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BAŁUTY 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

B0014 

Budowa chodnika łączącego ul. Szmaragdową z przystankiem 
Strykowska-Stasia. 
Lokalizacja - Przejście od ul. Szmaragdowej do Strykowskiej 
między domami prowadzące do przystanku Strykowska-Stasia. 
Opis - Budowa chodnika łączącego ul. Szmaragdową 
z przystankiem Strykowska-Stasia o długości 43 m, szerokości 1,5 
m i powierzchni 64,5 m2. 

Teren nie jest własnością Miasta Łodzi. 

B0015 

Przejazd rowerowy Włókniarzy - 11 Listopada. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Włókniarzy- ul. 11 Listopada, 
równolegle do przejścia dla pieszych. 
Opis - Wyznaczenie przejazdu rowerowego łączącego 
ul. 11 Listopada z drogą rowerową po wschodniej stronie 
al. Włókniarzy. 

Negatywna opinia Policji oraz  Oddziału 
Zarządzania Ruchem na Drogach UMŁ. 

B0030 

Naprawa dachów kapliczek w Lesie Łagiewnickim. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki - Wycieczkowa 77. 
Opis - Wymiana gontu w poszyciu dachowym kaplicy p.w. 
św. Rocha, naprawa więźby dachowej oraz sygnaturki, a także 
drobne naprawy w poszyciu dachowym kaplicy św. Antoniego. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

B0042 

Dzieci z Kochanówki marzą o własnym placu zabaw. 
Lokalizacja - Działki u zbiegu ul. Plonowej i Tatarczanej. 
Opis - Zadanie obejmuje budowę placu zabaw o powierzchni 200 
m2, a także siłowni na świeżym powietrzu o powierzchni 100 m2. 

We wskazanej lokalizacji nie ma tego typu infrastruktury. 
Realizacja tego projektu zapewni rodzinom bezpieczne miejsce 
do spędzenia wolnego czasu. 

Brak uregulowanego stanu prawnego 
działek. 

B0045 

Radogoszcz- strefa komfortu. 
Lokalizacja - Południowa strona al. Sikorskiego - 
od ul. Świtezianki (od przejścia dla pieszych) do ul. Bema. 
Opis -Zadanie polega na postawieniu ekranu dźwiękochłonnego 
o wysokości 4 m i długości 260 m po południowej stronie 
al. Sikorskiego na odcinku między ul. Świtezianki (od przejścia 
dla pieszych) i Bema. Celem zadania jest wyciszenie hałasu 
drogowego uciążliwego dla mieszkańców pobliskich domów- 
najbliższe budynki położone są w odległości zaledwie ok. 30 m 
od jezdni (droga krajowa). Spełniając funkcję dźwiękochłonną, 
ekran powinien być estetyczny i komponować się z otoczeniem. 

Brak możliwości realizacji w roku 2016. 

B0080 

Feel3- azyl dla mieszkańców osiedla Bałuty-Centrum. 
Lokalizacja - Chodnik przy ul. Zachodniej 25, 25A, 25B, 27. 
Opis -Feel3 - to projekt, który w prosty sposób pozwoli 
na zagospodarowanie bardzo szerokiego chodnika i wykorzystanie 
w pełni jego możliwości. Zadanie zakłada stworzenie obszaru 
strefy zamieszkania gdzie na jednej powierzchni będą poruszali się 
piesi, rowerzyści oraz będą mogły zaparkować samochody klienci 
okolicznych sklepów i mieszkańcy.  

Opinia negatywna ze względu na 
niegospodarność. 

B0105 

Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze dojazdowej 
do Akademii Sztuk Pięknych. 
Lokalizacja - Teren projektowanej inwestycji znajduje się 
w kwadracie ulic: Wojska Polskiego oraz Pankiewicza tuż obok 
drogi wjazdowej do Akademii Sztuk Pięknych. 
Opis -W ramach zadania planowane jest wykonanie oświetlenia 
chodnika asfaltowego przy drodze wjazdowej do obiektu ASP 
poprzez ustawienie latarni oświetleniowych 5-8 sztuk typu latarnie 
parkowe wraz z wykonaniem zasilającej linii kablowej. 

Prawo energetyczne nie zezwala na 
realizację zadania. 
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ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

B0122 

Przedłużenie ulicy osiedlowej Sitowie pomiędzy ulicami 
Świtezianki i Okoniową wraz z chodnikiem i niezbędną 
infrastrukturą. 
Lokalizacja - Realizacja zadania w północnej części Łodzi 
na osiedlu Radogoszcz - Wschód na działkach znajdujących się 
między ulicami Świtezianki i Okoniową na wysokości ulicy 
Sitowie (jako jej przedłużenie). 
Opis -Opracowanie projektu budowy drogi. Uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę drogi. Wykonanie projektu (droga 
asfaltowa, chodnik z kostki betonowej, oświetlenie i odwodnienie 
drogi). Wykonanie robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie drogi. 

Brak możliwości realizacji w ciągu 
jednego roku budżetowego. 

B0128 

Wymiana stolarki wiatrołapu wraz z likwidacją barier 
architektonicznych na ciągach komunikacyjnych w Żłobku 
nr 24. 
Lokalizacja - Żłobek nr 24 przy ul. Rydzowej 7. 
Opis -Wymiana wiatrołapu (konstrukcja metalowa + szyby), 
wylewka podłogowa + położenie terakoty, montaż drzwi 
aluminiowych oszklonych, obróbki z blachy ocynkowanej, 
dostosowanie instalacji elektrycznej, wymiana schodów 
zewnętrznych i podjazdów do budynku. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

B0135 

Wymiana stolarki wiatrołapu wraz z likwidacją barier 
architektonicznych na ciągach komunikacyjnych. 
Lokalizacja - Żłobek nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171. 
Opis -Projekt zakłada kompleksowy remont wiatrołapu oraz 
nawierzchni wewnętrznych wokół żłobka. Zakres zadania to m.in. 
wymiana elementów metalowych i szklanych, instalacji 
elektrycznej oraz domofonowej w wiatrołapie i wymiana 
nawierzchni chodników wewnętrznych (dojścia do budynku, 
pomieszczenia wózkowni oraz wejścia gospodarczego) 
likwidująca uciążliwe dla użytkowników bariery architektoniczne. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

B0144 

Przystanek MPK Wielkopolska CKU (Wielkopolska 72). 
Lokalizacja - ul. Wielkopolska 72, jezdnia ulicy. 
Opis -Stworzenie nowego przystanku autobusowego o nazwie 
"Wielkopolska CKU" na ulicy Wielkopolskiej przy numerze 
posesji 72. Przystanek w obu kierunkach jazdy, zlokalizowany 
na jezdni, bez zatoki. Dodatkowo prace pomocnicze - wyrównanie 
terenu, przygotowanie peronu po stronie parzystej ulicy 
oraz doprowadzenie i naprawa chodnika. 

Brak możliwości realizacji zadania 
przyczyn wskazanych przez realizatora 
zadania w karcie analizy. 

B0146 
E'Akademia dla rodziców. Przeciw wykluczeniu cyfrowemu - 
program aktywizacji mieszkańców. 

Wniosek złożony po terminie. 
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GÓRNA 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

G0001 

Przedłużenie linii tramwajowej na Dąbrowę Przemysłową - 
dokumentacja projektowa. 
Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 
Opis skrócony - Opracowanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej przedłużenia istniejącej linii tramwajowej na Dąbrowę 
Przemysłową od ul. Gojawiczyńskiej do ul. Puszkina wraz 
z integracją z przystankiem PKP Łódź Dąbrowa oraz pociągami 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i budową pętli u zbiegu 
ul. Dąbrowskiego i Puszkina. 

Czas niezbędny na opracowanie 
dokumentacji projektowej przekracza 
jeden rok budżetowy. 

G0016 

Bezpiecznie rowerem na Rudzką Górę i do Lasu Rudzkiego.  
www.rowerrower.opx.pl. 
Lokalizacja - Projekt zakłada utworzenie spójnej strefy 
bezpiecznej rekreacji i komunikacji rowerowej poprzez 
uspokojenie ruchu samochodowego na następujących ulicach: 
Graniczna, Siostrzana, Przestrzenna, Starorudzka, Karowa, 
Żwawa, Ekonomiczna (na odcinku Karowa-Starorudzka), Wazów 
(na odcinku Przestrzenna- Świecka), Ustronna (na odcinku 
Siostrzana-Cegielniana oraz Graniczna-granica miasta). Projekt 
obejmuje także ustawienie stojaków rowerowych w pobliżu 
następujących lokali położonych w dzielnicy Górna: sklepy przy 
ul. Biernej 8, na rogu ul. Starorudzkiej i Przewodniej, przy 
ul. Starorudzkiej 66, na rogu ul. Karowej i Brydżowej, przy 
ul. Przestrzennej 52, przy ul. Rzgowskiej 303 a, ciąg sklepów 
na rogu ul. Sczanieckiej i Matek Polskich, sklep przy al. Matek 
Polskich 45, pizzeria przy ul. Sczanieckiej 6. 
Opis skrócony - Jest to projekt, zakładający stworzenie spójnego 
systemu bezpiecznej i wygodnej rekreacji i komunikacji 
rowerowej w zielonych, południowych okolicach Łodzi. 
Narzędziem, które to umożliwi będzie uspokojenie ruchu 
samochodowego - praktyczne i nowoczesne rozwiązanie 
stosowane powszechnie w Europie Zachodniej. 

Brak możliwości realizacji w 
proponowanych przez wnioskodawcę 
lokalizacjach. 

G0017 

Przebudowa skrzyżowania ul.: Przedświt, Jutrzenki 
i Osobliwej. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Przedświt, Jutrzenki i Osobliwej. 
Opis skrócony - Należy poszerzyć ul. Przedświt o ~1,5 m 
na odcinku ~ 50 m od ul. Jutrzenki do Osobliwej. Po lewej stronie 
ul. Przedświt położyć chodnik dla pieszych ~60 m. Przemalować 
pasy na przejściach. 

Teren wskazany przez wnioskodawcę nie 
stanowi własności Gminy Miasta Łodzi 
lub jest w wieczystym użytkowaniu 
spółdzielni mieszkaniowej. 

G0019 

„Dom pełen ciepła” - termomodernizacja Schroniska dla 
Kobiet i Dzieci im. św. Brata Alberta. 
Lokalizacja - Schronisko dla Kobiet i Dzieci doświadczających 
bezdomności, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy 
im. św. Brata Alberta przy ul. Kwietniowej 2/4. 
Opis skrócony - Schronisko dla Kobiet i dzieci mieści się 
w budynku dawnej bursy szkolnej. Budynek jest nieocieplony, 
ma zniszczoną stolarkę okienną. Projekt przewiduje docieplenie 
elewacji budynku, dzięki czemu znacznie obniżą się koszty 
utrzymania budynku i podniesie komfort czasowego pobytu kobiet 
i dzieci doświadczających bezdomności. 

Wskazana we wniosku nieruchomość nie 
jest własnością gminy. 
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ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

G0038 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy parku 
„Na Młynku”. 
Lokalizacja - Okolice parku "Na Młynku" od strony ul. Śląskiej. 
Opis skrócony - Wybudowanie parkingu dla samochodów 
osobowych przy parku "Na Młynku" od strony ul. Śląskiej. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

G0041 

Siłownia zewnętrzna w Parku na Młynku. 
Lokalizacja - W parku na Młynku vis a vis funkcjonującego placu 
zabaw dla dzieci, na łące obok zjeżdżalni i funkcjonującej 
huśtawki. 
Opis skrócony - Siłownia przeznaczona jest dla wszystkich 
niezależnie od wieku i płci. Projekt obejmuje urządzenie siłowni 
składającej się z 7 urządzeń. Usytuowana w sąsiedztwie zjeżdżalni 
i huśtawek dla dzieci stanowiłaby doskonałe uzupełnienie terenów 
rekreacyjnych w parku, w którym funkcjonuje przystań (łódki 
i rowery wodne) oraz boisko do piłki plażowej. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

G0043 

Utwardzenie miejsc postojowych wykonanych na pasie 
drogowym Al. Śmigłego – Rydza przed Rondem 
Broniewskiego po stronie nieparzystej. 
Lokalizacja - Al. Śmigłego - Rydza 
Opis skrócony - Wymiana istniejącego podłoża miejsc 
postojowych na podłoże asfaltowe. 

Niezgodność zakresu zadania z 
rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. 

G0056 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej na ul. Ciołkowskiego 
po stronie delikatesów między ul. Krakusa, 
a ul. Paderewskiego. 
Lokalizacja - Ul. Ciołkowskiego po stronie delikatesów 
na odcinku między ul. Krakusa, a ul. Paderewskiego. 
Opis skrócony - Ułożenie chodnika z kostki brukowej 
na ul. Ciołkowskiego po stronie delikatesów wraz z wymianą 
krawężników na odcinku od ul. Krakusa do ul. Paderewskiego 
(odcinek 280 m) oraz wykonanie koryta w gruncie. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

G0057 

Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci 
na terenie skweru im. H. Dubaniewicza. 
Lokalizacja - Skwer im. H. Dubaniewicza. Miejsce obecnego, 
starego placu zabaw. 
Opis skrócony - Nowoczesny plac zabaw z licznymi atrakcjami dla 
małych i dużych dzieci. Statek pirata, sieć pajęcza do wspinania, 
huśtawka dla czworga dzieci, liczne zjeżdżalnie. 

Teren wskazany przez wnioskodawcę nie 
stanowi własności Gminy Miasta Łodzi.. 

G0059 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej na ul. Ciołkowskiego 
od nr 3 do nr 9, po stronie wieżowców. 
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego od nr 3 do nr 9 po stronie 
wieżowców. 
Opis skrócony - Ułożenie chodnika z kostki brukowej 
na ul. Ciołkowskiego od nr 3 do nr 9 (po stronie wieżowców) wraz 
z wymianą krawężników oraz wykonanie koryta w gruncie 
(odcinek 240m). Zamontowanie czterech ławek, po jednej przy 
każdym wieżowcu. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

G0061 

Remont pałacyku w parku Sielanka na ul. Pabianickiej 49. 
Lokalizacja - Budynek pałacyku położony w parku Sielanka przy 
ul. Pabianickiej 49. 
Opis skrócony - Remont zabytkowego pałacyku położonego 
w parku Sielanka przy ul. Pabianickiej 49. 
 

Brak możliwości realizacji – obiekt 
zabytkowy wpisany do rejestru zabytków.
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ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

G0065 

Naprawa ul. Smolnej oraz uczynienie jej przyjazną dla ludzi. 
Lokalizacja - ul. Smolna. 
Opis skrócony - Naprawa nawierzchni z trylinki (wymiana 
uszkodzonych płytek). Zasadzenie drzew w wydzielonych 
miejscach w pasie drogi, które stworzą szykany (zwężenia) 
spowalniające ruch i zwężą jezdnię. Ustawienie dużych donic 
na jezdni. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

G0066 

Wytyczenie kontrapasa rowerowego na ul. Bankowej. 
Lokalizacja - ul. Bankowa 
Opis skrócony - Wytyczenie i oznakowanie pionowe i poziome 
kontrapasa rowerowego wzdłuż ul. Bankowej. 

Negatywna opinia realizatora zadania 
bowiem zadanie w trochę innym kształcie 
będzie realizowane w 2015 r. z Budżetu 
Obywatelskiego. 

G0082 

Modernizacja boiska szkolnego przy Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia. 
Lokalizacja - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. 
im. H. Wieniawskiego, ul. Sosnowa 9. 
Opis skrócony - Modernizacja boiska szkolnego przy OSM  I i II 
st. w Łodzi przy ulicy Sosnowej 9: - zerwanie betonowej, 
nierównej nawierzchni, - poszerzenie przestrzeni dla nowej 
nawierzchni -umieszczenie wyrównującego podkładu,  
- położenie syntetycznej nawierzchni, - instalacja bramek, -
instalacja siatki zabezpieczającej. Przybliżone wymiary 
boiska:40x25m. 

Lokalizacja – działka należy do Skarbu 
Państwa.. 

G0084 

Remont i naprawa ciągów komunikacyjnych na terenie i wokół 
budynku Żłobka 17 przy ul. Siarczanej 11. 
Lokalizacja - Teren Żłobka Miejskiego 17 przy ul. Siarczanej 11. 
Opis skrócony - Wymiana i remont chodników wokół budynku 
i ogrodzenia oraz naprawa, wymiana ciągów komunikacyjnych 
na terenie działek, na których znajduje się budynek Żłobka 
Miejskiego 17. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

G0085 

Wykonanie dokumentacji technicznej na instalację kanalizacji 
sanitarnej w dzielnicy Dąbrowa-Młynek. 
Lokalizacja - Dąbrowa-Młynek. 
Opis skrócony - Inwestycja obejmowałaby:  ulica Śląska 
od terenów kolejowych w kierunku Młynek, Przedborska, 
Sosnowiecka, Przyjacielska, Kowalszczyzny, Poselska, Bielska 
oraz pozostałe w tym rejonie (nowa ul.) Mysłowicka. 

Realizacja zgłoszonego zadania 
zaplanowana na II połowę 2015 roku. 

G0094 

Bezpieczny przejazd rowerem wzdłuż ul. Nowe Sady. 
Lokalizacja - ul. Nowe Sady pomiędzy ul. Pustynną 
i Obywatelską. 
Opis skrócony - Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
rowerzystów i kierowców poruszających się ul. Nowe Sady. 

Teren pod realizacje zadania nie stanowi 
własności Miasta Łodzi. 

G0098 

Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Tatrzańskiej 105. 
Lokalizacja -ul. Tatrzańska 105, działka obok fundacji Jaś 
i Małgosia 
Opis skrócony - Zadanie polegałoby na utworzeniu parkingu 
osiedlowego obejmującego wykonanie miejsc postojowych z płyt 
ażurowych na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym 
cementem wraz z ułożeniem krawężników/obrzeży oraz 
wykonaniem koryta w gruncie (budowa w pasie drogowym ulicy) 
oraz dróg dojazdowych i manewrowych z kostki betonowej pełnej.

Brak możliwości realizacji zadania na 
wskazanym terenie – sąsiedztwo szkoły, 
zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. 

G0108 

Wymiana nawierzchni chodnika z obrzeżami 
na ul. Łazowskiego w Osiedlu „Chojny Zatorze”. 
Lokalizacja - ul. Łazowskiego od ul. Kongresowej 
do ul. Kosynierów Gdyńskich. 
Opis skrócony - Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych 
z obrzeżami na nowe w ciągu pieszym. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.
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POLESIE 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

P0001 

Drzewa wzdłuż ul. Legionów. 
Lokalizacja - Ul. Legionów. 
Opis - Nasadzenia dużych (nie gatunków miniaturowych) drzew 
w chodniku razem z systemami kierunkującymi korzenie, 
antykompresyjnymi oraz napowietrzającymi. Sadzonki powinny 
mieć powyżej 3-4 metrów wysokości. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy . Brak 
możliwości realizacji zadania, większość 
działek zlokalizowana jest na obszarze 
Priorytetowych Projektów rewitalizacji 
Obszarowej. 

P0007 

Rewitalizacja Parku na Brusie. Punkt grillowy i utworzenie 
pola do paintballa. 
Lokalizacja - Działka w miejscu dawnej jednostki wojskowej Brus. 
Opis - Projekt zakłada stworzenie miejsca na paintball (na dawnej 
rzutni granatów). W pobliżu strzelnic zostaną postawione dwa 
miejsca do grillowania. Na terenie zostanie ustawionych 50 ławek 
i 100 koszy. Cały teren zostanie posprzątany ze śmieci 
pozostawionych przez ludzi, oraz zostanie wykonana pielęgnacja 
roślin. 

Zgodnie z rekomendacją i jej 
uzasadnieniem przez realizatora, między 
innymi negatywna opinia Instytutu 
Archeologii UŁ i negatywna opinia IPN. 

P0010 

Monitoring na Retkini i Uroczysku Lublinek. 
Lokalizacja - 1) ul. Maratońska przy kładce nad torami kolejowymi 
2)parking przy Uroczysku Lublinek 3)okolice stawu przy 
Uroczysku Lublinek 4) plac zabaw przy ul. Dolnej. 
Opis - Zadanie polega na zakupie i umieszczeniu w rejonie Osiedla 
Lublinek-Pienista czterech kamer monitoringu miejskiego. 
Lokalizacje wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dla 
osób korzystających z wymienionych miejsc. Do lokalizacji należą 
punkty: 1) ul. Maratońska- ul. Czerwonego Kapturka tj. kładka nad 
torami kolejowymi 2) parking przy Uroczysku Lublinek - 
ul. Zamiejska 3) okolice stawu przy Uroczysku Lublinek 4) plac 
zabaw na ul. Dennej. 

Zadanie nie jest możliwe do realizacji w 
trakcie jednego roku budżetowego.  
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ŚRÓDMIEŚCIE 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

S0001 

Festiwal braku światła z okazji wyłączenia sygnalizacji 
świetlnej na deptakowej Piotrkowskiej. 
Lokalizacja - Każde skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej z sygnalizacją 
świetlną na odcinku p. Wolności - al. Piłsudskiego. 
Opis - Wyłączenie sygnalizacji świetlnej dla samochodów oraz 
pieszych na pięciu skrzyżowaniach ul. Piotrkowskiej 
z przecznicami: Rewolucji, Jaracza, Zieloną, Tuwima oraz 
Zamenhofa. Festyn z tej okazji. 

Negatywna opinia Policji oraz Oddziału 
Zarządzania Ruchem na Drogach UMŁ. 

S0003 

Przykrycie wykopu w ciągu trasy W-Z kratami z zielenią 
płożącą w celu estetyzacji przestrzeni publicznej. 
Lokalizacja - Trasa W-Z, między ul. Wólczańską a ul. Kilińskiego. 
Opis - Budowa trasy W-Z to sztandarowy projekt obecnej 
Prezydent. Szkoda, że aż tak mały nacisk położono na estetykę. 
Wycinka drzew i zorganizowanie gigantycznych płaskich 
przestrzeni bez zieleni to największe zarzuty. Wykop przykryty 
zielenią pozwoli trochę zmienić odbiór tego miejsca. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

S0004 

Dodatkowe wysuwane słupki na ul. Piotrkowskiej. 
Lokalizacja - Przy skrzyżowaniu z Jaracza po stronie północnej, 
przy Narutowicza po północnej, przy Tuwima po południowej. 
Opis - Hydrauliczne słupki uniemożliwiające wjazd samochodów - 
analogiczne do słupków przy ul. Moniuszki i ul. Roosevelta. 
Słupki będą uniemożliwiały przejazd zarówno osób postronnych 
jak i mieszkańców i najemców lokali przy ul. Piotrkowskiej. 

Konieczność wyłączenia z gwarancji 
fragmentu przebudowanego pasa 
drogowego ul. Piotrkowskiej – utrata 
gwarancji. 

S0013 

Wschód Śródmieścia - ulicą Solskiego do Parku Matejki - 
rowerem i pieszo. 
Lokalizacja - Ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Solskiego. 
Opis - Budowa nowego przejścia dla pieszych przez 
ul. Narutowicza przy ul. Solskiego. Umożliwienie wjazdu rowerem 
do Parku Matejki. 

Negatywna opinia Oddziału Zarządzania 
Ruchem na Drogach UMŁ. 

S0015 

Promujmy Piotrkowską! 
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska. 
Opis - Każdy pasaż handlowy posiada tablice informujące jakie 
sklepy się w nim znajdują. To ułatwienie dla klienta i reklama dla 
sklepu. Piotrkowska również jest pasażem (i najdłuższą ulicą 
handlową w Europie) więc również powinna je posiadać. 
Proponuję więc zamontowanie tablic informacyjnych na obu 
końcach naszego deptaka: na skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej 
z al. Mickiewicza i przy pl. Wolności. Więcej na bolodz.vgh.pl. 

Negatywna opinia Biura Promocji, 
Turystyki i Współpracy z Zagranicą – 
utrata gwarancji w stosunku 
do nawierzchni ul. Piotrkowskiej. 

S0017 
Mural - na szczycie budynku od strony południowej. 
Lokalizacja - Wspólnota mieszkaniowa, ul. Kopcińskiego 39C. 
Opis - Pomalowanie ściany od południa "Muralem" ok. 100m2. 

Lokalizacja dotyczy Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 
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ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

S0022 

Otwarte wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców Miasta przy 
ZSP 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 
Lokalizacja - Powyższe zadanie ma być zrealizowane na terenie 
należącym do UMŁ stanowiącym zaplecze sportowe ZSP 15 
z otwartym wejściem dla mieszkańców od strony 
ul. Uniwersyteckiej oraz ul. Kopcińskiego 5/11. 
Opis - Prace budowlane związane z budową kompleksu boisk przy 
ZSP 15, ul. Kopcińskiego 5/11 obejmują: roboty nawierzchniowe - 
niwelacja terenu, wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 
z poliuretanu, bieżni, boiska do piłki siatkowej, skoczni w dal, 
rzutni kulą; montaż tulei do osadzenia urządzeń sportowych; 
wykonanie ogrodzeń z siatki metalowej boisk; roboty 
kanalizacyjne; roboty wodociągowe; roboty elektryczne. 

Wskazane we wniosku działki stanowią 
własność Skarbu Państwa. 

S0037 

Organizacja artystów ulicznych w sezonie letnim na ulicy 
Piotrkowskiej. 
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska na odcinku od pl. Wolności 
do al. Piłsudskiego. 
Opis - Organizacja przetargu cyklicznych imprez na zasadzie 
konkursów odbywających się w sezonie letnim, mających na celu 
wyłowienie grupy artystów wspomaganych finansowo przez 
budżet obywatelski. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

S0039 

Dokończenie remontu parku Sienkiewicza. 
Lokalizacja - Park Sienkiewicza w Łodzi. 
Opis - Dokończenie rozpoczętego remontu jedynego parku 
w ścisłym centrum Łodzi (brakujący remont to część wschodnia 
parku). 

Zadanie ujęte jest w zadaniach 
rewitalizacji Miasta. 

S0040 

Drzewa dla Kościuszki. 
Lokalizacja - Al. Kościuszki między ul. Żwirki a ul. Radwańską. 
Pas trawy - wyspa między jedniami. 
Opis - Nasadzenie 25 drzew na al. Kościuszki - zielone 
zagospodarowanie terenu między ul. Żwirki a ul. Radwańską. 

Zadanie nie jest możliwe do wykonania – 
niezgodne z projektem przebudowy 
al. Kościuszki. 

S0043 

Zakątek baśni i fantastyki - atrakcyjna turystycznie przestrzeń 
rzeźbiarska w centrum miasta. 
Lokalizacja - Ul. Piotrkowska 118 oficyna. Podwórze 
przeznaczone do rewitalizacji z planem utworzenia pasażu 
kreatywnych. Docelowo podwórze będzie połączone 
z ul. Sienkiewicza oraz pasażem Schillera. 
Opis - Utworzenie rzeźbiarskiej przestrzeni atrakcyjnej 
turystycznie, w której widz wcieli się w wybraną literacką postać 
(baśnie i fantastyka). Miejsce pobudzające wyobraźnię, 
zachęcające do aktywnego spędzania czasu oraz lektury, 
potwierdzenie hasła "Łódź kreuje", fundament pod przyszły pasaż 
kreatywny (projekt miejski), szansa na podarowanie miastu 
miejsca wyjątkowego, podnoszącego atrakcyjność przestrzeni przy 
ul. Piotrkowskiej. 

Brak możliwości realizacji zadania 
z przyczyn wskazanych przez realizatora 
w karcie analizy. 
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WIDZEW 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

W0001 

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

Brak możliwości realizacji w ciągu 
jednego roku budżetowego.. 

W0004 

Rozebranie baraku (samowoli budowlanej) znajdującego się 
przy SP 149 i wybudowanie w tym miejscu parkingu 
dla autokarów przewożących dzieci na basen szkolny. 
Lokalizacja – ul. Tatrzańska 69A, przy boisku SP 149. 
Opis -  W/w barak stanowi samowolę budowlaną, utworzoną 
dla robotników na czas budowy SP 149. Budynek ten od 40 lat 
stanowi ograniczenie widoczności zarówno dla pieszych jak 
i kierowców. Pełni rolę magazynu rupieci i przechowalni 
szczurów. Wg GUS (dane z GW z dnia 02.01.2015 r.) w mieście 
będzie ubywać dzieci, dlatego pomysł budowania nowego obiektu 
w tym miejscu byłby marnotrawieniem środków publicznych. 
Zawsze można przecież powtórnie otworzyć SP przy ul. Wacława, 
która z braku dzieci została zamknięta. 

Lokalizacja – brak możliwości realizacji 
we wskazanym terenie, brak zgody SM 
Zarzew na udostępnienie przejazdu dla 
autokarów droga wewnętrzną.  

W0007 

Tramwaj na Przybyszewskiego - doprowadzenie drugiej linii 
tramwajowej na Widzew-Wschód i Olechów-Janów. 
Lokalizacja – ul. Przybyszewskiego 
Opis -  Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy torowiska tramwajowego na ul. Przybyszewskiego 
na odcinku od Ronda Sybiraków do al. Hetmańskiej. 

Negatywna opinia Biura Architekta 
Miasta UMŁ oraz brak możliwości 
realizacji zadania w cyklu jednorocznym. 

W0013 

Widoczny rowerzysta - lustro drogowe na skrzyżowaniu 
Piłsudskiego – Wodna. 
Lokalizacja – Skrzyżowanie al. Piłsudskiego - ul. Wodna 
po zachodniej stronie przejazdu rowerowego. 
Opis -  Montaż lustra drogowego poprawiającego widoczność 
między rowerzystami jadącymi ze wschodu (od Widzewa) 
a kierowcami wyjeżdżającymi z ul. Wodnej. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

W0017 

Budowa placu zabaw przy ulicy Wojewódzkiego. 
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego. 
Opis -  Plac zabaw przeznaczony dla dzieci i młodzieży 
wyposażony w: zjazd linowy, trzy duże zestawy zabawowe, 
zestaw sprawnościowy, labirynt, zestaw wspinaczkowy, stół 
do piłkarzyków, zestawy karuzeli i huśtawek, piaskownica. 
Nawierzchnia amortyzująca, ogrodzenie, alejki parkowe, ławki, 
stojaki na rowery, kosze nasadzenia drzew oraz tablica 
informacyjna. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

W0018 

Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Wojewódzkiego. 
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego. 
Opis -  Budowa siłowni plenerowej posiadającej 12 urządzeń: 
steper-twister, wiosła, sztanga, motyl, ławki do ćwiczeń, narciarz, 
rowerek, klucznik, drążek, przyrządy do ćwiczeń klatki piersiowej, 
mięśni brzucha. Dodatkowo ławki, stojaki na rowery, kosze, 
nasadzenia drzew, ciągi piesze. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.
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ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

W0019 

Przebudowa placu zabaw przy ulicy Wojewódzkiego. 
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego. 
Opis -  Przebudowa placu zabaw, usunięcie starych urządzeń 
i zastąpienie ich nowymi urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci 
i młodzieży: zjazd linowy, trzy duże zestawy zabawowe, zestaw 
sprawnościowy, labirynt, zestaw wspinaczkowy, stół 
do piłkarzyków, zestawy karuzeli i huśtawek, piaskownica. 
Nawierzchnia amortyzująca, ogrodzenie, alejki parkowe, ławki, 
stojaki na rowery nasadzenia drzew oraz tablica informacyjna. 

Prowadzone aktualnie postępowanie o 
zwrot działki na rzecz byłych właścicieli. 

W0026 

Wybudowanie oświetlenia terenów miejskich na których 
położone są: chodnik promenadowy i ulica wewnętrzna. 
Lokalizacja – Zadanie byłoby realizowane na terenach gminnych, 
na których położony jest chodnik promenadowy prowadzący 
od ul. Przybyszewskiego do Milionowej w kierunku TESCO, oraz 
ulica wewnętrzna łącząca ul. Haška z ul. Milionową. 
Opis -  Zadanie polega na wybudowaniu miejskiego oświetlenia 
latarniami „parkowymi" chodnika miejskiego i latarniami 
„ulicznymi" ulicy miejskiej. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

W0031 

Droga pieszo-rowerowa od stacji Łódź-Stoki w kierunku 
wschodnim (przy ul. Pomorskiej i Lawinowej). 
Lokalizacja – Ul. Pomorska - Lawinowa. 
Opis -  Poprowadzenie asfaltowej drogi rowerowej od końca 
istniejącej drogi rowerowej przy stacji ŁKA Łódź-Stoki (przy 
skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i Poronińskiej) wzdłuż 
ul. Pomorskiej, a po przecięciu ul. Pomorskiej na wiadukcie 
kolejowym dalej wzdłuż ul. Lawinowej aż do ul. Edwarda. 

Negatywna opinia Oddziału Zarządzania 
Ruchem na Drogach UMŁ.  

W0044 

Przystanek: ul. Wodna - ul. Nawrot i korekta tras linii 
autobusowych: 74, 74A, 74B, 80 i 83.  
Lokalizacja – Ul. Wodna przy ul. Nawrot. 
Opis -  Poprowadzenie linii autobusowych: 74, 74A, 74B, 80, 83 
z krańcówki przy ul. Wydawniczej ulicami: Tuwima, Wysoką, 
Nawrot, Wodną Tuwima i dalej obecną trasą oraz stworzenie 
przystanku autobusowego dla tych autobusów przy skrzyżowaniu 
Nawrot z Wodną. Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ulicy 
Nawrot na odcinku od Wysokiej do Wodnej tylko dla autobusów 
(kontra-buspas). 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

W0053 

„EKO-STOKI" 
Lokalizacja – Projekt realizowany będzie na Osiedlu Stoki. 
W elemencie I przy posesjach wzdłuż ulic Zbocze, Dębowskiego, 
Skalnej, Potokowej, w elemencie II w SP 139 przy ul. Giewont 28, 
a także PM  93 przy ul. Wichrowej 1A oraz PM 63 przy 
ul. Potokowej 15. 
Opis -  „Eko -Stoki" to proekologiczna kampania adresowana 
do dzieci, młodzieży i dorosłych, łącząca edukację w zakresie 
segregacji odpadów z inwestycją polegającą na ustawieniu pergoli 
na pojemniki do segregacji odpadów dla posesji zlokalizowanych 
przy ulicach: Zbocze, Skalna, Potokowa, Dębowskiego. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

W0065 

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy 
ul. Wojewódzkiego. 
Lokalizacja – Ul. Wojewódzkiego. 
Opis -  Plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w: zjazd 
linowy, zestawy zabawowe, sprawnościowe oraz wspinaczkowe, 
labirynt, stół do piłkarzyków, karuzele, huśtawki, piaskownica, 
nawierzchnię amortyzującą. Siłownia plenerowa posiadająca 
12 urządzeń: steper-twister, wiosła, sztanga, motyl, ławki 
do ćwiczeń, narciarz, rowerek, klucznik, drążek. Ogrodzenie, 
alejki parkowe, ławki, stojaki na rowery, nasadzenia drzew. 

- Planowana inwestycja jest niezgodna z 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, 
- tereny objęte wnioskiem objęte są 
postępowaniem o zwrot na rzecz 
spadkobierców byłych właścicieli.  
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ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

W0077 

Remont podwórka i budowa placu zabaw na dziedzińcu posesji 
przy ul. Kilińskiego 136. 
Lokalizacja – Podwórko na posesji przy ul. Kilińskiego 136, 
na działce o numerze ewidencyjnym W25-15/8. Właścicielem 
i zarządcą terenu jest gmina Łódź. Lokalizacja miejsca realizacji 
zadania jest przedstawiona w załączniku nr 1. 
Opis -  Remont podwórka i budowa placu zabaw wraz 
z uprzątnięciem i zagospodarowaniem terenu pomiędzy 
budynkami na posesji przy ul. Kilińskiego 136. Po wykonaniu 
remontu okoliczni mieszkańcy będą mogli cieszyć się większą 
ilością zieleni, a rodzice i dzieci spokojnym, cichym placem zabaw 
na środku podwórka. 

Brak możliwości realizacji zadania w 
kształcie zgłoszonym przez 
wnioskodawcę. Brak kontaktu z 
wnioskodawcą. 

W0078 

ROZŚWIETLAMY PARK PODOLSKI - instalacja 
nowoczesnych latarni parkowych w Parku Podolskim 
na osiedlach Zarzew i Dąbrowa. 
Lokalizacja – Park Podolski w Łodzi, obszar rekreacyjny 
pomiędzy osiedlami Zarzew i Dąbrowa. Teren zadania jest 
umieszczony na działkach W30-17/57, W30-17/44, W30-17/50, 
W30-17/54, W30-17/53, W30-17/56, W30-17/37, W30-17/36, 
W30-32/22, W30-35, W30- 32/17, W30-32/23, W30-41/5, W30-
42/1, W30-43, W30-44, W30-50/2, W30-52/11, W30- 52/21, 
W30-53/2, które są własnością gminy Łódź. Lokalizację zadania 
przedstawia mapa dołączona w załączniku nr 1. 
Opis  -  Rozświetlmy alejki Parku Podolskiego na Zarzewie 
i Dąbrowie - sprawmy, aby oświetlenie było gęstsze, 
nowocześniejsze i bezpieczniejsze Zadanie polega na instalacji 
nowych latarni parkowych oraz wymianie obecnie istniejących na 
jednolite w stylu retro. Dzięki temu uda się jeszcze bardziej 
uprzyjemnić wieczorne spacery i sprawić, aby późne powroty 
do domu były bezpieczniejsze. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

W0083 

Stowarzyszenie Rozwoju Łodzi - instalacja sygnalizacji 
świetlnej na rondzie Sybiraków na osiedlu Widzew-Wschód. 
Lokalizacja – Rondo Sybiraków. 
Opis -  Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym ulic 
Puszkina i Przybyszewskiego polegałaby na zainstalowaniu 
sygnalizacji świetlnej dla ruchu samochodowego, tramwajowego
i pieszego. Jest to niezwykle potrzebne, głównie z powodu kolizji 
i wypadków, jakie mają miejsce na tym skrzyżowaniu - przede 
wszystkim ostatnie wydarzenie, kiedy w wypadku 
samochodowych zginął ojciec z dwójką dzieci, skłania ku podjęcia 
działań modernizacyjnych. 

Zadanie zostanie zrealizowane przez 
ZDiT w formie przebudowy ronda 
Sybiraków bez budowy instalacji 
sygnalizacji świetlnej.  

W0084 

Kładka nad torami kolejowymi do Parku Widzewskiego. 
Lokalizacja – Przejście przez tory kolejowe pomiędzy ul. Wiejską 
i Sobolową. 
Opis -  Wykonanie projektu, dokumentacji technicznej i budowa 
kładki dla pieszych i rowerzystów nad torami kolejowymi 
pomiędzy ul. Wiejską i Sobolową. 

Teren wskazany we wniosku nie stanowi 
własności Gminy Miasta Łódź.  

W0092 

Boisko do gry w piłkę nożną przy ul. Targowej. 
Lokalizacja – Wschodnia strona ul. Targowej naprzeciwko posesji 
nr 55 i nr 57. 
Opis - Wydzielenie boiska o wymiarach 60m na 30m do gry 
w piłkę nożną przy ul. Targowej w bezpośrednim sąsiedztwie 
parku Źródliska II, wyrównanie terenu, ustawienie dwóch bramek, 
wyznaczenie linii boiska, wykonanie nawierzchni trawiastej. 

Brak możliwości realizacji na wskazanym 
terenie, zagrożenie bezpieczeństwa 
korzystających z boiska – bezpośrednie 
sąsiedztwo ulicy.  
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wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

W0095 

Ogródek jordanowski przy ul. Wodnej. 
Lokalizacja – Skwer przy ul. Wodnej. 
Opis -  Utworzenie ogólnodostępnego ogródka jordanowskiego 
na skwerze przy ul. Wodnej, modernizacja istniejącego skweru 
poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów, wytyczenie nowych 
ścieżek, ustawienie dodatkowych ławeczek oraz koszów 
na odpadki, stołów do gry w ping ponga oraz odnowienie 
istniejącej tablicy upamiętniającej pierwszy ligowy mecz w Polsce.

Teren wskazany przez wnioskodawcę nie 
stanowi własności  Gminy Miasta Łódź. 

W0106 

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Milionowej 
i Tatrzańskiej dająca pierwszeństwo pojazdom jadącym 
z ul. Tatrzańskiej i skręcającym w lewo w ul. Milionową. 
Lokalizacja – Obręb skrzyżowania ulic Milionowej i Tatrzańskiej. 
Opis -  Zadanie ma polegać na zmianie organizacji ruchu 
pojazdów - ustawienie znaku T-6a: Chodzi o udzielenie 
pierwszeństwa pojazdom jadącym z ul. Tatrzańskiej w lewo, 
a z Milionowej w prawo wraz z dodatkowym oznakowaniem 
drogowym zwiększającym bezpieczeństwo pojazdów. Dodatkowo 
wniosek obejmuje montaż 2 wysp zwalniających na ul. Milionowej 
po obu stronach skrzyżowania na przeciwległych pasach ruchu 
oraz odświeżenie 2 przejść dla pieszych. 

Negatywna opinia realizatora zadania dla 
proponowanych rozwiązań – brak 
możliwości ich realizacji wskazany w 
karcie analizy. 

W0110 

Utwardzenie ul. Giewont od ul Brzezińskiej do ul. 
Lokalizacja – Ul. Giewont, od ul Brzezińskiej do 
ul. Chałubińskiego. 
Opis -  Utwardzenie drogi gruntowej. 

Wniosek niekompletny.  
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OGÓLNOMIEJSKIE 
 

ID 
wniosku 

Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

L0001 

"Gwiazda dla Gwiazdy". Agata Kulesza w Łódzkiej Alei 
Gwiazd. 
Lokalizacja - ul. Piotrkowska (nieparzysta strona), między 
ul. 6 Sierpnia a pasażem Rubinsteina. 
Opis - Polska aktorka, wielokrotnie nagradzana za swoje role. 
Ostatnio, w 2014 roku, nagrodzona przez Stowarzyszenie 
Krytyków Filmowych Los Angeles jako najlepsza aktorka 
drugoplanowa za rolę filmie Ida Pawła Pawlikowskiego, który 
22 lutego 2015 roku otrzymał Oskara za najlepszy film 
nieanglojęzyczny. 

Przyznanie miejsca w Łódzkiej Alei Sław 
oraz użycie symbolu gwiazdy nie leży w 
kompetencji Miasta Łodzi. 

L0003 

Bezpieczniejsze skrzyżowania przez całą dobę. 
Lokalizacja - skrzyżowanie ulic: Kilińskiego/Pomorska, 
Kilińskiego/Rewolucji, Kilińskiego/Jaracza, Kilińskiego/Tuwima, 
Kilińskiego/Nawrot, Kilińskiego/Tymienieckiego, 
Wschodnia/Pomorska, Wschodnia/Rewolucji, Wschodnia/Jaracza, 
Sienkiewicza/Traugutta, Sienkiewicza/Tuwima, 
Sienkiewicza/Nawrot, Sienkiewicza/Abramowskiego, 
Sienkiewicza/Wigury, Sienkiewicza/Orla, 
Wólczańska/Więckowskiego, Wólczańska/Zielona, Wólczańska/6 
Sierpnia, Wólczańska/Struga, Wólczańska/Zamenhofa, 
Wólczańska/Żwirki, Wólczańska/Czerwona, 
Wólczańska/Wróblewskiego, Gdańska/Skłodowskiej-Curie, 
Gdańska/Struga, Gdańska/Zielona, Gdańska/Więckowskiego, 
Gdańska/Próchnika, Gdańska/Legionów, 
Żeromskiego/Więckowskiego, Żeromskiego/Zielona, 
Żeromskiego/Struga, Struga/Strzelców Kaniowskich, 
Struga/Łąkowa, Rewolucji/Sterlinga, Pomorska/Sterlinga, 
Piotrkowska/Radwańska, Piotrkowska/Tymienieckiego, 
Piotrkowska/Czerwona. 
Opis - Zadanie polega na takim ustawieniu znaków drogowych 
określających pierwszeństwo przejazdu na 39 skrzyżowaniach 
z sygnalizacją świetlną, aby po wyłączeniu sygnalizacji (np. nocą) 
były to skrzyżowania równorzędne tj. obowiązywała zasada 
„prawej ręki" (pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej 
strony). 

Negatywna opinia Policji oraz  Oddziału 
Zarządzania Ruchem na Drogach UMŁ 
dla realizacji zadania. 

L0004 

Pomorska nie będzie już taka wąska. 
Lokalizacja - Dwa fragmenty ulicy Pomorskiej, na wschód 
i zachód od Ronda Solidarności. 
Opis - Poszerzenie jezdni na ulicy Pomorskiej po wschodniej 
i zachodniej stronie Ronda Solidarności w celu udrożnienia 
przejazdu tramwajów oraz samochodów. 

Brak możliwości realizacji zadania w 
cyklu jednorocznym co jest niezgodne z 
zasadami Budżetu Obywatelskiego. 

L0005 

Tramwaj na Kopcińskiego na odcinku od ul. Narutowicza 
do Ronda Solidarności - dokumentacja projektowa. 
Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego. 
Opis - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej 
linii tramwajowej na ul. Kopcińskiego na odcinku między 
ul. Narutowicza, a Rondem Solidarności. 

Brak możliwości realizacji w jednym 
roku budżetowym. 
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Nazwa zadania, jego lokalizacja i opis Uzasadnienie negatywnej opinii 

L0006 

Tramwaj niskopodłogowy dla Łodzi. Modernizacja dwóch 
wagonów tramwajowych typu Konstal 805 z wstawieniem 
członu niskopodłogowego. 
Lokalizacja - Cały obszar miasta Łodzi obsługiwany komunikacją 
tramwajową MPK Łódź. 
Opis - Zadanie polega na modernizacji dwóch używanych 
wagonów typu Konstal 805 będących własnością MPK Łódź, 
które z uwagi na zużycie eksploatacyjne przeznaczone są 
do modernizacji poprzez zmontowanie tramwaju 
jednoprzestrzennego trójczłonowego z wstawionym w środkowej 
części członem niskopodłogowym. 

Koszt realizacji zadania przekracza kwotę 
2,5 mln zł co jest niezgodne z zasadami 
Budżetu Obywatelskiego. 

L0008 

Przywrócenie Łodzi tradycyjnych nazw ulic. 
Lokalizacja - Aleja Jana Pawła II, Aleja Grzegorza Palki, ulica 
Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ulica Anastazego 
Pankiewicza. 
Opis - Przywrócenie poprzednich i nadal powszechnie używanych 
nazw ulic, tj. odpowiednio: aleja Włókniarzy, ulica Strykowska, 
ulica Teresy, ulica Sporna. 

Zadanie nie kwalifikuje się do Budżetu 
Obywatelskiego. 

L0009 

Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej 
bezwzględnego priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR.
Lokalizacja - Całe miasto. 
Opis - Komunikacja miejska powinna być szkieletem 
komunikacyjnym miasta. Tylko skrócenie czasu przejazdu 
powoduje, że ludzie chcą przesiąść się do niej z auta. Budowany 
obecnie Obszarowy System Sterowania Ruchem umożliwia 
nadanie komunikacji Miejskiej bezwzględnego priorytetu 
(nadjeżdżający pojazd MPK dostaje z automatu zielone światło), 
co należy wykorzystać w trosce o zanieczyszczenie powietrza 
w centrum oraz zrównoważony transport. Należy dostosować 
rozkłady do skróconego czasu przejazdu. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora 
zadania z uzasadnieniem tej rekomendacji 
w karcie analizy . Zadanie jest 
realizowane w ramach wprowadzanego 
Obszarowego Systemu Sterowania 
Ruchem. 

L0011 

Przywrócenie do ruchu liniowego niskopodłogowych 
tramwajów Cityrunner oraz PESA Tramicus. 
Lokalizacja - MPK Łódź. 
Opis - Skandalem jest, że niskopodłogowe tramwaje, których 
w Łodzi jest jak na lekarstwo stoją w zajezdni robiąc za składnicę 
części zamiennych. Należy jak najszybciej przywrócić je do ruchu, 
aby mogli z nich korzystać mieszkańcy. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 

L0013 

Remont drogi dojazdowej prowadzącej do basenu przy 
SP 149. 
Lokalizacja - Odcinek jezdni od ul. Tatrzańskiej róg Grota-
Roweckiego, dalej wzdłuż boiska szkolnego, aż do wejścia 
na basen od strony bloków osiedlowych. 
Opis - Remont jezdni na odcinku jezdni od ul. Tatrzańskiej róg 
Grota-Roweckiego, dalej wzdłuż boiska szkolnego, aż do wejścia 
na basen od strony bloków osiedlowych. 

Lokalizacja- teren wskazany przez 
wnioskodawcę znajduje się w 
wieczystym użytkowaniu SM Zarzew. 

L0017 

Uruchamianie systemu informacji pasażerskiej dla pasażerów 
komunikacji autobusowej. 
Lokalizacja - Zadanie ma zostać zrealizowane na wyznaczonych 
przystankach autobusowych; na 24 przystankach wyznaczonych 
przez autora projektu oraz na 10 przystankach wyznaczonych 
przez mieszkańców w internetowej sondzie. 
Opis - Zadanie ma na celu uruchomienie systemu informacji 
pasażerskiej autobusów poprzez montaż na przystankach tablic 
informujących o czasie przyjazdu pojazdu oraz o wszelkich 
utrudnieniach na danej linii, czy zmianach rozkładów jazdy 
(wykaz przystanków - załącznik 1). 

Zaproponowany sposób realizacji zadania 
jest sprzeczny z Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi określającym 
zasady Budżetu Obywatelskiego. 
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L0023 

Forum dla Łodzi – utworzenie internetowego medium 
łączącego mieszkańców miasta z urzędnikami. 
Lokalizacja - Nie dotyczy. 
Opis - Utworzenie na stronie Urzędu Miasta Łodzi internetowego 
forum łódzkiego z prawdziwego zdarzenia, dzięki któremu 
mieszkańcy miasta będą mieli kontakt z urzędnikami/radnymi 
w sprawach ważnych np. konsultacji społecznych (estakada 
na marszałków, trasa WZ, Niciarniana, Plac Dąbrowskiego, 
uroczystości, budżet miasta, Budżet Obywatelski, sprawy 
społeczne, inwestycje, remonty itp.).  

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 

L0026 

Nadanie priorytetu komunikacji miejskiej na centralnym 
odcinku trasy ŁTR. 
Lokalizacja - Skrzyżowania: Zachodnia/Ogrodowa, 
Zachodnia/Legionów, Zachodnia/Próchnika, 
Zachodnia/Więckowskiego, Zachodnia/Zielona, 
Kościuszki/Struga, Kościuszki/Zamenhofa, Piotrkowska/Żwirki, 
Piotrkowska/Radwańska, Piotrkowska/Tymienieckiego, 
Piotrkowska/Czerwona. 
Opis -Zmiana cyklu sygnalizacji świetlnej na 11 skrzyżowaniach 
trasy ŁTR w celu nadania priorytetu tramwajom oraz 
umożliwienie pasażerom dojścia to przystanku. 

Zadanie jest już realizowane w ramach 
wprowadzanego Obszarowego Systemu 
Sterowania Ruchem. 

L0037 

Wymiana (remont) nawierzchni na ul. Pomorskiej od nr 503 
do nr 575a. 
Lokalizacja - ul. Pomorska 
Opis - Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Pomorskiej od nr 503 
do nr 575a. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 

L0042 

Cicha noc - zmniejszenie hałasu drogowego w nocy. 
Lokalizacja - Obszar miasta Łodzi - wszystkie ulice 
z dopuszczalną prędkością powyżej 30 km/h. 
Opis - Ograniczenie dopuszczalnej prędkości samochodów 
ciężarowych do 30km/h w godzinach nocnych - od 20.00 do 6.00 - 
na terenie całego miasta w celu zmniejszenia hałasu drogowego. 

Zgodnie z uzasadnieniem negatywnej 
rekomendacji realizatora zadania 
zawartym w karcie analizy. 

L0046 

Podwórkowe biuro projektowe. 
Lokalizacja - Miasto Łódź. 
Opis - Cykl bezpłatnych konsultacji i porad projektowych 
prowadzonych przez architektów i projektantów. Zadanie 
skierowane jest do mieszkańców, którzy chcieliby zmienić swoje 
podwórko, dom, mieszkanie lub inną otaczającą ich przestrzeń. 

Zadanie proponowane we wniosku nie 
jest zadaniem własnym gminy. 

L0048 

Rozbudowa zaplecza socjalnego na Lodowisku Bombonierka. 
Lokalizacja - Lodowisko Bombonierka MOSiR, 
ul. Stefanowskiego 28. 
Opis - Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku 
Bombonierka. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

L0056 

Stadion Orła - tor kartingowy CIK-FIA. 
Lokalizacja - Działka w miejscu stadionu żużlowego "Orzeł". 
Opis -Budowa MotoParku Łódź - toru kartingowego spełniającego 
wymagania CIK-FIA: l. umożliwienie kształcenia sportowców 
sportów motorowych, 2. wzrost bezpieczeństwa na łódzkich 
drogach, 3. promocję miasta, 4. MotoPark będzie stanowił 
zaplecze dla łódzkich studentów i uczniów. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.
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L0065 

Tor longboardowy w Arturówku. 
Lokalizacja - Arturówek. 
Opis -Celem zadania jest stworzenie toru dla osób korzystających 
z deskorolek typu longboard. Podobne inicjatywy istnieją 
w dużych miastach w Polsce, na przykład, tereny zielone 
w Katowicach (okolice Trzech Stawów). Projekt zakłada 
stworzenie ścieżki o odpowiedniej szerokości oraz nachyleniu 
z której mogliby korzystać wszyscy jeżdżący na longboardach, 
deskorolkach, rolkach i podobnych. 

Wniosek nie spełnia wymogów Budżetu 
Obywatelskiego zgodnie z uzasadnieniem 
zawartym w karcie analizy. 

L0067 

Nie masa a rzeźba - stworzenie sieci siłowni miejskich dla 
młodzieży. 
Lokalizacja - Miejskie ośrodki sportowe. 
Opis -Stworzenie, bądź dofinansowanie siłowni miejskich 
w każdym z pięciu rejonów miasta, co pozwoliłoby na stworzenie 
oferty sportowej, konkurencyjnej do ofert komercyjnych. 
W ramach zadania należy również wprowadzić zestaw zniżek 
dla uczniów łódzkich szkół (uczniowska karta sportowa). 

Niezgodność z zasadami Budżetu 
Obywatelskiego. 

L0068 

Remont tramwajów linii 43. 
Lokalizacja - Linia 43: Lutomiersk - Konstantynów Łódzki - Plac 
Wolności - Telefoniczna. 
Opis -Wyremontowanie tramwajów linii 43 (ok. trzech) 
by przybliżyć ich jakość do jakości tramwajów innych łódzkich 
linii. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

L0070 

Poprawa sprawności fizycznej młodych ludzi- karty zniżkowe 
do klubów fitness i siłowni. 
Lokalizacja - Minimum trzy wybrane obiekty sportowe 
przypadające na każdą dzielnicę w Łodzi. 
Opis -W szkole, do której uczęszczamy jest bardzo wiele uczniów, 
którzy chcą się rozwijać. Znamy wiele osób, które od kilku lat 
trenują dany sport np. judo. Jest też spora część osób, których nie 
stać na miesięcznie opłacanie siłowni, klubów fitness, czy innych 
obiektów sportowych. Chciałybyśmy stworzyć 3000 kart 
zniżkowych dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych w Łodzi 
z dostępem do wybranych klubów fitness lub siłowni z 25 % 
zniżką. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

L0076 

Przyjazne miejsce obsługi klienta w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. 
Lokalizacja - Urząd Miasta Łodzi, Wydział Urbanistyki 
i Architektury, ul. Piotrkowska 104, parter. 
Opis -Wygospodarowanie pokoju obsługi klientów ubiegających 
się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia. 

Proponowane zadanie powtarza istniejące 
już rozwiązania. Zgodnie z 
uzasadnieniem negatywnej rekomendacji 
realizatora, proponowane we wniosku 
działania są już realizowane w ramach 
funkcjonowania UMŁ. 
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L0081 

Ulice przyjazne wszystkim mieszkańcom - kierowcom, 
rowerzystom i pieszym. 
Lokalizacja - Zadanie ma charakter systemowy, łagodzący ogólny 
problem na ulicach: ul. Kamińskiego (od Pomorskiej do Jaracza), 
ul. Św. Stanisława Kostki (od Piotrkowskiej do Skorupki), 
ul. Skorupki (od Piotrkowskiej do Wólczańskiej), ul. Moniuszki 
(od Piotrkowskiej do Sienkiewicza), ul. Piramowicza 
(od Narutowicza do Jaracza), ul. Roosevelta (od Piotrkowskiej 
do Sienkiewicza), ul. Podrzeczna (od Zachodniej do Zgierskiej), 
ul. Zielna (od Wojska Polskiego do Organizacji WiN), 
ul. Krawiecka (od Organizacji WiN do Skury-Skoczyńskiego), 
ul. Szendzielarza „Łupaszki" (od Krawieckiej do Zielnej), 
ul. Organizacji WiN (od Krawieckiej do Franciszkańskiej), 
ul. Marysińska (od Obrońców Warszawy do Szklanej), 
ul. Kołodziejska (od Lutomierskiej do Wrześnieńskiej), 
ul. Gnieźnieńska (od Lutomierskiej do Wrześnieńskiej), 
ul. Mielczarskiego (od Gdańskiej do Cmentarnej)ul. Lipowa 
(od 1 Maja do Próchnika), ul. Stefanowskiego (od Skorupki 
do Radwańska), ul. Burzliwa (od Falistej do Pienistej), ul. Piękna 
(od Rejtana do Politechniki), ul. Bankowa (od Tuszyńskiej 
do Rzgowskiej), ul. Sosnowa (od Milionowej 
do Przybyszewskiego), ul. Brzozowa (od Senatorskiej 
do Przybyszewskiego), ul. Dębowa (od Senatorskiej 
do Przybyszewskiego), ul. Słowiańska (od Milionowej 
do Przybyszewskiego), ul. Grabowa (od Milionowej 
do Przybyszewskiego). 
Opis -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi przez 
jednoznaczne określenie, za pomocą znaków drogowych, zasad 
pierwszeństwa dla pojazdów nadjeżdżających naprzeciw siebie 
ulicą jednokierunkową. Proponowane zadanie jest tanie 
w wykonaniu, a poprawa jakości korzystania z ulic nie będzie 
realizowana kosztem pozostałych użytkowników dróg; poprawa 
bezpieczeństwa dotyczy ich wszystkich. 

Zaproponowany sposób realizacji zadania 
jest niezgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. 

L0082 

Filmowy plac zabaw przed Muzeum Kinematografii. 
Lokalizacja - Zielony skwer znajdujący się bezpośrednio przed 
budynkiem Muzeum Kinematografii na pl. Zwycięstwa l 
a al. Piłsudskiego (nieopodal Parku Źródliska i ulicy Targowej). 
Opis -Budowa placu zabaw dla dzieci otwartego dla mieszkańców 
Łodzi, którego atrakcje nawiązywałyby wyglądem do słynnych 
rekwizytów z filmu „Kingsajz" (wielki talerz - drabinka, wielki 
but - zjeżdżalnia etc.) wraz z budową ścieżek umożliwiających 
dostęp do parku, uporządkowaniem zielonego skweru oraz 
postawieniem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych. 

Negatywna opinia Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

L0084 

Przystanek zintegrowany MANUFAKTURA. 
Lokalizacja - Przystanek tramwajowy na ul. Zachodniej 
na wysokości Parku Staromiejskiego. 
Opis -Stworzenie przesiadkowego przystanku autobusowego 
(dla linii autobusowych 59, 78, 95, 96, 99) zintegrowanego 
z istniejącym przystankiem tramwajowym linii 2, 3, 10, 16. 
Znacznie ułatwi on korzystanie z komunikacji miejskiej, umożliwi 
przesiadanie się autobus-tramwaj i odwrotnie, oraz zaoszczędzi 
czas i nerwy. 

Brak możliwości realizacji zadania ze 
względu na okoliczności wskazane przez 
realizatora zadania. 
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L0086 

Tablica pamiątkowa wykopaliska archeologicznego z III w. 
n.e. na Retkini. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny przy ul. Retkińskiej w miejscu 
wskazanym przez Naczelnika Ogrodu. 
Opis -W roku 1935 w Łodzi na Retkini w pobliżu obecnego 
Ogrodu Botanicznego i ulicy Retkińskiej w żwirowni odkryto 
szkielet młodej kobiety z bogatymi ozdobami żyjącej w III wieku 
naszej ery. Udokumentowane jest to w materiałach archiwalnych 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Negatywna opinia Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

L0088 

Pisuary w Strefie Wielkomiejskiej. 
Lokalizacja - Pisuary powinny się znajdować w granicach Strefy 
Wielkomiejskiej, ze szczególnym nastawieniem ulicy 
Piotrkowskiej i jej okolic, tj. Komuny Paryskiej, Pasaż Schillera, 
Pasaż Rubinsteina, ulica Hotelowa. 
Opis -Wybudowanie stylizowanych pisuarów, zbliżonych formą 
do obecnych w Amsterdamie czy Lyonie, pasujących formą 
do stylistyki strefy wielkomiejskiej, które będą odpowiedzią 
na problem nielegalnego załatwiania potrzeb biologicznych 
w przestrzeni miasta. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

L0090 

Zielona Strefa Wielkomiejska. 
Lokalizacja - Drzewa powinny się znajdować w obrębie Strefy 
Wielkomiejskiej jako przerwa między kolejnymi miejscami 
parkingowymi na ulicy: Struga 2-4, 22; Wólczańska 10-56; 
Jaracza 1-29; Więckowskiego 2-20; Próchnika 2-12; Rewolucji 2-
31; Narutowicza 21-31; Nawrot 2-38b. 
Opis -Posadzenie ok. 100 drzew na obszarze Strefy 
Wielkomiejskiej w ciągu ulic: Struga 2-4, 22; Wólczańska 10-56; 
Jaracza 1-29; Więckowskiego 2-20; Próchnika 2-12; Rewolucji 2-
31; Narutowicza 21-31; Nawrot 2-38b. 

Zaproponowany sposób realizacji zadania 
jest niezgodny z zasadami Budżetu 
Obywatelskiego. 

L0091 

Kenozoik Park Ruda. Park figur megafauny plejstoceńskiej 
oraz innych wymarłych ssaków oraz ptaków. 
Lokalizacja - Rudzka Góra - zbocze góry opadające w kierunku 
skrzyżowania ul. Ekonomicznej z ul. Starorudzką (wypłaszczenie 
terenu znajdujące się na tym obszarze), część terenów przy 
ul. Sygnałowej. 
Opis -Ogrodzenie terenu, zamówienie modeli o naturalnej 
wielkośc, umieszczenie figur / modeli na terenie Kenozoik Parku, 
wytyczenie ścieżek. Zaadaptowanie części pomieszczeń budynku 
PM 2 lub wybudowanie baraku administracyjnego na terenie 
parku. 

Brak możliwości realizacji – stan prawny 
działek /terenu. Brak możliwości 
realizacji w cyklu jednorocznym. 
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L0092 

BEZPŁATNE SIŁOWNIE DO POTĘGI PIĄTEJ: 5 
ogólnodostępnych siłowni dla 5 dzielnic Łodzi w miejscach 
wybranych przez mieszkańców. 
Lokalizacja - 1. Bałuty: Psi Park, Park im. Andrzeja Struga, Park 
im. Szarych Szeregów, Park im. A. Mickiewicza, Park Helenów, 
Park im. S. Żeromskiego, Park Małogoskie Pole, Park Kielecki, 
Park im. W. Andersa, Park Staromiejski, Park Piastowski, Plac 
Piastowski, Park przy Hipotecznej, Skwer Olszynki Grochowskiej, 
Skwer Gdański, Park Ocalałych, Teren wokół obiektu „Wodny 
Raj” przy ul. Wiernej Rzeki, Las Łagiewnicki – Arturówek, 
2.  Górna: Park przy ulicy Brójeckiej, Park im. J. Dąbrowskiego, 
Skwer Dubaniewicza, Park Sielanka, Park Skrzywana, Park 
im. Słowackiego, Park 1 Maja - Stawy Stefańskiego, Park 
im. Reymonta,  Park Rudzka Góra, Park im. Legionów,  Park 
Miejski - przy ulicy Leczniczej, Park im. Tadeusza Rejtana, Stawy 
Jana, Park na Młynku, Skwer im. Maksymiliana Kolbego, 
3. Polesie: Park im. J. Piłsudskiego, Park im. J. Poniatowskiego, 
Park. im. M. Klepacza, Skwer Linkego, Skwer przy pl. Hallera, 
Park Na Brusie, Park Na Smulsku, 4. Śródmieście: Park 
im. Staszica, Park im. H. Sienkiewicza, Park im. J. Matejki, Park 
im. Moniuszki, Pasaż Abramowskiego, Skwer im. Związku 
Strzeleckiego "Strzelec", Skwer Powstania Węgierskiego 1956 
roku, 5. Widzew: Park 3 Maja, Park Widzewski, Park Źródliska 
(I i II), Park Nad Jasieniem, Park Podolski, Park 
im. J. Kilińskiego, Park im. Gen. Zaruskiego, Park Górka 
Widzewska, Park im. R. Baden-Powella, Park Źródła Olechówki, 
Park na Janowie. 
Opis -Wybudujmy 5 otwartych, bezpłatnych, ogólnodostępnych 
i uniwersalnych siłowni zewnętrznych odpowiednich dla każdego 
- młodzieży i seniorów. Każda z pięciu dzielnic - Batuty, Górną 
Widzew, Śródmieście i Polesie - otrzyma jedną siłownię 
zewnętrzna O tym, gdzie powstaną zdecydują sami mieszkańcy - 
zgłaszając propozycje lokalizacji, a następnie głosując spośród 
nich na najlepszą. 

Wniosek niezgodny z zasadami 
tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. 

L0093 

Postawienie ekranów akustycznych celem zabezpieczenia 
przed hałasem z ul. Maratońskiej-od ul. Olimpijskiej 
do Retkińskiej. 
Lokalizacja - Ulica Maratońska-na odcinku od ul. Olimpijskiej 
do ul. Retkińskiej, po jej prawej stronie jadąc z centrum miasta. 
Opis -Założone ekrany wyciszą hałas spowodowany bardzo dużą 
ilością przejeżdżających samochodów osobowych i ciężarowych 
przez 24 godz. na dobę; hałas spowodowany przejeżdżającymi 
pociągami, które na tym odcinku używają długich sygnałów 
dźwiękowych, hałas przejeżdżających tędy na sygnale 
samochodów Pogotowia, Straży Pożarnej oraz Policji. 

Koszt realizacji przekracza limit środków 
na realizację zadania. 

L0094 

TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie 
styczeń - luty 2016). 
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK. 
Opis -Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie styczeń - 
luty 2016 dla wszystkich w Łodzi. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 
Realizacja zadania wymagałaby 
konieczności zmiany prawa miejscowego.

L0095 

TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie 
marzec - kwiecień 2016). 
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK. 
Opis -Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3w okresie marzec - 
kwiecień  2016 dla wszystkich w Łodzi. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 
Realizacja zadania wymagałaby 
konieczności zmiany prawa miejscowego.
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L0096 

TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie 
maj - czerwiec 2016). 
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK. 
Opis -Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie maj - 
czerwiec  2016 dla wszystkich w Łodzi. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 
Realizacja zadania wymagałaby zmiany 
uchwały RM, a zasady Budżetu 
Obywatelskiego nie zobowiązują Rady 
Miejskiej do działań w takim zakresie. 

L0097 

TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie 
lipiec - sierpień 2016). 
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK. 
Opis -Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie lipiec - 
sierpień 2016 dla wszystkich w Łodzi. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 
Realizacja zadania wymagałaby zmiany 
uchwały RM. 

L0098 

TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie 
wrzesień - październik 2016). 
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK. 
Opis -Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3  okresie wrzesień - 
październik 2016 dla wszystkich w Łodzi. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 
Realizacja zadania wymagałaby zmiany 
uchwały RM. 

L0099 

TRAMWAJ linii 3 BEZ OPŁAT dla wszystkich (w okresie 
listopad - grudzień 2016). 
Lokalizacja - Analogiczna do obecnej trasy tramwaju linii 3 MPK. 
Opis -Bezpłatne korzystanie z tramwaju linii 3 w okresie listopad - 
grudzień 2016 dla wszystkich w Łodzi. 

Zadanie sprzeczne z zasadami Budżetu 
Obywatelskiego – konieczność zmiany 
uchwały RM. Zgodnie z rekomendacją 
realizatora i jej uzasadnieniem w karcie 
analizy. 

L0101 

Free WiFi in Łódź BLIŻEJ - bezpłatny Internet WiFi 
na naszych osiedlach. 
Lokalizacja - Tereny osiedli mieszkaniowych w Łodzi. 
Lokalizacja hot-spotów WiFi wybierana przez mieszkańców 
w głosowaniu internetowym spośród wcześniej zgłoszonych 
propozycji. 
Opis -Bezpłatny Internet WiFi na osiedlach to kontynuacja 
rozbudowy projektu Free WiFi in Łódź. Tym razem Internet 
będzie dostępny przy osiedlach mieszkaniowych, na skwerach, 
placach i parkach osiedlowych. Do dyspozycji 25 hot-spotów, 
których lokalizację wybiorą w głosowaniu sami mieszkańcy. 
To projekt potrzebny, bo do tej pory ponad 150 tysięcy 
użytkowników skorzystało z bezpłatnego Internetu w Łodzi! 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

L0103 

Budowa parkingu przy dworcu Łódź Kaliska - w kwartale 
ulic: Karolewska, al. Włókniarzy, al. Bandurskiego. 
Lokalizacja - Teren w kwartale ulic: Karolewska, al. Włókniarzy, 
al. Bandurskiego, stanowiący własność gminy/miasta Łódź 
i będący we władaniu Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (działki 
Nr 13/57 i 13/58) oraz Wydziału Mienia Miasta (działki Nr 2/5 
i 3/3). 
Opis -Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz 
budowa parkingu ogólnodostępnego o powierzchni ok. 3 000 m2 
z możliwością dalszej rozbudowy, co pozwoli na zlokalizowanie 
na przedmiotowym terenie ok. l00 ÷ 130 miejsc postojowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie dworców PKP i PKS Łódź-Kaliska. 

Negatywna opinia Biura Architekta 
Miasta UMŁ. 

L0112 

Punkt bezpłatnych porad prawnych dla łódzkiej młodzieży - 
uczniów i studentów. 
Lokalizacja - Miejscem realizacji zadania będzie siedziba 
podmiotu wyłonionego w drodze konkursu do realizacji zadania. 
Opis -Uruchomienie punktu bezpłatnych porad prawnych 
dla młodych mieszkańców, uczniów i studentów uczących się 
lub studiujących na terenie miasta. Punkt będzie świadczyć 
bezpłatne porady prawne dla każdego  mieszkańca miasta 
po wcześniejszym umówieniu wizyty. Porad będą udzielać radcy 
prawni oraz adwokaci. 

Brak podstaw prawnych pozwalających 
na realizację zadania. 
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L0114 

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 - Dzielnica Łódź-Bałuty u zbiegu ulic Wojska 
Polskiego, Alei Grzegorza Palki oraz ul. Bł. Anastazego 
Pankiewicza w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (obręb B54, działki 
62/10, 62/15, 62/16).  
Opis -Stworzenie na istniejącym obszarze Parku im. Katarzyny 
Kobro. Lokalizacja w sąsiedztwie łódzkiej Akademii Sztuk 
Pięknych jest nieprzypadkowa. Władysław Strzemiński, który jest 
patronem uczelni oraz Katarzyna Kobro, której imię nosić będzie 
nowopowstały Park przez wiele lat tworzyli duet zarówno w życiu 
prywatnym jak i twórczości artystycznej. Park, który powstanie 
nie tylko zmieni charakter Miasta ale także przyczyni się 
do integracji środowisk, stworzy alternatywę dla dotychczasowego 
spędzania czasu wolnego. Park ma także szansę przywrócić 
pamięć o artystce i jej dziełach. 

Działka stanowiąca znaczną część 
nieruchomości przeznaczonej na 
realizację wniosku objęta jest procesem 
zamiany nieruchomości pomiędzy 
Skarbem Państwa a Gminą Miastem 
Łódź. 

L0115 

Ułatwienia dla samochodów elektrycznych i hybrydowych 
w Łodzi. 
Lokalizacja - Strefa płatnego parkowania, buspasy. 
Opis -Wprowadzenie zerowej, lub preferencyjnej stawki 
abonamentu parkingowego dla samochodów elektrycznych, 
lub hybrydowych i umożliwienie im jazdy po buspasach. 

Zgodnie z rekomendacją realizatora i jej 
uzasadnieniem w karcie analizy. 
Realizacja zadania wymagałaby zmiany 
uchwały RM, a zasady Budżetu 
Obywatelskiego nie zobowiązują Rady 
Miejskiej do działań w takim zakresie. 

L0118 

Bezpieczeństwo rowerzystów na trasie WZ. 
Lokalizacja - Wybrane przejazdy rowerowe w ciągu ulicy 
Mickiewicza - Piłsudskiego - Rokicińska: 1. przejazd 
na ul. Mickiewicza (strona południowa) przy wjeździe na stację 
paliw pomiędzy ulicami Żeromskiego a Gdańską, 2. przejazd 
na ul. Rokicińskiej (obie strony ulicy) przy ul. Wałowej, 
3. przejazd na ul. Piłsudskiego (strona północna) przy ul. 
Wydawniczej, Wysokiej i Wodnej. 
Opis -Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów znakami A-7 
„ustąp pierwszeństwa" oraz tablicami opisowymi dla kierowców 
z tekstem: „Kierowco, na tym przejeździe masz pierwszeństwo" 
lub równoważnych w formie znaków drogowych albo 
piktogramów. Zmiana pierwszeństwa ma na celu ograniczenie 
prędkości rowerzystów, zwrócenie uwagi na pojazdy 
i w konsekwencji podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach. 

Niezgodność z zasadami równego 
traktowania wszystkich uczestników 
ruchu drogowego. 

L0134 

Woonerf 6 Sierpnia od-nowa - projekt poprawy estetyki 
i funkcjonalności woonerfu na ul. 6 Sierpnia. 
Lokalizacja - Ul. 6 Sierpnia na odcinku al. Kościuszki - 
ul. Piotrkowska. 
Opis -Poprawa estetyki i funkcjonalności pierwszego łódzkiego 
podwórca, oddanie osobom pieszym środkowej części ulicy 
poprzez postawienie ławek i nowych parkingów rowerowych, 
zbudowanie parkingu rowerowego na placu na działce nr 25, 
zrobienie nowych zieleńców, a także naprawienie połamanych 
słupków w kształcie piramid. Dopuszczenie kontraruchu 
rowerowego na jednokierunkowym odcinku ulicy poprzez 
zawieszenie tabliczek T-22 „nie dotyczy rowerów" i zbudowanie 
progu wyspowego przy wjeździe w odcinek jednokierunkowy. 

Zgodnie z uzasadnieniem realizatora 
zadania w karcie analizy. Negatywna 
opinia Biura architekta Miasta UMŁ i 
Oddziału Zarządzania Ruchem na 
Drogach. 
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L0139 

Informacyjno-kulturalny portal studencki 
Manufakturalnformacji.pl. 
Lokalizacja - Miasto Łódź 
Opis -Projekt polega na umożliwieniu prowadzenia portalu 
poprzez opłacenie pakietu domena + serwer na rok, zakup dwóch 
dyktafonów oraz matriałów promocyjnych (plakaty, ulotki, roll-
up, etc.). 

Zadanie niezgodne z zasadami Budżetu 
Obywatelskiego. 

L0140 

Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic 
Zakładowej i Olechowskiej. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Zakładowej i Olechowskiej. 
Opis -Wydzielenie trzech pasów ruchu na ulicy Olechowskiej 
w obrębie skrzyżowania z ul. Zakładową, oraz wydzielenie pasa 
dla skręcających w prawo z ulicy Zakładowej w Olechowską. 

Zgodnie z uzasadnieniem 
przedstawionym przez realizatora zadania 
w karcie analizy. ZDiT przygotowuje 
projekt przebudowy ulicy Olechowskiej 
ze skrzyżowaniem z Zakładową w 
ramach zadań własnych. 

L0141 

Rewitalizacja terenów rekreacyjnych Stawów Stefańskiego. 
Lokalizacja - Kompleks parkowy położony wokół Stawów 
Stefańskiego. 
Opis -Rewitalizacja nasadzeń parkowych; ustawienie mebli 
miejskich ( koszy na odpadki, stojaków na rowery); utworzenie 
miejsc, w których możliwe będzie bezpieczne grillowanie; 
utworzenie placu zabaw; wyremontowanie 2 mostów; 
rekultywacja stawu; budowa toalet. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

L0143 

Oazy zieleni w łódzkiej przestrzeni. 
Lokalizacja - Miejsca wybrane przez mieszkańców w ramach 
plebiscytu, zgodnie z sugestiami ZZM. 
Opis -Zwiększenie zakrzewienia miasta Łodzi poprzez zakup 
i nasadzenie 800 krzewów kwitnących i iglastych, w miejscach 
wybranych przez mieszkańców w plebiscycie. Miejsca zgłaszane 
przez mieszkańców powinny być dotychczas niezagospodarowane 
pod zieleń miejską (parki) oraz dobrane pod kątem otoczenia 
terenów zamieszkałych, przy ciągach pieszych, dużych 
trawnikach, skwerach niezagospodarowanych. Projekt zakłada 
obsadzenie powstałych skwerów krzewiastych bylinami. 

Brak lokalizacji – wniosek niezgodny z 
zasadami Budżetu Obywatelskiego. 

L0147 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łódź. 
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. Udzielanie pomocy 
zwierzętom rannym w wypadkach. 
Lokalizacja - Miasto Łódź. 
Opis - Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Łódź. Przeprowadzenie działań w kilku kierunkach, które 
wzajemnie się uzupełniają, spowoduje że będzie ono bardziej 
skuteczne i da efekt w postaci zdecydowanego zmniejszenia ilości 
zwierząt bezdomnych na terenie naszego miasta, jak również 
poprawę skuteczności opieki nad tymi zwierzętami, które już stały 
się bezdomne. Główne działania to: przeprowadzanie zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znakowanie zwierząt 
i wprowadzenie danych właściciela ogólnopolskiej bazy danych, 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez zakup karmy 
i domków dla bezdomnych kotów, udzielanie pomocy zwierzętom 
bezdomnym i dzikim rannym w wypadkach, kampanię 
edukacyjną, ograniczanie bezdomności zwierząt poprzez 
przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt 
właścicielskich. 

Wniosek wycofany przez Wnioskodawcę.

 


