 000,00 419/460 
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99. B0157 Budowa szkolnego boiska oraz parkingu rowerowego przy PG nr 18. 
Lokalizacja - Boisko szkolne przy PG nr 18, ul. Mostowskiego 23/27.  

907 000,00 418/453 

100. B0022 Prace renowacyjno-konserwacyjne budynku SP nr 101. 
Lokalizacja - Nieruchomość połoŜona przy ul. Wspólnej 5/7 (SP nr 101).  

625 000,00 413/434 

101. B0051 Urządzenie „Oazy seniora” na terenie miejskim przy ul. Wojska 
Polskiego 162 - miejsce odpoczynku i integracji dla starszych mieszkańców 
Osiedla. 
Lokalizacja - Teren przy ul. Wojska Polskiego 162 - powierzchnia około  
1500 m2 (numery działek 228, 229, 230/1 w obrębie B-50).  

142 800,00 411/418 

102. B0119 Stworzenie „Mini Promenady” na tradycyjnym ciągu komunikacji 
lokalnej mieszkańców. 
Lokalizacja - Teren ul. Wrocławskiej, pomiędzy numerami 10a, a 12/14/15  
z przejściem do ul. Drukarskiej, na wprost przez teren przylegający do budynku 
SP nr 24, aŜ do ul. Ciesielskiej.  

202 000,00 404/462 

103. B0019 Naprawa chodnika. 
Lokalizacja - Chodnik na ul. Wspólnej (po stronie południowej) na odcinku  
od ul. Zgierskiej do ul. Sadowej.  

78 000,00 400/416 

104. B0185 „Od juniora do seniora – sprawność i zdrowie dla wszystkich” – 
doposaŜenie bazy sportowej na potrzeby zajęć dla mieszkańców osiedli Bałuty 
Centrum i Koziny. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie ZSP nr 5,  
ul. Drewnowska 88, a takŜe w parku obok szkoły lub na innych terenach 
zielonych.  

26 200,00 386/517 

105. B0021 Remont i przystosowanie boiska dla celów sportowych szkoły i osiedla.  
Lokalizacja - Nieruchomość wraz z częściami składowymi połoŜona przy  
ul. Wspólnej 5/7 oraz tereny bezpośrednio przylegające.  

252 000,00 385/400 

106. B0186 „ABC ekonomii – zadbaj o swoje finanse” – utworzenie pracowni 
ekonomicznej dla prowadzenia doradztwa ekonomicznego dla mieszkańców 
osiedli Bałuty Centrum i Koziny. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie ZSP nr 5,  
ul. Drewnowska 88.  

61 600,00 380/511 

107. B0124 Ociepl szkołę na zimowe dni! 
Lokalizacja - Budynek SP nr 58, zlokalizowany w obrębie B-47, działki nr: 
88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. Młynarskiej 42/46. W południowo – zachodniej części 
działki znajduje się budynek szkoły w kształcie litery „L”, którego główne 
wejście usytuowane zostało w kierunku zachodnim. W północno-wschodniej 
części działki znajduje się plac zabaw i boisko. Teren graniczy z działkami  
o nr 85/4 i 85/5.  

1 680 900,00 373/386 

108. B0121 Niwelacja i utwardzenie terenu parkingowego. 
Lokalizacja - Teren przed blokami nr 53 i 60 na ul. Ks. Brzóski 32 i 34.  

60 000,00 372/397 

109. B0120 Budowa bieŜni czterotorowej przy SP nr 55. 
Lokalizacja - Niezagospodarowana część terenu boiska szkolnego naleŜącego 
do SP nr 55, ul. Mackiewicza 9.  

268 400,00 367/382 

110. B0108 Remont fragmentu torowiska linii nr 3 na ul. Warszawskiej, zalewanego 
podczas kaŜdej ulewy. 
Lokalizacja - Fragment torowiska na ul. Warszawskiej w okolicy ul. Słowiczej, 
działki nr 495/6 (główny teren zalewowy), 495/43 i 495/47 – obręb B-22.  

400 000,00 356/362 

111. B0194 Budowa oświetlenia. 
Lokalizacja - Ul. Liściasta za torami kolejowymi (od nr 75) do ul. śabieniec.  
 

280 000,00 354/379/ 
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112. B0040 Remont ul. Szklanej oraz budowa nowych miejsc postojowych  
na miejscu starych. 
Lokalizacja - Ul. Szklana od ul. Franciszkańskiej do Marynarskiej.  

1 710 000,00 333/344 

113. B0136 Sport na zdrowie! Zajęcia i imprezy dla dzieci i młodzieŜy w kolarstwie, 
łucznictwie i strzelectwie. 
Lokalizacja - Zadanie powinno być zrealizowane na obiektach o charakterze 
sportowym zlokalizowanych w obrębie ul. Północna, Dwernickiego, Źródłowa, 
Smugowa, Franciszkańska. Teren ten obejmuje kompleks Parku Helenów.  

130 000,00 333/362 

114. B0064 Remont nawierzchni ul. Telewizyjnej. 
Lokalizacja - Ul. Telewizyjna – odcinki od ul. Banachiewicza  
do ul. Majewskiego oraz od ul. Majewskiego do ul. Rojnej.  

900 000,00 330/366 

115. B0187 Budowa zatok parkingowych wzdłuŜ ul. Łanowej. 
Lokalizacja - Pas jezdni ul. Łanowej na odcinku od numeru 4 do numeru 12. 
Działki nr 41/5, 41/9 i 41/10 w obrębie B-43.  

250 000,00 327/339 

116. B0204 Przejazd rowerowy łączący Park im. Szarych Szeregów z Basenem 
Promienistych. 
Lokalizacja - Przy przejściu dla pieszych przez ulicę Boya- śeleńskiego, 
łączącym Park im. Szarych Szeregów z częścią parku w której znajduje się 
Basen Promienistych, niedaleko skrzyŜowania z ulicą Staszica, działka nr 81/4 
obręb B-50.  

32 689,31 319/328 

117. B0045 Remont ul. Morelowej oraz połoŜenie nawierzchni asfaltowej  
w przedziałach ulic Mimozy – Zaliwskiego oraz Zaliwskiego – Cała. 
Lokalizacja - Ul. Morelowa (Łagiewnicka-Kryzysowa), (Mimozy –
Zaliwskiego), (Zaliwskiego – Cała).  

2 600 000,00 318/331 

118. B0203 Kolorowa aleja – kontynuacja drzew na Marysińskiej po drugiej stronie 
Inflanckiej i dalej na ul. Astrów. 
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Astrów – działka nr 106/5 obręb B-23,  
ul. Marysińska – działki nr: 155/11 i 155/13, obręb B-23.  

29 000,00 292/299 

119. B0128 Pracownia komputerowa bez wstydu! 
Lokalizacja - Pracownia komputerowa w budynku SP nr 58  
przy ul. Młynarskiej 42/46.  

62 230,00 290/303 

120. B0163 Boisko sportowe wielofunkcyjne przy SP nr 116. 
Lokalizacja - Przy SP nr 116, ul. Ratajska 2/4.  

800 000,00 286/288 

121. B0088 Ustawienie ławek drewnianych – celem umoŜliwienia odpoczynku 
ludziom mieszkającym na Os. śubardź. 
Lokalizacja - Ul. Bydgoska – 5 sztuk, ul. Szamotulska – 3 sztuki, ul. Gandhiego 
- 5 sztuk, ul. Powstańców Wielkopolskich na odcinku ul. Klonowa – 
Lutomierska – 5 sztuk.  

18 000,00 279/293 

122. B0044 Modernizacja skweru przy ul. Zachodniej i Krótkiej wraz z budową 
palcu zabaw. 
Lokalizacja - Skwer znajduje się przy bloku na ul. Zachodniej oraz  
w sąsiedztwie z ul. Krótką.  

595 340,00 275/278 

123. B0048 Wypoczynek w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.  

5 300,00 271/287 

124. B0130 „Kolorowa szkoła”- pokoloruj ściany w budynku SP nr 58. 
Lokalizacja - Budynek SP nr 58, zlokalizowany jest w obrębie B-47, działki nr: 
88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. Młynarskiej 42/46.  

158 500,00 270/280 

125. B0055 Remont chodnika w ul. Kolińskiego. 
Lokalizacja - Południowy chodnik ul. Kolińskiego, obręb B-23 działka nr 668/2  
i 668/9.  

173 850,00 269/295 
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126. B0076 Rodzinne weekendy z koszykówką. 
Lokalizacja - Akademia Koszykówki przy Katolickim Gimnazjum i LO,  
ul. Baczyńskiego 156/ Wici 45.  

107 000,00 254/275 

127. B0156 Budowa chodnika wzdłuŜ ul. Strykowskiej na odcinku: od ul. Herbowej 
do ul. Łupkowej. 
Lokalizacja - Obszar realizacji zadania: odcinek ul. Strykowskiej między  
ul. Stasia-Herbową, a ul. Łupkową. Nr działek: 77/46, 77/38, 77/33 obręb B-20.  

830 000,00 246/247 

128. B0036 „Wesołe przedszkole” – remont tarasu i budynku PM nr 73,  
ul. Gandhiego 3. 
Lokalizacja - Budynek i taras znajdujący się w południowej części budynku PM  
nr 73, ul. Gandhiego 3 (obręb B-45).  

151 000,00 244/262 

129. B0126 Przywrócenie do dawnego wyglądu alei biegnącej równolegle  
z ul. Wrocławską w głąb osiedla przy ul. Wrocławskiej. 
Lokalizacja - Aleja biegnąca od ul. Limanowskiego w głąb osiedla  
przy ul. Wrocławskiej. Aleja moŜe mieć długość około 100 mb.  

320 000,00 241/279 

130. B0181 Plac zabaw i ogrodzenie terenu przy SP nr 116. 
Lokalizacja - SP nr 116, ul. Ratajska 2/4.  

168 000,00 241/242 

131. B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.  

2 000,00 239/263 

132. B0049 Kultura i edukacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.  

7 000,00 235/250 

133. B0143 TeŜ chcemy znać angielski – dajmy szanse dzieciom ze Starych Bałut. 
Lokalizacja - SP nr 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, obręb B-47, 
działki: 399/1, 399/5, 399/6.  

39 500,00 235/239 

134. B0140 Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego i multimedialnego. 
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Czernika, ul. Rojna 39.  

68 200,00 234/244 

135. B0155 „Społecznie aktywni – by Ŝyło się zdrowiej” - siłownia zewnętrzna  
przy wielofunkcyjnym boisku sportowym na terenie PG nr 7. 
Lokalizacja - Teren PG nr 7 usytuowany jest przy jednej z głównych ulic 
Teofilowa, ul. Rojnej 33 w bezpośredniej bliskości basenu „Wodny Raj”.  

155 000,00 233/244 

136. B0161 Piłki sportowe na wyposaŜenie sali gimnastycznej w SP nr 116. 
Lokalizacja - SP nr 116, ul. Ratajska 2/4, sala gimnastyczna.  

700,00 231/233 

137. B0101 Domowe metamorfozy-podniesienie standardu Domu Dziennego Pobytu 
dla seniorów.  
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu „Zacisze”, ul. Organizacji WiN 37.  

19 000,00 225/236 

138. B0059 Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Kardiologicznej  
przy ul. Murarskiej. 
Lokalizacja - Przychodnia Kardiologiczna znajduje się na parterze  
w wydzielonej części budynku Przychodni Zdrowia nr 10 przy ul. Murarskiej 4 
wybudowanej w 1990 r.  

11 070,00 221/245 

139. B0162 Budowa wiaty rowerowej przy SP nr 116.  
Lokalizacja - Przy SP nr 116, ul. Ratajska 2/4.  

38 000,00 221/223 

140. B0094 Aleja Kasztanowców – przebudowa drogi, budowa chodnika  
w ul. Cyprysowej wraz z zachowaniem drzew. 
Lokalizacja - Ulica Cyprysowa na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Zgierskiej. 
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr: 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 
57/17, 57/19, 57/22, 57/23, 8/5, 57/24, 57/25, 57/26, obręb B-7.  

2 782 000,00 216/221 

141. B0074 Wymiana okien w pomieszczeniach Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów. 

10 000,00 214/271 
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Lokalizacja - Związek Zawodowy Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  
ul. Limanowskiego 124A - budynek PG nr 5. Działka nr 193/5.  

142. B0170 Plac zabaw w ogrodzie dla dzieci uczęszczających do śłobka nr 27. 
Lokalizacja - śłobek nr 27, ul. Franciszkańska 167/171.  

90 000,00 214/217 

143. B0112 Wykonanie docieplenia ścian, stropodachu, opaski przy budynku  
i elewacji śłobka nr 14 przy ul. Pawiej 20. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 14, obręb - B-46, działka 183/14  
przy ul. Pawiej 20.  

250 000,00 213/235 

144. B0114 Budowa placu zabaw w rejonie ulic: Szklana - Koszykowa - 
Czarnieckiego. 
Lokalizacja - Ul. Szklana 9, działki nr 577, 578/2, 578/1, obręb B-49.  

250 000,00 212/215 

145. B0172 „Przedszkolaki marzenia mają - okna na świat szukają”. 
Lokalizacja - PM nr 48, ul. Rojna 29/31.  

94 000,00 212/226 

146. B0105 Naprawa chodnika. 
Lokalizacja - Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej,  
od ul. Rajskiej do ul. Mackiewicza (dojście do SP nr 55).  

33 750,00 201/205 

147. B0056 Remont chodnika w ul. Niemojewskiego. 
Lokalizacja - Chodnik północny ul. Niemojewskiego, obręb B-23 działka  
nr 809/14.  

97 200,00 196/204 

148. B0054 Oznakowanie skrzyŜowania ulic Jonschera i Niemojewskiego. 
Lokalizacja - Ul. Jonschera przy skrzyŜowaniu z ul. Niemojewskiego  
i ul. Niemojewskiego przy skrzyŜowaniu z ul. Jonschera, strona wschodnia 
skrzyŜowania. Obręb B-23 działka nr 809/14 i 809/15.  

5 450,00 189/210 

149. B0042 Drogi dla Marysina – Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Miętowej 
oraz Całej. 
Lokalizacja - Ulice: Miętowa, Cała.  

2 000 000,00 186/202 

150. B0095 Modernizacja jezdni oraz chodników na drodze dojazdowej do bloków: 
Wojska Polskiego 136/138 i Sporna 79, 79A, 81. 
Lokalizacja - Działka nr 188/52. Droga dojazdowa do bloków: Wojska 
Polskiego 136/138, Sporna 79, 79A, 81. Chodniki przy tych blokach  
oraz miejsca postojowe dla samochodów przy pergoli śmietnika.  

710 000,00 185/192 

151. B0107 Przedszkolaki marzenia mają i na nowe ogrodzenie czekają.  
Lokalizacja - Ogrodzenie jednego z budynków i jego ogrodu PM nr 48  
ul. Rojna 29.  

85 450,00 185/191 

152. B0035 „Nowoczesna edukacja” – zakup tablicy interaktywnej do PM nr 73,  
ul. Gandhiego 3. 
Lokalizacja - Budynek PM nr 73, ul. Gandhiego 3.  

11 900,00 183/199 

153. B0122 Uporządkowanie terenu zielonego (trawniki) i utwardzenie ścieŜki 
gruntowej. 
Lokalizacja - Teren zielony (trawnik) przylegający do SP nr 55  
(ul. Mackiewicza 9 ) od strony ul. Olsztyńskiej wraz z przebiegającą tamtędy  
na skos ścieŜką gruntową.  

60 250,00 182/189 

154. B0205 śarnowcowa od Nowa – przebudowa ulic śarnowcowej i Przyrodniczej 
– wygodne dojście do Parku Julianowskiego. 
Lokalizacja - Przebudowa ul. śarnowcowej i Przyrodniczej. Inwestycja 
prowadzona będzie w obrębie B – 26, na działkach: 528, 551/7, 551/6, 551/8, 
670/3, 670/5, 670/6, 670/7, 670/1, 670/8, 406/5, 509/2, 509/3, 13/9, 13/8, 13/4, 
13/10, 13/1, 12/7, 12/3, 12/9, 406/6, 406/3, 14/3, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 
14/10, 14/1. 
  

1 455 000,00 181/191 
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155. B0176 Przedszkolaki marzenia mają – na odnowione tarasy czekają. 
Lokalizacja - PM nr 48, ul. Rojna 29/31.  

79 664,00 175/182 

156. B0125 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10 – meble. 
Lokalizacja - Wymiana mebli niezbędna do wyposaŜenia Domu Dziennego 
Pobytu, ul. Wrocławska 10.  

18 700,00 168/180 

157. B0148 „Przedszkolaki marzenia mają – na piękne parkiety w salach czekają”. 
Lokalizacja - PM nr 48.  

47 652,69 168/177 

158. B0053 Remont chodnika w ul. H. Radlińskiej. 
Lokalizacja - Obręb B-23, działka nr 809/2 ul. H. Radlińskiej 2.  

37 100,00 160/167 

159. B0182 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi, chodników wewnętrznych – 
ciągów komunikacyjnych śłobka nr 14 przy ul. Pawiej 20. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 14, przy ul. Pawiej 20, obręb geodezyjny  
B-46, działka nr 183/14.  

55 000,00 158/174 

160. B0200 Wykonanie termomodernizacji budynku śłobka nr 24. 
Lokalizacja - śłobek nr 24, ul. Rydzowa 7, obręb B-41, działki nr: 2/4, 2/5, 2/6.  

260 000,00 157/169 

161. B0092 Plac zabaw dla małych dzieci.  
Lokalizacja - śłobek nr 12, ul. Gen. M. Tokarzewskiego 53.  

150 000,00 156/161 

162. B0190 Rozbiórka komórek. 
Lokalizacja - Komórki znajdują się naprzeciwko klatek wejściowych do bloku  
ul. Franciszkańska 47 i 49 w odległości 15 m.  

50 000,00 155/158 

163. B0111 Naprawa ogrodzenia wokół posesji przy ul. Rojnej 15- Dom Pomocy 
Społecznej. 
Lokalizacja - Ul. Rojna 15.  

118 000,00 153/157 

164. B0098 Wyasfaltowanie i ułoŜenie chodnika w ciągu ul. Lechickiej.  
Lokalizacja - Osiedle Kochanówka.  

3 500 000,00 149/152 

165. B0191 Kolorowa kwitnąca aleja – drzewa na ul. Stalowej. 
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Stalowej – działki nr: 425/61, 425/57, 425/59, 
425/60, 425/40, 425/42, 425/43, 425/44, 425/45, 425/46, 425/47, 425/48, 
425/49, 425/51, 425/52, 425/54, 425/53, 425/14, 425/1, 489, obręb B-23.  

43 000,00 149/150 

166. B0086 Przebudowa ul. Woskowej na odcinku 650 m pomiędzy  
ul. Wycieczkową a ul. KsiąŜka.  
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w całości w obrębie istniejącej  
ul. Woskowej zakwalifikowanej jako droga gminna, obręb B-20 i B-21.  

2 500 000,00 147/183 

167. B0175 Modernizacja chodnika łącząca ul. Sporną 83 z dojściem do Przychodni 
Zdrowia ul. Libelta, modernizacja miejsc parkingowych plac między  
ul. Sporną 83, a ul. Libelta. 
Lokalizacja - Obręb B – 50, nr działki 188/5. Infrastruktura od strony 
wschodniej – Sporna 83.  

100 000,00 142/148 

168. B0147 Wymiana starego ogrodzenia, remont dróg i chodników, wewnętrznych 
ciągów komunikacyjnych. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 24 mieści się na działce w obrębie 
geodezyjnym B-41, działki: 2/4, 2/5, 2/6 przy ul. Rydzowej 7.  

75 000,00 140/151 

169. B0167 Wymiana stolarki w wiatrołapie z likwidacją barier architektonicznych  
w zakresie dojścia do budynku Ŝłobka. 
Lokalizacja - śłobek nr 27, ul. Franciszkańska 167/171.  

72 000,00 138/139 

170. B0015 Modernizacja sieci wodociągowej. 
Lokalizacja - Osiedle Mieszkaniowe im. A. Mickiewicza „Berlinek” – obszar 
wytyczony ulicami: Kalinową, Morwową, Osinową.  

800 000,00 131/142 
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171. B0189 Budowa miejsc postojowych z płyt aŜurowych na podwórku posesji 
Boya- śeleńskiego 5 i Sucharskiego 4. 
Lokalizacja - Budowa miejsc parkingowych na części podwórka wzdłuŜ 
budynku przy ul. Boya-śeleńskiego 5 na działce nr 119/16 obręb B-50.  

104 750,00 129/138 

172. B0117 Bezpieczna droga do szkoły. 
Lokalizacja - Ul. Jaśminowa (cała).  

1 009 400,00 128/133 

173. B0087 Wykonanie docieplenia ścian i elewacji budynku – termomodernizacja 
budynku śłobka nr 18. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 18 mieści się na działce w obrębie 
geodezyjnym B-42, działka nr 14 przy al. Harcerzy Zatorowców o łącznej 
powierzchni 4195,94 m2.  

260 000,00 127/133 

174. B0159 Usuwanie zagroŜeń dla dróg i posesji od drzew w obszarze Lasu 
Łagiewnickiego. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane w obszarze Lasu Łagiewnickiego  
w sąsiedztwie ulic i posesji: Strykowska, Wycieczkowa, Okólna, trasa  
Zgierz-Stryków, Serwituty, śucza, Kasztelańska, Krasnoludków, Skrzydlata, 
Studencka.  

30 000,00 119/122 

175. B0171 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi wewnętrznej. 
Lokalizacja - śłobek nr 27, ul. Franciszkańska 167/171.  

50 000,00 119/121 

176. B0102 Multi –Senior Część 2 - rozwój multimedialny seniorów w Domu 
Dziennego Pobytu. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu „Zacisze”, ul. Organizacji WiN 37.  

12 072,00 117/126 

177. B0127 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10  
(sprzęt elektroniczny).  
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10.  

6 800,00 116/126 

178. B0033 Termomodernizacja budynku szkolnego ZSP nr 20, ul. Warecka 41. 
Lokalizacja - Ul. Warecka 41, część przemysłowa Teofilowa, róg Kaczeńcowej 
i Wareckiej.  

900 000,00 115/117 

179. B0099 Wyasfaltowanie i ułoŜenie chodnika w ciągu ul. Kompostowej.  
Lokalizacja - Osiedle Kochanówka.  

1 500 000,00 115/116 

180. B0201 Wymiana stolarki w wiatrołapie wraz z likwidacją barier 
architektonicznych w zakresie dojścia do budynku. 
Lokalizacja - śłobek nr 24, ul. Rydzowa 7, obręb B-41, działki nr: 2/4, 2/5, 2/6.  

50 000,00 95/105 

181. B0195 Urokliwe osiedle. 
Lokalizacja - Kwartał urbanistyczny między ulicami: Łagiewnicka/Spacerowa/ 
Wawelska, nr działek: 67/70, 67/40, 67/67, 67/43, 67/39, 67/69, 67/44,  
obręb B-47.  

1 000 020,00 94/94 

182. B0160 DoposaŜenie pracowni języków obcych w PG nr 7. 
Lokalizacja - Dwie sale językowe znajdujące się na terenie PG nr 7  
przy ul. Rojnej 33.  

40 000,00 90/100 

183. B0118 Modernizacja drogi gruntowej ul. Glebowa wraz z chodnikami – długość 
680 m. 
Lokalizacja - Ul. Glebowa – 680 m, obręb B-37. Ulica ma wykonany projekt 
techniczny na modernizację.  

2 950 000,00 88/90 

184. B0050 Przytulna i funkcjonalna szatnia w Domu Dziennego Pobytu  
przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.  

1 500,00 77/86 

185. B0100 Ul. Konwaliowa – wykonanie asfaltowej nawierzchni  
wraz z chodnikami i odwodnieniami. 
Lokalizacja - Ul. Konwaliowa na odcinku od ul. Stalowej do ul. śołędziowej 

1 400 000,00 68/72 
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(ok. 330 m).  

186. B0145 Remont nawierzchni chodnika i zatoczki. 
Lokalizacja - Ul. Bojowników Getta Warszawskiego 5, wokół wspólnoty 
mieszkaniowej, działki nr 395/22, 401/1 i 400/48.  

55 000,00 56/59 

187. B0067 Budowa ul. Wolińskiej o nawierzchni utwardzonej wraz z chodnikami  
i niezbędną infrastrukturą. 
Lokalizacja - Realizacja zadania na osiedlu Teofilów, ograniczonego ulicami: 
Jasne Błonia, Rojna, ZadraŜ, Szczecińska.  

1 000 000,00 54/54 

188. B0158 Budowa biegu chodnika wzdłuŜ budynku przy ul. Parcelacyjnej 9 a. 
Lokalizacja - Gruntowna przebudowa chodnika wzdłuŜ budynku przy  
ul. Parcelacyjnej 9 a, obręb B-42, działki 15/19, 15/21, 15/23, 15/24.  

31 000,00 43/44 

 
 

b) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budŜetu obywatelskiego zgłoszone  
w rejonie Górna. 

 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 
po weryf. 

Liczba głosów 
waŜnych/ 
oddanych 

1. G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie  
PG nr 41. 
Lokalizacja - Teren naleŜący do PG nr 41 przy ul. Bohdanowicza 11, działka 
nr 64 w obrębie G-10 o powierzchni 10 447 m2.  

1 234 940,00 2724/2876 

2. G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41. 
Lokalizacja - PG nr 41 w Łodzi przy ul. Bohdanowicza 11.  

274 000,00 2685/2836 

3. G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.  
Lokalizacja - Stawy Jana na osiedlu Chojny, przy ul. Rzgowskiej.  

570 000,00 2584/2644 

4. G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów  
w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Chojny", ul. Rzgowska 170.  

146 000,00 2301/2654 

5. G0028 Budowa duŜego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie 
Stawów Jana. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenach Stawów Jana 
znajdujących się w dzielnicy Górna przy ul. Rzgowskiej 247 działka 746/17 
obręb G-27.  

319 431,00 2300/2367 

6. G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa 
całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka. 
Lokalizacja - Budynek oraz otoczenie SP nr 51 przy ul. Ciołkowskiego 11a.  

1 343 000,00 2245/2383 

7. G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku czyli obszar 
zieleni miejskiej połoŜony wzdłuŜ zbiornika wodnego w dolinie rzeki 
"Olechówka" połoŜony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna 
między ulicami Młynek, a Bławatną, na końcu Śląskiej. Park jest połoŜony 
blisko osiedli takich jak: Dąbrowa, Olechów, Janów oraz Wiskitno.  

630 000,00 2175/2226 

8. G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaŜ systemu 
kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Chojny” ul. Rzgowska 170.  

164 609,95 2096/2448 

9. G0049 Zakup ksiąŜek i komputerów dla czytelników i uŜytkowników 
bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna. 

205 000,00 2068/2150 
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Lokalizacja - KsiąŜki i sprzęt komputerowy zostaną zakupione dla wszystkich 
uŜytkowników MBP Łódź-Górna ul. Paderewskiego 11a i czytelników Filii 
zlokalizowanych na terenie całej Dzielnicy Górna.  

10. G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej 
Przychodni „Odrzańska”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29.  

193 400,00 1950/2443 

11. G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Dąbrowa" ul. Alojzego Felińskiego 7  
i Tatrzańska 109 (działki G-17 nr 235 i 76/1).  

602 000,00 1948/2212 

12. G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej 
Przychodni „Odrzańska”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska" , ul. Odrzańska 29.  

49 200,00 1913/2400 

13. G0083 Termomodernizacja i wymiana instalacji elektrycznej. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29.  

1 400 000,00 1869/2347 

14. G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego 
wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29.  

120 000,00 1829/2313 

15. G0070 Bezpiecznie rowerem na Rudzką Górę i do Lasu Rudzkiego. 
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany na następujących ul: Graniczna, 
Siostrzana, Przestrzenna, Starorudzka, Karowa, śwawa, Ekonomiczna  
(na odcinku Karowa-Starorudzka), Wazów (na odcinku Przestrzenna-
Świecka), Ustronna (na odcinku Siostrzana - Cegielniana oraz Graniczna - 
granice miasta) w pasach drogowych tych ulic. Projekt obejmuje takŜe 
ustawienie stojaków rowerowych: ul. Bierna 8, na rogu ul: Starorudzkiej  
i Przewodniej, Starorudzka 66, na rogu ul. Karowej i BrydŜowej,  
Przestrzenna 52, Rzgowska 303 a, na rogu ul: Szczanieckiej i Matek Polskich - 
5 stojaków, al. Matek Polskich 45, Szczanieckiej 6.  

666 200,00 1815/1874 

16. G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez 
wykup wyposaŜenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej 
Przychodni „Dąbrowa”.  
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" 
przy ul. Felińskiego 7w drugiej lokalizacji - w budynku przy ul. Tatrzańskiej 
109.Działki o nr 235 w obrębie G-17 i nr 76/1 w obrębie G-17.  

97 000,00 1767/2030 

17. G0097 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Mistrzostwa 
Sportowego Gimnazjum i LO Marcina Gortata.  
Lokalizacja - Ul. Kadłubka 33 na działce G17 215/12.  

843 500,00 1734/2305 

18. G0066 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez 
wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskiej Przychodni 
„Dąbrowa”. 
Lokalizacja - Działka nr 76/1 w obrębie G-17 . Projekt będzie realizowany  
w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" przy ul. Felińskiego 7w drugiej lokalizacji 
- w budynku przy ul. Tatrzańskiej 109.  

303 000,00 1720/1982 

19. G0063 Rower miejski - kierunek południe. 
Lokalizacja - Sugerowane lokalizacja stacji: 1) DH "Pionier";  
2) ul. Felińskiego (Anczyca); 3) ul. Kossaka; 4) ul. Tatrzańska (Zbaraska) - 
Park Podolski; 5) Kurczaki - krańcówka tramwajowa; 6) ul. Powszechna;  
7) Kurczaki - cmentarz; 8) ulica StraŜacka (Tuszyńska); 9) Stawy Jana  
(str. płn.); 10) Park na Młynku - krańcówka autobusowa.  

700 000,00 1686/1730 

20. G0086 Rozkwit Parku im. 1 Maja – terenu wokół Stawów Stefańskiego. 
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na terenie Parku  
im. 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną  
i Głębinową.  

1 495 000,00 1569/1615 
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21. G0045 AranŜacja parkowego otoczenia SP nr 138 dla potrzeb środowiska 
lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. 
Lokalizacja - Ul. św. Franciszka z AsyŜu 53. Zadrzewiony teren między  
ul. św. Franciszka z AsyŜu, a budynkiem szkoły i tereny po obu stronach 
budynku szkoły.  

1 060 243,41 1444/1559 

22. G0060 „Park na Górnej” – trasy dla biegaczy i rolek, boiska, wyjątkowy plac 
zabaw i duŜo zieleni. 
Lokalizacja - Obszar pomiędzy ul: Stanisławy Leszczyńskiej, Cegielnianą  
i Ustronną. Obejmujący działki: G-44 542/10,543/1, 215/1, 544/1, 215/2, 
545/1, 542/7, 213/6, 213/7, 211/4, 211/5, 212/18, 542/6, 217/7 G-43 427/62, 
427/63. Jest to teren o wielkości ok. 110 x 250 m , powierzchnia ok 27 200 m2.  

2 618 000,00 1429/1473 

23. G0105 „Bądź wraŜliwym Łodziakiem – podziel się oknem z dzieckiem” – 
termomodernizacja Schroniska dla Kobiet i Dzieci. 
Lokalizacja - Schronisko dla Kobiet i Dzieci przy ul. Kwietniowej 2/4.  

231 800,00 1331/1364 

24. G0055 Sygnalizacja świetlna z sekundnikiem - Górna. 
Lokalizacja - SkrzyŜowania Rzgowska/Kurczaki, Rzgowska/Kolumny, 
Kurczaki/Sternfelda.  

560 000,00 1305/1330 

25. G0003 Budowa boiska sportowego do koszykówki i piłki noŜnej na terenie 
ogrodu PM nr 89. 
Lokalizacja - PM nr 89 ul. Ciołkowskiego 7a.  

69 000,00 1168/1239 

26. G0020 Przebudowa ul. Gojawiczyńskiej pomiędzy Felińskiego a Śląską – 
utworzenie parkingu, ścieŜki rowerowej, zmiana połoŜenia chodnika. 
Lokalizacja - Parking i ścieŜka rowerowa miałaby być zlokalizowane wzdłuŜ 
ul. Gojawiczyńskiej, pomiędzy ul. Felińskiego a ul. Śląską, działki  
o numerach: G17-159/5, G17-201/103. Za wyjątkiem terenu znajdującego się 
pomiędzy PM nr 17 (ul. Kadłubka 38), a sklepem Biedronka  
(ul. Gojawiczyńskiej 20), który według innego projektu BudŜetu 
Obywatelskiego został zagospodarowany na plac zabaw, mini siłownię i część 
dla seniorów.  

1 431 500,00 1163/1204 

27. G0017 Wykonanie parku - skweru w okolicy osiedla Matki Polki przy Trasie 
Górna. 
Lokalizacja - Park naleŜy zlokalizować na obszarze ponad 1 ha pomiędzy 
nową krańcówką autobusową a Trasą Górna oraz między ul. Rzgowską  
a blokami osiedla Matki Polki.  

440 250,00 1155/1185 

28. G0012 Budowa boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego przy SP nr 113,  
ul. Unicka 6. 
Lokalizacja - Planowana lokalizacja to teren SP nr 113, ul. Unicka 6  
(obręb G-12 nr działki: 317/1).  

426 400,00 1139/1331 

29. G0023 Budowa wielopokoleniowego kompleksu rekreacyjno-
wypoczynkowego „Goja-Park” przy ul. Gojawiczyńskiej (plac zabaw, 
siłownia, strefa rodzinnej rekreacji). 
Lokalizacja - Jest to teren zlokalizowany przy ul. Gojawiczyńskiej pomiędzy 
blokami 326 (ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul. Makuszyńskiego 7)  
oraz przedszkolem miejskim nr 117 (ul. Kadłubka 38). Działki nr 201/72, 
201/103 obręb G17.  

660 000,00 1138/1186 

30. G0010 Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie SP nr 83 
przy ul. Podmiejskiej 21. 
Lokalizacja - Teren boiska szkolnego dla SP nr 83 oraz VI LO przy  
ul. Podmiejskiej 21.  

979 450,00 1068/1259 

31. G0013 Renowacja boiska piłkarskiego „Sielanka”. 
Lokalizacja - Park Sielanka obecne boisko. Pomiędzy ulicami Cieszkowskiego, 
a Pabianicką. Nr działki: G10 - 120/33 nr działki GUS: 106103_9.0010.120/33.  

324 000,00 1047/1070 
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32. G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”.  
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w plenerze, na terenach zielonych 
typu parki miejskie, skwery, czy tereny MOSiR.  

46 200,00 1027/1100 

33. G0092 Modernizacja ogrodzenia wokół terenu i budynków SP nr 162,  
ul. Powszechna 15. 
Lokalizacja - SP nr 162, ul. Powszechna 15. Kwadrat ul: Powszechna-
Wdzięczna-Strzelecka-Socjalna.  

208 000,00 1001/1151 

34. G0007 Remont budynku PM nr 102 i ogrodzenia terenu wokół budynku.  
Lokalizacja - Budynek i teren ogrodu PM nr 102 przy ul. Kołowej 31.  

114 800,00 986/1117 

35. G0039 Rewitalizacja Parku im. J. Dąbrowskiego połączona z modernizacją 
otoczenia PM nr 38. 
Lokalizacja - Park Miejski im. J. Dąbrowskiego, otoczenie PM nr 38,  
ul. Jachowicza 1. Obszar działek 21/1, 21/3, 21/4, 22/19, 22/24, 22/27, 22/26, 
22/25, 22/31, 22/30, 22/28, 22/32, 22/33, 22/2.  

1 053 000,00 957/981 

36. G0079 Winda dla uczniów niepełnosprawnych z SP nr 162, uczęszczających 
do budynku przy ul. Strzeleckiej 5. 
Lokalizacja - SP nr 162 przy ul. Strzeleckiej 5.  

75 000,00 956/1051 

37. G0113 Świetlica szkolna na miarę XXI wieku – rozbudowa i modernizacja 
świetlicy SP nr 64. 
Lokalizacja - Teren SP nr 64 ul. Anczyca 6.  

973 000,00 942/995 

38. G0133 Modernizacja Parku na Młynku. 
Lokalizacja - Park miejski na skraju osiedla domków jednorodzinnych  
w pobliŜu ul. Śląskiej, Młynek, Wełnianej, Startowej, Szybowej. Działki Nr: 
G19-48/10,48/15, 48/16, G-19/103.  

787 500,00 937/960 

39. G0021 Przyjazna przestrzeń wzdłuŜ ul. Gojawiczyńskiej, pomiędzy  
ul. Felińskiego a ul. Śląską – skwer. 
Lokalizacja - Skwer miałby być zlokalizowany wzdłuŜ ul. Gojawiczyńskiej, 
pomiędzy ul. Felińskiego a ul. Śląską, działki o numerach: G17-201/106,  
G17- 201/102, G17-201/72, G17-201/83.  

192 000,00 861/896 

40. G0058 Wykonanie placu zabaw, remont elewacji, tarasu i ogrodzenia PM  
nr 36 Integracyjnego. 
Lokalizacja - PM nr 36 Integracyjne przy ul. Ceramicznej 7/9.  

372 000,00 803/925 

41. G0038 Siłownia zewnętrzna w Parku na Młynku. 
Lokalizacja - W Parku na Młynku vis a vis funkcjonującego placu zabaw  
dla dzieci, na łące obok zjeŜdzalni i funkcjonującej huśtawki (obręb G-19 
działka 48/15).  

45 000,00 769/786 

42. G0078 Zagospodarowanie terenów wzdłuŜ rzeki Jasień pomiędzy  
al. Politechniki i ul. Piękną. 
Lokalizacja - Zdegradowany teren po obu stronach rzeki Jasień. Na odcinku 
pomiędzy al. Politechniki i ul. Piękną.  

442 500,00 768/788 

43. G0127 Chodnik w ul. Kolumny na osiedlu Wiskitno od nr 393 do 584. 
Lokalizacja - Chodnik w ul. Kolumny na osiedlu Wiskitno od nr 393 do 584.  

1 600 000,00 763/790 

44. G0001 „Skwer Sóweczki w 100 letnim lesie przy ul. Leszczyńskiej  
i Szczanieckiej”. 
Lokalizacja - 3 działki ewidencyjne: dwie zadrzewione o numerach G44-288 
(0,7 ha) i G44-557 (0,08 ha) – które mają utworzyć skwer Sóweczki oraz jedną 
w pasie drogowym , o numerze G44-556/3 (0,15 ha).  

595 800,00 759/784 

45. G0103 Rewitalizacja Skweru im. H. Dubaniewicza – Etap I. 
Lokalizacja - Skwer im. H. Dubaniewicza ; obręb G-12 działki 503/1, 503/22, 
503/24, 503/26, 503/33, 503/36, 503/41, 503/42, 503/43, 503/48, 503/49, 

725 000,00 756/793 
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503/50, 503/52,503/55, 503/58, 504/1, 504/2, 505/24.  

46. G0134 Termomodernizacja remizy OSP GRS Łódź-Jędrzejów wraz  
z wymianą dachu, bram garaŜowych oraz utwardzeniem placu manewrowego. 
Lokalizacja - Budynek oraz plac manewrowy OSP Grupy Ratownictwa 
Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów znajdujący się przy ul. Tomaszowskiej 85.  

354 870,00 755/792 

47. G0135 „Siłownia stacjonarna w Parku Sielanka miejscem odpoczynku  
i aktywnej rekreacji dla osób w kaŜdym wieku”. 
Lokalizacja - Osiedle Nowe Rokicie, Park Sielanka - obręb 120/33 G-10.  

66 695,56 748/764 

48. G0046 CHODNIKI CIOŁKOWSKIEGO. 
Lokalizacja - Ul. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Paderewskiego  
do ul. Strycharskiej wraz z częścią chodnika między posesją nr 3 przy  
ul. Ciołkowskiego, a pawilonem handlowym Kapelusz Pana Anatola. 
Fragmenty, na których do tej pory nie wykonane zostały Ŝadne prace związane 
z chodnikami.  

512 500,00 727/746 

49. G0006 Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej SP nr 7  
przy ul. Wiosennej 1 i poprawa bezpieczeństwa jej uŜytkowników. 
Lokalizacja - Boiska szkolne i tereny zielone o powierzchni około 6000 m2 
naleŜące do SP nr 7 znajdującej się na terenie osiedla Piastów Kurak, 
graniczące od południa z nowo wybudowana trasa Górna.  

245 000,00 717/745 

50. G0071 Mały Kompleks Lekkoatletyczny. 
Lokalizacja - Teren PG nr 43 i SP nr 162 od strony ulicy Socjalnej, nr działek 
259/3, 260, 261, 262, 263, 264.  

361 000,00 707/798 

51. G0073 Modernizacja placu zabaw w Parku im. T. Rejtana. 
Lokalizacja - Park im. T. Rejtana.  

227 000,00 697/713 

52. G0123 Bezpieczna i estetyczna szkoła – PG nr 38, przy ul. St. Dubois 7/9. 
Lokalizacja - Teren PG nr 38 przy ul. St. Dubois 7/9, obręb G-23 - 456/13.  

59 784,01 680/811 

53. G0044 Modernizacja bazy lokalowej SP nr 143, ul. Kuźnicka 12. 
Lokalizacja - SP nr 143, ul. Kuźnicka 12. 

910 000,00 648//727 

54. G0069 Górna jeździ na biegówkach – stworzenie Dzielnicowego Centrum 
Narciarstwa Biegowego. 
Lokalizacja - Siedzibą Dzielnicowego Centrum Narciarstwa Biegowego byłby 
obiekt sportowy MOSiR przy ul. Rzgowskiej 247. Obszarem działania byłby 
teren wokół Stawów Jana.  

51 500,00 645/663 

55. G0022 Zakup i montaŜ lustra drogowego na skrzyŜowaniu  
ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej. 
Lokalizacja - Lustro drogowe zamontowane by było na skrzyŜowaniu  
ul. Gojawiczyńskiej na wyspie dzielącej. Działka nr 1/75 obręb G-17.  

2 000,00 610/638 

56. G0011 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 189 przy  
ul. Kossaka 19. 
Lokalizacja - Teren SP nr 189, ul. Kossaka 19 na osiedlu Dąbrowa. Nr działki 
G-6 29/22.  

870 000,00 600/620 

57. G0027 Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na przejściach dla pieszych 
wzdłuŜ ul. Kurczaki na Chojnach. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenie Chojen na ul. Kurczaki - 
działka 463/72 obręb G-28 w okolicy przejścia dla pieszych w lokalizacjach 
Kurczaki/Skupiona, Kurczaki/Socjalna, Kurczaki/Serdeczna, Kurczaki/ 
Wdzięczna. Są to przejścia, z których codziennie korzystają mieszkańcy 
osiedla, a takŜe dzieci uczęszczające do okolicznych szkół i przedszkoli.  

50 000,00 600/619 

58. G0036 „Stacja kosmiczna” Park rekreacyjno-sportowy. 
Lokalizacja - Teren SP nr 162 ul. Powszechna 15 (plac od strony ul. Socjalnej).  

547 310,71 576/594 
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59. G0008 Przebudowa placu przed wejściem do SP nr 7. 
Lokalizacja - Tereny zielone o powierzchni około 1200 m2 u zbiegu ulic 
Wiosenna i Zaolziańska wraz z wejściem do SP nr 7. 

68 000,00 569/594 

60. G0075 Dwa boiska do siatkówki plaŜowej. 
Lokalizacja - Boiska powstałyby na terenie niezagospodarowanym przy  
PG nr 43 i SP nr 162 na rogu ul. Wdzięcznej i Strzeleckiej, nr działek 274  
i 271/1.  

126 000,00 562/639 

61. G0085 DoposaŜenie specjalistycznej sali w sprzęt rehabilitacyjny. 
Lokalizacja - Teren PG nr 43 przy ul. Powszechnej 15.  

5 300,00 562/645 

62. G0034 Utworzenie skweru. 
Lokalizacja - ul.Karpacka/ul.Kosmonautów.  

65 000,00 537/548 

63. G0141 Zakup specjalistycznego materaca do skoku wzwyŜ dla PG nr 43,  
ul. Powszechna 15. 
Lokalizacja - PG nr 43, ul. Powszechna 15 - sala gimnastyczna.  

4 400,00 534/615 

64. G0057 Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa chodników oraz dróg 
dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu. 
Lokalizacja - Chodnik wokół budynku SP nr 162 przy ul. Strzeleckiej 15.  

95 000,00 525/599 

65. G0037 Utworzenie zieleńca w otoczeniu budynków mieszkalnych przy  
ul. Skrzywana i ul. Energetyków. 
Lokalizacja - Posesje: ul. Skrzywana 18 i 20, ul. Energetyków 2 - działka  
nr G2-37/59 (teren ograniczony budynkami mieszkalnymi).  

205 000,00 524/546 

66. G0102 Zakup zestawu ratowniczego LUKAS wraz z kamerą termowizyjną  
dla OSP Łódź - Wiskitno. 
Lokalizacja - Siedziba OSP ul. Kolumny 312 działka 23/4.  

80 000,00 524/543 

67. G0106 Budowa boiska wielofunkcyjnego i do piłki plaŜowej przy XX LO. 
Lokalizacja - Ul. Obywatelska 57 - teren XX LO od strony ul. Pięknej.  

860 000,00 499/514 

68. G0074 Modernizacja boiska do piłki noŜnej i koszykówki w Parku  
im. Rejtana. 
Lokalizacja - Park im. Rejtana; obszar - od ul. Obywatelskiej, Pięknej, Rejtana, 
Felsztyńskiego i al. Politechniki, tj. około 5000 mieszkańców.  

281 000,00 493/504 

69. G0031 Bezpieczne przejście dla pieszych ul. Bednarska. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na północnej części ul. Bednarskiej 
od ul. Unickiej do Dygasińskiego - działka 258/9 obręb G-3.  

7 000,00 485/521 

70. G0042 UŚMIECHNIĘTY PRZEDSZKOLAK – budowa bezpiecznego placu 
zabaw, renowacja miasteczka ruchu przy PM nr 200. 
Lokalizacja - Projekt dotyczy terenu PM nr 200 przy ul. Zamkniętej 1, na który 
składają się działki nr G28-596, G28-597, G28-598/1.  

455 500,00 482/502 

71. G0051 „Naprawa tarasów oraz doposaŜenie ogrodu i sal PM nr 7,  
ul. Smocza 4”. 
Lokalizacja - PM nr 7 mieści się w budynku wolnostojącym przy  
ul. Smoczej 4.  

98 000,00 481/533 

72. G0107 Budowa ogólnodostępnego parku rekreacyjno-sportowego dla 
dorosłych, dzieci i młodzieŜy na terenach ZSO nr 5 , ul. Królewska 13/15. 
Lokalizacja - Ul. Królewska 13/15 ZSO nr 5 Obszar G27 działki nr 537/12, 
537/13, 537/14, 537/15, 535, 540, 514/3, 514/7  

658 300,00 475/490 

73. G0029 Bezpieczne przejście na drodze do szkoły ul. Socjalna – SP nr 162. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na skrzyŜowaniu ulic: 
Socjalnej/Powszechnej dz. 225/143 G-29 oraz Socjalnej/Strzeleckiej  
dz. 524/39 G-29.  

60 000,00 454/491 
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74. G0115 Próg zwalniający na ul. Strycharskiej przy ul. Smoczej. 
Lokalizacja - ul. Strycharska przy ul. Smoczej i Parafii św. Łukasza.  

6 000,00 430/455 

75. G0116 Budowa parkingu samochodowego - Rzgowska, Łukasińskiego. 
Lokalizacja - Parking wzdłuŜ ul. Łukasińskiego od ul. Rzgowskiej do wjazdu 
na teren posesji nr 4 oraz przed dawną restauracją Lajkonik na ul. Rzgowskiej 
50a ( Działki G-14-45/11, G14-16/6 i G14-17).  

190 000,00 405/416 

76. G0089 Zagospodarowanie ogrodu PM nr 159. 
Lokalizacja - Teren ogrodu PM nr 159, ul. Łączna 53.  

119 000,00 404/426 

77. G0068 Siłownia na wolnym powietrzu. 
Lokalizacja - Rudzka Góra działka nr 355/2 okolice ul. Foremnej od strony  
ul. Starorudzkiej.  

92 000,00 398/422 

78. G0112 Remont nawierzchni drogi na ul. Łukowej na odcinku  
od ul. Opiekuńcza do ul. Pabianickiej. 
Lokalizacja - Odcinek drogi ul. Łukowej od ul. Opiekuńczej  
do ul. Pabianickiej.  

500 000,00 388/392 

79. G0025 „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego wraz z wyposaŜeniem 
siłowni i ogrodzeniem terenu”. 
Lokalizacja - Teren zielony znajdujący się przy ZSP nr 2 , ul. Astronautów 19 
oraz budynek ZSP nr 2, ul. Astronautów 19 /dot. wyposaŜenia siłowni/.  

1 010 000,00 371/404 

80. G0140 Sygnalizacja „na Ŝądanie” ul. św. Rafała Kalinowskiego przy  
ul. Gościniec (przy SP nr 130).  
Lokalizacja - ul. św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1.  

500 000,00 366/379 

81. G0104 Utworzenie miejsc postojowych wzdłuŜ ul. Łukasińskiego 4 na odcinku 
pomiędzy ul: Słowackiego i Kasową. 
Lokalizacja - Obręb geodezyjny G-14, działki nr 45/6,, 45/7, 45/2,45/1 przy  
ul. Łukasińskiego 4 na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Kasowej po stronie 
WM "Arboretum".  

190 000,00 350/362 

82. G0093 Modernizacja istniejących miejsc postojowych wzdłuŜ ul. Pięknej  
od ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki wraz z rekultywacją terenów 
zielonych. 
Lokalizacja - Miejsca postojowe dla samochodów osobowych istniejące 
wzdłuŜ ul. Pięknej na odcinku od ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki. Teren 
zielony bezpośrednio przyległy do miejsc postojowych. 

446 000,00 336/344 

83. G0084 Centrum rekreacyjno - sportowe Bez Barier.  
Lokalizacja - Teren szkolnego boiska przy SP nr 109 ,ul. Pryncypalna 74  
dz. nr 189/46 i 342/1 obręb G-26.  

342 000,00 335/343 

84. G0064 Rewitalizacja drzewostanu – aleja dębów czerwonych wzdłuŜ  
300-metrowej ulicy Dębowej. 
Lokalizacja - Ul. Dębowa na odcinku pomiędzy ul: Przybyszewskiego  
a Senatorską.  

32 000,00 334/338 

85. G0121 Street Workout Park, pełen zestaw treningowy. 
Lokalizacja - Park "Borek Lissnera" przy ul. Karpackiej i Chocimskiej. 
Działka nr G-11- 237/11.  

32 500,00 326/329 

86. G0032 Bezpieczna droga do szkoły – SP nr 162.  
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane po wschodniej części ul. Socjalnej 
od ul. Powszechnej do Strzeleckiej - działka 225/143 i 524/39 obręb G 29.  

26 000,00 325/364 

87. G0095 Zadaszenie boiska typu Orlik ze sztuczną trawą przy ul. Pryncypalnej. 
Lokalizacja - Działka na której znajduje się Orlik przy SP nr 109 przy  
ul. Pryncypalnej 74 (Nr działki G-26 342/1).  
 

484 000,00 324/336 
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88. G0015 Remont łazienki dla dzieci i pomieszczeń przyległych w śłobku nr 19. 
Lokalizacja - śłobek nr 19 ul. Tatrzańska 118.  

35 000,00 323/333 

89. G0002 Szkoła moich marzeń – remont SP nr 10. 
Lokalizacja - SP nr 10 przy ul. Przybyszewskiego 15/21 (nr działki G3-94/5).  

638 384,00 297/305 

90. G0016 Remont kuchni ogólnej w śłobku nr 19. 
Lokalizacja - śłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118.  

77 000,00 295/304 

91. G0120 Przebudowa placu zabaw w ogrodzie przy PM nr 106. 
Lokalizacja - Teren PM nr 106 , ul. Astronautów 17.  

226 600,00 273/340 

92. G0125 Ogólnodostępny plac zabaw oraz naprawa istniejącej zabudowy 
rekreacyjno-sportowej przy SP nr 190. 
Lokalizacja - Niezagospodarowany teren przy SP nr 190 ul. Malczewskiego 
37/47 oraz teren wokół boiska typu "Orlik".  

501 610,00 269/279 

93. G0026 Podniesienie bezpieczeństwa przed szkołami i przedszkolami na 
Chojnach – stojaki rowerowe. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenach działek znajdujących się 
przy placówkach oświatowych: śłobek nr 3 ul. Warneńczyka 5/17 (działka 
643/65 obręb G-28), PM nr 20 ul. S. Leszczyńskiej 2 (działka 211/12 obręb  
G-44), PM nr 66 (działka 1033/21 obręb G-26), PM nr 192 ul. Mieszczańska 
15 (działka 138/71 obręb G-29),PM nr 200 ul. Zamknięta 1 (działka 597 obręb  
G-28) oraz SP nr 109 ul. Pryncypalna 74 (działka 324/1 obręb G-26),  
SP nr 110 ul. Zamknięta 3 (działka 582 obręb G-28).  

5 700,00 251/257 

94. G0009 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych 
– ciągów komunikacyjnych przy śłobku nr 17. 
Lokalizacja - Teren śłobka nr 17 przy ul. Siarczanej 11, obszar działek  
Nr 96/25; 96/26; 99/6; 99/7; 99/8; 99/9; 99/10; 99/11; 99/12; 99/14.  

55 000,00 239/255 

95. G0043 Wymiana ogrodzenia terenu PM nr 233 wraz z bramą wjazdową  
i furtką. 
Lokalizacja - Teren PM nr 233, ul. Kolumny 301, nr działki 93/2,  
obręb G-55.  

54 783,00 235/241 

96. G0110 Kawiarenka internetowa dla mieszkańców 5 DPS i społeczności 
lokalnej.  
Lokalizacja - 5 DPS, ul. Podgórna 2/14.  

27 293,70 235/242 

97. G0126 Budowa sali gimnastycznej przy SP 130  – projekt architektoniczno- 
budowlany obiektu. 
Lokalizacja - Teren SP nr 130, ul. Gościniec 1.  

63 000,00 234/244 

98. G0062 Remont tarasu, zagospodarowanie ogrodu, remont pomieszczeń, zakup 
mebli dla PM nr 72. 
Lokalizacja - Budynek i teren ogrodu PM nr 72, ul. Unicka 4.  

187 000,00 222/241 

99. G0056 Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa chodników oraz dróg 
dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu.  
Lokalizacja - Teren wokół 3 bloków mieszkalnych w kwartale ul: Senatorska, 
Łęczycka, Milionowa.  

320 000,00 220/233 

100. G0076 Wykonanie termomodernizacji budynku śłobka nr 13. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 13, obręb G-10 nr działki 24 przy  
ul. Rogozińskiego 2.  

250 000,00 203/209 

101. G0090 Zagospodarowanie przestrzeni wokół PM nr 40 , ul. Uroczysko 17:  
A. Wybudowanie placu zabaw dla dzieci. B. Poprawienie zieleni, zasadzenie 
drzew. C. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Przystań, która 
jest drogą dojazdową do przedszkola. 
Lokalizacja - Zadanie zostanie zrealizowane na ul. Przystań oraz Uroczysko.  

230 000,00 203/236 
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102. G0014 Wymiana starego ogrodzenia Ŝłobka na nowe. 
Lokalizacja - Ogrodzenie przy śłobku nr 19, mieszczącego się przy  
ul. Tatrzańskiej 118.  

66 000,00 198/205 

103. G0024 Ogród PM nr 118 – miejscem bezpiecznym, przyjaznym, inspirującym 
dla mieszkańców osiedla „Dąbrowa”. 
Lokalizacja - Realizowane zadanie ma być w ogrodzie PM nr 118,  
ul. Zapolskiej 54. Ogród jest zlokalizowany na działce nr ewidencyjny 273/4,  
o powierzchni 3 258 m2 w obrębie G-17. Działka jest własnością Gminy  
Łódź.  

161 200,00 197/201 

104. G0018 Wymiana stolarki wiatrołapu i likwidacja barier architektonicznych  
w śłobku nr 25 , ul. Odyńca 35 Łódź-Górna. 
Lokalizacja - śłobek nr 25 ul. Odyńca 35 Łódź-Górna Działka 81 Obręb G-16.  

50 000,00 196/209 

105. G0004 Łaskowice – Budowa boiska wielofunkcyjnego, kortu tenisowego  
oraz doposaŜenie siłowni w Parku Osiedlowym nad Nerem. 
Lokalizacja - Łaskowice 183, obręb G-53, działka 24/1 i 27/12.  

674 423,60 187/195 

106. G0091 Objęcie monitoringiem miejskim skrzyŜowania ulic Chocianowickiej  
i Pabianickiej. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Chocianowickiej i Pabianickiej.  

50 000,00 180/197 

107. G0128 Lokalne Centrum Kulturalne na Wiskitnie. 
Lokalizacja - Budynek po Ośrodku Zdrowia na Wiskitnie ul. Kolumny 341.  

77 000,00 162/170 

108. G0052 Remont drogi dojazdowej do PM nr 233. 
Lokalizacja - Teren PM nr 233, ul. Kolumny 301, nr działki 93/2, obręb G-55.  

86 620,00 160/166 

109. G0098 Uzupełnienie oświetlenia ul. Paprociowej na odcinku od ul. Bronisin  
do pierwszego czynnego słupa oświetleniowego. 
Lokalizacja - Osiedle Wiskitno, ul. Paprociowa.  

95 000,00 157/160 

110. G0138 Budowa ul. Gościniec poprzez ułoŜenie nawierzchni z płyt Jumbo  
(75 x 100 x 12) na odcinku od ul. Mozaikowej do nr 236 (800 metrów).  
Lokalizacja - ul. Gościniec na odcinku od mostu na rzece Ner (przy 
skrzyŜowaniu z ul. Mozaikową) - najbliŜsza posesja nr 199 do posesji 236.  

899 000,00 153/157 

111. G0035 Remont chodnika wzdłuŜ bloku nr 110 przy al. Śmigłego Rydza 84  
od strony wewnętrznej wraz z budową łącznika do ul. WyŜszej. 
Lokalizacja - Al. Śmigłego Rydza 84 od strony wejść do klatek, łącznik 
pomiędzy al. Śmigłego Rydza 84 a ul. WyŜszą (skrzyŜowanie z ul. Rydla).  

48 000,00 143/154 

112. G0118 Ekrany akustyczne wzdłuŜ al. Śmigłego Rydza na wysokości 5 DPS  
na długości 220 m.  
Lokalizacja - Al. Śmigłego Rydza na wysokości 5 DPS.  

1 630 000,00 139/146 

113. G0136 Anczyca - Felińskiego. AŜurowy Parking" Stworzenie miejsc 
parkingowych z płyt aŜurowych, montaŜ stojaków rowerowych i remont 
chodnika. 
Lokalizacja - Odcinek zniszczonej zieleni oraz zniszczonego chodnika 
przylegających do bloków przy ul. Felińskiego 6 i 8 od strony uliczki 
prowadzącej do zadaszonych garaŜy. G-17 działka 179/8.  

250 000,00 139/139 

114. G0048 Organizacja placu zabaw dla małych dzieci. Remont chodnika 
wewnętrznego. 
Lokalizacja - śłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17.  

190 000,00 138/143 

115. G0119 Sprawy gminnych dróg , ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego – wymiana ciągów komunikacyjnych przy SP nr 130. 
Lokalizacja - SP nr 130, ul. Gościniec 1.  

84 000,00 123/127 

116. G0109 Obiekt widowiskowy i zadaszenie nad sceną. 
Lokalizacja - Teren 5 DPS ul. Podgórna 2/14 (nr działki 314/19 Obręb G-05).  

223 580,00 104/110 
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117. G0050 Remont drogi dojazdowej do budynku Ŝłobka wraz z chodnikami, 
wymiana bramy i furtki. 
Lokalizacja - Teren MZś nr 8 ul. Starorudzka 5/7.  

110 000,00 93/98 

118. G0088 Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni ul. Pańskiej. 
Lokalizacja - Ul. Pańska na odcinku od ul. Ekonomicznej do ul. Piwowarskiej.  

1 400 000,00 84/87 

119. G0129 Remont pomieszczenia w SP nr 130. 
Lokalizacja - SP 130, ul. Gościniec 1.  

21 200,00 80/87 

120. G0117 Wymiana 100 letniej przerdzewiałej bramy w kamienicy  
przy ul. Wójtowskiej 11. 
Lokalizacja - Brama wjazdowa w kamienicy przy ul. Wójtowskiej 11.  

9 300,00 32/35 

 
 
 

c) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budŜetu obywatelskiego zgłoszone  
w rejonie Polesie. 

 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba głosów 

waŜnych/ 
oddanych 

1. P0100 DoposaŜenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny 
pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie. 
Lokalizacja - Przychodnie ZOZ Łódź-Polesie "Zdrowe Polesie".  

110 400,00 3853/4306 

2. P0099 WdroŜenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-
Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów. 
Lokalizacja - Administracja ZOZ Łódź-Polesie oraz przychodnie  
w 11 lokalizacjach.  

570 000,00 3754/4185 

3. P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i p romocji 
zdrowia. 
Lokalizacja - ZOZ Łódź-Polesie Przychodnia nr 39, ul. Maratońska 71. 

76 400,00 3377/3784 

4. P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową. 
Lokalizacja - SP nr 26, ul. Pogonowskiego 27/29.  

681 000,00 3068/3963 

5. P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki. 
Lokalizacja - Ośrodek 3 piętra - podwórko oraz kamienica przy ul. 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich 71 (działka nr 9/1).  

250 000,00 2967/3182 

6. P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – 
umoŜliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług 
rozliczanych godzinowo. 
Lokalizacja - Osiedle Polesie.  

85 000,00 2965/3182 

7. P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana 
Karskiego. 
Lokalizacja - Działki P-9 24/14, 25/3 pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Karskiego. 

2 325 000,00 2477/2871 

8. P0040 BliŜej świata, bliŜej materii - pracownie przyrodnicze na miarę  
XXI w.  
Lokalizacja - PG nr 21, ul. Balonowa 1.  

168 900,00 1989/2294 

9. P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych 
wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum. 
Lokalizacja - PG nr 21 , ul. Balonowa 1.  

103 800,00 1860/2153 
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10. P0110 Budowa boiska do gry w piłkę noŜną na terenie ul. Minerskiej. 
Lokalizacja - Ul. Minerska, działka nr 315/2, obręb P-19.  

2 041 350,00 1732/2254 

11. P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci – ul. Legionów 39. 
Lokalizacja – Ul. Legionów 39 działki P9-69 P9-104.  

400 000,00 1543/1905 

12. P0130 Zakup ksiąŜek i komputerów dla uŜytkowników bibliotek 
publicznych w dzielnicy Polesie. 
Lokalizacja - 18 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie Polesia.  

168 000,00 1517/1642 

13. P0032 Budowa chodnika, ścieŜki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia 
dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuŜ ul. Armii Krajowej. 
Lokalizacja – Ul. Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Balonowej.  

600 000,00 1487/1524 

14. P0010 Dobre boisko to dla nas wszystko - przebudowa boisk sportowych  
przy SP nr 91. 
Lokalizacja - SP nr 91, ul. Kasprzaka 45, obręb P-09, działki: 262/1, 262/5, 
262/6, 262/7, 262/8,262/9, 262/10,262/11.  

1 093 000,00 1454/1712 

15. P0095 Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej wzdłuŜ północnej nitki  
ul. Maratońskiej ( między ul. Popiełuszki a ul. Armii Krajowej).  
Lokalizacja - Północna nitka ul. Maratońskiej na odcinku pomiędzy  
ul. Popiełuszki a ul. Armii Krajowej.  

1 987 000,00 1421/1464 

16. P0026 Przyszkolne boisko do piłki noŜnej z siedziskami dla kibiców  
oraz bieŜnia lekkoatletyczna ze skocznią. 
Lokalizacja - PG nr 26, al.1 Maja 89, działka nr 159/9, obręb P-9.  

1 590 000,00 1382/1706 

17. P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci  
i młodzieŜy dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. 
Lokalizacja - Świetlice środowiskowe, szkoły, parki, skwery na terenie Polesia.  

178 000,00 1376/1693 

18. P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym 
Lublinek. 
Lokalizacja - Obszar południowej części lasu Lublinek sąsiadującej z portem 
lotniczym im. Władysława Reymonta.  

15 000,00 1340/1374 

19. P0049 Remont ul. Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Maratońskiej. 
Lokalizacja – Ul. Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Maratońskiej.  

2 988 900,00 1338/1385 

20. P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini. 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuŜ ul. Konstantynowskiej.  

84 000,00 1336/1381 

21. P0076 ŚcieŜka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.  
Lokalizacja - Obszar kompleksu leśnego oraz Parku Leśnego Lublinek.  

75 000,00 1283/1319 

22. P0046 Rolkami w Parku im. J. Piłsudskiego. 
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego, al. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, 
główna alejka południowej części parku pomiędzy Aquaparkiem Fala  
a ul. Krzemieniecką.  

2 620 000,00 1244/1293 

23. P0061 Nasze marzenie to ogrodzenie - przebudowa i modernizacja ogrodzenia 
terenu SP nr 91. 
Lokalizacja - SP nr 91, ul. Kasprzaka 45.  

120 000,00 1219/1459 

24. P0013 Remont ulicy Wileńskiej na odcinku od al. Bandurskiego  
do ul. Retkińskiej. 
Lokalizacja - Ul. Wileńska na odcinku od al..Bandurskiego do ul. Retkińskiej 
wraz z przyległymi chodnikami - działka 71/38 w obrębie P-25, działki 1/2, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/7 w obrębie P-26, działki: 51/7, 51/18, 51/19, 330/25 w obrębie 
P-27.  

1 300 000,00 1181/1225 
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25. P0011 "Pora na …rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy  SP Nr 91. 
Lokalizacja - SP nr 91, ul. Kasprzaka 45, obręb P-09, działki: 262/1, 262/5, 
262/6, 262/7, 262/8,262/9, 262/10,262/11.  

13 500,00 1154/1394 

26. P0018 „Strefa Aktywności”- budowa rodzinnego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego. 
Lokalizacja - Działka nr 64/323 przy PG nr 22 , ul. Kusocińskiego 100.  

495 000,00 1136/1196 

27. P0094 Budowa chodnika i ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Popiełuszki (od strony 
zachodniej). 
Lokalizacja - ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego  
a ul. Maratońską.  

1 208 000,00 1125/1157 

28. P0105 Retkińska Hala Sportowo-Widowiskowa. 
Lokalizacja - Działka nr 307/26, obręb P-24.  

2 437 000,00 1089/1140 

29. P0052 Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej  
do al. Bandurskiego. 
Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej  
do al. Bandurskiego.  

1 731 348,00 1021/1071 

30. P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu. 
Lokalizacja - 18 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie Polesia.  

25 000,00 1015/1099 

31. P0127 Wrzuć papier do kosza. Czyste Polesie. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane na Polesiu, ulice: Gdańska, Zielona, 
Lipowa, śeromskiego, Łąkowa, Wólczańska, 6 Sierpnia, Pogonowskiego  
i inne.  

300 000,00 975/1014 

32. P0078 Nowoczesna i śliczna sala gimnastyczna – remont sali gimnastycznej  
w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26.  

224 300,00 967/1217 

33. P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego  
do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 
7/9.  

5 500,00 923/963 

34. P0068 Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „Sport strefa 21”  
w XXI LO. 
Lokalizacja - XXI LO, ul. Kopernika 2.  

1 177 700,00 898/965 

35. P0035 Remont sali gimnastycznej w SP nr 137. 
Lokalizacja - SP nr 137, ul. Florecistów 3b.  

685 000,00 847/885 

36. P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy 
numerami 115 - 123. 
Lokalizacja - Ul. Retkińska pomiędzy numerami 115-123.  

17 190,00 835/906 

37. P0057 Remont i modernizacja dojazdu do szkół i parkingu przy SP nr 44  
i PG nr 22. 
Lokalizacja - SP nr 44, ul. Kusocińskiego 100, PG nr 22, ul. Kusocińskiego 
100.  

513 400,00 810/865 

38. P0082 Laboratorium j ęzykowe „Listen & Talk” w PG nr 24.  
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26.  

33 300,00 809/1041 

39. P0055 Zielone Smulsko - skwer między ulicami Gimnastyczną i Hippiczną. 
Lokalizacja - Działki nr 14/26, 15/25 obręb P-23.  

396 447,00 801/830 

40. P0115 Sportowe Smulsko II – budowa siłowni i centrum fitness na świeŜym 
powietrzu. 
Lokalizacja - Kwartał ulic: śuŜlowa, Gimnastyczna, ŁyŜwiarska, Pływacka, 
działki nr 362/183, 362/189 obręb P-23.  

50 000,00 789/815 
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41. P0079 Bezpieczna Rowerowa Szkoła- realizacja zajęć pozalekcyjnych 
wychowania komunikacyjnego w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24 , ul. śeromskiego 26, Miasteczko Ruchu Drogowego 
ul. Parkowa 1.  

69 000,00 786/1011 

42. P0080 Remont zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26.  

28 280,00 778/999 

43. P0085 Chodnik przed SP nr 44 oraz powierzchnia patio wraz z murkami. 
Lokalizacja - SP nr 44 , ul. Kusocińskiego 100.  

1 029 073,00 762/827 

44. P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego. 
Lokalizacja - PG nr 24, ul. śeromskiego 26.  

15 000,00 726/943 

45. P0007 Nasadzenia oraz ustawienie donic z drzewami na ul. Legionów  
od ul. śeligowskiego do pl. Wolności. 
Lokalizacja - Drzewa sadzone w gruncie na działkach 98/7 (3), 98/7 (3), 
104/32 (zachodni koniec - 10 oraz donice na pozostałej części ulicy (43) wraz  
z utrzymaniem przez rok.  

565 000,00 715/755 

46. P0036 Remont toalet w SP nr 137. 
Lokalizacja - SP nr 137, ul. Florecistów 3b.  

148 200,00 702/734 

47. P0009 "Przedszkoliada" 2015. 
Lokalizacja - Przedszkola zlokalizowane w dzielnicy Łódź Polesie, szkoły 
zlokalizowane w dzielnicy Łódź Polesie, boiska wielofunkcyjne.  

25 000,00 690/777 

48. P0008 Szkolny parking rowerowy przy I LO. 
Lokalizacja - Boisko I LO , ul. Więckowskiego 41, działka na 389.  

23 000,00 687/743 

49. P0028 Przebudowa ul. Pienistej. 
Lokalizacja - Odcinek ul. Pienistej od numeru 51 w kierunku skrzyŜowania  
z ul. Plocka.  

1 722 000,00 680/703 

50. P0006 Plac targowy dla producentów - Retkinia. 
Lokalizacja - Działka 404/61 obręb P-24. Jest to obecnie teren nieuŜytkowany, 
częściowo pokryty trawą i nierówny.  

83 300,00 665/682 

51. P0109 Budowa ogólnodostępnej ścianki wspinaczkowej do bulderingu  
w budynku przy ul. Olimpijskiej 9. 
Lokalizacja - Gimnazjum nr 20  przy ul. Olimpijskiej 9.  

191 000,00 650/687 

52. P0041 MontaŜ urządzeń do gry w koszykówkę w sali gimnastycznej SP nr 11. 
Lokalizacja - SP nr 11, ul. Hufcowa 20a  

19 000,00 649/754 

53. P0059 Ogólnodostępny teren rekreacyjno-sportowy przy SP nr 41. 
Lokalizacja - SP nr 41, ul. Rajdowa 18, działka nr 47/18 obręb P-26.  

971 000,00 646/660 

54. P0067 Wykonanie prac remontowych w części budynku przy  
ul. Olimpijskiej 9 uŜytkowanej przez Hufiec Łódź-Polesie. 
Lokalizacja - Budynek przy ul. Olimpijskiej 9.  

133 500,00 644/685 

55. P0038 Remont i modernizacja zaplecza sportowego SP nr 36. 
Lokalizacja - SP nr 36 ,ul. Więckowskiego 35.  

97 200,00 624/869 

56. P0034 Remont korytarza w SP nr 137. 
Lokalizacja - SP nr 137, ul. Florecistów 3b.  

91 000,00 622/655 

57. P0042 Bezpieczne podłogi dla uczniów SP nr 11 - wymiana podłóg na holach 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów. 
Lokalizacja - SP nr 11, ul. Hufcowa 20a.  

115 000,00 612/711 

58. P0014 Modernizacja łazienki w PM nr 55. 
Lokalizacja - PM nr 55 , al. Kardynała Wyszyńskiego 41.  

42 331,59 601/682 
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59. P0096 Poprawa bezpieczeństwa osób i ochrona zasobów przyrody  
w uroczysku leśnym Lublinek. 
Lokalizacja - Tereny leśne uroczyska Lublinek oraz obszar Parku Leśnego 
Lublinek.  

44 350,00 575/589 

60. P0053 Remont chodnika wzdłuŜ ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta)  
od ul. Maratońskiej do Wileńskiej (w stronę Castoramy). 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuŜ ul. Wróblewskiego (strona nieparzysta) między 
przejazdami kolejowymi, tj. między ul. Maratońską a ul. Wileńską i dalej  
do końca działki miejskiej w stronę torów oraz Castoramy - działki nr 1/1 i 1/6 
w obrębie geodezyjnym P-36.  

208 000,00 573/602 

61. P0051 Remont chodnika wzdłuŜ ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta)  
od ul. Pienistej w stronę ul. Maratońskiej. 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuŜ ul. Obywatelskiej (strona nieparzysta)  
na odcinku od ul. Pienistej do Sztormowej - działka nr 91/3, obręb P-33.  

165 000,00 565/578 

62. P0030 Nowa jakość rekreacji emerytów i rencistów - budowa altanki 
ogrodowej. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu Łódź, ul. Borowa 6  

10 000,00 550/654 

63. P0106 Bawmy się bezpiecznie – budowa placu zabaw dla dzieci i placu  
dla młodzieŜy na Zdrowiu. 
Lokalizacja - Działka nr 314/33, obręb P-15.  

800 000,00 542/564 

64. P0037 Partnerstwo bez granic - zadanie realizowane ze szkołami na Ukrainie. 
Lokalizacja - SP nr 36 ,ul. Więckowskiego 35, SP nr 164, ul. Wróblewskiego 
65.  

77 000,00 536/773 

65. P0120 Przestrzenie Aktywnych Pokoleń. 
Lokalizacja - Przestrzeń ograniczona ulicami: Wileńską, Joanny śubrowej, 
Cypriana Norwida.  

324 480,00 525/559 

66. P0092 Wykonanie termoizolacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej 
Schroniska dla Bezdomnych MęŜczyzn. 
Lokalizacja - Schronisko dla Bezdomnych MęŜczyzn, ul. Nowe Sady 17.  

168 000,00 522/531 

67. P0065 Remont kładki dla pieszych nad al. Politechniki (na wysokości Hali 
Sportowej). 
Lokalizacja - Kładka znajduje się nad al. Politechniki, na wysokości numeru 3.  

300 000,00 520/530 

68. P0073 Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyŜowaniu ulic 6 Sierpnia  
i Pogonowskiego. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ulic 6 Sierpnia i Pogonowskiego.  

150 000,00 516/536 

69. P0019 Modernizacja placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie  
PM nr 165, ul Hufcowa 14. 
Lokalizacja - Ogród przyszkolny przy PM nr 165, ul. Hufcowa 14.  

235 290,00 487/547 

70. P0126 Modernizacja strzelnicy sportowej przy ul. Konstantynowskiej 1 wraz  
z budową drogi dojazdowej i parkingu. 
Lokalizacja - Strzelnica sportowa ul. Konstantynowska 1.  

997 000,00 484/496 

71. P0029 Unowocześnienie form terapii zajęciowej dostępnych w Domu 
Dziennego Pobytu. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu , ul. Borowa 6.  

6 200,00 482/582 

72. P0111 Cyfrowa szkoła – utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej  
w SP nr 19 przy ul. Balonowej 1. 
Lokalizacja - SP nr 19 , ul. Balonowa 1  

50 000,00 473/491 

73. P0083 Remont zaplecza sanitarno-socjalnego przy sali gimnastycznej SP nr 6. 
Lokalizacja - SP nr 6, ul. Kusocińskiego 116.  

644 000,00 472/497 
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74. P0112 Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 19 przy ul. Balonowej 1. 
Lokalizacja - SP nr 19, ul. Balonowa 1.  

50 000,00 449/467 

75. P0064 Bezpłatna, ogólnodostępna sieć bezprzewodowego Internetu Wi-fi  
na terenie Parku im. ks. bp. Michała Klepacza przy kampusie Politechniki 
Łódzkiej. 
Lokalizacja - Park im. ks. bp. Michała Klepacza.  

18 700,00 445/454 

76. P0054 Boisko wielofunkcyjne typu Orlik. 
Lokalizacja - SP nr 46 , ul. świrki 11/13 działka nr 21/1, obręb P-30.  

1 568 000,00 439/497 

77. P0023 Zakup aparatu do elektroterapii do Domu Pomocy Społecznej 
„Włókniarz”  przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ulicy 
Krzemienieckiej 7/9.  

4 000,00 433/460 

78. P0097 Adaptacja i wyposaŜenie sali w sprzęt audiowizualny na potrzeby 
młodzieŜy i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. 
Lokalizacja - XXXIII LO  ul. Kusocińskiego 116.  

238 900,00 423/446 

79. P0056 Zakup wyposaŜenia do poprawy warunków pobytowych seniorów  
w Domu Dziennego Pobytu. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. 1 Maja 24/26.  

22 150,00 416/452 

80. P0045 Oświetlenie ul. Grenadierów. 
Lokalizacja - Ul. Grenadierów, obszar P-9.  

28 000,00 410/431 

81. P0012 Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników (południowa strona) 
ul. Lorentza oraz Augustyniaka (chodnik po obu stronach). 
Lokalizacja - Nawierzchnia jezdni na ul. Augustyniaka i Lorentza  
oraz chodniki na ul. Augustyniaka i stronie południowej ul. Lorentza  

2 846 441,40 407/448 

82. P0043 MontaŜ lampy ulicznej na ul. Grenadierów 25. 
Lokalizacja - Ul. Grenadierów 25.  

1 800,00 398/418 

83. P0044 MontaŜ 2 lamp ulicznych na ul. Grenadierów nr 9 i 25. 
Lokalizacja - Ul. Grenadierów 9 i 25.  

3 600,00 390/411 

84. P0103 Plac zabaw dla małych i trochę większych. 
Lokalizacja - Działka nr 310/47, obręb P-24, osiedle Retkinia-Południe.  

618 542,40 390/406 

85. P0027 Zakup stołu rehabilitacyjnego 3 częściowego dla Domu Pomocy 
Społecznej „Włókniarz”  przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 
7/9.  

4 500,00 384/406 

86. P0022 Zakup telewizora 55 cali LED dla Domu Pomocy Społecznej 
„Włókniarz”  przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ulicy 
Krzemienieckiej 7/9.  

5 000,00 382/402 

87. P0114 Rozproszmy ciemności – doświetlenie kwartału osiedla Smulsko  
(ulice: Slalomowa, Bobslejowa, Bojerowa). 
Lokalizacja - Kwartał osiedla Smulsko ograniczony ulicami: Smulską, 
Kolarską, śuŜlową, Gimnastyczną. 

162 500,00 381/392 

88. P0128 Remont wszystkich łazienek i sanitariatów w całym budynku  
PM nr 144. 
Lokalizacja - PM nr 144 , ul. Olimpijska 6.  

240 000,00 379/410 

89. P0066 Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą podmurówki ze słupkami  
i przęsłami oraz wymiana furtki przy PM nr 165, ul. Hufcowa 14. 
Lokalizacja - PM nr 165, ul. Hufcowa 14.  

132 000,00 376/429 
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90. P0102 PG nr 20 -budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. 
Lokalizacja - PG nr 20, ul. Olimpijska 9.  

815 000,00 375/427 

91. P0122 Przebudowa ul. Długosza wraz z budową zatok parkingowych  
i zwiększeniem szerokości chodnika. 
Lokalizacja - Ul. Długosza na odcinku od ul. Kasprzaka do ul Pietrusińskiego.  

610 300,00 372/394 

92. P0021 Zakup pianina do sali konferencyjnej Domu Pomocy Społecznej 
„Włókniarz”  przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz"  przy ul. Krzemienieckiej 
7/9.  

3 500,00 370/389 

93. P0086 Zadbany budynek i otoczenie Przedszkola Publicznego przy  
ul. Przełajowej 5. 
Lokalizacja - Publiczne Przedszkole Sezamkowo, ul. Przełajowa 5.  

377 500,00 348/412 

94. P0116 Budowa chodnika w ul. Oszczepowej. 
Lokalizacja - Północna strona ul. Oszczepowej na odcinku  
od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej.  

170 000,00 329/340 

95. P0003 WyposaŜenie osiedlowego placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy  
od 3 do 15 lat. 
Lokalizacja - Ul. Pietrusińskiego 25/27/29 działki nr 425/1 i 424/3.  

115 620,00 315/335 

96. P0072 Budowa placu zabaw na osiedlu Koziny. Lokalizacja al. Włókniarzy 
192/194. działka 98/8. 
Lokalizacja - Działka nr 98/8, obręb P-7.  

200 000,00 313/341 

97. P0015 Wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, naprawa elewacji budynku 
Ŝłobka. 
Lokalizacja - śłobek nr 15 , ul. Wapienna 29.  

250 000,00 306/326 

98. P0058 Budowa parkingu dla mieszkańców ulic Wyszyńskiego 1, Rajdowa 1, 3 
oraz 5.  
Lokalizacja - Działki: nr 595/95 obręb P-27, nr 69/13 obręb P-26, nr 60/12 
obręb P-26, nr 595/23 obręb P-27.  

420 000,00 304/332 

99. P0020 Przebudowa ul. Liniowej. 
Lokalizacja - Ul. Liniowa na odcinku od ul. PodchorąŜych do ul. Złotno.  

892 000,00 296/300 

100. P0113 Budowa chodnika w ul. śuŜlowej. 
Lokalizacja - Ul. śuŜlowa ( od ul. Kolarskiej do ul. Pływackiej).  

301 000,00 267/275 

101. P0089 Budowa i wyposaŜenie placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat  
na terenie PM nr 174 na ul. Kusocińskiego 122a. 
Lokalizacja - PM nr 174, ul. Kusocińskiego 122a.  

159 000,00 256/260 

102. P0125 Ogród przedszkolny przyjazny dzieciom – stworzenie boiska do gier  
i zabaw sportowych. 
Lokalizacja - PM nr 74, ul. Długosza 28a.  

68 500,00 231/258 

103. P0002 Pokrycie nawierzchni istniejących boisk do gry w siatkówkę  
i koszykówkę w nawierzchnię z tartanu lub z podobnego tworzywa 
przystosowanego do tego typu boisk. Powierzchnia boisk ma około 500 m². 
Lokalizacja - Ul. Pietrusińskiego 25/27/29 działka nr 423/1.  

154 000,00 229/241 

104. P0005 Przebudowa ul. Górnej na odcinku od ul. Długosza do ul. Srebrzyńskiej. 
Lokalizacja - Działka 348/3.  

1 580 000,00 229/244 

105. P0047 Ocieplenie i odnowienie elewacji budynku PM nr 152. 
Lokalizacja - PM nr 152, ul. Retkińska 78.  

323 500,00 227/227 

106. P0119 Klub Miłośników Zdrowia. 
Lokalizacja - ZSO nr 7 im. W. Puchalskiego, ul. Minerska 1/3, Park  

191 000,00 227/248 
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im. J. Piłsudskiego na Zdrowiu.  

107. P0016 Wymiana ogrodzenia, naprawa drogi i chodników przed Ŝłobkiem. 
Lokalizacja - śłobek nr 15, ul. Wapienna 29.  

45 000,00 203/217 

108. P0062 Kompleks rekreacyjno-edukacyjny dla społeczności lokalnej. 
Lokalizacja - Teren przylegający do XVIII LO i MłodzieŜowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 3.  

667 000,00 196/204 

109. P0084 Remont i modernizacja sali gimnastycznej kompleksu sportowego  
w ZSS nr 2 . 
Lokalizacja - ZSS nr 2 , ul. Karolewska 30/34.  

366 403,18 194/204 

110. P0048 Remont tarasów i ciągów komunikacyjnych PM nr 152. 
Lokalizacja - PM nr 152, ul. Retkińska 78.  

127 500,00 186/186 

111. P0090 Remont i modernizacja tarasów na terenie PM nr 174  
na ul. Kusocińskiego 122a. 
Lokalizacja - PM nr 174, ul. Kusocińskiego 122a.  

120 000,00 183/183 

112. P0131 Budowa wejścia z podjazdem dla wózków do siedziby CZP nr 3. 
Lokalizacja - CZP nr 3 , ul. Olimpijska 9.  

89 900,00 171/179 

113. P0031 Modernizacja istniejącego przy ul Górnej 6 (działka 343) placu zabaw 
dla dzieci do lat 12. 
Lokalizacja - Plac zabaw przy ul Górnej 6 działka nr 343, obręb P-7.  

360 000,00 149/160 

114. P0004 Zainstalowanie monitoringu na placu zabaw dla dzieci wraz z obsługą.  
Lokalizacja - Ul. Pietrusińskiego 25/27/29 działki nr 425/1, 424/3, 424/4, 
424/5,423/1.  

54 100,00 139/147 

115. P0123 Budowa zatok parkingowych do parkowania równoległego wzdłuŜ 
jezdni po zachodniej stronie ul. Pietrusińskiego na odc. od nr 32/34 do nr 50. 
Lokalizacja - Ul. Pietrusińskiego.  

200 000,00 114/118 

116. P0069 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych 
– ciągów komunikacyjnych w śłobku nr 20. 
Lokalizacja - śłobek nr 20, ul. Wioślarska 27.  

50 000,00 106/109 

117. P0070 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników wewnętrznych 
– ciągów komunikacyjnych w śłobku nr 10. 
Lokalizacja - śłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76.  

200 000,00 104/114 

118. P0077 Wymiana starego ogrodzenia, remont tarasów zewnętrznych i ciągów 
komunikacyjnych w śłobku nr 21. 
Lokalizacja - śłobek nr 21, ul. Marusarzówny 9.  

90 000,00 102/109 

119. P0107 Wykonanie nowej nawierzchni ulicy Ptasiej.  
Lokalizacja - ul. Ptasia ( pomiędzy ul. Proletariacką a al. Jana Pawła II).  

177 000,00 96/106 

120. P0091 Modernizacja drogi - Latawcowej i Pilotów. 
Lokalizacja - Ul. Latawcowa, ul. Pilotów.  

512 000,00 78/83 

121. P0050 Utwardzenie terenu wokół pomnika ku czci Bartosza Głowackiego 
zlokalizowanego u zbiegu ul. Retkińskiej i Florecistów. 
Lokalizacja - Działka nr 80/161, obręb P-26, w bezpośrednim sąsiedztwie 
skrzyŜowania ulic: Retkińskiej i Florecistów.  

6 000,00 77/83 
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d) Wyniki głosowania na propozycje zadań do budŜetu obywatelskiego zgłoszone  
w rejonie Śródmieście. 

 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba głosów 

waŜnych/ 
oddanych 

1. S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. 
woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii  
i Niemczech. 
Lokalizacja - Ul. Piramowicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza.  

2 200 000,00 2049/2183 

2. S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską,  
a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf. 
Lokalizacja - Ul. Traugutta na odcinku od ul. Piotrkowskiej  
do ul. Sienkiewicza.  

2 250 000,00 1857/1903 

3. S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram. 
Lokalizacja - Obszar: Miasto Łódź-Śródmieście.  

528 000,00 1190/1236 

4. S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie 
projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych połoŜonych  
w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego moŜliwość 
wykonania "zielonych dachów". 
Lokalizacja - ul. Sienkiewicza 61 i 63 (obręb S-6 działki nr 250/2 i 468/1).  

1 000 000,00 1023/1060 

5. S0029 Budowa boiska wielofunkcyjnego o elastycznej sztucznej nawierzchni, 
boiska do siatkówki plaŜowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej  
do celów rekreacyjnych przy XXIX LO. 
Lokalizacja - W ogrodzonym miejscu otaczającym budynek szkoły przy  
ul. Zelwerowicza 38/44.  

1 000 000,00 998/1159 

6. S0012 Zakup ksiąŜek i komputerów dla uŜytkowników bibliotek publicznych 
w dzielnicy Śródmieście. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie dzielnicy Śródmieście  
w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, tj.  
w bibliotece głównej i podległych jej 13 filiach bibliotecznych.  

220 000,00 995/1032 

7. S0032 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic Jaracza i Sterlinga. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Jaracza z ul. Sterlinga.  

1 052 000,00 879/903 

8. S0045 Odnowa i remont wschodniej części Parku im. Sienkiewicza. 
Lokalizacja – Park im. H. Sienkiewicza, obszar od ul. Kili ńskiego do stolików 
szachowych na całej szerokości parku (wschodnia część parku).  

808 000,00 816/844 

9. S0013 Otwarte, wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców miasta przy  
ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenie naleŜącym do miasta 
stanowiącym zaplecze sportowe ZSP nr 15, z otwartym wejściem  
dla mieszkańców od strony ul. Uniwersyteckiej oraz ul. Kopcińskiego 5/11.  

1 600 000,00 800/946 

10. S0033 Nasz Park Staszica. 
Lokalizacja - Park im. S. Staszica.  

470 100,00 769/817 

11. S0053 Szkolimy i wychowujemy poprzez rugby - wzorujemy się  
na najlepszych. 
Lokalizacja - Obiekty sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego  
im. Kazimierza Górskiego przy ul. Milionowej 12.  
 

35 000,00 745/803 
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12. S0042 Bezpieczny pieszy w Śródmieściu. 
Lokalizacja - a) skrzyŜowanie ulic Jaracza i POW - wschodnie przejście  
dla pieszych, b) skrzyŜowanie ulic Jaracza i Sterlinga - wschodnie przejście  
dla pieszych, c) skrzyŜowanie ulic Jaracza i pl. Dąbrowskiego - wschodnie 
przejście dla pieszych, d) ul. Jaracza 68 - istniejące przejście dla pieszych,  
e) ul. Matejki - przejście dla pieszych w ciągu ul. Jaracza, f) ul. Rewolucji 
1905 r. - istniejące przejście przy SP nr 70, g) skrzyŜowanie ul. Rewolucji 
1905 r. oraz POW, h) skrzyŜowanie ul. Rewolucji 1905 r. oraz Zacisze.  

126 000,00 740/766 

13. S0031 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego. 
Lokalizacja - Płyta placu - działka nr S2-179/8.  

170 000,00 733/755 

14. S0025 Modernizacja nawierzchni w PasaŜu Abramowskiego. 
Lokalizacja - PasaŜ Abramowskiego, między ul. Kilińskiego a Sienkiewicza, 
działki w obrębie S8: nr 139/41 i 139/42.  

840 000,00 693/710 

15. S0047 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PG nr 3,  
ul. Zacisze 7/9. 
Lokalizacja - Teren PG nr 3, ul. Zacisze 7/9 , działka w obrębie S-2 nr 120/19.  

1 216 000,00 692/777 

16. S0024 Modernizacja przestrzeni „kanału” PasaŜu Abramowskiego poprzez 
remont nawierzchni, schodów, balustrad, murków oporowych oraz montaŜ 
oświetlenia. 
Lokalizacja - Obszar objęty zadaniem znajduje się w północnej części PasaŜu 
Abramowskiego, pomiędzy ul. Kilińskiego i Sienkiewicza.  

970 000,00 677/694 

17. S0030 Budowa skweru wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie 
zielonym zlokalizowanym przy Rondzie Solidarności. 
Lokalizacja - Działki przy ul. Pomorskiej 104 (obręb S-3, nr 9/8, 9/10, 9/11)  
i ul. Pomorskiej 104a (obręb S-3, nr 10/3) w bezpośrednim sąsiedztwie ronda 
Solidarności oraz kompleksu biurowego Infosys, Green Horizon.  

298 250,00 583/596 

18. S0023 WyposaŜenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku 
Moniuszki-Więckowskiego/Jaracza. 
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska od skrzyŜowania z ulicami Więckowskiego/ 
Jaracza do skrzyŜowania z ul. Moniuszki.  

155 200,00 573/590 

19. S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego  
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114. 
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114. 

5 500,00 573/587 

20. S0009 WyposaŜenie przystanków autobusowych na pl. Dąbrowskiego w ławki 
i wiatę dla ułatwienia podróŜowania pasaŜerom. 
Lokalizacja - Wiata i ławki na przystankach autobusów nr 57, 60, 51, 53, 86, 
94, 58 po obu stronach ul. Sterlinga - dla autobusów jadących w obu 
kierunkach.  

83 000,00 542/558 

21. S0034 Rewitalizacja Parku im. J. Matejki. 
Lokalizacja – Park im. J. Matejki - rejon ul. Matejki i Narutowicza.  

275 000,00 540/578 

22. S0036 Park im. S. Staszica – dokończenie ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia 
wzdłuŜ ul. Uniwersyteckiej, uruchomienie fontanny, monitoring - 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Lokalizacja – Park im. S. Staszica.  

630 000,00 504/538 

23. S0026 Zakup sprzętu i zbiorów multimedialnych do biblioteki dla dzieci  
i młodzieŜy. 
Lokalizacja - Biblioteka nr 10 dla Dzieci i MłodzieŜy, ul Brzeźna 10.  

25 000,00 462/486 

24. S0020 Uporządkowanie terenu szkoły oraz załoŜenie ogródka szkolnego  
w SP nr 2 na Manhattanie. 
Lokalizacja - Teren SP nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139, działki w obrębie S-8 
nr: 55/13, 57/15, 57/17, 59/42, 61/21.  

221 000,00 453/464 
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25. S0011 Remont chodnika na ul. Wschodniej, pomiędzy ul. Pomorską  
a Północną. 
Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Wschodniej na odcinku pomiędzy  
ul. Pomorską a Północną.  

260 000,00 414/426 

26. S0041 Uporządkowanie zieleni na pl. Komuny Paryskiej. 
Lokalizacja - Pl. Komuny Paryskiej.  

88 000,00 407/417 

27. S0007 Matejki jak z obrazka. 
Lokalizacja - ul. Tamka, ul. Telefoniczna, al. Palki.  

500 000,00 376/386 

28. S0005 Aktywizacja psychoruchowa seniorów. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza 37.  

26 000,00 375/410 

29. S0019 Manhattan 204 - naprawa otoczenia SP nr 2 poprzez budowę siłowni 
zewnętrznej i parkingu. 
Lokalizacja - Teren SP nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139, działki nr 59/42, 59/54.  

418 750,00 357/371 

30. S0052 Zimowe ferie na Piotrkowskiej. 
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska (pasaŜ Schillera).  

100 000,00 317/323 

31. S0014 Remont i modernizacja szatni szkolnej SP nr 70. 
Lokalizacja - Budynek SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22 (numer działki S-1 
dz. 219).  

858 000,00 296/357 

32. S0037 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Kilińskiego  
i ul. Fabrycznej. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Kilińskiego i ul. Fabrycznej, działka  
S-8 141/15.  

850 000,00 295/303 

33. S0015 Modernizacja szatni, remont korytarzy i łazienek oraz wymiana tynków 
w salach lekcyjnych w SP nr 173. 
Lokalizacja - SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46.  

400 000,00 278/293 

34. S0048 MontaŜ rogowych znaków kierunkowych turystycznych  
na ul. Piotrkowskiej. 
Lokalizacja - Śródmieście Łodzi - wszystkie skrzyŜowania ul. Piotrkowskiej  
na długości od pl. Wolności do pl. Niepodległości oraz wszystkie 
skrzyŜowania ul. Sienkiewicza od ul. Narutowicza do ul. Tymienieckiego.  

50 000,00 270/275 

35. S0016 WyposaŜenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy i multimedialny 
oraz rozbudowa monitoringu w SP nr 173. 
Lokalizacja - SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46.  

137 586,00 257/272 

36. S0001 Parking rowerowy na Lumumbowie. 
Lokalizacja - Teren osiedla akademickiego "Lumumbowo" przy skrzyŜowaniu 
ulic Lumumby oraz Rodzeństwa Fibaków na działkach naleŜących do miasta: 
100/8, 100/19.  

80 000,00 238/246 

37. S0006 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: 
meble, telewizor, saturator wody.  
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Piotrkowska 203/205.  

12 500,00 217/230 

38. S0021 Remont kuchni i stołówki przy SP nr 175, ul. Pomorska 27. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w SP nr 175 przy ul. Pomorskiej 27.  

282 000,00 202/212 

39. S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem. 
Lokalizacja - Park im. H. Sienkiewicza.  

3 000,00 175/184 

40. S0035 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców: spowolnienie ruchu – 
„berlinki” – na ul. Małachowskiego i na osiedlu; oznakowanie dróg w rejonie 
ulic Małachowskiego – Konstytucyjna – Narutowicza – Kopcińskiego. 
Lokalizacja - Ul. Małachowskiego, rejon Parku im. 3 Maja.  

30 000,00 164/187 
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41. S0008 Termomodernizacja budynku śłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a. 
Lokalizacja - Budynek śłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a.  

380 000,00 155/171 

42. S0004 Telewizor LED. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu nr 1, al. Kościuszki 29.  

6 800,00 128/136 

43. S0028 Estetyczne tablice informacyjne o historii Parku im. Staszica  
i Stanisławie Staszicu. 
Lokalizacja - Park im. S. Staszica - wejście od ul. Narutowicza.  

5 000,00 121/124 

44. S0049 Nowa barierka na rogu pl. Komuny Paryskiej. 
Lokalizacja – Pl. Komuny Paryskiej.  

19 200,00 62/63 

 
 
e) Wyniki głosowania na propozycje zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego  

w rejonie Widzew. 
 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 

 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba głosów 

waŜnych/ 
oddanych 

1. W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową  
oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową 
MEBA. 
Lokalizacja - Ul. Ćwikli ńskiej, Dostojewskiego, Gorkiego, Gogola  
na Widzewie.  

4 200 000,00 4267/4697 

2. W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury ,,502" 
przy ul. Gorkiego 16. 
Lokalizacja - Teren przylegający do placówki WDK - Dom Kultury ,,502"  
na osiedlu Widzew - Wschód w sąsiedztwie bloków nr 501 i 503,  
oraz pawilonu usługowo handlowego, działka 284/51 w obrębie W-19.  

516 663,00 4182/4529 

3. W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.  
Lokalizacja - SP nr 34 ul. Ćwikli ńskiej 9, na osiedlu Łódź-Widzew.  

184 620,00 4164/4522 

4. W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę noŜną  
i koszykówkę przy SP nr 33.  
Lokalizacja - Okolice SP nr 33 , ul. Lermontowa 7.  

652 000,00 3718/4041 

5. W0087 Nasz projekt na osiedlu Zarzew – opieka, wychowanie, edukacja, 
sport. 
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany na Widzewie, na osiedlu Zarzew,  
w 4 placówkach oświatowych: 1. PM nr 156, ul. Tatrzańska 59, 2. SP nr 149  
z klasami integracyjnymi, ul. Tatrzańska 69a, 3. SP nr 193, ul. Standego 1,  
4. PG nr 31, ul. Grota-Roweckiego 1 .  

3 199 000,00 3604/4095 

6. W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34. 
Lokalizacja - PG nr 34 wchodzące w skład ZSO nr 1 ul. Czajkowskiego 14.  

435 000,00 3525/3834 

7. W0003 Rowerem na Olechów i Janów. 
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego, al. KsiąŜąt Polskich, ul. Zakładowa.  

300 000,00 2851/2916 

8. W0110 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie 
Osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. 
Lokalizacja - Osiedle Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 i na działce naleŜącej 
do PSP -,,Mileszki” o numerze 234/13.  
 

776 000,00 2530/2716 
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9. W0002 Bezpieczny przejazd nad torami - opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę wiaduktu na przedłuŜeniu ul. Hetmańskiej.  
Lokalizacja - Ul. Hetmańska, Frezjowa, Transmisyjna.  

300 000,00 2037/2078 

10. W0063 Nowoczesny, bezpieczny, dla aktywnie wypoczywających park 
,,Źródła Olechówki” z miejscem do grillowania, siłownią zewnętrzną, 
oświetleniem. 
Lokalizacja - Wnioskujemy o realizację projektu w parku miejskim ,,Źródła 
Olechówki” w obrębie ul. K. Odnowiciela i B. Świdnickiego. Inwestycja  
na działkach 136/9 oraz 137/5 w obrębie W-35.  

498 000,00 1970/2005 

11. W0005 Budowa Familijnego Parku w Dolinie Łódki. 
Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172. Miejsce realizacji zadania obejmuje 
nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność gminy Łódź w obrębie  
W-3 na działkach nr 7/17 - o pow.32 m 2, nr 7/18 o pow. 27566m2 oraz nr 7/7 
o pow. 8899 m 2. Łącznie 36497 m2.Wnioskowane zadanie - utworzenie  
i budowa Familijnego Parku w Dolinie Łódki zlokalizowane jest w kwartale 
ulic Beskidzka -Iglasta - Opolska - Marmurowa w otulinie Parku 
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, na Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Pradoliny Łódki.  

306 000,00 1871/1898 

12. W0093 Nasz Zarzew – zniesienie barier architektonicznych w otoczeniu PG  
nr 31 przy ul. Grota Roweckiego 1. 
Lokalizacja - Chodnik połoŜony od ul. Grota Roweckiego wzdłuŜ frontu 
budynku PG Nr 31 im. Szarych Szeregów ul. Grota Roweckiego 1, 
prowadzący do kościoła rzymskokatolickiego. ul. Grota Roweckiego 1a.  

100 500,00 1777/1985 

13. W0113 Zakup sprzętu ratującego Ŝycie dla mieszkańców Widzewa. 
Lokalizacja - Poradnia lekarza pierwszego kontaktu Miejskiej Przychodni 
,,Widzew” al. Piłsudskiego 157.  

17 000,00 1772/2017 

14. W0035 Przyjazny ogród w centrum Osiedla Chrobry. 
Lokalizacja - Zadanie dotyczy ogrodu przylegającego do budynku  
przy ul. Ćwikli ńskiej 5a, stanowiącego jego integralną część.  

190 230,00 1711/1949 

15. W0072 Woonerf dla Widzewa 2/2-ulica do Ŝycia. Odnowa ul. Miedzianej  
(od Przędzalnianej do Wysokiej) - ławki, zieleń, bezpieczeństwo  
dla wszystkich mieszkańców. 
Lokalizacja - Przestrzeń wspólna ul. Miedzianej na odcinku  
od ul. Przędzalnianej do ul. Wysokiej.  

1 250 000,00 1629/1674 

16. W0039 Bezpieczny i bez barier dostęp do DDP dla Osób Niepełnosprawnych 
przy ul. Ćwikli ńskiej 5a. 
Lokalizacja - DDP dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwikli ńskiej 5a. Wejście 
główne do budynku , oraz pas zieleni oddzielający budynek od ulicy.  

74 600,00 1628/1866 

17. W0091 DoposaŜenie poradni rehabilitacji w Miejskiej Przychodni ,,Widzew”. 
Lokalizacja - Poradnia Rehabilitacji w Miejskiej przychodni ,,Widzew”  
przy al. Piłsudskiego 157.  

35 000,00 1601/1849 

18. W0073 Woonerf dla Widzewa 1/2-ulica do Ŝycia. Odnowa ul. Miedzianej  
(od Wysokiej do Wodnej) - ławki, zieleń, bezpieczeństwo dla wszystkich 
mieszkańców. 
Lokalizacja - Przestrzeń wspólna ul. Miedzianej na odcinku od ul. Wodnej  
do ul. Wysokiej.  

1 250 000,00 1535/1582 

19. W0094 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Lokalizacja - Łódź Andrzejów-Jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, w razie 
potrzeby wykorzystywany na terenie całego miasta.  

900 000,00 1534/1573 

20. W0042 Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów-Janów. 
Lokalizacja - Centralna część osiedla Olechów - Janów przy ul. Skrzetuskiego 
za terenami sportowymi.  

905 000,00 1436/1466 
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21. W0115 Budowa boiska do koszykówki w Parku Podolskim. 
Lokalizacja - Boisko znajdowałyby się na pustym terenie Parku Podolskiego 
przy parafii Trójcy Przenajświętszej.  

450 000,00 1423/1543 

22. W0069 Grać jak Messi. 
Lokalizacja - Boisko szkolne SP nr 170, ul. Miedziana 1/3.  

800 000,00 1421/1475 

23. W0083 Remont holi, korytarzy i schodów wewnętrznych w Miejskiej 
Przychodni ,,Widzew”. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia ,,Widzew” al. J. Piłsudskiego 157.  

90 000,00 1419/1848 

24. W0006 Utwardzenie ul. Listopadowej na odcinku od posesji nr 60  
do ul. Obłocznej. 
Lokalizacja - Ul. Listopadowa na odcinku od posesji nr 60 do ul. Obłocznej.  

809 700,00 1411/1425 

25. W0071 Kolorowa szatnia w SP nr 170 - w tych podziemiach nie straszy.  
Lokalizacja - Szatnia uczniowska (usytuowana w piwnicy) SP nr 170,  
ul. Miedziana 1/3.  

219 000,00 1382/1435 

26. W0082 Remont parkingu przy Miejskiej Przychodni ,,Widzew”  
al. Piłsudskiego 157. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia ,,Widzew”,  al. J. Piłsudskiego 157.  

130 000,00 1366/1598 

27. W0012 KsiąŜka dla kaŜdego na Zarzewie. Zakup nowych ksiąŜek  
i komputeryzacja bibliotek. 
Lokalizacja - MBP Łódź Widzew Filia Nr 9 oraz Filia Nr 10 ul. Tatrzańska 63.  

51 000,00 1356/1484 

28. W0074 Zakup ksiąŜek i komputerów dla uŜytkowników bibliotek publicznych 
w dzielnicy Widzew. 
Lokalizacja - Biblioteki publiczne dzielnicy Widzew: ul. Skalna 1,  
Ketlinga 21, Gorkiego 63, Jurczyńskiego 30a, Bartoka 27, Tuwima 75,  
Wilcza 7, Tatrzańska 63, Szaniawskiego 5a.  

205 000,00 1326/1385 

29. W0070 W zdrowym i czystym ciele – zdrowy duch w SP nr 170. 
Lokalizacja - Sala gimnastyczna SP nr 170 ul. Miedziana 1/3.  

153 000,00 1300/1343 

30. W0007 Utwardzenie ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Marmurowej  
do ul. Karkonoskiej. 
Lokalizacja - Zadanie obejmuje utwardzenie ul. Beskidzkiej  
od ul. Marmurowej do ul. Karkonoskiej.  

1 080 000,00 1271/1282 

31. W0040 Zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa drogowego  
dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Łódź - Sikawa. 
Lokalizacja - OSP Łódź -Sikawa, ul.Janosika 158/160.  

50 000,00 1271/1288 

32. W0102 Modernizacja ścieŜki rowerowej i spacerowej oraz wykonanie 
nasadzeń wzdłuŜ ul. Hetmańskiej. 
Lokalizacja - Tereny wzdłuŜ ul. Hetmańskiej na odcinku od ul. Rokicińskiej  
do Parku Źródeł Olechówki.  

907 550,00 1236/1246 

33. W0076 Budowa oświetlenia, przy przystankach MPK, na skrzyŜowaniu  
ul. Brzezińska / Olkuska. 
Lokalizacja - Ul. Brzezińska przy Olkuskiej - pobocze. Nr działki W-10-1/4.  

37 000,00 1232/1247 

34. W0112 Samochód osobowy combi do obsługi Miejskiej Przychodni 
,,Widzew”, słuŜący równieŜ do przewozu pacjentów na badania. 
Lokalizacja - Miejska Przychodnia ,,Widzew” al. Piłsudskiego 157. Głównie 
dla dzielnicy Widzew, w razie potrzeby całe miasto Łódź.  

65 000,00 1192/1418 

35. W0059 Ogród przyszkolny dla dzieci i młodzieŜy. 
Lokalizacja - Ul. Dąbrówki 1. Teren - działka naleŜąca do SP nr 205 wraz  
z PG nr 36.  
 

156 000,00 1134/1164 
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36. W0064 Ch(ł)odnik widzewski – chodnik z wbudowanymi dyszami wodnymi  
z podświetleniem wraz z placem do gier i wodopojem. 
Lokalizacja - Teren pomiędzy SP nr 34 a PG nr 34, pomiędzy boiskami do gry 
w piłkę noŜną a koszykówkę. działka nr 3/225.  

89 000,00 1119/1156 

37. W0038 Remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w śłobku nr 23. 
Lokalizacja - śłobek nr 23 ul. Tatrzańska 27/29.  

90 000,00 1084/1205 

38. W0111 Stoki. Remont chodnika po stronie parzystej ul. Pieniny (2-8)  
oraz modernizacja terenu wokół budynków. 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuŜ ul. Pieniny po parzystej stronie, od nr 2 do nr 30 
(do wjazdu do szpitala przy Pieniny 30) oraz krótkie chodniki łączące ww. 
chodnik z jezdnią. Teren połoŜony w szczytach budynków (Pieniny 2-4-6 
szczyt północno-zachodni, 8-10,12-14,16-18-20, 22-24-26-28) łączący jezdnię 
z obszarem za budynkami oraz teren o szerokości 2,9 m i długości 345 m 
połoŜony wzdłuŜ, po południowo-zachodniej stronie ww. budynków.  

494 000,00 1071/1091 

39. W0004 Zakup nowości ksiąŜkowych oraz wyposaŜenie w nowe meble 
bibliotek na Stokach. 
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia 1 i Filia 7, ul. Skalna 2.  

36 000,00 1066/1088 

40. W0029 Sprzęt elektroniczny oraz ksiąŜki nowe dla biblioteki na Janowie. 
Lokalizacja - Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji 
oraz Oddział dla Dzieci MBP Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.  

50 000,00 1066/1100 

41. W0041 Utwardzenie i odwodnienie trwałe skrzyŜowania ul. Pomorskiej  
i Mileszki. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Pomorskiej i Mileszki , obręb W-44, działki 
47/2 i 277/2.  

120 000,00 1045/1064 

42. W0034 Powiększenie ORLIKA przy ul. Skrzetuskiego. 
Lokalizacja - Kompleks sportowy ORLIK znajdujący się przy  
ul. Skrzetuskiego (w pobliŜu sieci Biedronka).  

1 330 000,00 1021/1080 

43. W0079 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy PG nr 28.  
ul. Kopcińskiego 54. 
Lokalizacja - PG nr 28, ul. Kopcińskiego 54.  

887 100,00 1011/1069 

44. W0061 Remont chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Zbocze 18 a. 
Lokalizacja - Ul. Zbocze 18a. Prostokąt wyznaczony przez ulice Skalna, 
Zbocze, Potokowa, Dębowskiego.  

161 800,00 1008/1029 

45. W0008 Zakup księgozbioru oraz sprzętu multimedialnego dla Biblioteki  
na KsięŜym Młynie. 
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 5 ul. Wilcza 7.  

40 000,00 1002/1068 

46. W0077 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Olkuskiej na odcinku  
od ul. Brzezińskiej do posesji nr 8.  
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Olkuskiej do posesji nr 8.  

100 000,00 927/939 

47. W0078 Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną i koszykówkę 
przy PG nr 28. 
Lokalizacja - PG nr 28, ul. Kopcińskiego 54.  

1 037 100,00 915/968 

48. W0065 Budowa parkingu przy SP nr 204. 
Lokalizacja - Teren SP nr 204 na osiedlu Andrzejów ul. Gajcego 7/11.  

130 533,66 913/946 

49. W0047 ,,Mały sport - wielka radość " w SP nr 199, ul. Elsnera 8. Remont  
i modernizacja sali gimnastycznej. Remont i modernizacja tarasów. 
Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8.  

765 600,00 910/975 

50. W0118 Budowa obiektu treningowego – Widzew ,,Niciarniana”. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Widzew na terenie 

1 200 000,00 885/906 



162 
 

działki W 15-6/3, ul. Niciarniana 1/3.  

51. W0020 Zagospodarowanie terenu po wschodniej stronie ul. Lodowej  
na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane po wschodniej stronie ul. Lodowej 
na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej na działkach gruntu 
Gminy Łódź w obrębie W-21.  

650 500,00 859/898 

52. W0031 Uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej dla mieszkańców 
Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS. 
Lokalizacja - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS ul. Przybyszewskiego 
255/267.  

63 552,24 848/856 

53. W0049 SP nr 199, ul. Elsnera 8. Remont i modernizacja kuchni szkolnej. 
Wymiana stolarki okiennej. 
Lokalizacja - SP Nr 199, ul. Elsnera 8.  

376 600,00 818/881 

54. W0107 Kompleksowy remont ul. Szafera. 
Lokalizacja - Ul. Szafera jest drogą wewnętrzną w osiedlu, jedynym dojazdem 
i ciągiem pieszym z i do ul. SłuŜbowej, łączy dworzec PKP Łódź - Widzew  
z ul. Rokicińską. Jest drogą dojazdową do pawilonu handlowego.  

1 360 000,00 815/833 

55. W0030 Lokalna kawiarenka internetowa 60+. 
Lokalizacja - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS,  
ul. Przybyszewskiego 255/267.  

76 120,35 812/827 

56. W0054 Budowa chodników w Parku nad Jasieniem. 
Lokalizacja - Park nad Jasieniem znajdujący się w kwartale ul. Rydza-
Śmigłego, Zbiorczej i Tymienieckiego oraz w bliskiej odległości od dawnych 
zakładów Anilany.  

1 056 200,00 811/837 

57. W0080 Budowa bieŜni 4-torowej o dystansie 100 m przy PG nr 28. 
Lokalizacja - PG nr 28, ul. Kopcińskiego 54.  

222 000,00 792/842 

58. W0019 Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich, na których połoŜone są: 
chodnik promenadowy i ulica wewnętrzna. 
Lokalizacja - Chodnik promenadowy (Przybyszewskiego-Milionowa), ulica 
wewnętrzna (Haśka-Milionowa). Zadanie ma być realizowane na terenach 
miejskich, na działkach połoŜonych w obrębie W-21.  

460 000,00 788/814 

59. W0022 Wichrolandia – plac zabaw dla aktywnych przedszkolaków, małych, 
mniejszych i starszaków. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenie ogrodu przedszkolnego 
PM nr 93 na ul. Wichrowej 1a, nr działki W 11-115/1.  

48 000,00 762/766 

60. W0096 Janosika - bezpieczna droga do szkoły, piękna okolica do 
zamieszkania. 
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Janosika od ul. Brzezińskiej do ul. Spartakusa.  

558 250,00 758/765 

61. W0051 Nowe ksiąŜki i sprzęt komputerowy dla biblioteki na Bartoka.  
Lokalizacja - MBP Łódź –Widzew Filia nr 8, ul. Bartoka 27.  

25 000,00 709/738 

62. W0068 Park miejski z edukacyjną ścieŜką ekologiczną przy ul. Byszewskiej. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na osiedlu przy ul. Byszewskiej,  
na terenie lasu miejskiego w obrębie ulic Oliwkowej, Pomarańczowej, 
Figowej, Bananowej, Kokosowej i Ananasowej; Widzew nr działek 847/2, 
848/2, 848/3, 849/1, 873/1, 861, 951, 952.  

30 000,00 702/740 

63. W0099 Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ul. Zakładowej, Gajcego  
i Przylesie. 
Lokalizacja - Skwer połoŜony przy zbiegu ul. Zakładowej, Gajcego i Przylesie 
w obrębie W 40 - 677/2 o powierzchni 0,157 ha – dawna krańcówka linii 82.  
 

27 000,00 699/719 
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64. W0028 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Skrzetuskiego 
9. 
Lokalizacja - Osiedle mieszkaniowe Janów, teren niezagospodarowany przy  
ul. Skrzetuskiego 9, między sklepem Biedronka a kortami tenisowymi TKKF 
,,Dzikusy". Obecnie są tam nieuŜytki, na których tylko rośnie chwast i dzikie 
zielsko.  

130 000,00 614/637 

65. W0086 Idee Baden - Powella w Parku R. Baden - Powella. 
Lokalizacja - Park im. R. Baden – Powella. Zadanie składa się z 3 inwestycji 
połączonych wspólną myślą przewodnią: 1. Zbudowanie nowego placu zabaw- 
na miejscu istniejącego placu zabaw połoŜonego na zachód od górki.  
2. Adaptacja istniejącego amfiteatru na potrzeby rolkarzy i deskorolkarzy - 
utworzenie skateparku przy zachowaniu istniejących trybun. 3. Wykonanie 
toru do jazdy rowerem – na północny wschód od amfiteatru.  

630 000,00 579/594 

66. W0043 Termomodernizacja wraz z wymianą dachu straŜnicy Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej Łódź-Sikawa. 
Lokalizacja - OSP Łódź - Sikawa ul. Janosika 158/160.  

292 000,00 566/575 

67. W0116 Modernizacja wjazdu, pieszo jezdnego i ogrodzenia PM nr 10. 
Lokalizacja - Proponowana modernizacja terenu PM nr 10 przy  
ul. Przędzalnianej 70 wraz z remontem nawierzchni ciągu pieszo jezdnego 
znajduje się na działce W 25-131/1, a proponowany remont wjazdu na działce 
W 25-126/3.  

236 000,00 566/627 

68. W0026 Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz ksiąŜek dla 
biblioteki Osiedla Andrzejów. 
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 4 ul. Szaniawskiego 5A. 

25 000,00 526/544 

69. W0044 Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 202 ul. Grabińska 3. 
Lokalizacja - SP nr 202 ul. Grabińska 3.  

851 800,00 525/542 

70. W0085 Widzew na biegówki - Dzielnicowe Centrum Narciarstwa Biegowego. 
Lokalizacja - Siedzibą Dzielnicowego Centrum Narciarstwa Biegowego byłby 
obiekt sportowy MOSiR przy ul. Małachowskiego (Stadion ,,Łodzianki”). 
Obszarem działania byłyby parki im. 3 Maja i im. R. Baden-Powella.  

51 500,00 525/539 

71. W0056 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Gliszczyńskiego. 
Lokalizacja - Widzew, ul. Gliszczyńskiego.  

399 400,00 520/536 

72. W0067 Zakup kserokopiarki, nowości ksiąŜkowych i prenumeraty czasopism 
dla uŜytkowników Filii nr 3 ul. Jurczyńskiego 30a. 
Lokalizacja - MBP Filia nr 3 ul. Jurczyńskiego 30a.  

25 000,00 496/510 

73. W0001 Budowa ul. Piasta Kołodzieja na odcinku 265 metrów na północ  
od ul. Zakładowej na osiedlu Olechów-Janów. 
Lokalizacja - Działka naleŜąca do miasta nr W 35-9/7, na odcinku 265 metrów 
na północ od ul. Zakładowej.  

1 060 000,00 494/531 

74. W0090 Utwardzenie ulic Serenady, Taborowej, Sielanki poprzez wykonanie 
na zmodyfikowanej podbudowie nawierzchni asfaltowej – osiedle Andrzejów. 
Lokalizacja - Ulice: Serenady na całym odcinku tj. 300 mb, Taborowa  
na odcinku 300 mb, Sielanki na całym odcinku tj. 150 mb, połączenie  
ul. Serenady i Szelburg Zarębiny 28 mb.  

1 200 000,00 480/500 

75. W0066 Zakup prasy codziennej i kolorowej do bibliotek publicznych  
w dzielnicy Widzew. 
Lokalizacja - Biblioteki publiczne dzielnicy Widzew: ul. Skalna 1, Ketlinga 21, 
Gorkiego 63, Jurczyńskiego 30a, Bartoka 27, Tuwima 75, Wilcza 7, 
Tatrzańska 63, Szaniawskiego 5a.  

26 000,00 471/494 

76. W0018 Remont, modernizacja oraz konserwacja placówki opiekuńczo - 
wychowawczej (śłobka nr 7) przy ul. Szpitalnej 11. 

523 000,00 468/480 
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Lokalizacja - MZś śłobek nr 7 ul. Szpitalna 11.  

77. W0046 DoposaŜenie DDP dla Seniorów mieszczącego się przy  
ul. Ćwikli ńskiej 18. 
Lokalizacja - DDP ul. Ćwikli ńskiej 18.  

17 000,00 462/485 

78. W0106 Poprawa bezpieczeństwa na al. Puszkina na wysokości ul. Bartoka.  
Lokalizacja - Wjazd na al. Puszkina z ul. Bartoka. Obręb W-19 działki 182/33, 
182/34, 182/24, 182/25, 182/31, 182/23, 182/26, 184/108, 184/99  
oraz W-21173/230.  

302 000,00 437/448 

79. W0021 Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury powierzchniowej na 
działce miejskiej 641/14 i 556/1 w obrębie W-21 (chodniki, utwardzenia terenu 
pod parkowania samochodów, zieleń). 
Lokalizacja - Projekt dotyczy terenu miejskiego zlokalizowanego w dzielnicy 
Widzew - Wschód w obrębie W-21 na działce stanowiącej pas ruchu 
drogowego o numerze 641/14.  

884 000,00 429/450 

80. W0014 Wykonanie konstrukcji asfaltowej na ul. Szancera (Osiedle 
Andrzejów). 
Lokalizacja - Ul. Szancera (Osiedle Andrzejów).  

400 000,00 407/415 

81. W0037 Remont łazienki wraz z przyległymi pomieszczeniami w śłobku nr 23. 
Lokalizacja - śłobek nr 23 ul. Tatrzańska 27/29.  

35 000,00 394/414 

82. W0011 Uliczne oświetlenie ul. Krajobrazowej i ul. Mikowej. 
Lokalizacja - Cała ul. Krajobrazowa i ul. Mikowa od ul. Krajobrazowej  
do działki nr 188/80.  

250 000,00 362/373 

83. W0114 Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Batorego. 
Lokalizacja - Uliczki osiedlowe osiedla Batory na Widzewie- Wschodzie. 
SkrzyŜowanie ul. Gorkiego z al. Kolbego działka nr W 19-186/76, 
skrzyŜowanie ul. Gogola z al. Kolbego działka nr W 19-192/28, skrzyŜowanie 
ul. Lermontowa z al. Kolbego działki w obrębie W 19 nr 197/24, 197/25, 
197/23.  

250 000,00 357/366 

84. W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyŜowaniu 
Przybyszewskiego/Piwnika-,,Ponurego". 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Przybyszewskiego/Piwnika-,,Ponurego" obok 
istniejącego przejścia dla pieszych.  

4 500,00 347/352 

85. W0055 Parkingi dla Janowa - miejsca postojowe przy ul. Podbipięty. 
Lokalizacja - osiedle Janów, ul. L. Podbipięty na odcinku pomiędzy ul. Juranda 
ze Spychowa i ul. Zagłoby. Nr działki W 35-37/33, W35-134/22, pas drogowy 
wzdłuŜ jezdni.  

347 000,00 346/352 

86. W0117 Naprawa i modernizacja murków oporowych – zaplecze 
nieruchomości ul. Szczytowa 3/9. 
Lokalizacja - Zadanie ma być zrealizowane na zapleczu nieruchomości  
ul. Szczytowa 3/9 od klatki nr 3 do klatki nr 9, oraz odcinek murka wzdłuŜ 
szczytu klatki nr 9.  

80 000,00 326/345 

87. W0060 Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi w śłobku nr 29 
przy ul. Gogola 9. 
Lokalizacja - śłobek nr 29 przy ul. Gogola 9.  

35 000,00 324/345 

88. W0058 Utworzenie zielonego skweru z odwodnieniem terenu oraz budowa 
miejsc postojowych w miejscu dzikiego parkingu. Działki W- 34: 105/11, 
107/14, W 143/70. 
Lokalizacja - Skwer z odwodnieniem: działka przy ul. Milionowej 105/107       
o powierzchni 2375 m². Działka nr 96/1 bezpośrednio przylegająca  
do ul. Milionowej. Miejsca postojowe: wydzielony fragment działek  
po przeciwnej stronie ul. Milionowej , działki nr 1/41 i 1/63. Aktualnie 

164 500,00 316/335 
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pełniący rolę dzikiego parkingu.  

89. W0016 Remont wewnętrznej drogi szutrowej w osiedlu "ZBIORCZA". 
Lokalizacja - Droga jest ułoŜona na terenie osiedla "Zbiorcza" na odcinku  
od ul. Zbiorczej: od pawilonu handlowego Zbiorcza 5 do budynków 
mieszkalnych Zbiorcza 1c; 1a; 1b; 9; 7, oraz 48 garaŜy samochodowych  
ul. Zbiorcza 5a i 5b.  

145 000,00 315/343 

90. W0024 Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przylegającymi  
w śłobku nr 6. 
Lokalizacja - śłobek nr 6, ul. Elsnera 12.  

35 000,00 314/319 

91. W0013 Prace remontowe i naprawcze ul. Częstochowskiej. 
Lokalizacja - Dzielnica Widzew ul. Częstochowska od numeru 1 do 10. 
odcinek pomiędzy ul. Przędzalnianą i Marszałka Rydza-Śmigłego.  

650 000,00 309/355 

92. W0027 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
Lokalizacja - Osiedle mieszkaniowe Janów, teren niezagospodarowany wzdłuŜ 
ul. R. Kowalskiego, naprzeciw budynkom mieszkalnym nr 4 i 8 przy  
ul. R. Kowalskiego. Obecnie jest tam dziki parking samochodowy 
mieszkańców pobliskich bloków.  

219 967,48 307/314 

93. W0010 Komputeryzacja i zakup ksiąŜek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. 
Lokalizacja - MBP Łódź - Widzew Filia nr 2, ul. Tuwima 75.  

25 000,00 304/326 

94. W0017 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników 
wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych na terenie śłobka nr 7 przy  
ul. Szpitalnej 11. 
Lokalizacja - śłobek nr 7, ul. Szpitalna 11.  

85 000,00 302/311 

95. W0088 Rekreacja na Piwnika i Kaszyńskiego - nowy teren zielony w mieście. 
Lokalizacja - Teren pomiędzy wewnątrzosiedlową a miejską częścią  
ul. Piwnika-,,Ponurego" vis a vis bloków przy ul. Piwnika-,,Ponurego" 11, 15, 
19. Działki nr: W-30 193/5 i 205.  

410 500,00 289/291 

96. W0062 Budowa 5 muld zwalniających wraz z przepustami dla zwierząt 
wodnych na ul. Grabińskiej w Nowosolnej. 
Lokalizacja - Ul. Grabińska - na wysokości planowanego boiska na działce  
nr 222/11 - w początkowym odcinku ul. Grabińskiej, na wysokości działki  
o nr 220/1 - na wysokości działki 44/7 - na wysokości ul. Podwodnej –  
dz. 216/6 - na granicy działek 38/9 i 38/10.  

60 700,00 283/287 

97. W0101 Wielofunkcyjne boisko naszych marzeń przy Zespole Szkół 
Poligraficznych. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Poligraficznych, ul. Edwarda 41.  

950 000,00 235/241 

98. W0025 Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi i chodników 
wewnętrznych. 
Lokalizacja - śłobek nr 6, ul. Elsnera 12 - ogród Ŝłobka.  

75 000,00 220/224 

99. W0053 Wymiana szkolna pomiędzy ZSO nr 1 a Jörg-Ratgeb-Schule  
w Stuttgarcie. Realizacja projektu. 
Lokalizacja - ZSO nr 1, ul. Czajkowskiego 14.  

26 500,00 209/213 

100. W0105 Ekologicznie i czysto na osiedlu Stary Widzew w obrębie  
ul. Piłsudskiego – Konstytucyjna – Józefa - Tunelowa. 
Lokalizacja - Obszar osiedla Stary Widzew w obrębie ulic Piłsudskiego – 
Konstytucyjna – Józefa - Tunelowa.  

12 000,00 209/219 

101. W0009 Budowa oświetlenia ul. Wodospadowej na odcinku północnym  
od nr 22 do nr 54. 
Lokalizacja - Ul. Wodospadowa na odcinku od nr-u 22 do nr-u 54. Cała ulica 
zamieszkała od 1990 r. pozostaje bez jakiegokolwiek oświetlenia, co jest 

150 000,00 194/200 
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szczególnie uciąŜliwe jesienią i zimą.  

102. W0050 Przebudowa ul. Antoniewskiej na odcinku pomiędzy ul. Lawinową - 
Czechosłowacką. 
Lokalizacja - Ul. Antoniewska (długość 395m, szerokość 5 - 6 m) usytuowana 
jest pomiędzy ul. Lawinową a Czechosłowacką w dzielnicy Widzew.  

1 041 318,00 188/196 

103. W0033 Ogrodzenie terenu PG nr 30 ul. Nowogrodzka 6/14. 
Lokalizacja - PG nr 30 ul. Nowogrodzka 6/14.  

137 700,00 159/165 

104. W0015 Utwardzenie metodą stabilizacji ul. Kolorowej. 
Lokalizacja - Widzew ul. Kolorowa.  

200 000,00 143/144 

105. W0103 KsiąŜka Nowosolna wczoraj i dziś. 
Lokalizacja - Osiedle Nowosolna.  

22 000,00 142/146 

106. W0098 Wykonanie miejsc postojowych przed nieruchomością przy ul. Oleńki 
Billewiczówny. 
Lokalizacja - Miejsca postojowe wzdłuŜ ul. O. Billewiczówny na wysokości 
bloku numer 6.  

135 000,00 130/133 

107. W0119 Sąsiedzka integracja z wychowankami MOW, gwarancją bezpiecznej  
i przyjaznej okolicy. 
Lokalizacja - Zadanie będzie obejmowało teren wokół budynku MOW nr 1,  
ul. Częstochowska 36.  

1 229 915,00 126/131 

108. W0095 Upowszechnianie zdrowego trybu Ŝycia oraz szerzenie zasad fair play. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w dzielnicy Widzew.  

12 000,00 114/118 

109. W0032 Gimnazjalne Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej. 
Lokalizacja - Gimnazjalne Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej zostanie 
zlokalizowane w PG nr 30, ul. Nowogrodzka 6/14.  

74 320,00 91/97 

110. W0108 Przebudowa ul. Zaspowej wraz z odwodnieniem. 
Lokalizacja - Ul. Zaspowa.  

1 756 000,00 91/96 

111. W0104 Ekologia i bezpieczeństwo w SP nr 37. 
Lokalizacja - SP nr 37 ul. Szpitalna 9/11.  

74 410,00 82/86 

 
 
f) Wyniki głosowania na propozycje zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budŜetu 

obywatelskiego. 
 
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały wytłuszczone. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 
po weryf. 

Liczba głosów 
waŜnych/ 
oddanych 

1. L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieŜy poprzez 
poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach. 
Lokalizacja - SP nr 33, ul. Lermontowa 7, nr działki: 196/42, obręb W-19;  
SP nr 122, ul. Jesionowa 38, nr działki: 1/32, obręb B-6; SP nr 137,  
ul. Florecistów 3b, nr działki: 93/46; SP nr 164, ul. Wróblewskiego 65,  
nr działki: 189/2, obręb P-27; SP nr 169, ul. Napoleońska 7/17, numer działki 
121/10 POW 0,7323 ha; PG nr 5, ul. Sienkiewicza 117, numery działek: 75/9, 
75/6; PG nr 13, ul. Wici 16, numery działek: 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, obręb:  
B-41; PG nr 15, ul. Sowińskiego 50/56, numer działki: 179/5, obręb: B-2;  
PG nr 31, ul. Grota Roweckiego 1, numery działek: 36/3, 36/11, 36/12  
i dodatkowo 37/34, 37/35, 37/36, obręb: W-3; PG nr 33, ul. Janosika 136, 
numery działek: 1) ul. Janosika 136: nr 175/4; 2) ul. Chałubińskiego 16:  

8 760 119,00 13764/14875 
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nr 163, obręb W-9; PG nr 38, Łódź, ul. St. Dubois 7/9, numer działki 456/13, 
obręb: 23; PG nr 44, ul. Deotymy 1, numer działki: G17-14/25; MłodzieŜowy 
Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Spadkowa 11, działka nr: 52/14, obręb: B-37; 
MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16, Zespół Szkół 
Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a (adres siedziby), numery działek: nr 49  
o powierzchni 0,2348 ha i nr 50 o powierzchni 0,6733 ha, obręb W-14.  

2. L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali). 
Lokalizacja - Leczenie niedźwiedzi na terenie łódzkiego ZOO,  
ul. Konstantynowska 8/10.  

11 000,00 10806/11196 

3. L0058 Poprawa warunków Ŝycia zreumatyzowanej słonicy Magdy  
oraz sprowadzenie do łódzkiego Zoo hipopotamów karłowatych. 
Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ogród Zoologiczny,  
ul. Konstantynowska 8/10.  

1 531 350,00 9187/9581 

4. L0077 Free Wifi in Łód ź - bezpłatny miejski internet w autobusach  
i tramwajach MPK-Łód ź. 
Lokalizacja - Pojazdy komunikacji miejskiej realizujące usługi przewozowe 
na terenie Miasta Łodzi. Dla roku 2015 są to pojazdy MPK Łódź Sp. z o. o. 
przeznaczone do przewozu pasaŜerów na regularnych liniach dziennych  
i nocnych.  

1 120 000,00 8861/9006 

5. L0199 Centrum Usług Społecznych. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w budynku przy ul. Wólczańskiej 
225.  

640 730,00 8216/9669 

6. L0036 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa 
przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach. 
Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.  

1 500 000,00 8048/8379 

7. L0001 Ulice przyjazne rowerom. 
Lokalizacja - Śródmieście: Kamińskiego, Pomorska, Jaracza, Śródmieście: 
Św. S. Kostki, Piotrkowska, Skorupki, Śródmieście: Moniuszki, Piotrkowska, 
Sienkiewicza, Śródmieście: Piramowicza, Narutowicza, Jaracza, Śródmieście: 
Roosevelta, Piotrkowska, Sienkiewicza, Śródmieście: Skorupki, Piotrkowska, 
Wólczańska, Bałuty: Podrzeczna, Zachodnia, Zgierska, Bałuty: Zielna, 
Wojska Polskiego, Organizacji WiN, Bałuty: Krawiecka, Organizacji WiN, 
Skury-Skoczyńskiego, Bałuty Szendzielarza „Łupaszki”, Krawiecka, Zielna, 
Bałuty: Organizacji WiN, Krawiecka, Franciszkańska, Bałuty: Marysińska, 
Obrońców Warszawy, Szklana, Bałuty: Kołodziejska, Lutomierska, 
Wrześnieńska, Bałuty: Gnieźnieńska, Lutomierska, Wrześnieńska, Bałuty: 
Bzowa, Jaskrowa, Folwarczna, Polesie: Mielczarskiego, Gdańska, Cmentarna, 
Polesie: Lipowa, al. 1 Maja, Próchnika, Polesie: Stefanowskiego, Skorupki, 
Radwańska, Polesie: Burzliwa, Falista, Pienista, Górna: Piękna, Rejtana, 
Politechniki, Górna: Bankowa, Tuszyńska, Rzgowska, Górna: Henryka, 
Tuszyńska, Rzgowska, Górna: Sosnowa, Milionowa, Przybyszewskiego, 
Górna: Brzozowa, Senatorska, Przybyszewskiego, Górna: Dębowa, 
Senatorska, Przybyszewskiego, Górna: Słowiańska, Milionowa, 
Przybyszewskiego, Górna: Grabowa, Milionowa, Przybyszewskiego, 
Widzew: Farbiarska, Milionowa, Przybyszewskiego, Widzew: Motorowa, 
Milionowa, Przybyszewskiego.  

55 400,00 7429/7553 

8. L0003 Przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni 
tygodnia co pół godziny. 
Lokalizacja - Teren całego Miasta.  

4 320 000,00 7266/7426 

9. L0002 Miejsce roweru jest na jezdni. 
Lokalizacja - ul. Kamińskiego od Pomorska do Kołłątaja, ul. Łagiewnicka  
od Organizacji Win do Dolna, ul. Pomorska od rondo Solidarności  
do Lumumby, ul. Tuwima od Przędzalniana do Wydawnicza, ul. Wólczańska 
od Potza do Skrzywana, ul. Wydawnicza od Piłsudskiego do Tuwima,  

802 500,00 6459/6545 
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ul. śeligowskiego od 6 Sierpnia do Więckowskiego, ul. śeromskiego  
od Legionów do Kopernika, ul. śeromskiego od Kopernika do Mickiewicza, 
ul. 11 Listopada od dz. 60/24 do dz. 60/68, ul. Bandurskiego  
od Krzemieniecka do Wyszyńskiego, ul. Wyszyńskiego od Bandurskiego  
do Retkińska, ul. Puszkina od rondo Sybiraków do Andrzejewskiej,  
ul. Obywatelska od Nowe Sady do Włókniarzy, ul. Łąkowa od Struga  
do Karolewska, ul. Łąkowa od Kopernika do Mickiewicza, ul. Strzelców 
Kaniowskich od Skłodowskiej - Curie do Struga, ul. Skłodowskiej-Curie  
od śeromskiego do Strzelców Kaniowskich, ul. Waltera - Janke  
od Wyszyńskiego do Pienista, ul. Konstytucyjna od Pomorska  
do Małachowskiego, ul. Pankiewicza od Wojska Polskiego do Pałki,  
ul. KsiąŜąt Polskich od Przybyszewskiego do Zakładowa, ul. NiŜsza  
od Mazurska do Broniewskiego, ul. Kaczeńcowa od Aleksandrowska  
do Rojna, ul. Narutowicza od Konstytucyjna do Krzywickiego, ul. Graniczna 
od Ustronna do Siostrzana, ul. Sternfelda od św. Wojciecha do Komorniki,  
ul. Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińska, ul. Kościuszki od świrki 
do Radwańska, ul. Wróblewskiego od Politechniki do Wólczańska,  
ul. Kasprzaka od Legionów do Srebrzyńska, ul. Skłodowskiej - Curie/Struga 
od Gdańska do Kościuszki.  

10. L0010 Park Julianowski strefą wypoczynku. 
Lokalizacja - Park im. A. Mickiewicza (Julianowski).  

300 000,00 5711/5839 

11. L0122 Zakup ksiąŜek dla bibliotek publicznych Miasta Łodzi. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w bibliotekach publicznych 
znajdujących się w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew 
- łącznie w 80 bibliotekach.  

800 000,00 5025/5165 

12. L0162 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt. 
Lokalizacja - Miasto Łódź.  

1 000 000,00 4748/4870 

13. L0024 Czysta Łódź. 
Lokalizacja - Projekt ma zostać zrealizowany na wyznaczonych przez autora 
projektu oraz w głosowaniu internetowym ulicach: Limanowskiego  
na odcinku ul. Wielkopolska - ul. Zgierska, Aleksandrowska na odcinku  
ul. Szczecińska - ul. Wielkopolska, Szczecińska na odcinku ul. Rojna - pętla 
autobusowa/ Cmentarz, Zgierska na odcinku ul. Stara Baśń - ul. Ogrodowa, 
Zachodnia na odcinku ul. Zgierska - ul. Zielona, Nowomiejska na odcinku  
ul. Ogrodowa - pl. Wolności, W. Polskiego na odcinku pl. Kościelny -  
ul. Łomnicka, Brzezińska na odcinku ul. ŚnieŜna - ul. Kłodzka, Julianowska 
na odcinku ul. Zgierska - ul. Łagiewnicka, Łagiewnicka na odcinku ul. Rynek 
Bałucki - ul. Bema, Rynek Bałucki na odcinku Rynek Bałucki, Lutomierska 
na odcinku al. Włókniarzy- ul. Zgierska, Franciszkańska na odcinku  
ul. Inflancka - ul. Ogrodowa, Ogrodowa na odcinku ul. Jana Karskiego -  
ul. Wschodnia, Północna na odcinku ul. Wschodnia - ul. Źródłowa, 
Kili ńskiego na odcinku ul. Północna - ul. Narutowicza ul. Piłsudskiego -  
ul. Śląska, Drewnowska na odcinku ul. Zgierska - ul. Unii Lubelskiej, Unii 
Lubelskiej na odcinku ul. Solec - ul. Bandurskiego, Legionów na odcinku  
ul. Zachodnia - al. Unii Lubelskiej, Konstantynowska na odcinku al. Unii 
Lubelskiej - ul. Krakowska, Kasprzaka na odcinku ul. Legionów -  
ul. Powstańców Wielkopolskich, Hipoteczna na odcinku ul. Limanowskiego- 
ul. Pojezierska, Pojezierska na odcinku ul. Brukowa - ul. Zgierska, 
Włókniarzy na odcinku ul. Zgierska - ul. Pabianicka, Gdańska na odcinku  
ul. Ogrodowa - ul. Mickiewicza, Grzegorza Palki na odcinku ul. Wojska 
Polskiego - Rondo Solidarności, Kopcińskiego na odcinku Rondo 
Solidarności - al. Piłsudskiego, Zielona na odcinku ul. Piotrkowska -  
ul. Legionów, Kościuszki na odcinku ul. Zielona - ul. Radwańska, Pomorska 
na odcinku pl. Wolności - ul. Lawinowa, śeromskiego na odcinku  
ul. Legionów - al. Mickiewicza, Politechniki na odcinku al. Mickiewicza - 
Rondo Lotników Lwowskich, Narutowicza na odcinku ul. Piotrkowska -  

2 800 080,00 4482/4591 
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ul. Konstytucyjna, Sienkiewicza na odcinku ul. Narutowicza -  
ul. Tymienieckiego, Tymienieckiego na odcinku ul. Piotrkowska -  
al. Śmigłego Rydza, Śmigłego Rydza na odcinku al. Piłsudskiego - Rondo 
Broniewskiego, Tuwima na odcinku ul. Piotrkowska - ul. Wydawnicza, Struga 
na odcinku ul. Piotrkowska - al. Włókniarzy, Marii Skłodowskiej - Curie  
na odcinku ul. Łąkowa - ul. Struga, Zamenhofa na odcinku ul. śeromskiego - 
ul. Piotrkowska, Nawrot na odcinku ul. Piotrkowska - ul. Kopcińskiego, 
Rewolucji 1905 roku na odcinku ul. Piotrkowska - ul. Sterlinga, Sterlinga  
na odcinku ul. Północna - ul. Jaracza, Jaracza na odcinku ul. Wierzbowej -  
ul. Piotrkowska, Więckowskiego na odcinku ul. Piotrkowska - ul. Lipowa, 
świrki na odcinku ul. Wólczańska - ul. Piotrkowska, Wigury na odcinku  
ul. Piotrkowska - ul. Sienkiewicza, Piotrkowska na odcinku ul. świrki -  
pl. Niepodległości, Wólczańska na odcinku ul. Pabianicka - ul. Próchnika, 
Radwańska na odcinku al. Politechniki - ul. Piotrkowska, Brzeźna na odcinku 
ul. Piotrkowska - ul. Sienkiewicza, Milionowa na odcinku ul. Kopcińskiego - 
ul. Piotrkowskiej, Przybyszewskiego na odcinku pl. Reymonta -  
ul. Augustów, Dąbrowskiego na odcinku ul. Rzgowska - ul. Puszkina, 
Rzgowska na odcinku pl. Reymonta - C.Z.M. P., Pabianicka na odcinku  
pl. Niepodległości - ul. Mały Skręt, Paderewskiego na odcinku Rondo 
Lotników Lwowskich - ul. Rzgowskiej, oraz 20 ulic wybranych przez 
mieszkańców w głosowaniu internetowym.  

14. L0164 Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie. 
Lokalizacja - Zakład Radiodiagnostyki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17.  

1 090 000,00 4438/4627 

15. L0012 Oznaczenie przejazdów rowerowych w mieście kolorem czerwonym 
dla zwiększenia bezpieczeństwa. 
Lokalizacja - Zgierska: Jabłoniowa 10m, Stacja paliw 10m, Łozowa 15m, 
Wiklinowa 9m, Świtezianki 14m, Okoniowa 11m, Pstrągowa 11m, Castorama 
5m, Rondo Biłyka 46m, Sikorskiego: Castorama 7m, Helińskiego 7m, 
Studzińskiego 6m, Nastrojowa 9m, Świtezianki 19m, Łucji 10m, Łagiewnicka 
14m, Łagiewnicka: Stacja paliw 10m, Kasztelańska 15m, Stokrotki 12m, 
Morelowa 14m, Porzeczkowa 20, Julianowska: nr 7 8m, Kochanowskiego 7m, 
al. Włókniarzy: Prawa 6m, Liściasta 20m, Stacja paliw/Teresy 20m, Stacja 
paliw/Limanowskiego 12m, Salon sam./Limanowskiego 20m, 
Tesco/Pojezierska 13m, Drewnowska 38m, Nr 192 - 8m, nr 202-206 34m, 
Więckowskiego 10m, Auto Komis 6m, WAM 5m, nr 234 - 4m, Nr 236 - 10m, 
Kopernika 26m, Mickiewicza 38m, Jana Pawła II: Park Poniatowskiego 5m, 
PasaŜ Łódzki 10m, Łaska 17m, Wróblewskiego 51m, Praktiker 25m, 
Braterska 6m, Nr 65 16m, Obywatelska 53m, nr 76 - stacja paliw 20m, 
Przyszkole 7m, Pabianicka: Świętojańska 11m, Dubois 15m, Ewangelicka 9m, 
Odrzańska 12m, Chocianowicka 60m, Port Łódź 63m, Rudzka: 
Scaleniowa/Farna 45m, Popioły 10m, Cienista 5m, Przyjemna 7m, Raduńska 
11m, Retkińska: Hufcowa 6m, nr 83 6m, Konstantynowska – ZOO 8m, 
Srebrzyńska: Jarzynowa 15m, Biegunowa 6m, Skrzydlewska – okolice 42m, 
Drewnowska: Okrzei 7m, Odolanowska 6m, Karskiego 16m, Nr 88 4m, 
Manufaktura 16m, Zachodnia 19m, Zachodnia: Manufaktura 8m, Stacja Paliw 
30m, Adwokacka 6m, nr 110/112 7m, nr 142 11m, Warszawska/Skrzydlata 
20m, Niciarniana: nr 60 - 14m, nr 47 - 23m, nr 50 – 4m, Park Widzewski 4m, 
Przychodnia – parking 4m, Lodowa: nr 87 – 9m, Dostawcza 20m, Papiernicza 
12m, Rondo Inwalidów 105m, Rondo Sybiraków 37m, Przybyszewskiego: 
Haśka 15m, Lodowa 108m, Mechaniczna 16m, Niciarniana 18m, Piwnika-
Ponurego 15m, Zawodowa 8m, Grota-Roweckiego 6m, Tatrzańska 10m, 
Rokicińska: Janowska 7m, OBI 40m, Józefiaka 15m, Józefiaka/al. Ofiar 
Terroryzmu 11 Września: Kątna 7m, Nery 7m, Zakładowa 14m, Transmisyjna 
17m, Hetmańska: Zakładowa 36m, H. Brodatego 7m, Przybyszewskiego 8m, 
Zagłoby 15m, Juranda ze Spychowa 13m, Billewiczówny 7m, 
Bandurskiego/Karolewska 10m, Palki/Strykowska: Nr 3/5 + stacja paliw 12m, 
Popularna + stacja paliw 22m, W. Polskiego/Brzezińska: Łomnicka 22m, 

220 000,00 4380/4454 
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ŚnieŜna 12m, M1 - 56m.  

16. L0053 Budowa Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych 
(niewidomych) "Na Dziewanny". 
Lokalizacja - Nieruchomość o powierzchni 12 314 m2 połoŜona w obrębie  
B-24 przy ul. Dziewanny 24, numer działki 421/2.  

2 096 600,00 4295/4412 

17. L0015 Las Łagiewnicki – strefą wypoczynku. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.  

100 000,00 4165/4247 

18. L0135 Przychodnia stomatologiczna przyjazna pacjentom. 
Lokalizacja - ZOZ Łódź-Polesie "Zdrowe-Polesie" Specjalistyczna 
Przychodnia Stomatologiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17.  

153 000,00 4159/4336 

19. L0134 Termomodernizacja budynku Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci, 
MłodzieŜy i Dorosłych oraz naprawa terenu wokół przychodni. 
Lokalizacja - Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, MłodzieŜy i Dorosłych, 
ul. A. Struga 86.  

560 000,00 4130/4308 

20. L0173 Akademia Koszykówki Marcina Gortata - edycja II. 
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach 
podstawowych na terenie miasta Łodzi. Autorzy projektu wytypowali szkoły, 
dysponujące infrastrukturą pozwalającą na prowadzenie zajęć sportowych dla 
dzieci, ukierunkowanych na koszykówkę. Szkoły te udostępniają sale 
gimnastyczne dla potrzeb projektu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych 
tygodniowo.  

142 900,00 4062/5038 

21. L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane w placówce opiekuńczo - 
wychowawczej, która jest przygotowana do opieki nad przewlekle chorymi, 
niepełnosprawnymi dziećmi. Placówka jest zlokalizowana przy  
ul. Wierzbowej 13, w bliskim sąsiedztwie szpitali dziecięcych, które 
gwarantują interwencyjną obsługę medyczną w razie pogorszenia się stanu 
zdrowia któregoś z podopiecznych. Dom został wyposaŜony w niezbędne 
sprzęty medyczne, meble i pomieszczenia potrzebne podczas opieki nad 
chorymi osobami. Placówka zatrudnia personel opiekuńczo-wychowawczy 
oraz pielęgniarski, który przez całą dobę sprawuje opiekę nad dziećmi. 
Współpracuje równieŜ z jednostkami słuŜby zdrowia właściwymi ze względu 
na schorzenia przebywających w niej dzieci. Dom dziecka dla dzieci chorych 
zajmuje dwupoziomowe mieszkanie z oddzielnym wejściem, które jest 
wynajmowane od miasta na podstawie umowy najmu. Lokal znajduje się  
w czteropiętrowym bloku mieszkalnym, otoczonym terenem zielonym, 
którego część została uŜyczona na potrzeby funkcjonowania placówki.  

55 520,00 4037/4123 

22. L0109 Sfinansowanie rehabilitacji dla osób chorych na stwardnienie  
rozsiane (SM). 
Lokalizacja - Chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) w mieście w Łodzi.  

350 000,00 4018/4126 

23. L0072 Bezpieczeństwo na ulicach miasta Łodzi - dodatkowe patrole Policji. 
Lokalizacja - Cały obszar miasta Łódź w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców.  

500 000,00 3943/4012 

24. L0063 Budowa noclegowni dla bezdomnych męŜczyzn. 
Lokalizacja - ul. Spokojna/Siostrzana.  

2 990 000,00 3938/4041 

25. L0022 Wszechstronniejszy i nowocześniejszy kompleks Orlik. 
Lokalizacja - 39 kompleksów boisk wybudowanych w ramach programu 
"Moje Boisko Orlik 2012" znajdujących się na terenie miasta.  

4 504 000,00 3877/3962 

26. L0027 Uruchamianie systemu informacji pasaŜerskiej dla pasaŜerów 
komunikacji autobusowej. 
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na wyznaczonych przystankach 
autobusowych; na 30 przystankach wyznaczonych przez autora projektu  

1 620 000,00 3816/3867 
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oraz na 10 przystankach wyznaczonych przez mieszkańców w internetowej 
sondzie.  

27. L0086 Promenada Bałucka. 
Lokalizacja - Ul. Zachodnia po stronie numerów nieparzystych na odcinku  
od ul. Krótkiej do ul. Bazarowej. Ul. Zachodnia 23a, 23b, 23c, 25, 25a, 25b, 
27. Obejmuje następujące numery działek: 174/70, 174/71, 174/76, 301/6  
oraz część działek o nr: 301/7 i 301/9. Obręby: B-47, B-46.  

750 000,00 3514/3644 

28. L0115 Powrót Parady Wolności. 
Lokalizacja - Parada Wolności powinna się odbyć na całej długości 
zrewitalizowanej ul. Piotrkowskiej, na al. Piłsudskiego, w hali Atlas Arena 
oraz w parkach na terenie całego miasta. Elementem parady będzie przemarsz 
jej uczestników ze skrzyŜowania Piotrkowska/Piłsudskiego do Atlas Areny.  

2 500 000,00 3512/3601 

29. L0140 Niania jak mama - wsparcie opieką pozamedyczną dzieci nieuleczalnie 
chorych. 
Lokalizacja – Pałac - hospicjum stacjonarne dla dzieci, ul. Dąbrowskiego 7.  

90 000,00 3348/3416 

30. L0047 Rewitalizacja terenów rekreacyjnych Stawów Stefańskiego. 
Lokalizacja - Kompleks parkowy połoŜony wokół Stawów Stefańskiego.  

3 325 000,00 3325/3391 

31. L0031 Wypoczywajmy wygodnie w Ogrodzie Botanicznym - wymiana ławek 
parkowych. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny - ul. Krzemieniecka 36/38, obręb P-25, 
działki nr 24/32 i nr 24/33.  

105 600,00 3279/3363 

32. L0149 Wkoło Zoo. Rewitalizacja ogrodzenia Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego. 
Lokalizacja - Mur otaczający Miejski Ogród Zoologiczny. Działka P-16 43/2.  

362 850,00 3263/3523 

33. L0043 Wymiana aparatu RTG z modernizacją pomieszczeń pracowni 
diagnostyki obrazowej przy ul. Smugowej 4. 
Lokalizacja - Zakład Rentgenodiagnostyki Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Łódź-Bałuty, ul. Smugowa 4.  

800 000,00 3257/3752 

34. L0050 Budowa parkingu przy dworcu Łódź-Kaliska - w kwartale ulic: 
Karolewska, al. Włókniarzy, al. Bandurskiego. 
Lokalizacja - Teren zielony w kwartale ulic: Karolewska, al. Włókniarzy,  
al. Bandurskiego. Działki nr 13/57 i 13/58 w obrębie geodezyjnym P-17  
oraz 2/5 i 3/3 w obrębie geodezyjnym P-28.  

1 355 000,00 3251/3306 

35. L0092 Strefa kultury kina Charlie: rewitalizacja budynku kina Charlie wraz  
z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205 oraz zaadoptowanie go dla 
potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych. 
Lokalizacja - Rewitalizacja dotyczy całości budynku połoŜonego w oficynie 
posesji 203/205 oraz podwórka pod adresem 203/205. Jest to zabytkowy 
budynek, wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Budynek, poza doraźnymi remontami nie był remontowany od 80 lat.  
W budynku tym znajdują się: na parterze Polski Czerwony KrzyŜ oraz na 
niŜszym parterze Dom Dziennego Pobytu (Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej), a na piętrze znajduje się siedziba kina Charlie, pręŜnie 
działającego stowarzyszenia "Łódź Filmowa", MłodzieŜowej Akademii 
Filmowej, Fundacji Miasto Kultury oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej.  

250 000,00 3225/3282 

36. L0177 Orlik pod dachem. Remont hali sportowej wraz z zapleczem (dawna 
hala ŁKS, Pogonowskiego 82). 
Lokalizacja - Nieruchomość zabudowana (hala sportowa z zapleczem oraz 
dwupiętrowy budynek mieszkalny), połoŜona przy ul. Pogonowskiego 82,  
nr działki 40/1, obręb ewidencyjny P – 20, o powierzchni 0,19ha, jest 
własnością Miasta i od 6 lutego 2013 r. W obrębie działki znajdują się: hala 
sportowa (dawna hala ŁKS), mała hala treningowa podnoszenia cięŜarów, 

2 700 000,00 3128/3667 
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siłownia, zaplecze (szatnie z łazienkami), portiernia oraz budynki mieszkalne. 
Aktualnie uŜytkowane są jedynie budynki mieszkalne, a hala sportowa wraz z 
zapleczem wyłączona została z uŜytkowania.  

37. L0133 Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne "Sport Strefa 21"  
w XXI LO. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest teren boiska szkolnego  
XXI LO, u zbiegu ulic Kopernika i Wólczańskiej. Teren jest otoczony  
z wszystkich stron budynkiem szkoły i kamienicami, a od strony zachodniej 
budynkiem Teatru Studyjnego. Dojazd do boiska jest od strony  
ul. Wólczańskiej. Adres nieruchomości: ul. Kopernika 2, nr działki P20-143/9, 
nr działki GUS 106104_9.0020.143/9.  

1 177 700,00 3105/3228 

38. L0076 Wyremontujmy muszle koncertowe i amfiteatry w parkach. 
Lokalizacja - Amfiteatry i muszle koncertowe w łódzkich parkach: Park 
Julianowski (im. A. Mickiewicza), Park Na Zdrowiu (im. J. Piłsudskiego), 
Park im. R. Baden-Powella.  

1 600 000,00 2883/2924 

39. L0044 Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Rzemiosła przy 
ul. śubardzkiej 2. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Rzemiosła przy ul. śubardzkiej 2, nr działki 
124/10.  

1 275 912,95 2790/2955 

40. L0078 Utworzenie "Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba"  
w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. 
Lokalizacja - Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w którym ma być 
zrealizowane zadanie, jest jednostką miejską prowadzoną przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, znajdującą się na gruntach naleŜących do 
miasta przy ul. Pomorskiej 16 w ścisłym centrum miasta. Jest to doskonały 
punkt do obserwacji astronomicznych, bliskiego i dalekiego kosmosu oraz 
łódzkiej przestrzeni miejskiej. Taras widokowy na którym zostaną 
zamontowane kopuły i teleskopy znajduje się na dachu budynku łódzkiego 
planetarium i obserwatorium astronomicznego.  

495 000,00 2772/2852 

41. L0032 Wymieniamy beton i asfalt na kamień naturalny - Ogród Botaniczny. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny - ul. Krzemieniecka 36/38, obręb P-25, 
działka nr 24/33.  

2 685 000,00 2578/2640 

42. L0110 Młodzi dla Łodzi - pokolorujmy łódzkie kamienice. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie miasta - łódzkie 
kamienice.  

250 000,00 2562/2606 

43. L0060 System podglądu komunikacji miejskiej. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest obszar kursowania pojazdów 
MPK-Łódź.  

325 000,00 2540/2570 

44. L0141 Ławki na przystankach - estetyczne ławki, kosze i rozkłady jazdy  
na 150 przystankach w centrum. 
Lokalizacja - 150 przystanków tramwajowych i autobusowych w strefie 
wielkomiejskiej, na których nie jest moŜliwe postawienie wiat. Zacząć naleŜy 
od przecznic ul. Piotrkowskiej, Narutowicza oraz pl. Barlickiego.  
W przypadku braku tylu przystanków bez wiat, doposaŜenie wiat  
w dodatkowe siedziska i pasujące kosze.  

2 550 000,00 2509/2560 

45. L0038 Stworzenie systemu opieki i poprawy warunków funkcjonowania osób 
z demencją. 
Lokalizacja - Na terenie całej gminy.  

2 061 200,00 2489/2547 

46. L0087 Utworzenie pracowni komputerowej w PG nr 41. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w budynku PG nr 41 (sala 202).  
 

101 000,00 2480/2557 

47. L0040 Łódzki Tramwaj Regionalny - wydłuŜenie przystanków 560 000,00 2467/2504 
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tramwajowych. 
Lokalizacja - Przystanki tramwajowe na trasie łódzkiego tramwaju 
regionalnego: 1. Peron Kościuszki - Zielona w kierunku północnym, działka 
8/53; 2. Peron Zachodnia - Zielona w kierunku południowym, działka 64/28; 
3. Peron Kościuszki - Struga w kierunku północnym, działka 8/42; 4. Peron 
Kościuszki - Struga w kierunku południowym działka 8/42.  

48. L0207 WyposaŜenie StraŜy Miejskiej (oddział prewencji) w narzędzia i sprzęt 
niezbędny do ratowania zwierząt. 
Lokalizacja - StraŜ Miejska w Łodzi, Oddział Prewencji.  

197 120,00 2451/2495 

49. L0100 Woonerf na ul. Stefanowskiego. 
Lokalizacja - ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej  
do ul. Skorupki. Działki w obrębie P-30, nr 3/31, 95/3.  

2 151 000,00 2386/2409 

50. L0052 Rozbudowa parkingu wzdłuŜ północno-wschodniego ogrodzenia 
Ogrodu Zoologicznego, wraz z budową chodnika. 
Lokalizacja - Parking wzdłuŜ północno - wschodniej części ogrodzenia 
Ogrodu Zoologicznego, oraz istniejąca ścieŜka na działce 44/12 w obrębie 
geodezyjnym P-16.  

600 000,00 2373/2408 

51. L0013 Sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu ul. S. Jaracza / S. Sterlinga. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. S. Jaracza / S. Sterlinga.  

1 051 592,00 2361/2403 

52. L0068 Budowa ścieŜki zdrowia w Parku na Zdrowiu oraz zagospodarowanie 
miejsca na grill. 
Lokalizacja - Park na Zdrowiu.  

156 000,00 2264/2301 

53. L0154 Budowa sygnalizacji świetlnej na Rondzie Sybiraków w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Lokalizacja - Rondo Sybiraków, skrzyŜowanie ul. Przybyszewskiego / 
Puszkina.  

1 900 000,00 2237/2277 

54. L0158 Przywróćmy świetność PasaŜu Szulca-przebudowa alei 1 Maja  
na odcinku pomiędzy ulicami Wólczańską i Gdańską. 
Lokalizacja - Al. 1 Maja wraz ze skrzyŜowaniem z ul. Wólczańską - działka 
424 w obrębie P-9 oraz działki 317/8 i 317/23 w obrębie S-1.  

3 300 000,00 2138/2476 

55. L0028 Rewitalizacja Parku Sielanka. 
Lokalizacja - Park Sielanka pomiędzy ulicami Pabianicką i Cieszkowskiego.  

1 625 000,00 2114/2175 

56. L0200 Sztuka na zdrowie-program arteterapii dla dzieci chorych 
onkologicznie w szpitalu przy Spornej. 
Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4,  przy ul. Spornej 36/54.  

40 000,00 2081/2126 

57. L0197 MotoPark - tor kartingowy CIK-FIA z płytą poślizgową do nauki 
jazdy. 
Lokalizacja - Działka w miejscu dawnej jednostki wojskowej BRUS  
(do dalszych uzgodnień w zakresie działek: P13-1/2, P13-1/21, P15-1/27.  

3 500 000,00 2033/2064 

58. L0083 Droga rowerowa wzdłuŜ ul. Waltera-Janke i Bandurskiego -  
od ul. Pienistej do ul. Krzemienieckiej. 
Lokalizacja - Droga pomiędzy rejonem osiedla Lublinek - Pienista, a rejonem 
Dworca Kaliskiego wzdłuŜ ul. Waltera-Janke i Bandurskiego w celu 
"podłączenia" rejonów lotniska do sieci dróg rowerowych w naszym mieście.  

2 250 000,00 2015/2041 

59. L0046 Rewitalizacja terenów Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 
Lokalizacja - Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego.  

579 200,00 1995/2057 

60. L0081 Budowa parkingu wzdłuŜ ul. Lodowej na wysokości cmentarza 
"Zarzew". 
Lokalizacja - Miejsce w którym obecnie parkują samochody (parking) wzdłuŜ 
ul. Lodowej na wysokości cmentarza "Zarzew" p.w. Św. Anny - działki  

812 000,00 1864/1906 
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nr 29/33 i 29/41 w obrębie W-31.  

61. L0037 Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych 
miasta Łodzi (pieszych i rowerowych). 
Lokalizacja - Przez teren Łodzi przebiega w całości lub fragmencie pięć 
znakowanych szlaków pieszych o łącznej długości 53 km. Czerwony "okolic 
Łodzi" w Lesie Łagiewnickim i moŜliwością dojścia do Nowosolnej, oraz 
jego fragmenty w pd-wsch części miasta: ul. Brójecka - Wiskitno -  
ul. Gościniec. Niebieski "pamięci ofiar hitlerowskiego ludobójstwa" wiodący 
z Parku im. Szarych Szeregów, przez Park im. A. Mickiewicza, ul. Liściastą  
i dalej w stronę Lasu Okręglik. Niebieski - okręŜny wokół Lasu 
Łagiewnickiego. śółty - przez najcenniejsze fragmenty Lasu Łagiewnickiego. 
Zielony - początek i koniec szlaku przebiegającego przez najatrakcyjniejsze 
miejsca Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich (Las Łagiewnicki i rejon 
Nowego Imielnika) oraz osiem znakowanych szlaków rowerowych o łącznej 
długości 85,3 km: szlaki rowerowe na terenie miasta-szlaki przebiegające  
i / lub zaczynające się w Łodzi i dające moŜliwość dotarcia  
do najatrakcyjniejszych miejsc ziemi łódzkiej (8 szlaków lub ich fragmentów).  

47 404,60 1854/1876 

62. L0041 Ośrodek Rozwoju i Kompetencji. 
Lokalizacja - Budynek kompleksu ZSP , ul. śeromskiego 115.  

396 000,00 1817/1924 

63. L0103 Wytyczenie ścieŜki rowerowej śladem dawnej Ŝelaznej drogi 
Scheiblera (koci szlak na KsięŜym Młynie); Przędzalniana-Śmigłego-Rydza.  
Lokalizacja - ŚcieŜka rowerowa miałaby powstać od szlabanu przy  
ul. Przędzalnianej do skrzyŜowania dróg rowerowych przy al. Śmigłego-
Rydza w miejscu dawnych torów kolejowych, co daje długość ścieŜki ok. 400 
metrów. Po zmianach rozszerzenie zadania o fragment od al. Piłsudskiego 
przy ul. Targowej poprzez skwer im. Niemczyka do parku Źródliska I. 
Uzyskane zostanie połączenie od al. Piłsudskiego poprzez Park Źródliska  
i KsięŜy Młyn do istniejącej drogi wzdłuŜ al. Śmigłego Rydza.  

1 000 000,00 1765/1794 

64. L0014 "SPORT DLA KAśDEGO" - cykl turniejów rekreacyjno-sportowych.  
Lokalizacja - Obiekty sportowe łódzkich szkół wszystkich typów, w tym 
„orliki” i boiska wielofunkcyjne na terenie całego miasta, obiekty sportowe 
MOSiR, obiekty sportowe uczelni wyŜszych.  

225 000,00 1741/1792 

65. L0101 Baza sportowa dla ekstraligi rugby. 
Lokalizacja - Obiekty sportowe w Szkole Mistrzostwa Sportowego  
im. K. Górskiego przy ul. Milionowej 12.  

2 050 000,00 1715/1768 

66. L0196 Centrum sportowo-rekreacyjne na KsięŜym Młynie przy SP nr 29. 
Lokalizacja - SP nr 29, ul. Przędzalniana 70 - osiedle KsięŜy Młyn, nr działki: 
W25-136, nr działki GUS 106106_9.0027.136, powierzchnia 0,7889 ha. 
Zadanie realizowane będzie na ogrodzonym terenie boiska szkolnego  
i dziedzińca szkoły (dawnego elizjum królestwa Karola Scheiblera - miejsca 
wypoczynku robotników łódzkich fabryk).  

1 264 400,00 1703/1780 

67. L0061 System ochrony Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej. 
Lokalizacja - Realizacja zadania obejmuje obszar trójwyznaniowego Starego 
Cmentarza, części katolickiej przy ul. Ogrodowej 39, części prawosławnej 
przy ul. Ogrodowej 41, części ewangelickiej przy ul. Ogrodowej 43.  

768 630,00 1688/1717 

68. L0094 Rewitalizacja elewacji budynku SP nr 29 nawiązująca do zabytkowej 
architektury KsięŜego Młyna. 
Lokalizacja - SP nr 29, ul. Przędzalniana 70-osiedle KsięŜy Młyn, nr działki 
W25-136, nr działki GUS 106106_9.0027.136.  

1 160 000,00 1685/1764 

69. L0186 Ekotarg na Starym Rynku. Targ owocowo-warzywny producentów 
Ŝywności ekologicznej. 
Lokalizacja - Płyta Starego Rynku - działka nr B47-360/3.  

1 010 000,00 1652/1679 
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70. L0035 Instalacja sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez  
al. Politechniki.  
Lokalizacja - Przejście dla pieszych przez al. Politechniki u zbiegu  
ul. Skrzywana / ul. Felsztyńskiego.  

500 000,00 1624/1682 

71. L0170 Przebudowa ul. Obywatelskiej na odcinku Nowe Sady do ul. Waltera-
Janke. 
Lokalizacja - Ul. Obywatelska na odcinku od ul. Nowe Sady do ul. Waltera-
Janke.  

6 100 000,00 1570/1591 

72. L0025 Dodatkowe zajęcia psychologiczno-edukacyjne jako przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieŜy z dysfunkcjami zachowania. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie miasta przy  
ul. Karolewskiej 30/34, na osiedlu "Mikołaja Kopernika". W tym działaniu 
współpracuję z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 na trenie którego będzie 
realizowane zadanie. Obszar zadania obejmuje osiedle Mikołaja Kopernika 
znajdujące się na zachodnim skraju starego Polesie u zbiegu ulic  
al. Włókniarzy i A. Struga. Zadaniem objęte będą ulice: Gdańska, 
śeromskiego, Wólczańska, A. Struga, 6 Sierpnia, M. Skłodowskiej - Curie,  
28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Zamenhofa, al. Włókniarzy.  

165 000,00 1517/1558 

73. L0138 Ekologiczne oświetlenie Parku im. Adama Mickiewicza na Julianowie. 
Lokalizacja - Park im. A. Mickiewicza na Julianowie pomiędzy ulicami 
Zgierską, Biegańskiego, Pogodną, al. RóŜ, Folwarczną i cmentarzem  
na Radogoszczu.  

950 000,00 1512/1537 

74. L0212 Stworzenie Specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób  
z zespołami otępiennymi. 
Lokalizacja - W Łodzi nie ma Ŝadnego ośrodka tego typu, dlatego teŜ jest bez 
znaczenia w której dzielnicy będzie zlokalizowany. Najlepiej gdyby był to 
parterowy budynek znajdujący się na ogrodzonej działce z terenem zielonym 
(moŜliwe jest wykorzystanie po adaptacji lokalu po zamkniętym przedszkolu 
lub Ŝłobku). Jeśli miasto nie dysponuje w tej chwili podobnym budynkiem 
moŜliwe jest wykorzystanie na ten cel lokalu po zamkniętej szkole - np. po  
38 PG na ul. Municypalnej 4/ dodatkowa lokalizacja - ul. Wólczańska 
121/123 (lokal po Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym).  

5 927 423,00 1502/1537 

75. L0080 Automatyczne wandaloodporne toalety publiczne z przystosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych, do łódzkich parków. 
Lokalizacja – Park im. 3 Maja - np. przy placu zabaw dla dzieci, Park  
im. H. Sienkiewicza - od strony ul. Kilińskiego, Las Łagiewnicki - przy 
parkingu przed klasztorem Park im. S. śeromskiego - przy planowanym placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej i stolikach do gier, Park na Zdrowiu.  

870 000,00 1499/1523 

76. L0055 Zakup 5 nowych, automatycznych toalet + kompleksowa akcja 
informacyjna. 
Lokalizacja - Przykładowe lokalizacje szaletów w widocznych miejscach 
(jednakŜe nie wiąŜące) PasaŜ Rubinsteina, Park Staromiejski, Park Piastowski, 
skwer Zgierska/Julianowska, jedno miejsce do wyboru.  

690 000,00 1487/1510 

77. L0167 Centrum sportów wodnych na Stawach Stefańskiego. 
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego mieszczące się w Łodzi na terenie Parku  
im. 1 Maja na Rudzie Pabianickiej, pomiędzy ulicami Rudzką, Farną, 
Patriotyczną i Głębinową. Realizacja zadania dotyczy działek znajdujących 
się w obszarze G-51 1/30 oraz G-52 1/38.  

350 000,00 1470/1494 

78. L0147 Budowa ścieŜki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuŜ  
ul. Wycieczkowej (od końca istniejącej ścieŜki rowerowej i chodnika)  
i ul. Okólnej do ul. Serwituty. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane wyłącznie do ul. Wycieczkowej  
na odcinku od końca istniejącej drogi rowerowej do kapliczek  
w Łagiewnikach.  

3 600 000,00 1463/1483 
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79. L0021 Wybieg dla psów. 
Lokalizacja - Park nad Jasieniem.  

57 600,00 1405/1429 

80. L0020 Zakup mammografu z wyposaŜeniem dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych „PaLMA”. 
Lokalizacja - ZOZ.SW "PaLMA", ul. Lumumby 14.  

990 000,00 1382/1497 

81. L0112 Budowa twardej ścieŜki rowerowej w Łagiewnikach. 
Lokalizacja - ŚcieŜka rowerowa miałaby długość 2 km i rozpoczynać się od 
wjazdu do Lasu Łagiewnickiego przy ul. Wycieczkowej, następnie wzdłuŜ 
części szlaku czerwonego, zbaczać w lewo do kapliczek św. Rocha  
i św. Antoniego.  

3 000 000,00 1374/1390 

82. L0189 Wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych szafek dla uczniów - 
zakup i montaŜ. 
Lokalizacja - Zadanie obejmuje zakup szafek dla uczniów w zawodowych 
szkołach ponadgimnazjalnych w obrębie miasta Łodzi. Projekt obejmuje:  
ZSP nr 2, ul. Astronautów 198, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych,  
al. Politechniki 37, ZSP nr 9, al Politechniki 38, ZSP nr 22,  
ul. Przybyszewskiego 73/75, ZSP nr 3, ul. Kilińskiego 159/163.  

373 500,00 1374/1455 

83. L0089 Park Ufologiczno-Kryptozoologiczny.  
Lokalizacja - Południowo-wschodni naroŜnik działki nr 1/21 w obrębie P-13, 
przy ul. Krańcowej.  

1 293 000,00 1223/1252 

84. L0123 Reaktywacja łódzkich neonów. 
Lokalizacja - Obszar Śródmieścia i najbliŜszych okolic. Lokalizacja 
nieczynnych neonów na budynkach, m.in.: ul. Narutowicza 34;  
ul. Piotrkowska 14, 26,192; pl. Wolności 6; Legionów 48.  

12 020,00 1195/1221 

85. L0062 Wymiana oświetlenia w ZSO nr 4. 
Lokalizacja - ZSO nr 4 ul. Stawowa 28.  

325 837,97 1177/1297 

86. L0120 Szkoła na dwa koła. 
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany m.in. w następujących placówkach 
szkolnych: 1. SP nr 7, ul. Wiosenna 1, 2. SP nr 19, ul. Balonowa 1, 3. SP  
nr 91, ul. Kasprzaka 45, 4. SP nr 120, ul. Centralna 40, 5. SP nr 139,  
ul. Giewont 28, 6. SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 7. SP nr 190,  
ul. Malczewskiego 37/47, 8. SP nr 193, ul. Standego, 9. PG nr 6,  
ul. Limanowskiego 124a, 10. PG nr 7, ul. Rojna 33, 11. PG nr 15,  
ul. Sowińskiego 50/56, 12. PG nr 28, ul. Kopcińskiego 54, 13. ZSP nr 9,  
al. Politechniki 38, 14. ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11, 15. ZSO nr 19,  
ul. śeromskiego 115, 16. LO nr 1, ul. Więckowskiego 41, 17. LO nr 4,  
ul. Pomorska 16.  

705 000,00 1171/1234 

87. L0084 Budowa drogi rowerowej wzdłuŜ ulic Pienistej, Gen. Maczka  
oraz Fr. Plocka wraz z remontem chodników wzdłuŜ Obywatelskiej, Pienistej, 
Gen. Maczka i Fr. Plocka. 
Lokalizacja - Inwestycja zlokalizowana w południowo-wschodniej części 
miasta obejmująca rejon Portu Lotniczego oraz tereny rekreacyjne wzdłuŜ  
ul. Pienistej, gen. Maczka, Fr. Plocka i Sołtyka.  

6 000 000,00 1147/1155 

88. L0102 Wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego. 
Lokalizacja - Inwestycja będzie realizowana na terenie naleŜącym do  
SP nr 166 przy ul. Szamotulskiej 1/7. SP nr 166 jest szkołą publiczną 
prowadzona przez Miasto Łódź. Ogólna powierzchnia działki wynosi  
4453,75 m2. Obszar ten moŜna podzielić na dwa prostokąty  
o powierzchniach: 3 527,50 m2 oraz 926,25 m2.  

828 750,00 1111/1163 

89. L0069 Przekształcenie i przebudowa budynku gospodarczego na budynek 
zamieszkania zbiorowego: placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 
socjalizacyjnego. 

638 000,00 1107/1126 
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Lokalizacja - Dom Dziecka nr 1 zlokalizowany przy ul. Aleksandrowskiej 123 
na działce o numerze ewidencyjnym 71/5 w obrębie geodezyjnym B-35.  
Na wyŜej wymienionej działce poza budynkiem Domu Dziecka są dwa 
budynki gospodarcze. Jeden z nich moŜe zostać przekształcony na budynek 
zamieszkania zbiorowego-Dom Dziecka. Działka na której planowana jest 
inwestycja jest terenem zagospodarowanym, ogrodzonym i uzbrojonym.  

90. L0018 Zakup zestawu USG dla samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych w Łodzi „PaLMA”. 
Lokalizacja - ZOZ.SW "PaLMA", ul. Lumumby 14.  

340 000,00 1043/1139 

91. L0180 Program profilaktyczny "WIEM-RATUJĘ" – propagowanie wiedzy na 
temat pierwszej pomocy wśród dzieci w wieku szkolnym. 
Lokalizacja - Szkoły podstawowe na terenie Łodzi.  

170 000,00 1015/1028 

92. L0104 Zadaszone bezpieczne stojaki rowerowe w łódzkich gimnazjach. 
Lokalizacja - Tereny gminy Łódź, Publiczne Gimnazja w ilości 35 
wymienione w zakładce: Publiczne Gimnazja na stronie internetowej 
http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/placowki_edukacyjne/  

700 000,00 1004/1025 

93. L0023 Budowa Skateparku przy ul. Obornickiej 3.  
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na niezagospodarowanej 
działce nr B45-197/1, ul. Obornicka 3, w połączeniu z budynkiem PG nr 6.  

661 400,00 992/1012 

94. L0193 Stworzenie torów do jazdy na rolkach, rowerze oraz sportów 
modelarskich na terenie MOSiR (na terenie Motodromu przy  
ul. Małachowskiego, lub na terenie pływalni „Wodny Raj” przy ul. Wiernej 
Rzeki). 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie Motodromu znajdującego 
się w Parku im. R. Baden – Powella, przy ul. Małachowskiego (jeŜeli będzie 
wyraŜona na to zgoda wykonawcy wcześniejszej inwestycji – zostało juŜ 
skierowane pytanie o wyraŜenie zgody), lub jeśli nie będzie to moŜliwe, to na 
terenie MOSiR przy Pływalni „Wodny Raj” przy ul. Wiernej Rzeki.  

1 500 000,00 989/1051 

95. L0206 Centrum tenisowo-rekreacyjne przy chojeńskim klubie sportowym  
w kompleksie ze Stawami Jana.  
Lokalizacja - Część nieruchomości MOSiR przy ul. Rzgowskiej 247/249  
o pow. 1 ha 6462 m2 znajdująca się w czasowej dzierŜawie Chojeńskiego 
Klubu Sportowego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18, obręb G-27 jako 
działka nr 746/1 (księga wieczysta 49744).  

10 000 000,00 971/986 

96. L0039 Modernizacja nagłośnienia sztucznego lodowiska "Bombonierka"  
przy ul. Stefanowskiego 28. Instalacja elektronicznego systemu obsługi 
klienta w obiekcie lodowisko "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28. 
Lokalizacja - Lodowisko "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28.  

175 000,00 940/954 

97. L0116 1 auto to 10 rowerów - systemy parkingów rowerowych.  
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany na następujących lokalizacjach:  
1. Karolewska 30/34 (w jezdni przed przejściem dla pieszych), 2. Rewolucji 
1905 r. 22 (przed przejściem dla pieszych), 3. Rewolucji 1905 r. 54 (przed 
przejściem dla pieszych, po północnej stronie), 4. Sterlinga 1/3 (po zachodniej 
stronie, przed przejściem), 5. Więckowskiego 82 (w jezdni przed przejściem  
dla pieszych po południowej stronie), 6. Więckowskiego 72 (w jezdni przed 
przejściem dla pieszych po południowej stronie), 7. Więckowskiego 64  
(w jezdni przed przejściem dla pieszych po południowej stronie),  
8. Więckowskiego 56 (w jezdni przed przejściem dla pieszych po południowej 
stronie), 9. Więckowskiego 48 (w jezdni przed przejściem dla pieszych  
po południowej stronie), 10. Więckowskiego 36 (w jezdni za przejściem  
dla pieszych po południowej stronie), 11. Więckowskiego 20 (w jezdni przed 
przejściem dla pieszych po południowej stronie), 12. śeligowskiego 30 (przed 
przejściem dla pieszych po wschodniej stronie), 13. ul. Zachodnia – przed 
UMŁ - realizacja pod warunkiem uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora 

110 500,00 886/894 
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Zabytków.  

98. L0132 Samoobsługowe stacje naprawy rowerów.  
Lokalizacja - Wnioskodawca wskazał następującą listę miejsc rozlokowania 
dla stacji naprawczych, wraz ze zmianą liczby stacji: 1. pl. Wolności,  
2. Piotrkowska okolice UMŁ, 3. al. Piłsudskiego w rejonie skrzyŜowania  
z ul. Sienkiewicza - zmiana lokalizacji na ul. Piotrkowską przy  
al. Mickiewicza, 4. Politechnika 1 - zmiana lokalizacji z ul. Stefanowskiego 
na ,,w okolicy kampusu północnego", 5. Politechnika 2 - zmiana lokalizacja  
z Biblioteki Głównej na ,,przy akademikach w bezpośredniej bliskości ścieŜki 
rowerowej po zachodniej stronie al. Politechniki", 6. W parku na Zdrowiu - 
doprecyzowanie lokalizacji na ,,w pobliŜu wejścia do ZOO", 7. W parku  
3 maja - zmiana lokalizacji na: ,,rejony Uniwersytetu Łódzkiego w pobliŜu 
skrzyŜowania ul. Jaracza i Matejki", 8. Arturówek - doprecyzowanie 
lokalizacji na ,,w pobliŜu kładki nad stawami przy głównym wjeździe  
do Arturówka", 9. pl. Dąbrowskiego, 10. Lokalizacja w pobliŜu gmachu ASP 
- zmiana lokalizacji na: ,,skrzyŜowanie ulic: Wojska Polskiego oraz Spornej 
przy skrzyŜowaniu ścieŜek rowerowych" = 10 stacji.  

80 000,00 883/895 

99. L0159 Uruchomienie regularnego połączenia autobusowego łączącego Port 
Lotniczy Łódź z dworcem Łódź-Kaliska oraz ścisłym centrum Łodzi. 
Lokalizacja - Trasa autobusu: Port Lotniczy - al.Waltera-Janke -  
ul. Bandurskiego - al. Mickiewicza, następnie nawrót przy al. Kościuszki  
lub ul. Sienkiewicza w zaleŜności od bieŜących postępów prac przy trasie 
WZ.  

627 000,00 866/881 

100. L0179 Utworzenie centrum sportów niekonwencjonalnych "Brukowa 22". 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie na nieruchomości połoŜonej przy  
ul. Brukowej 22, oznaczonej w obrębie B-31 jako działka nr 48/10,  
o powierzchni 28131 m2, na której znajduje się m.in. hala sportowa  
o powierzchni uŜytkowej 500 m2 wraz z zapleczem o powierzchni uŜytkowej 
810 m2.  

1 510 000,00 833/845 

101. L0105 Remont tramwaju do nauki jazdy z 1950 r. 
Lokalizacja - Zadanie dotyczy remontu wagonu tramwajowego, który  
z zasady jest obiektem ruchomym. Pojazd obecnie stacjonuje w zabytkowej 
zajezdni tramwajowej Brus przy ul. Konstantynowskiej 115. Wagon stanowi 
własność Miasta i znajduje się w uŜyczeniu na rzecz MPK-Łódź sp. z o.o.  

400 400,00 807/822 

102. L0128 Łódzki Bank Czasu. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane na terenie całej Łodzi. W ramach zadania 
ma powstać co najmniej po jednym banku czasu w kaŜdej z pięciu dzielnic 
Łodzi: Bałuty, Śródmieście, Polesie, Górna, Widzew.  

95 000,00 790/800 

103. L0157 Poprawa jakości dróg rowerowych na terenie miasta. 
Lokalizacja - Zadanie naleŜy wykonać wzdłuŜ dróg dla rowerów, najlepiej  
na odcinku często uczęszczanych. Najlepiej przy drogach łączących centrum  
z duŜymi osiedlami mieszkaniowymi: Widzew, Retkinia, Radogoszcz, 
Dąbrowa. Ostateczną lokalizację naleŜy przedyskutować ze środowiskiem 
rowerowym oraz zarządcą dróg.  

62 500,00 770/784 

104. L0064 Centrum Rozwoju Umiejętności Twórczych młodzieŜy gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania będzie siedziba Publicznego LO 
Politechniki Łódzkiej, al. Politechniki 6a. Miejsce to znajduje się w centrum 
kampusu Politechniki Łódzkiej i sprzyjać będzie działaniom mającym na celu 
rozwój umiejętności twórczych młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
Zadanie nie jest związane z inwestycją w grunty miejskie.  

432 600,00 750/786 

105. L0171 Uzupełnienie infrastruktury Parku im. J. Poniatowskiego o elementy 
małej architektury w rejonie miejsca startu biegu "Parkrun", okolice parkingu 
przy ul. InŜynierskiej. 

52 300,00 736/761 
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Lokalizacja - Zadanie ma być zlokalizowane w Parku im. J. Poniatowskiego  
w rejonie wejścia do parku od strony ul. InŜynierskiej i Parkowej. Dokładne 
miejsce ustawienia ławek i koszy na śmieci to wysokość miejsca łączenia 
asfaltu z nawierzchnią ziemną (miejsce startu biegu PARKRUN). Zadanie 
dotyczy równieŜ terenu całego parku. Dotyczy przystosowania jego 
infrastruktury do zaistniałych w ostatnim czasie potrzeb wynikających  
z wzmoŜonego uŜytkowania przez mieszkańców miasta Łodzi, związanych  
z rosnącą świadomością zdrowego trybu Ŝycia. Park ze względu na istniejącą 
juŜ w nim infrastrukturę – oświetlenie oraz płaskie ukształtowanie szerokich, 
ziemnych alejek stał się ulubionym miejscem treningowym dla biegaczy, 
miłośników nordic walking oraz innych form aktywności na świeŜym 
powietrzu.  

106. L0017 Powstanie informatora kulturalnego w formie papierowej.  
Lokalizacja - Informator byłby dostępny bezpłatnie w miejscach typu 
Centrum Informacji Turystycznej, Wydział Promocji Miasta, galerie sztuki, 
kioski, ewentualnie centra handlowe, biblioteki. Wymienione miejsca 
funkcjonują na terenie miasta Łodzi.  

96 720,00 734/749 

107. L0184 Adaptacja budynku w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 na potrzeby 
Domu Pomocy Społecznej. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w budynku usytuowanym  
w dzielnicy Łódź-Górna na Osiedlu Ruda Pabianicka przy ul. Municypalnej 4, 
w którym wcześniej prowadzona była szkoła publiczna. Obiekt znajduje się  
w cichym i spokojnym miejscu, z dala od zgiełku wielkiego miasta. Otaczają 
go tereny rekreacyjne: Las Popioły, Park ze Stawem Stefańskiego. PołoŜenie 
obiektu bardzo korzystne dla zamieszkania przez osoby niepełnosprawne  
i chore. Dane techniczne obiektu: kubatura 13000 m 2, powierzchnia 
zabudowy 1056 m2, powierzchnia uŜytkowa 2834 m2, liczba kondygnacji 
naziemnych 3, liczba kondygnacji podziemnych 1.  

6 050 000,00 641/660 

108. L0142 Streetfest – Festiwal Aktywności Ulicznej (tytuł roboczy). 
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska oraz ulice i podwórka z nią połączone.  

456 760,50 620/630 

109. L0026 Psyche na ekranie - rozumiejąc sztukę głębiej rozumiesz siebie  
i otaczający świat. Psychologiczne spotkania filmowe. 
Lokalizacja - Na styku rewitalizowanych obszarów Miasta - KsięŜego Młyna  
i Nowego Centrum Łodzi. To miejsce kultowe dla łodzian, kolebka lokalnej  
i polskiej kultury, miejsce znaczące dla polskiego i światowego kina.  

19 800,00 605/616 

110. L0045 Łódź przyjazna przyjezdnym. 
Lokalizacja - Zgłoszenie nie dotyczy konkretnych lokalizacji lecz wymiany 
plakatów w tablicach citylighty (całe miasto) skrzyŜowania najwaŜniejszych 
ulic (węzły komunikacyjne) Galeria Łódzka, Manufaktura, dworce kolejowe  
i PKS, pobliŜe akademików, miejsca imprez masowych. Po ewentualnej 
wygranej tego projektu moŜna zasiąść i ponownie zastanowić się nad 
rozmieszczeniem niektórych tablic.  

56 000,00 569/573 

111. L0019 Komputeryzacja i budowa medycznych platform informacyjnych  
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół 
WyŜszych „PaLMA”. 
Lokalizacja - Poradnie Specjalistyczne i POZ ZOZ. SW. „PaLMA”:  
1. ul. Lumumby 14, 2. al. Politechniki 44, 3. ul. Próchnika 11 – Administracja 
ZOZ-u.  

410 000,00 564/645 

112. L0049 Poprawa bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych, zjazdach na teren 
szpitala, szkoły, kościoła w ul. Pankiewicza. 
Lokalizacja - Obszar na którym ma być realizowane zadanie obejmuje pas  
ul. Pankiewicza przy posesjach nr 15 i 16, w obrębie usytuowania przejścia 
dla pieszych, zjazdu i wyjazdu na teren Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego nr 4 UM oraz zjazdu i wyjazdu na teren Gimnazjum i Liceum 
o.o. Bernardynów i kościoła św. E. Węgierskiej.  

85 500,00 550/574 
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113. L0048 Generalny remont sali gimnastycznej przy SP nr 55 ul. Mackiewicza 9.  
Lokalizacja - Dolna sala gimnastyczna w budynku SP nr 55, ul. Mackiewicza 
9.  

359 000,00 534/546 

114. L0201 Renowacja śmigłowca MI-6 w Muzeum Lotnictwa. 
Lokalizacja - Przedmiotem zadania jest remont przedmiotu ruchomego. 
Obecnie znajduje się on na terenie przy ul. Pilskiej. Docelowo po wykonaniu 
remontu ma się znaleźć na terenie laboratorium transportu LABO-T. Obiekt 
jest depozytem muzeum tradycji niepodległościowych na mocy porozumienia 
z muzeum sił powietrznych w Dęblinie.  

500 000,00 530/541 

115. L0093 Modernizacja boiska szkolnego przy PG nr 17. 
Lokalizacja - Boisko przy PG nr 17 znajduje się na terenie Parku im. Gen 
Andersa, między ulicami Kwiatową i Klaretyńską, na granicy Bałut i Polesia. 
Z jednej strony graniczy z ogrodami działkowymi, z drugiej z kościołem przy 
ul. Klaretyńskiej. W bliskim sąsiedztwie znajduje się ogródek jordanowski. 
Zarówno budynek szkolny, jak i boisko "zamykają" osiedle bloków 
mieszkaniowych Teofilowa. Działka stanowi własność gminy o numerze 50  
w obrębie B-43, uregulowaną w księdze wieczystej nr 14784.  

2 406 000,00 500/518 

116. L0114 Amfiteatr w Parku im. Ks. J. Poniatowskiego - remont i przebudowa 
wraz z otoczeniem. 
Lokalizacja - Amfiteatr zlokalizowany jest na terenie Parku  
im. Ks. J. Poniatowskiego (działka 5/32, obręb P-28).  

1 000 000,00 496/503 

117. L0008 System informatycznej obsługi pacjentów Miejskiej Przychodni 
Wieloprofilowej „Śródmieście”, ul. Próchnika 11.  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście”  
na ul. Próchnika 11, Zachodnia 60, Piotrkowska 113 oraz Rewolucji 1905 r.  
nr 54.  

600 000,00 490/527 

118. L0178 Projekt i wykonanie podłoŜa hipodromu łódzkiego klubu jeździeckiego 
ul. Okólna 170. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane przy ul. Okólnej 170 (działka  
nr 715/3 w obrębie B-15).  

826 560,00 477/506 

119. L0030 Termomodernizacja budynku Zakładu Psychoterapii UzaleŜnień  
w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego.  
Lokalizacja - Ul. Niciarniana 41.  

600 000,00 453/499 

120. L0204 Czy mieszkam w zabytku? Oznakowanie 400 zabytków 
ewidencyjnych z QR kodami i zaprojektowanym logotypem.  
Lokalizacja - Zabytki naleŜące do gminy Łódź wpisane do gminnej  
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, połoŜone na terenie miasta, oznakowane 
w miejscach wskazanych przez konserwatora. Na tabliczkach QR kody  
z dodatkowymi informacjami.  

160 000,00 453/459 

121. L0067 Boisko wielofunkcyjne przystosowane do zajęć z uczniami 
niepełnosprawnymi. 
Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne zostanie zlokalizowane na terenie 
niewykorzystanej części boiska PG nr 30 ul. Nowogrodzka 6/14. Zasadnicza 
część będzie przylegała do ul. Wilanowskiej na wysokości posesji nr 27  
od wschodu i do budynku szkoły od północy i zachodu.  

518 000,00 449/455 

122. L0131 Mobilne Centrum Ćwiczenia Pamięci.  
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w pięciu istniejących centrach 
aktywnego senior, usytuowanych w pięciu dzielnicach miasta: 1) Bałuty – 
Bałucki Ośrodek Kultury „Rondo” (ul. Limanowskiego 166); 2) Górna- 
Ośrodek Kultury „Górna” (ul. Siedlecka 1); 3) Polesie - Ośrodek Kultury 
„Karolew” (ul. Bratysławska 6a); 4) Widzew – Dom Kultury „502”  
(ul. Gorkiego 16); 5) Śródmieście – Akademicki Ośrodek Inicjatyw 
Artystycznych (ul. Zachodnia 54/56).  

53 900,00 444/462 
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123. L0161 Śpiewać kaŜdy moŜe! Najlepiej w chórze dla (nie)opornych, najlepiej 
własne kompozycje, najlepiej na koncercie. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w Łodzi: warsztaty dla amatorów 
(pasjonatów) śpiewania skupionych wokół chóru dla (nie)opornych będą 
miały miejsce w Filharmonii Łódzkiej, specjalne utwory dla uczestników 
warsztatów równieŜ powstaną w Łodzi (napisane przez łódzkich 
kompozytorów) koncert - perfomance wykonany przez (nie)opornych równieŜ 
odbędzie się w Łodzi (w zaleŜności od specyfiki utworów zostanie wykonany 
albo w przestrzeni publicznej albo jakiejś łódzkiej sali koncertowej).  

22 000,00 443/460 

124. L0075 Remont dziedzińca oraz ogrodzenia SP nr 1 oraz PG nr 1. 
Lokalizacja - Dziedziniec SP nr 1 oraz PG nr 1, ul. Sterlinga 24.  

780 000,00 440/446 

125. L0118 Krzewy ozdobne na al. Palki. 
Lokalizacja - Pas zieleni pomiędzy jezdniami przeciwnych kierunków  
na al. Palki od Ronda Solidarności do ul. Wojska Polskiego.  

45 000,00 419/427 

126. L0066 Remont pionu Ŝywienia wraz z przylegającymi pomieszczeniami. 
Lokalizacja - śłobek nr 2, ul. Chrobrego 16.  

50 000,00 411/428 

127. L0108 WyposaŜenie i remont kuchni szkolnej. 
Lokalizacja - Kuchnia oraz stołówka przy SP nr 1 ul. Sterlinga 24.  

304 000,00 411/419 

128. L0191 Budowa Leśnej Chaty Edukacyjnej w Lesie Łagiewnickim. 
Lokalizacja – Płn. - wsch. część Lasu Łagiewnickiego, w okolicy siedziby 
Leśnictwa Miejskiego, ul. Łagiewnicka 305 (obręb B-15, dz. nr 75/3).  

630 000,00 404/413 

129. L0029 Termomodernizacja budynku Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej 
Opieki Zdrowotnej w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała 
Chylińskiego. 
Lokalizacja - Ul. Cieszkowskiego 6.  

780 000,00 396/438 

130. L0011 Remont korytarzy i klatek schodowych w PG nr 32. 
Lokalizacja - Budynek PG nr 32  mieści się przy ul. Fabrycznej 4, w dzielnicy 
„Starego Widzewa” na granicy ze Śródmieściem, w bezpośrednim sąsiedztwie 
Państwowej WyŜszej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, zwanej 
„Łódzką Filmówką”. Nr działki: 42/12, obręb: W-25.  

206 000,00 395/409 

131. L0148 Wsparcie mikroprzedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych, 
korzystających z pomocy społecznej, poprzez mikropoŜyczki. 
Lokalizacja - Program będzie realizowany na terenie całego miasta.  

1 054 000,00 375/381 

132. L0176 Opaska zewnętrzna. Izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych 
budynku przy ul. Babickiego 15. 
Lokalizacja - Budynek naleŜący do miasta Łodzi uŜytkowany przez szkołę, 
zlokalizowany przy ul. Babickiego 15.  

160 000,00 356/386 

133. L0082 Dom wielopokoleniowy - przygotowanie pełnej dokumentacji 
technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi remontu i przebudowy 
nieruchomości gminnej połoŜonej przy ul. Jaracza 42 (obręb S-1, działka 
448/4). 
Lokalizacja - Nieruchomość gminna ul. Jaracza 42.  

400 000,00 348/367 

134. L0070 Utworzenie Centrum Egzaminacyjnego w zawodach mechanicznych, 
mechatronicznych, elektrycznych, budowlanych i systemów energii 
odnawialnej. 
Lokalizacja - Budynek warsztatów szkolnych ZSP nr 20, ul. Warecka 41.  

1 061 550,00 344/354 

135. L0190 Przyjazne i zielone Śródmieście, zaczynamy na Solnej. 
Lokalizacja - Ul. Solna.  

1 200 000,00 332/336 

136. L0213 Tablice kierunkowe (dojazdówki) na Piotrkowską. 
Lokalizacja - Tablice kierunkowe "dojazdówki" wskazujące drogę dojazdu  

26 500,00 326/330 
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do ul. Piotrkowskiej. W formie tablicy umieszczonej na latarni - wzorem 
centrów handlowych.  

137. L0136 Lekcje języka migowego po łódzku.  
Lokalizacja - Zadanie będzie zrealizowane w Liceach Ogólnokształcących  
i Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych - ogółem co najmniej 40 osób.  

14 240,00 311/316 

138. L0198 Budowa parkingu przed przychodnią lekarską na ul. Kamińskiego 7/9. 
Lokalizacja - Miejsca postojowe dla samochodów pomiędzy ulicami: 
Pomorska i Kołłątaja przed posesją Kamińskiego 7/9, zachodnia strona  
ul. Kamińskiego.  

250 060,00 311/319 

139. L0096 Piknik Trzeciomajowy w Parku im. 3 Maja. 
Lokalizacja - Park im. 3 Maja - łąka za placem zabaw, wokół fontanny  
i stolików szachowych.  

29 575,91 298/305 

140. L0130 Remont tarasu przy budynku przedszkola. 
Lokalizacja - Budynek PM nr 128, al. Harcerzy Zatorowców 2.  

95 940,00 286/293 

141. L0107 ŚcieŜka zdrowia "fitness" na boisku w ZSP nr 3. 
Lokalizacja - Na terenie boiska sportowego w ZSP nr 3 w samym centrum 
Łodzi.  

59 000,00 282/291 

142. L0145 Remont dachów w dwóch budynkach zarządcy folwarku Scheiblera  
na "Wójtowskim Młynie" wraz z kampanią informacyjną. 
Lokalizacja - Dwa budynki usytuowane przy ul. Tymienieckiego 33a.  

120 000,00 274/279 

143. L0079 Wykonanie przedłuŜenia ul. Pietrusińskiego do ul. Drewnowskiej  
z nakazem skrętu w prawo w Drewnowską. 
Lokalizacja - Wykonanie drogi przedłuŜającej ul. Pietrusińskiego  
do ul. Drewnowskiej z wyjazdem tylko w prawo w Drewnowską. Realizacja 
tego zdania znajduje się na części działki oznaczonej P7-310/15 a mającą  
nr GUS-106104_9.0007.310/15. 

850 000,00 268/274 

144. L0006 Wymiana instalacji grzewczej i zakup pieca grzewczego w budynku 
Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” przy ul. Próchnika 11  
i Zachodniej 60. 
Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11 i Zachodniej 
60.  

595 000,00 250/256 

145. L0051 Rozwój sportu wśród dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych - instalacja 
stołów do ping-ponga i siłowni plenerowej. 
Lokalizacja - Działka 340, obręb P-6 (działkę uŜytkują trzy placówki 
oświatowe: XVIII LO, SP nr 40, MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii nr 3).  

360 000,00 247/257 

146. L0202 Zdrowy styl Ŝycia w Łodzi = serdeczni mieszkańcy. 
Lokalizacja - Placówki miasta w kaŜdej dzielnicy (domy kultury, szkoły, 
DPS), organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.  

160 000,00 245/252 

147. L0119 Nowe przejścia dla pieszych. 
Lokalizacja - Projekt zrealizowany ma być punktowo w następujących 
lokalizacjach: 1. ul. Zielona przy ul. Małej, 2. ul. Wólczańska na wysokości 
al. Rynkowskiej, 3. ul. Sieradzka na wys. posesji nr 12, 4. ul. Narutowicza  
na zewn. krańcach platform przystanków tramwajowych zlokalizowanych  
w rejonie skrzyŜowania z ul. Kopcińskiego, 5. al. Politechniki na wys. posesji 
nr 6, 6. ul. Kopernika po zachodniej stronie skrzyŜowania z ul. Lipową,  
7. al. Kościuszki pomiędzy al. Rynkowskiej i PasaŜem Józefskiego.  

130 864,68 244/250 

148. L0143 Mobilny zespół edukacji cyfrowej dla 60+. 
Lokalizacja - Zdanie będzie realizowane w mieście Łodzi, siedzibą zadania 
będzie "Centrum Aktywnego Seniora", Polesie-Ośrodek Kultury "Karolew" 
(ul. Bratysławska 6a).  

180 560,00 239/242 
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149. L0007 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej 
„Śródmieście” przy ul. Próchnika 11. 
Lokalizacja - Budynek Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” 
na ul. Próchnika 11.  

300 000,00 237/246 

150. L0210 śadne dziecko nie powinno być anonimowe. 
Lokalizacja - W placówce zakładu opieki zdrowotnej na terenie miasta.  

227 900,00 235/237 

151. L0125 Przystanek Nawrot - Sienkiewicza. 
Lokalizacja - Ul. Nawrot 19.  

1 000,00 229/234 

152. L0090 Wychowanie poprzez sport w oparciu o zapasy. 
Lokalizacja - Łódzkie placówki oświatowe.  

185 000,00 220/245 

153. L0088 MontaŜ 2 betonowych stołów do tenisa stołowego w PasaŜu 
Abramowskiego. 
Lokalizacja - PasaŜ Abramowskiego, nr działki: S8-139/41 i 139/42, nr działki 
GUS: 106105_9.0008.139/29.  

26 500,00 218/226 

154. L0117 Wyznaczenie parkingu i remont chodnika na ul. Wróblewskiego. 
Lokalizacja - Parking przy ul. Wróblewskiego na odcinku od al. Politechniki 
do ul. Wólczańskiej. Działka w obrębie G2, nr 1/13.  

625 000,00 213/218 

155. L0172 Funkcjonalna placówka resocjalizacyjna dumą łódzkiej przestrzeni. 
Lokalizacja - Zadanie będzie obejmowało gruntowny remont budynku 
MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego nr 1, ul. Częstochowska 36. 
Placówka przeznaczona jest dla 48 wychowanków. Budynek nie był poddany 
kompleksowemu odnowieniu od daty powstania tj. początek lat 60' XX wieku.  

1 869 816,00 197/2011 

156. L0185 Młodzi dla Łodzi - Łódź w 24 godziny TimeLapse - pokaŜmy 
kreatywność naszego miasta. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie miasta. Zadanie będzie 
wymagało udostępnienia pomieszczeń w budynkach wysokopiętrowych oraz 
dachów nieruchomości naleŜących do miasta (biurowce, nieruchomości 
miejskie itp.).  

48 585,00 186/188 

157. L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest dziedziniec przed bramą 
wjazdową do zajezdni Brus przy ul. Konstantynowskiej.  

2 000,00 184/186 

158. L0153 Sztukateria 100 kamienic. Poznaj architekturę swojego miasta  
z akademią sztukaterii. 
Lokalizacja - Miasto Łódź wraz z jej zabytkami architektonicznymi (budynki, 
kamienice, miejsca) i łódzkie szkoły współpracujące z Akademią Sztukaterii.  

96 000,00 175/179 

159. L0165 Adaptacja parku miejskiego jako miejsca kulturalnych spotkań. 
Wystawienie opery komicznej „Śluby panieńskie”. 
Lokalizacja - Najbardziej dogodne miejsce w Parku na Zdrowiu, istniejąca 
przestrzeń koncertowa z muszlą koncertową oraz miejscem dla widowni.  

150 000,00 172/176 

160. L0160 Budowa zatok parkingowych na ul. Wydawniczej. 
Lokalizacja - Projekt budowy 15 miejsc parkingowych w tzw. zatokach, 
prostopadłych do jezdni, będzie realizowany na ul. Wydawniczej  
(po zachodniej stronie, pomiędzy drzewami, na działce nr 18/19, obręb W-23), 
wzdłuŜ działki nr 17/27.  

101 400,00 170/176 

161. L0127 Przystanek: ul. Wysoka - ul. Nawrot (pierwotnie Złota-Wodna)  
i korekta tras 74, 80, 83. 
Lokalizacja - SkrzyŜowanie Złota-Wodna.  

398 500,00 161/164 

162. L0151 "Cudze chwalicie swego nieznanie - Łódź" - ksiąŜeczka/atlas.  
Lokalizacja - Szkoły gimnazjalne.  

200 000,00 153/158 

163. L0124 Polubić biologię. 36 000,00 151/152 
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Lokalizacja - IV LO, ul. Pomorska 16.  

164. L0097 Remont nawierzchni chodnika od strony klatek schodowych  
przy budynku przy ul. Rojna 11, wg załączonej mapki. 
Lokalizacja - Nieruchomość przy ul. Rojnej 11, działka 21/30 i 21/28.  

19 500,00 130/138 

165. L0005 Instalacja oświetlenia awaryjnego w budynkach Miejskiej Przychodni 
Wieloprofilowej „Śródmieście” przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. 
Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11  
i Zachodniej 60.  

190 000,00 117/118 

166. L0009 Instalacja systemu oddymiania w budynkach miejskiej przychodni 
wieloprofilowej „Śródmieście”, przy ul. Próchnika 11 i Zachodniej 60. 
Lokalizacja - Budynki Miejskiej Przychodni na ul. Próchnika 11  
i Zachodniej 60.  

120 000,00 94/96 

167. L0163 Piknik integrujący uczestników ruchu drogowego. 
Lokalizacja - Zadanie moŜe być zrealizowane na terenie starego rynku  
lub na parkingu przy Atlas Arenie.  

92 600,00 72/73 

 
 
 
4. Podsumowanie wyników konsultacji. 

W konsultacjach budŜetu obywatelskiego na 2015 r. zgłoszono 871 wniosków, z tego 
po weryfikacji 751 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie przez Doraźną Komisję  
ds. BudŜetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, a 120 zostało zaopiniowanych 
negatywnie albo wycofanych przez autorów. Najwięcej pozytywnie zaopiniowanych 
wniosków dotyczyło zadań lokalnych na Bałutach – 188, następnie ogólnomiejskich – 167,  
na Polesiu było ich 121, na Górnej – 120, na Widzewie – 111 i w Śródmieściu - 44. 

W aplikacji wspierającej zliczanie wyników głosowania na zadania do budŜetu 
obywatelskiego znalazły się dane z 267 475 kart do głosowania, z tego 191 231 kart miało 
charakter kart interaktywnych (wypełnianych przez internet), a 76 244 kart papierowych 
(oddawanych do urn albo przesyłanych pocztą). Jedna z kart papierowych wpłynęła  
po terminie i została wprowadzona do aplikacji, ale jest traktowana jako karta niewaŜna.   

 Nie wprowadzono do aplikacji danych z 25 kart papierowych, spośród których  
19 zawierało oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
a z pozostałych sześciu kart Ŝadna nie spełniała wymogów poprawnego głosowania: jedna  
(na właściwym formularzu) zawierała dane dwóch osób, a pozostałe 5 kart (nie na właściwym 
formularzu) zawierało dane wielu osób (od 5 do 43). Łącznie do aplikacji nie zostały 
wprowadzone dane 110 osób.  

Spośród wszystkich kart do głosowania, które zostały wprowadzone do aplikacji,  
w łącznej liczbie 267 475 kart, 243 632 karty były waŜne a 23 843 niewaŜne (8,88 %). 
Głównymi powodami  niewaŜności kart było kilkukrotne głosowanie przez tę samą osobę, 
brak albo podanie błędnego numeru PESEL, brak oświadczenia o byciu mieszkańcem Łodzi 
czy teŜ wyboru rejonu zamieszkania. 

Najwięcej kart do głosowania oddano na zadania ogólnomiejskie – 112 430, a wśród 
zadań lokalnych kolejno na Bałutach – 44 251 kart, na Górnej – 34 354, na Polesiu – 34 210, 
na Widzewie – 33 462, na Śródmieściu – 8 768  kart.  

Wśród głosujących na zadania do budŜetu obywatelskiego, których dane zostały 
wprowadzone do aplikacji, były 174 834 osoby z unikatowym numerem PESEL.  

W okresie konsultacji nie pojawiły się posty na forum internetowym prowadzonym  
na stronie Urzędu Miasta Łodzi. 
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Wyniki głosowania na zadania do budŜetu obywatelskiego na 2015 r. zostały ustalone 
zgodnie z zarządzeniem Nr 5837/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 marca 2014 r.  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budŜetu obywatelskiego  
na 2015 rok i zarządzeniem Nr 5957/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2014 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
budŜetu obywatelskiego na 2015 rok, a w szczególności § 19 i § 20 Zasad budŜetu 
obywatelskiego w Mieście Łodzi, stanowiących załącznik Nr 1 do pierwszego  
z wymienionych zarządzeń.  

W głosowaniu wybrano 65 zadań do budŜetu obywatelskiego na 2015 rok, w tym  
58 lokalnych i 7 ogólnomiejskich, na łączną kwotę 39 993 577,89 zł.   

Na Bałutach wybrano 7 zadań na kwotę 5 999 984,94 zł, na Górnej 16 zadań na kwotę  
5 996 780,95 zł, na Polesiu 22 zadania na kwotę 5 999 990 zł, w Śródmieściu  7 zadań  
na kwotę 5 999 000 zł i na Widzewie 6 zadań na kwotę 5 992 783 zł. Środki niewykorzystane 
na zadania lokalne w wysokości 11 461,11 zł, zgodnie z przyjętymi zasadami budŜetu 
obywatelskiego, powiększyły kwotę do rozdysponowania na zadania ogólnomiejskie, która 
ostatecznie wyniosła 10 011 461,11 zł. W ramach tej kwoty znalazło się 7 zadań na kwotę 
10 005 039 zł.  

Mieszkańcy Łodzi w głosowaniu rozdysponowali łącznie kwotę 39 993 577,89 zł  
z 40 000 000 zł przeznaczonych na zadania do budŜetu obywatelskiego na 2015 r.  

Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 6 422,11 zł (0,016 %). 
 

Miejski Zespół ds. Konsultacji BudŜetu Obywatelskiego rekomenduje do realizacji  
w 2015 r. 58 zadań lokalnych i 7 ogólnomiejskich ujętych w tabelach  poniŜej. 
 
 

Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego w rejonie Bałuty. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

1. B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.  
Lokalizacja - Ul. Rydzowa odcinek od ul. Aleksandrowskiej do ul. Rojnej.  

3 700 000,00 4380 

2. B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP nr 184  
i PG nr 16.  
Lokalizacja - Sale gimnastyczne przy SP nr 184 i PG nr 16 zlokalizowane  
przy ul. Syrenki 19a (działki nr 334/2, 339/2, 340/4, 340/6, 340/7, 341/2, 342/2, 
obręb B-8).  

1 017 384,94 3234 

3. B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. 
Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.  
Lokalizacja - Park Piastowski na Teofilowie.  

900 000,00 3042 

4. B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142.  
Lokalizacja - SP nr 142, ul. Łupkowa 6. Otulina Lasu Łagiewnickiego, Rogi.  

326 600,00 2906 

5. B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni 
Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.  
Lokalizacja - Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej  
przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.  

50 000,00 1502 

6. B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, 
ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata 
Alberta.  

4 000,00 435 
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Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta,  
ul. Helenówek 7.  

7. B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.  

2 000,00 239 

 
 

Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego w rejonie Górna. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

1. G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.  
Lokalizacja - Teren naleŜący do PG nr 41 przy ul. Bohdanowicza 11, działka  
nr 64 w obrębie G-10 o powierzchni 10 447 m2.  

1 234 940,00 2724 

2. G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41.  
Lokalizacja - PG nr 41 w Łodzi przy ul. Bohdanowicza 11.  

274 000,00 2685 

3. G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.  
Lokalizacja - Stawy Jana na osiedlu Chojny, przy ul. Rzgowskiej.  

570 000,00 2584 

4. G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów  
w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Chojny", ul. Rzgowska 170.  

146 000,00 2301 

5. G0028 Budowa duŜego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie 
Stawów Jana.  
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenach Stawów Jana 
znajdujących się w dzielnicy Górna przy ul. Rzgowskiej 247 działka 746/17 
obręb G-27.  

319 431,00 2300 

6. G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego 
kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.  
Lokalizacja - Budynek oraz otoczenie SP nr 51 przy ul. Ciołkowskiego 11a.  

1 343 000,00 2245 

7. G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku.  
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest Park na Młynku czyli obszar 
zieleni miejskiej połoŜony wzdłuŜ zbiornika wodnego w dolinie rzeki 
"Olechówka" połoŜony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna 
między ulicami Młynek, a Bławatną, na końcu Śląskiej.Park jest połoŜony 
blisko osiedli takich jak: Dąbrowa, Olechów, Janów oraz Wiskitno.  

630 000,00 2175 

8. G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaŜ systemu 
kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Chojny" w Łodzi ul. Rzgowska 170.  

164 609,95 2096 

9. G0049 Zakup ksiąŜek i komputerów dla czytelników i uŜytkowników bibliotek 
publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.  
Lokalizacja - KsiąŜki i sprzęt komputerowy zostaną zakupione dla wszystkich 
uŜytkowników MBP Łódź-Górna ul. Paderewskiego 11a i czytelników Filii 
zlokalizowanych na terenie całej Dzielnicy Górna.  

205 000,00 2068 

10. G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej 
Przychodni „Odrzańska”.  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29.  

193 400,00 1950 

11. G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Dąbrowa" ul. Alojzego Felińskiego 7  
i Tatrzańska 109 (działki G-17 nr 235 i 76/1).  

602 000,00 1948 
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12. G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej 
Przychodni „Odrzańska”.  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska" , ul. Odrzańska 29.  

49 200,00 1913 

13. G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia 
do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.  
Lokalizacja - Miejska Przychodnia "Odrzańska", ul. Odrzańska 29.  

120 000,00 1829 

14. G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez 
zakup wyposaŜenia medycznego i niemedycznego dla Miejskiej Przychodni 
„Dąbrowa”.  
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" 
przy ul. Felińskiego 7 i w drugiej lokalizacji - w budynku przy ul. Tatrzańskiej 
109. Działki o nr 235 w obrębie G-17 i nr 76/1 w obrębie G-17.  

97 000,00 1767 

15. G0040 „Rodzinne pikniki na Górnej”.  
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w plenerze, na terenach zielonych 
typu parki miejskie, skwery, czy tereny MOSiR.  

46 200,00 1027 

16. G0022 Zakup i montaŜ lustra drogowego na skrzyŜowaniu ul. Dąbrowskiego  
i ul. Gojawiczyńskiej.  
Lokalizacja - Lustro drogowe zamontowane by było na skrzyŜowaniu  
ul. Gojawiczyńskiej na wyspie dzielącej. Działka nr 1/75 obręb G17.  

2 000,00 610 

 
 

Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego w rejonie Polesie. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

1. P0100 DoposaŜenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny 
pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie.  
Lokalizacja - Przychodnie ZOZ Łódź-Polesie "Zdrowe Polesie".  

110 400,00 3853 

2. P0099 WdroŜenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ  
Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.  
Lokalizacja - Administracja ZOZ Łódź-Polesie oraz przychodnie  
w 11 lokalizacjach.  

570 000,00 3754 

3. P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.  
Lokalizacja - ZOZ Łódź-Polesie Przychodnia nr 39, ul. Maratońska 71.  

76 400,00 3377 

4. P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci  
z niepełnosprawnością ruchową.  
Lokalizacja - SP nr 26, ul. Pogonowskiego 27/29.  

681 000,00 3068 

5. P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki.  
Lokalizacja - Ośrodek 3 piętra - podwórko oraz kamienica przy ul. 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich 71 (działka nr 9/1).  

250 000,00 2967 

6. P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umoŜliwienie 
mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych 
godzinowo.  
Lokalizacja - Osiedle Polesie.  

85 000,00 2965 

7. P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karskiego.  
Lokalizacja - Działki P-9 24/14, 25/3 pomiędzy ulicami Ogrodową i Karskiego.  

2 325 000,00 2477 

8. P0040 BliŜej świata, bliŜej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w.  
Lokalizacja - PG nr 21, ul. Balonowa 1.  

168 900,00 1989 
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9. P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród 
uczniów i nauczycieli gimnazjum.  
Lokalizacja - PG nr 21, ul. Balonowa 1.  

103 800,00 1860 

10. P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.  
Lokalizacja – Ul. Legionów 39, działki P9-69, P9-104.  

400 000,00 1543 

11. P0130 Zakup ksiąŜek i komputerów dla uŜytkowników bibliotek publicznych 
w dzielnicy Polesie.  
Lokalizacja - 18 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie Polesia.  

168 000,00 1517 

12. P0032 Budowa chodnika, ścieŜki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia  
dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuŜ ul. Armii Krajowej.  
Lokalizacja - Ulica Armii Krajowej na odcinku od al. Wyszyńskiego  
do ul. Balonowej.  

600 000,00 1487 

13. P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci  
i młodzieŜy dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.  
Lokalizacja - Świetlice środowiskowe, szkoły, parki, skwery na terenie Polesia.  

178 000,00 1376 

14. P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek.  
Lokalizacja - Obszar południowej części lasu Lublinek sąsiadującej z portem 
lotniczym im. Władysława Reymonta.  

15 000,00 1340 

15. P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini.  
Lokalizacja - Chodnik wzdłuŜ ul. Konstantynowskiej.  

84 000,00 1336 

16. P0076 ŚcieŜka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.  
Lokalizacja - Obszar kompleksu leśnego oraz Parku Leśnego Lublinek.  

75 000,00 1283 

17. P0011 "Pora na …rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91.  
Lokalizacja - SP Nr 91, ul. Kasprzaka 45, obręb P-09, działki: 262/1, 262/5, 
262/6, 262/7, 262/8,262/9, 262/10,262/11.  

13 500,00 1154 

18. P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.  
Lokalizacja - 18 bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie Polesia.  

25 000,00 1015 

19. P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego  
do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia.  
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 
7/9.  

5 500,00 923 

20. P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 
115 - 123.  
Lokalizacja - Ul. Retkińska pomiędzy numerami 115-123.  

17 190,00 835 

21. P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG nr 24. 
Lokalizacja - PG nr 24 , ul. śeromskiego 26.  

33 300,00 809 

22. P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego. 
Lokalizacja - PG nr 24 w Łodzi, ul. śeromskiego 26.  

15 000,00 726 

 
 
 

Wyniki głosowania  
na propozycje zadań zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego w rejonie Śródmieście. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 

Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 
po weryf. 

Liczba 
głosów 

1. S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, 
czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.  

2 200 000,00 2049 
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Lokalizacja - Ul. Piramowicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jaracza.  

2. S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, 
tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf.  
Lokalizacja - Ul. Traugutta na odcinku od ul. Piotrkowskiej  
do ul. Sienkiewicza.  

2 250 000,00 1857 

3. S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.  
Lokalizacja - Obszar: Miasto Łódź-Śródmieście.  

528 000,00 1190 

4. S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu 
remontu i przebudowy budynków pofabrycznych połoŜonych w Łodzi przy  
ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego moŜliwość wykonania "zielonych 
dachów". 
Lokalizacja - ul. Sienkiewicza 61 i 63 (obręb S-6 działki nr 250/2 i 468/1).  

1 000 000,00 1023 

5. S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego  
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.  
Lokalizacja - Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.  

5 500,00 573 

6. S0006 DoposaŜenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, 
telewizor, saturator wody.  
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Piotrkowska 203/205.  

12 500,00 217 

7. S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem.  
Lokalizacja - Park im. H. Sienkiewicza.  

3 000,00 175 

 
 

Wyniki głosowania na propozycje zadań  
zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego w rejonie Widzew. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

1. W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana 
nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.  
Lokalizacja - Ul. Ćwikli ńskiej, Dostojewskiego, Gorkiego, Gogola  
na Widzewie.  

4 200 000,00 4267 

2. W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury ,,502"  
przy ul. Gorkiego 16.  
Lokalizacja - Teren przylegający do placówki WDK - Dom Kultury ,,502"  
na osiedlu Widzew - Wschód w sąsiedztwie bloków nr 501 i 503  
oraz pawilonu usługowo handlowego, działka 284/51 w obrębie W-19.  

516 663,00 4182 

3. W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.  
Lokalizacja - SP nr 34, ul. Ćwikli ńskiej 9, na osiedlu Łódź-Widzew.  

184 620,00 4164 

4. W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę noŜną i koszykówkę 
przy SP nr 33.  
Lokalizacja - Okolice SP nr 33 , ul. Lermontowa 7.  

652 000,00 3718 

5. W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.  
Lokalizacja - PG nr 34 wchodzące w skład ZSO nr 1 ul. Czajkowskiego 14.  

435 000,00 3525 

6. W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyŜowaniu Przybyszewskiego / 
Piwnika ,,Ponurego".  
Lokalizacja - SkrzyŜowanie ul. Przybyszewskiego / Piwnika ,,Ponurego" obok 
istniejącego przejścia dla pieszych.  

4 500,00 347 
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Wyniki głosowania  
na propozycje zadań ogólnomiejskich zgłoszonych do budŜetu obywatelskiego. 

Zadania rekomendowane do realizacji. 
 
Lp. Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) Koszty 

po weryf. 
Liczba 
głosów 

1. L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieŜy poprzez poprawę 
infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.  
Lokalizacja - SP nr 33, ul. Lermontowa 7, nr działki: 196/42, obręb W-19;  
SP nr 122, ul. Jesionowa 38, nr działki: 1/32, obręb B-6; SP nr 137,  
ul. Florecistów 3b, nr działki: 93/46; SP nr 164, ul. Wróblewskiego 65,  
nr działki: 189/2, obręb P-27; SP nr 169, ul. Napoleońska 7/17, numer działki 
121/10 POW 0,7323 ha; PG nr 5, ul. Sienkiewicza 117, numery działek: 75/9, 
75/6; PG nr 13, ul. Wici 16, numery działek: 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, obręb: B-41; 
PG nr 15, ul. Sowińskiego 50/56, numer działki: 179/5, obręb: B-2; PG nr 31, 
ul. Grota Roweckiego 1, numery działek: 36/3, 36/11, 36/12 i dodatkowo 37/34, 
37/35, 37/36, obręb: W-3; PG nr 33, ul. Janosika 136, numery działek:  
1) ul. Janosika 136: nr 175/4; 2) ul. Chałubińskiego 16: nr 163, obręb W-9;  
PG nr 38, Łódź, ul. St. Dubois 7/9, numer działki 456/13, obręb: 23; PG nr 44, 
ul. Deotymy 1, numer działki: G17-14/25; MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii 
nr 2, ul. Spadkowa 11, działka nr: 52/14, obręb: B-37; MłodzieŜowy Ośrodek 
Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16, Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 
2a (adres siedziby), numery działek: nr 49 o powierzchni 0,2348 ha i nr 50  
o powierzchni 0,6733 ha, obręb W-14.  

8 760 119,00 13764 

2. L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).  
Lokalizacja - łódzkie ZOO, ul. Konstantynowska 8/10.  

11 000,00 10806 

3. L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach  
i tramwajach MPK-Łódź. 
Lokalizacja - Pojazdy komunikacji miejskiej realizujące usługi przewozowe na 
terenie Miasta Łodzi. Dla roku 2015 są to pojazdy MPK Łódź Sp. z o. o. 
przeznaczone do przewozu pasaŜerów na regularnych liniach dziennych  
i nocnych.  

1 120 000,00 8861 

4. L0001 Ulice przyjazne rowerom.  
Lokalizacja - Śródmieście: Kamińskiego, Pomorska, Jaracza, Śródmieście:  
Św. S. Kostki, Piotrkowska, Skorupki, Śródmieście: Moniuszki, Piotrkowska, 
Sienkiewicza, Śródmieście: Piramowicza, Narutowicza, Jaracza, Śródmieście: 
Roosevelta, Piotrkowska, Sienkiewicza, Śródmieście: Skorupki, Piotrkowska, 
Wólczańska, Bałuty: Podrzeczna, Zachodnia, Zgierska, Bałuty: Zielna, Wojska 
Polskiego, Organizacji Win, Bałuty: Krawiecka Organizacji, Win Skury-
Skoczyńskiego, Bałuty Szendzielarza „Łupaszki”, Krawiecka, Zielna, Bałuty: 
Organizacji Win, Krawiecka, Franciszkańska, Bałuty: Marysińska, Obrońców 
Warszawy, Szklana, Bałuty: Kołodziejska, Lutomierska, Wrześnieńska, Bałuty: 
Gnieźnieńska, Lutomierska, Wrześnieńska, Bałuty: Bzowa, Jaskrowa, 
Folwarczna, Polesie: Mielczarskiego, Gdańska, Cmentarna, Polesie: Lipowa,  
al. 1 Maja, Próchnika, Polesie: Stefanowskiego, Skorupki, Radwańska, Polesie: 
Burzliwa, Falista, Pienista, Górna: Piękna, Rejtana, Politechniki, Górna: 
Bankowa, Tuszyńska, Rzgowska, Górna: Henryka, Tuszyńska, Rzgowska, 
Górna: Sosnowa, Milionowa, Przybyszewskiego, Górna: Brzozowa, Senatorska, 
Przybyszewskiego, Górna: Dębowa, Senatorska, Przybyszewskiego, Górna: 
Słowiańska, Milionowa, Przybyszewskiego, Górna: Grabowa, Milionowa, 
Przybyszewskiego, Widzew: Farbiarska, Milionowa, Przybyszewskiego, 
Widzew: Motorowa, Milionowa, Przybyszewskiego.  

55 400,00 7429 

5. L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych. 
Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane w placówce opiekuńczo - 
wychowawczej, która jest przygotowana do opieki nad przewlekle chorymi, 
niepełnosprawnymi dziećmi. Placówka jest zlokalizowana przy ul. Wierzbowej 

55 520,00 4037 
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13, w bliskim sąsiedztwie szpitali dziecięcych, które gwarantują interwencyjną 
obsługę medyczną w razie pogorszenia się stanu zdrowia któregoś  
z podopiecznych. Dom został wyposaŜony w niezbędne sprzęty medyczne, 
meble i pomieszczenia potrzebne podczas opieki nad chorymi osobami. 
Placówka zatrudnia personel opiekuńczo-wychowawczy oraz pielęgniarski, 
który przez całą dobę sprawuje opiekę nad dziećmi. Współpracuje równieŜ  
z jednostkami słuŜby zdrowia właściwymi ze względu na schorzenia 
przebywających w niej dzieci. Dom dziecka dla dzieci chorych zajmuje 
dwupoziomowe mieszkanie z oddzielnym wejściem, które jest wynajmowane 
od miasta na podstawie umowy najmu. Lokal znajduje się w czteropiętrowym 
bloku mieszkalnym, otoczonym terenem zielonym, którego część została 
uŜyczona na potrzeby funkcjonowania placówki.  

6. L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.  
Lokalizacja - Ul. Nawrot 19.  

1 000,00 229 

7. L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.  
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania jest dziedziniec przed bramą 
wjazdową do zajezdni Brus przy ul. Konstantynowskiej.  

2 000,00 184 

 


