
BAŁUTY 
OSIEDLE WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0048WL 

Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp 
oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na 
ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji 
Sawickiego 20. 
Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji 
Sawickiego 20. 
Wykonanie projektu oraz zamontowaniem 12 lamp 
oświetleniowych na ul. Sawickiego na istniejących słupach 
oświetleniowych na odcinku od ul. Strykowskiej ok. 400 mb. 

52 000,00 zł 

B0212WL 

PRZYTULNA OKÓLNA - bezpieczna droga do placu zabaw: 
budowa chodników i uspokojenie ruchu kołowego: wysepki, 
znaki. 
Ul. Okólna działki nr: 183/12, 1/3, a także ew. działki stanowiące 
poszerzenie ul. Okólnej, tzn. (156/1, 159/2, 183/2). Odcinek około 
2200 m ul. Okólnej objęty niniejszym formularzem 
zgłoszeniowym rozpoczyna się na skrzyżowaniu ze Strykowską 
i przebiega w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z ul. 
Żółwiową. 
Planujemy nowatorskie urządzenie fragmentu ul. Okólnej, tak- aby 
inwestycja była możliwa do zrealizowania na szerokości pasa 
drogowego będącego obecnie do dyspozycji Gminy Łódź. 
Szerokość pasa Okólnej na tym ponad dwukilometrowym odcinku 
jest zmienna i wynosi od zaledwie 5,2 m do około 13 m. 
Na odcinkach szerszych (powyżej 8 m) powstanie chodnik 
z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Natomiast na odcinkach 
wąskich, tam gdzie obecnie niemożliwe jest wprowadzenie 
chodnika - zostanie uspokojony ruch samochodowy (system 
wysepek i znaków zmieniających tor jazdy samochodów). 
W dalszej perspektywie nabycie działek prywatnych przez Gminę 
Łódź umożliwi utworzenie chodnika na całej długości Okólnej.  

250 000,00 zł 

B0226WL 

Zdrowiej i szybciej - budowa parkingu rowerowego z wiatą 
i monitoringiem przy przystanku Strykowska-Imielnik Nowy. 
Działki nr: B59-143/4, 144/4. 
Zadanie polega na wybudowaniu parkingu dla dwunastu rowerów 
(sześć stojaków). Bezpieczeństwo zapewnią wiata i monitoring. 

72 100,00 zł 

B0227WL 

Bezpieczeństwo to podstawa - budowa chodnika i oświetlenie 
przy ul. Strykowskiej (ok. 350 m). 
Od przystanku Strykowska - Imielnik Nowy do końca ulicy. Działki 
nr: B59-143/4, 144/4, 145/9, 145/8, 150/1, 150/3. 
Poprawa bezpieczeństwa pieszych. 

250 000,00 zł 

B0228WL 

Sport to zdrowie - boisko do siatkówki plażowej i mini 
siłownia plenerowa. 
Ul. Żółwiowa 59/61, na działce nr 19/6, obręb B-58. 
Wykonanie boiska do siatkówki plażowej i mini siłowni 
plenerowej. 

60 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0246WL 

Żyj Pasją -Rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 
Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 
Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów 
tańca, rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego warto mieć 
i rozwijać pasję, pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów 
zaawansowania. 7 tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, 
zaproszenie na lekcje tańca, wejściówki na turniej, karnety na 
zajęcia dla najlepszych uczniów. 

63 200,00 zł 

B0256WL  

Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na 
odcinku około 150 m. 
Ul. Moskule od posesji nr Moskule 76. 
Remont ulicy Moskule z wykonaniem nowej podbudowy 
i nawierzchni asfaltowej. 

198 000,00 zł 

 


