
WYKAZ ZADAŃ Z REKOMENDACJAMI ZMIENIONYMI 
PRZEZ DORAŹNĄ KOMISJĘ DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  
I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WRAZ Z UZASADNIENIAMI 

 
BAŁUTY 

 

 
Lp. 

ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

1 B0172BC 

Drzewa na Zachodniej.  
Zachodnia strona ul. Zachodniej. 
Posadzenie szpaleru drzew 
uzupełniających zachodnią pierzeję ul. 
Zachodniej na odcinku wzdłuż terenu 
Manufaktury. Dęby szypułkowe 
"Fastigiata"(kolumnowe) - 9 szt.-14 szt., 
klon czerwony Acer Rubum sadzonki 
wys. 350 cm. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania 
– brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

 

 

GÓRNA 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja /Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

1  G0003RO 

Domknięcie przejazdów rowerowych 
wokół skrzyżowania Jana Pawła 
II/Obywatelska. 
Skrzyżowanie Jana Pawła II/Obywatelska. 
Wyznaczenie przejazdów rowerowych po 
stronie zachodniej oraz południowej 
skrzyżowania Jana Pawła II / Obywatelska z 
fragmentów przejść dla pieszych, 
wymalowanie linii drogi rowerowej łączącej 
przejazdy, wymalowanie linii łączącej 
istniejącą drogę rowerową z ul. Braterską 
(niedawno powstały podjazd pod 
krawężnik). 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania 
– brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

2  G0116NN 

Remont chodników przy ul. Łaskowice i 
ul. Chocianowickiej (etap 1). 
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. 
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych 
płyt na nową kostkę betonową z ułożeniem 
obrzeży i wraz wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. 
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 
1,5 m (budżet 25 tys. zł) 
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 
1,5 m (budżet 25 tys. zł). 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania 
– brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 



Lp. ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja /Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

3  G0120NN 

Remont chodników przy ulicy Łaskowice 
i ulicy Chocianowickiej (etap 2). 
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. 
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych 
płyt na nową kostkę betonową z ułożeniem 
obrzeży i wraz wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. 
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 
1,5 m (budżet 25 tys. zł) 
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 
1,5 m (budżet 25 tys. zł). 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania 
– brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

4  G0121NN 

Remont chodników przy ulicy Łaskowice 
i ulicy Chocianowickiej (etap 3). 
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. 
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych 
płyt na nową kostkę betonową z ułożeniem 
obrzeży i wraz wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. 
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 
1,5 m (budżet 25 tys. zł) 
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 
1,5 m (budżet 25 tys. zł). 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania 
– brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

5  G0122NN 

Remont chodników przy ulicy Łaskowice 
i ulicy Chocianowickiej (etap 4). 
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. 
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych 
płyt na nową kostkę betonową z ułożeniem 
obrzeży i wraz wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. 
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 
1,5 m (budżet 25 tys. zł) 
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 
1,5 m (budżet 25 tys. zł). 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania 
– brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

6  G0123NN 

Remont chodników przy ulicy Łaskowice 
i ulicy Chocianowickiej (etap 5). 
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. 
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych 
płyt na nową kostkę betonową z ułożeniem 
obrzeży i wraz wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. 
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 
1,5 m (budżet 20 tys. zł) 
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 
1,5 m (budżet 20 tys. zł). 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania 
– brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

 

 

 

 

 

 



POLESIE 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krotki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

1 P00174KR 

Nowe miejsca parkingowe na Karolewie - ul. 
Wróblewskiego przyjazna i bezpieczna dla 
mieszkańców - NIE dla szykan na jezdni. 
Ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. 
Bratysławskiej. 
Projekt przewiduje wyznaczenie 25 nowych 
utwardzonych miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Wróblewskiego na Os. Karolew poprzez zmianę 
organizacji ruchu. Pasy ruchu zostaną 
wyprostowane, a parkowanie przeniesione na 
północną  stronę ulicy jak pokazano na rysunku 
w załączniku. Nastąpi demontaż 
niebezpiecznych dla zmotoryzowanych szykan 
występujących w postaci niedostatecznie 
oznaczonych wysepek i demontaż poduszek 
berlińskich. Elementami uspokajania ruchu 
pozostaną skrzyżowania równorzędne: z ul. 
Narciarską i z ul. Bratysławską. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

 
 

ŚRÓDMIEŚCIE 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / 

Krótki opis zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

1 S0010KA 

Rowerem przez pasaż 
Abramowskiego połączenie z 
ul. Kilińskiego. 
Zachodnia strona ul. Kilińskiego 
w miejscu zakończenia pasażu 
Abramowskiego, S8-141/14. 
Podłączenie ślepo zakończonej 
drogi rowerowej w pasażu 
Abramowskiego z ulicą 
Kilińskiego.  
-wyznaczenie przejazdów (ok. 
24mb) - 10000zł 
-obniżenie krawężnika przy 
przejeździe przez Kilińskiego - 
1000zł 
-oznakowanie pionowe - 1000zł 

Wniosek z pozytywną rekomendacją 
ZDiT tj. wydziału merytorycznego 
rozpatrującego wniosek. Wniosek z 
negatywną rekomendacją wyrażą a 
podczas dyskusji przez ZZM tj. 
właściwy wydział pod względem 
merytorycznej zawartości wniosku. 
Przyczyna zmiany rekomendacji 
zadania – zadania dotyczy terenu 
wniosku zrealizowanego przez 
Zarząd Zieleni Miejskiej w 
ubiegłorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. Wniosek dotyczył 
utworzenia terenów rekreacyjnych, 
w ty, ścieżek. Tegoroczny wniosek 
dotyczy ścieżek rowerowych, a 
właściwych im wymogów nie 
spełniają funkcjonujące na tym 
terenie ścieżki rekreacyjne.   

 

 

 

 

 

 



WIDZEW  
 

Lp. ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

1 W0099ZA 

Szkoła carska z 1913 r. - renowacja 
zatartego historycznego napisu 
frontowego. 
Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 
3/8. 
Zabytkowa szkoła carska z 1913 roku to 
niepozorny budynek na drodze do Urzędu 
Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to 
najstarszy zachowany budynek na 
Zarzewie. Jedyne co obecnie świadczy o jego 
poprzednim przeznaczeniu i historii to 
ledwo już widoczny napis na froncie 
budynku. W ramach tego zadania 
profesjonalny konserwator zabytków 
powinien napis odnowić tak, by nie zginął 
bezpowrotnie. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji: brak 
przeszkód prawnych do 
jego realizacji. 

2 W0101ZA 

Szkoła carska z 1913 r. - analiza stanu 
najstarszego na Zarzewie zabytku i 
możliwości jego rewitalizacji. 
Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 
3/8. 
Zabytkowa szkoła carska z 1913 r. to 
niepozorny budynek na drodze do Urzędu 
Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to 
najstarszy zachowany budynek na 
Zarzewie. Sprawdźmy w jakim jest stanie, 
co należy zrobić żeby go zachować w jak 
najlepszym stanie, czy można go odnowić 
oraz do jakich celów mógłby służyć w 
przyszłości - z poszanowaniem dla 
obecnych jego użytkowników. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji: brak 
przeszkód prawnych do 
jego realizacji 

 

PONADOSIEDLOWE 

 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 
1.  

L0017 

Wystawa psów nierasowych 
Ul Piotrkowska/ Pasaż Schillera 
Pokaz i nagrodzenie najwspanialszych 
psów nierasowych.  

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 



Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 
2.  

L0090 

Monitoring występowania zagrożeń 
chorobami cywilizacyjnymi, 
nowotworami i ryzykiem uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży Łodzi. 
Cała Łódź. 
Celem zadania jest prowadzenie szeroko 
zakrojonych prac ma rzecz monitoringu 
obecnego stanu zdrowia łódzkich dzieci w 
świetle uwarunkowań biologicznych, 
ekonomicznych i społecznych, jako 
podstawowego czynnika warunkującego 
dobrostan populacji miasta w niedalekiej 
przyszłości. Projektem monitoringu objęta 
zostanie grupa ok. 1900 dzieci z łódzkich 
podstawówek (5% populacji uczniów 
podstawówek). Zakres badań: profilaktyka 
otyłości, chorób alergicznych, nowotworów 
skóry oraz badania antropometryczne, 
genomiczne. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
formalnych do  realizacji 
wniosku. 

3.  

L0116 

Prosto Milionową. 
Chodnik na Milionowej od Tatrzańskiej do 
Urzędu Pracy. 
Remont chodnika (uzupełnienie ubytków 
na wskazanym obszarze chodnika). Więcej 
info wraz ze zdjęciami na stronie 
bolodz.vgh.pl oraz w szczegółowym opisie 
zadania. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
formalnych do  realizacji 
wniosku. 

4.  

L0119 

Łódzki podróżnik - figurka podróżnika 
przed dworcem Łódź Fabryczna. 
Wejście do dworca od strony ulicy 
Kilińskiego. 
Stworzenie figurki z brązu (lub innego 
metalu np mosiądzu) która stać będzie 
przed wejściem do dworca Łódź Fabryczna 
od strony Kilińskiego (plecami do niego). 
Figurka ma być podobna do wzorca 
przedstawionego na zdjęciu z załącznika 
oraz umieszczonego na stronie 
bolodz.vgh.pl (powinna być w ruchu i 
posiadać ze sobą walizkę turystyczną). 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 



Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 
5.  

L0226 

Chcemy w Łodzi pomnik Tadeusza 
Mazowieckiego, pierwszego po 1989r. 
premiera wolnej Polski. Badanie opinii 
społecznej. 
Nie dotyczy. 
„Czy w Łodzi powinien powstać pomnik 
Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego 
niesocjalistycznego premiera po 1989 
roku?" - zadajmy to pytanie Łodzianom w 
profesjonalnym badaniu opinii społecznej 
na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy 
czy Łodzianie chcą by powstał w Łodzi 
pomnik tego wielkiego polityka, którego 
siły spokoju, kultury i klasy tak obecnie 
brakuje w życiu politycznym Polski. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

6.  

L0227 
 

Chcemy możliwości negatywnego 
głosowania na projekty Budżetu 
Obywatelskiego! 
Nie dotyczy. 
„Czy w Budżecie Obywatelskim Łodzi 
należy wprowadzić możliwość głosowania 
na „nie", aby głosujący mogli wypowiadać 
się nie tylko pozytywnie, ale też negatywnie 
o jakimś projekcie?" - zadajmy to pytanie 
Łodzianom w profesjonalnym badaniu 
opinii społecznej na próbie minimum 1500 
osób. Sprawdźmy czy Łodzianie chcą mieć 
możliwość nie tylko akceptowania 
ciekawych projektów, ale też odrzucania 
różnych niepoważnych pomysłów 
zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

7.  

L0240 

Podjazd dla wózków dziecięcych na 
kładce. 
Kładka nad torami łącząca ulicą 
Maratońską z ulicą Czerwonego Kapturka i 
Sztormową. 
Potrzebna jest dodatkowa szyna - ceownik 
(jedną już jest - służy do wciągania 
rowerów) na kładce, tak aby można było po 
niej wciągnąć wózek dziecięcy. 

Przyczyna zmiany 
rekomendacji zadania – 
brak przeszkód 
prawnych do jego 
realizacji. 

 


