
GÓRNA 

Osiedle CHOJNY-DĄBROWA 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0004CD 

W trosce o naszych pacjentów modernizujemy  
i wyposażamy Przychodnię. 
Działki G-17 235/1, 235/3, 235/4. 
Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów 
zabiegowych i lekarskich, ze szczególnym wskazaniem na POZ 
dla dzieci, modernizacja, doposażenie oraz poprawa stanu 
sanitarno-higienicznego poradni rehabilitacyjnej. 

305 000,00 zł 

G0005CD 

W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów 
modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. 
Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  
ul. Tatrzańska 109. 
Modernizacja, doposażenie oraz poprawa stanu sanitarno-
higienicznego Poradni POZ dla dzieci, pracowni RTG oraz 
ciągów komunikacyjnych wraz z przyległymi sanitariatami. 
Doposażenie pracowni RTG w sprzęt i środki ochrony 
indywidualnej pacjenta. Wymiana drzwi wejściowych oraz 
posadzki na parterze. 

280 000,00 zł 

G0022CD 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Chojny -Dąbrowa. 
Granice administracyjne osiedla Chojny-Dąbrowa. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 
ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także 
tutaj postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 
atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 
zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących  
i montaż ich na terenie osiedla. System musi być kompatybilny 
z działającym już w naszym mieście systemem Roweru 
Publicznego. 

988 672,00 zł 

G0029CD 

Zakup wyposażenia do MBP Filia 10. 
Ul. Kadłubka 40 
Istniejące wyposażenie biblioteki jest stare i mocno wysłużone. 
Wymiana na nowe pozwoli odświeżyć i uatrakcyjnić wygląd 
biblioteki. Zakupione wyposażenie obejmować będzie: regały 
biblioteczne, ekspozytury prasy, stopień biblioteczny, stoliki, 
lady biblioteczne, wieszak, szafę, wózek biblioteczny, regał na 
dokumenty, biurko komputerowe, krzesła, zestaw 
wypoczynkowy, projektor multimedialny z ekranem  
i uchwytem, oświetlenie sufitowe. 

48 700,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0031CD 

Goja Park – budowa placu zabaw z prawdziwego zdarzenia 
przy ul. Gojawiczyńskiej. 
Plac zabaw zlokalizowany pomiędzy blokami 326  
(ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul. Makuszyńskiego 7) oraz PM 
117 (ul. Kadłubka 38) - dz. Nr 201/72. 
Plac wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią, trawą oraz 
krzewami ozdobnymi. Ogrodzić go płotkiem obsianym 
żywopłotem. Na istniejącej górce zainstalować podwójną 
zjeżdżalnię. Na szczyt górki, zabezpieczonej ogrodzeniem, 
prowadzić będą schody. Elementy placu: sześcian 
wielofunkcyjny, huśtawka "gniazdo", huśtawka wysoka 
podwójna, huśtawka niska, karuzela tarczowa z siedziskiem,  
2 bujaki, bujak tandem, pomost ruchowy, linarium, tablica 
rysunkowa podwójna, tablica kółko i krzyżyk, wielofunkcyjny 
zestaw zabawowo-sprawnościowy, huśtawka 6 osobowa, 
piaskownica mała, piaskownica w kształcie statku  
z zadaszeniem, obiekty małej architektury. 

426 100,00 zł 

G0032CD 

Remont chodnika biegnącego wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej 
(od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). 
Działki 159/4, 159/5, 159/6, 330/14. 
Projekt zakłada demontaż starego, zniszczonego chodnika 
biegnącego wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej na odcinku pomiędzy  
ul. Felińskiego a ul. Śląską. Następnie wyrównano by  
i przygotowano podłoże pod nowy chodnik i ułożono nowe 
płyty w kolorze szarym wraz z obrzeżami. Wyremontowany 
chodnik służyć będzie głównie okolicznym mieszkańcom. 
Aktualny stan chodnika jest fatalny. Większość płyt jest 
popękana a w niektórych miejscach całkowicie się rozpadły.  
W niektórych miejscach chodnik uległ zarwaniu i powstały 
spore dziury. Celem zadania jest przywrócenie funkcjonalności 
regularnie uczęszczanego chodnika. 

383 100,00 zł 

G0033CD 

Wymiana ogrodzenia PM 118. 
Ul. G. Zapolskiej 54. 
Zadanie polegałoby na demontażu starego ogrodzenia wraz  
z furtką i bramą wjazdową na terenie Przedszkola Miejskiego 
nr 118. W jego miejscu położono by nowe ogrodzenie panelowe 
w kilku żywych kolorach oraz nową furtkę oraz bramę 
wjazdową. Dodatkowo w ogrodzenie wmontowane były by 
urządzenia do gier integracyjnych. Obok wejścia do 
przedszkola wstawiono by 1 tablicę rysunkową. Reszta 
urządzeń do gier integracyjnych (1 tablica rysunkowa, tablica 
„Kółko i krzyżyk, gra integracyjna językowa) umiejscowiona by 
była na wysokości ogrodu na terenie przedszkola, w którym 
bawią się dzieci. 

114 000,00 zł 

G0041CD 

Budowa ciągu pieszo – jezdnego łączącego blokowisko 
z ulicą główną oraz wyrównanie i utwardzenie terenu 
przed klatkami. 
Skwer trawnikowy przy bloku Gojawiczyńskiej 13, działka G17-
201/72. 
Budowa ciągu pieszo-jezdnego z parkingami dla samochodów 
osobowych w ilości około 30 sztuk. 

493 500,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0042CD 

Budowa miejsc parkingowych na skwerze trawnikowym  
z wyodrębnieniem i zachowaniem strefy zieleni. 
Skwer trawnikowy wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej po stronie 
nieparzystej, od ul. Felińskiego do Śląskiej, działka G17-
201/106. 
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ilości około 
10 stanowisk. 

79 000,00zł 

G0045CD 

Powiększenie istniejącej już górki oraz korony. 
Skwer trawnikowy przy ul. Gojawiczyńskiej po stronie 
nieparzystej, między blokami 11 i 13. 
Powiększenie już istniejącej górki dla dzieci. Usypanie oraz 
podwyższenie i poszerzenie korony. Zamontowanie na jej 
szczycie poręczy balustradowych a przed nimi 3 ławeczek. 
Wykonanie łagodnego stoku biegowego. Odlanie schodków na 
jej szczyt wraz z poręczą. 

150 000,00 zł 

G0048CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 13 MBP. 
Ul. Podhalańska. 
Zakup nowości wydawniczych (ok.250 wol.), których brak 
utrudnia codzienna pracę biblioteki. Książki będą dostępne dla 
wszystkich czytelników MBP Łódź-Górna. Atrakcyjna oferta 
pozwoli na szersze propagowanie czytelnictwa wśród 
mieszkańców miasta. 

5 000,00 zł 

G0054CD 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Umińskiego 4. 
Działka G-17 305/20. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Umińskiego 4. 

30 000,00 zł 

G0055CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy  
ul. Przyborowskiego 3 od strony klatek schodowych. 
Działki G-15 13/13 i 14/24. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Przyborowskiego 3. 

26 000,00 zł 

G0056CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy  
ul. Zapolskiej 45. 
Działka G-17 317/87, 317/93, 317/89, 620. 
Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty 
mieszkaniowej. 

300 000,00 

G0057CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Zapolskiej 50 
od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 267/116. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Zapolskiej 50. 

26 000,00 zł 

G0058CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kołowej 25  
od strony klatek schodowych. 
Działka G-15 75/22, 75/35, 95/12. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kołowej 25  
od strony klatek schodowych. 

25 000,00 zł 

G0059CD 

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi 
wzdłuż budynku przy ul. Odyńca 41. 
Działka G-16 73/7, 73/20, 73/8. 
Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi 
wzdłuż budynku przy ul. Odyńca 41. 

200 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0060CD 

Remont drogi dojazdowej i chodnika wzdłuż budynku przy 
ul. Nałkowskiej 6. 
Działka G-17 201/20. 
Remont drogi dojazdowej i chodnika wzdłuż budynku 
wspólnoty mieszkaniowej. 

200 000,00 zł 

G0061CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy  
ul. Kadłubka 42. 
Działka G-17 201/83 201/72. 
Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty 
mieszkaniowej. 

80 000,00 zł 

G0062CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Staffa 3 i 6  
od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 108/16 i 112/15. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Staffa 3 i 6. 

60 000,00 zł 

G0064CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy  
ul. Gojawiczyńskiej 3 i 5 od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 201/119, 201/93, 201/94, 201/95, 201/43, 
201/96. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Gojawiczyńskiej 3  
i 5. 

122 000,00 zł 

G0065CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Anczyca 5  
od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 111/25. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Anczyca 5. 

23 000,00 zł 

G0066CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Deotymy 5  
od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 47/19. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Deotymy 5. 

22 000,00 zł 

G0068CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy  
ul. Kruczkowskiego 26 od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 201/89, 201/105. 
Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej 
od strony klatek schodowych. 

20 000,00 zł 

G0069CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Gersona 5-7  
od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 329/136. 
Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej 
od strony klatek schodowych. 

45 000,00 zł 

G0071CD 

Remont chodników wzdłuż budynku przy  
ul. Kruczkowskiego 9 od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 260/61, 260/74, 260/70. 
Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej 
od strony klatek schodowych. 

21 000,00 zł 

G0072CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Podgórnej 57 
od strony klatek schodowych. 
Działki G-15 131/5 i 132/2. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Podgórnej 57  
od strony klatek schodowych. 

25 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0073CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Felińskiego 17 
od strony klatek schodowych. 
Działka G-17 201/106, 201/103, 201/102. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Felińskiego 17. 

27 000,00 zł 

G0074CD 

Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny parking przy 
ul. Felińskiego 5A. 
Działka G-17 267/115. 
Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny parking przy  
ul. Felińskiego 5A. 

58 000,00 zł 

G0075CD 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kadłubka 32. 
Działka G-17 170/24. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kadłubka 32. 

42 000,00 zł 

G0076CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy  
ul. Odyńca 65. 
 Działka G-16 73/17. 
Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty 
mieszkaniowej. 

65 000,00 zł 

G0077CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy  
ul. Kadłubka 1/9. 
Działka G-17 564/18. 
Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty 
mieszkaniowej. 

52 000,00 zł 

G0078CD 

Remont chodników wzdłuż budynków przy  
ul. Kruczkowskiego 1a, 3a, 5a od strony klatek 
schodowych. 
Działka G-17 267/109; 267/124. 
Remont chodnika wzdłuż budynków wspólnoty mieszkaniowej 
od strony klatek schodowych. 

82 000,00 zł 

G0080CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Broniewskiego 
34a od strony klatek schodowych. 
Działka G-15 114/33, 114/37. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Broniewskiego 34a. 

35 000,00 zł 

G0081CD 

Remont chodników i drogi dojazdowej wzdłuż budynków 
przy ul. Leśmiana 3(chodnik) i Leśmiana 5 (chodnik 
i droga). 
Działki G-17 212/115, 212/113. 
Remont chodników i drogi dojazdowej wzdłuż budynków 
wspólnot mieszkaniowych. 

200 000,00 zł 

G0082CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy  
ul. Malczewskiego 29. 
Działka G-16 191/33. 
Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty 
mieszkaniowej. 

100 000,00 zł 

G0083CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Rydla 7 i 7a  
od strony klatek schodowych. 
Działki G-17 54/51, 54/49, 54/75, 54/83, 54/80, 54/89. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Rydla 7 i 7a  
od strony klatek schodowych. 

80 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0085CD 

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi 
wzdłuż budynków przy ul. Podhalańskiej 22,24,26,28. 
Działki G-6 59/42, 59/32. 
Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi 
wzdłuż budynków przy ul. Podhalańskiej 22, 24, 26, 8. 

800 000,00 zł 

G0086CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Ejsmonda 2a  
od strony klatek schodowych. 
Działki G-17 201/83, 201/34. 
Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Ejsmonda 2a  
od strony klatek schodowych. 

18 000,00 zł 

G0089CD 

Kompleks boisk przy SP 174. 
Ul. Gałczyńskiego Dz. G-17 318/2. 
Boisko do piłki ręcznej (20 x 40 m) - poliuretan, boisko  
do koszykówki (15 x 28 m) oraz wytyczenie na nim boiska  
do siatkówki (9 x 18 m), wraz z płynną regulacją koszy i siatki - 
poliuretan, otoczenie boisk siatką, ławki - 6 sztuk, usunięcie 
„górki" i „trybun", kostka wokół boisk. 

780 000,00 zł 

G0091CD 

Zakup książek dla czytelników Filii 16 dla Dzieci  
i Młodzieży. 
Ul. Tatrzańska 124. 
Zadanie polegać będzie na zakupie książek, nowości 
wydawniczych i lektur. Zakupione książki będą dostępne w Filii 
nr 16 i udostępniane wszystkim czytelnikom zarejestrowanym 
w MBP Łódź-Górna. Realizacja zadania zapewni użytkownikom 
(dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury  
i wesprze ich w kształtowaniu kompetencji informacyjnych. 

7 000,00 zł 

G0094CD 

Parking dla pacjentów MP Dąbrowa przy ul. Tatrzańskiej 
109 od strony ul. Dąbrowskiego. 
Działki G-17 1/77, 1/78. 
Parking z kostki brukowej na obecnym zieleńcu przed MP 
Dąbrowa ul. Tatrzańska 109 od strony ul. Dąbrowskiego 89 dla 
około 16 samochodów. Obecnie rosną tam chwasty, które 
razem z gromadzącymi się śmieciami szpecą teren przed 
przychodnią. Przychodnia zlokalizowana jest w obrębię 
skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Tatrzańskiej i na dzień 
dzisiejszy nie ma żadnego parkingu dla pacjentów, a jego 
wybudowanie znacznie poprawi dostępność przychodni dla 
pacjentów, przede wszystkim pacjentów niepełnosprawnych. 

525 000,00 zł 

G0097CD 

Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców bloku 8 i 10 
przy ul. Umińskiego. 
Działka G-17 305/20. 
Zadanie polega na wyrównaniu, utwardzeniu i ułożeniu 
podłoża z płyt ażurowych wraz z obrzeżami na placu przy 
drodze biegnącej pomiędzy blokami 8 i 10. 

113 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0098CD 

Modernizacja tarasu PM 129. 
Ul. Tatrzańska 100. 
Projekt zakłada modernizację tarasu w celu poprawy jego 
funkcjonalności i bezpieczeństwa. Służył będzie do nauki  
i zabawy, do spotkań integracyjnych oraz innych aktywności.  
W zakres prac wchodzi: usunięcie tarasu, odtworzenie 
fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
wykonanie płyty tarasu. 

79 950,00 zł 

G0099CD 

Nauka języków obcych dziś szansą na lepsze jutro. 
Działki G-17 14/19,14/24. 
Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie 
niezbędna, dlatego w naszej szkole utworzyliśmy klasy 
dwujęzyczne. Szczególnie ważne w procesie nauczania języków 
obcych jest przełamanie bariery w porozumiewaniu się.  
Aby zapewnić uczniom PG 44 najefektywniejszy sposób nauki 
komunikacji pragniemy, by w szkole powstało laboratorium 
fonetyczne wyposażone w monitor interaktywny,  
8 podwójnych stolików z pełnym wyposażeniem (laptopy, 
słuchawki, mikrofony, moduł symulacji rozmowy 
telefonicznej). 

59 000,00 zł 

G0106CD 

Parking dla mieszkańców ul. Lenartowicza, Siarczanej, 
Krochmalnej. Część pierwsza. 
Działki G-15 117/33. 
Przekształcenie zatoki postojowej poprzez jej poszerzenie  
w parking dla samochodów osobowych. Łącznie uzyska się  
ok. 20 stanowisk. 

133 000,00 zł 

G0107CD 

Parking dla mieszkańców ul. Lenartowicza, Siarczanej, 
Krochmalnej. Część druga. 
Działki G-15 58/19, 58/18. 
Budowa miejsc parkingowych równoległych  
do ul. Lenartowicza. 

68 000,00 zł 

G0115CD 

Piłka dla każdego. 
Boisko wielofunkcyjne przy SP 38 ul. Krochmalna 21. 
Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę  
i zorganizowanie turnieju koszykówki (tym samym 
promowanie koszykówki, jako gry zespołowej  
i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży). 

8 000,00 zł 

G0117CD 

Zakup książek i sprzętu multimedialnego dla czytelników 
i użytkowników Filii nr 12 MBP. 
Ul. Dąbrowskiego 91. 
Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest 
bardzo odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru  
o nowości wydawnicze uatrakcyjni mieszkańcom dostęp  
do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Zakup 
sprzętu multimedialnego ułatwi realizację prezentacji 
multimedialnych, podniesie standard biblioteki oraz przyczyni 
się do zaspokojenia potrzeb naukowych, edukacyjnych, 
społecznych i kulturalnych mieszkańców osiedla. 

8 500,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0118CD 

Remont chodnika wzdłuż bloku wraz z dojściem  
do parkingu dla osób niepełnosprawnych przy  
ul. Umińskiego 8. 
Działka G-17 305/20. 
Remont polega na odtworzeniu nawierzchni chodnika 
biegnącego wzdłuż bloku nr 8 przy ul. Umińskiego oraz montaż 
słupków ochronnych uniemożliwiających wjazd samochodów 
na chodnik i przyległy do niego trawnik. Chodnik z płyt 
chodnikowych 35x35cm, długość ok. 91m plus dojście  
do miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych  
ok. 42 m. 

25 000,00 zł 

G0125CD 

Młodzi sportowcy - akademia sportu na osiedlu Chojny-
Dąbrowa. 
Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach 
podstawowych na terenie osiedla Chojny- Dąbrowa. Autorzy 
projektu wytypowali szkoły, dysponujące infrastrukturą 
pozwalającą na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci. 
Szkoły te udostępnia sale gimnastyczne dla potrzeb projektu  
w wymiarze 2-4 godzin lekcyjnych tygodniowo. 
Młodzi sportowcy, to projekt, w ramach którego co najmniej 
150 dzieci z łódzkich szkół podstawowych będzie miało 
możliwość spędzania czasu 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 boisku. W wytypowanych do udziału w 
projekcie szkołach podstawowych realizowane będą 
pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz turnieje sportowe. 

67 500,00 zł 

G0135CD 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189. 
Ul. Kossaka 19, działka G-6 29/22. 
W wyniku realizacji zadania ma powstać boisko sportowe 
wielofunkcyjne o wymiarach około 60m x 30m, nawierzchni 
poliuretanowej, ogrodzone, oświetlone, monitorowane, 
wyposażone w atestowane urządzenia do gier zespołowych 
takich jak minipiłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, 
koszykówka, tenis ziemny, badminton, dwa ognie. Boisko 
udostępnione będzie nieodpłatnie w czasie zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych dla uczniów szkoły, w godzinach 
popołudniowych oraz w weekendy dla mieszkańców osiedla 

940 000,00 zł 

G0136CD 

Rozbudowa i modernizacja parkingu przy  
ul. Łukasińskiego między ul. Rzgowską i ul. Kasową. 
Działka G-14 45/11. 
Utworzenie dodatkowych miejsc (około 10) i modernizacja 
istniejących przez zmianę nawierzchni parkingu na kostkę 
betonowo ażurową. Wymaga to usunięcia części pasa zieleni 
przy ulicy. Montaż oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), 
montaż 2 koszy na śmieci, obsiew trawy na terenie przyległym. 
Wykonanie oznaczeń poziomych na drodze. 

160 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0137CD 

Utworzenie parkingu przy ul. Łukasińskiego pomiędzy  
ul. Kasową i ul. J. Słowackiego. 
Działki G-14 45/1, 45/2, 45/6, 45/7. 
Utworzenie około 50 ogólnodostępnych miejsc parkingowych 
(w tym 1-2 dla osób niepełnosprawnych) usytuowanych 
ukośnie do ulicy po stronie budynku przy ul. Łukasińskiego 4. 
Wymaga to usunięcia pasa zieleni przy ulicy, 
zawężenia/przesunięcia chodnika. Utworzenie oznakowanego 
przejścia dla pieszych przed ul. Słowackiego, montaż 
oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2-4 koszy na 
śmieci, obsiew trawy na terenie przyległym. Posadzenie 
żywopłotu z krzewów na wysokość do 50 cm między 
chodnikiem a budynkiem. Wykonanie oznaczeń poziomych na 
drodze. 

200 000,00 zł 

G0144CD 

Zagospodarowanie ogrodu PM 159. 
Ul. Łączna 53. 
Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie remontu 
ogrodu przedszkolnego w celu umożliwienia pełnego  
i bezpiecznego korzystania z jego infrastruktury przez 
użytkowników. 
1.) Remont brodzika dla dzieci. 
2.) Rekultywacja trawnika, w tym umocnienie 

i zagospodarowanie górki. 
3.) Montaż nawierzchni z kostki betonowej, remont studzienek 

kanalizacyjnych. 
4.) Montaż bezpiecznego podłoża wokół drabinek. 
5.) Zakup i montaż dwuwieżowego zestawu zabawowego, 

zakup 4 sztuk ławek ogrodowych. 

197 986,00 zł 

G0148CD 

Ogrodzenie PM 102 – po pierwsze bezpieczeństwo. 
Działka G-15 85/2, ul. Kołowa 31. 
Przedmiotem wniosku jest modernizacja ogrodzenia terenu 
wokół przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie siatka, która  
w znacznej części jest pokryta korozją. Całość ogrodzenia 
wymaga renowacji. Nowe ogrodzenie to przede wszystkim dla 
dzieci najważniejsza kwestia bezpieczeństwa, poza tym  
to również wizytówka miejsca, z którego stale korzysta 
społeczność przedszkola. 

25 000,00 zł 

G0149CD 

Taras w PM 102 - naszym miejscem do odpoczynku, 
zabawy, doświadczeń. 
Działka G-15 85/2, ul. Kołowa 31. 
Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu. Przeglądy 
techniczne tarasu wskazują na konieczność natychmiastowej 
modernizacji. Taras to nasza wizytówka, jak do tej pory 
niestety niezbyt pozytywna, dodatkowo niewykorzystana 
ze względu na stan techniczny. Remont tarasu umożliwi nam 
jego wykorzystanie przede wszystkim dla zabaw z dziećmi. 
Planujemy kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały  
do zabaw badawczych, itp. Chcemy, by to miejsce było 
przeznaczone oczywiście dzieciom. 

65 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0150CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 14 MBP. 
Ul. Lenartowicza 16. 
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty 
książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych 
dla dzieci i młodzieży. Zakupione książki będą dostępne w Filii 
nr 14 przy ul. Lenartowicza 16, dla wszystkich czytelników 
MBP Łódź-Górna. 

8 000,00 zł 

G0153CD 

Zielone Chojny - modernizacja parku. 
Park przy ul. Leczniczej, działki 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 
56/9, 56/3, 56/13, 56/14, w obrębie G-14. 
Szpachlowanie drobnych ubytków w betonowych słupach 
pergoli (bez usuwania zieleni); pod pojęciem remontu placu 
zabaw należy rozumieć zakup 3 nowych drobnych zabawek  
np. typu bujak; ścieżka zdrowia dla seniora ma być 
zlokalizowana na działce nr 56/3, pod koronami klonów 
srebrzystych, na chodniku. W skład zestawu dla ludzi 55+ 
wejdzie - po 1 szt.: biegacz, telonorbitrek, twister, małe i duże 
koło Tai chi, wahadło, wyciąg, krzesło równowagi, krzesło 
wioślarza oraz przy każdym urządzeniu opis wykonywanych 
na nim ćwiczeń i kolejność użytkowania. 

915 000,00 zł 

G0155CD 

„Na ćwiczenia zawsze pora – od młodego do seniora” – 
siłownia zewnętrzna dla mieszkańców Osiedla Chojny – 
Dąbrowa. 
Teren przy budynku SP 64, ul. Anczyca 6. 
Zamontowanie jedenastu nowoczesnych i atestowanych 
urządzeń do aktywnej rekreacji w plenerze, umożliwiających 
wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowych  
i wytrzymałościowych. Siłownia będzie zlokalizowana  
na terenie boiska SP 64 i dostępna dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych z Osiedla Chojny - Dąbrowa. Dodatkowo może ona 
stanowić świetne miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego. 

48 400,00 zł 

G0156CD 

„Biblioteka na miarę XXI wieku" - modernizacja biblioteki 
w SP 64. 
Ul. Anczyca 6. 
Modernizacja pomieszczenia: wymiana płytek PCV na nową 
wykładzinę i oświetlenia, montaż rolet okiennych. Zakup: 
pięciu komputerów, sześciu szaf bibliotecznych oszklonych, 
ośmiu regałów na książki, pięciu szafek niskich, szesnastu 
stolików modułowych, pięciu stolików komputerowych, 
trzydziestu krzeseł, biurka i krzesła dla nauczyciela, dywanu, 
kostek do siedzenia dla maluchów, rzutnika i ekranu, tablicy 
magnetycznej na stojaku oraz dwóch tablic informacyjnych. 

43 390,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0164CD 

Bezpieczny chodnik na Kraszewskiego – 
remont/przebudowa chodnika zlokalizowanego 
na ul. Kraszewskiego wzdłuż posesji 4 i 6. 
Działka G-15 29/35, 29/36, -29/37, 29/29, 29/29.  
W ramach niniejszego projektu przewidziana jest przebudowa 
około 150 m2 chodnika zlokalizowanego przy  
ul. Kraszewskiego wzdłuż posesji nr 4 i 6 pomiędzy ulicami 
Dąbrowskiego i Lenartowicza. Jest to droga, którą przemieszcza 
się wielu mieszkańców osiedla Chojny-Dąbrowa w kierunku 
przystanków komunikacji miejskiej i centrów usługowo-
handlowych zlokalizowanych na osiedlu. 

65 450,00 zł 

G0168CD 

Remont chodnika, parkingu i drogi dojazdowej. 
Działka G-17 267/116. 
Remont miejsc parkingowych, chodnika, drogi dojazdowej przy 
ul. Felińskiego 3 (od strony klatek schodowych, blok 233), 
wykonanie z kostki brukowej. 

295 000,00 zł 

G0173CD 

Termomodernizacja budynku żłobka nr 19. 
Działki G-6-28/2 GUS 106103_90006.28/2. 
Proponowane zadanie jest ściśle związane z zabezpieczeniem 
trwałości, bezpieczeństwa i funkcjonowania placówki. 
Termomodernizacja budynku łączy w sobie nie tylko elementy 
związane z ograniczeniem wydatków w przyszłości  
na ogrzewanie a co za tym idzie przyniesie oszczędności.  
W budynku są stare technologie grzewcze i brak jest ocieplenia 
to obecnie daje duże straty w zakresie ciepła. 
Termomodernizacja przyniosłaby oszczędności dla miasta 
a i beneficjenci placówki- dzieci, by na tym skorzystały. 

700 000,00 zł 

G0190CD 

Budowa i remont miejsc postojowych w ul. Wyższej. 
Działki G-17 46/8, 47/19 oraz 47/20, 47/21. 
Budowa i remont miejsc postojowych od ul. Rydla 3  
do ul. Wyższej 28 wraz z przebudową chodnika. 

350 000,00 zł 

G0191CD 

Radosny przedszkolak-wymiana ogrodzenia wraz  
z modernizacją placu zabaw przy PM 119. 
Działka nr ewidencyjny: 106103 9.0017.107/3. 
Przedmiotowe zadanie polegać będzie na wykonaniu nowego 
ogrodzenia od strony ulicy Staffa w śladzie starego, 
zdewastowanego (ca 72 mb), a także na modernizacji placu 
przedszkola, obejmującej: montaż wieży zabaw z linarium, 
ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią, a także montaż 
bezpiecznej nawierzchni z EPDM, która poprawi 
bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola, 
rekultywację trawnika oraz posadzenie żywopłotu od strony 
osiedla oraz parku. 

96 400,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

G0192CD 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
na ul. Umińskiego. 
Działki G-17 298/14; Nr działki GUS 106103_9.0017.298/14.  
Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa z płyt 
ażurowych miejsc postojowych dla samochodów  
na ul. W. Umińskiego, między blokiem na ul. Zapolskiej 57 
a garażami znajdującymi się przed numerami posesji Zapolska 
85 i 85A na wprost posesji ul. Zapolska 72. Parking o długości 
25 m i szerokości 5 m, spodziewana ilość miejsc postojowych 
ok. 10. 

50 000,00 

G0194CD 

Ul. Malczewskiego - remont chodnika i rekultywacja 
trawnika. 
Ul. Malczewskiego na odcinku od ul. Rzgowskiej  
do ul. Tetmajera (po południowej stronie), z wyłączeniem 
terenu przed SP nr 190. 
Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmuje wykonanie 
projektu, demontaż istniejących płyt chodnikowych i położenie 
nowego chodnika, a także rekultywację trawnika, znajdującego 
się pomiędzy chodnikiem a jezdnią. 

427 347,00 zł 

G0195CD 

Miejsca parkingowe ekologiczne między ul. Malczewskiego 
oraz ul. Karpią. 
Działka G-16 191/33. 
Montaż ażurowych płyt betonowych w miejscu, w którym 
samochody parkują na klepisku. Następnie wysiew trawy 
pomiędzy płytami. Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. 

146 415,00 zł 

G0202CD 

Kompleks sportowo-rekreacyjny PG 44 - dokończenie 
bieżni lekkoatletycznej. 
Działki G-17 14/23, 14/25. 
Na terenie PG 44 od lat powstaje kompleks sportowo- 
rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności 
osiedla Dąbrowa. Dotychczasowa baza obejmuje trzy boiska  
do gier zespołowych i profesjonalną skocznię w dal. 
Rozbudowanie już istniejącej bieżni polegające na dobudowie 
do bieżni prostej, trzech torów wokół boiska wielofunkcyjnego 
zamknie ją w okrężną, 150- metrową trzytorową bieżnię, 
zapewniając uczniom i mieszkańcom bezpieczne i właściwe 
miejsce do uprawiania lekkiej atletyki czy też rekreacji - nordic 
walking, jogging, itp. 

157 000,00 zł 

G0203CD 

Budowa miejsc postojowych z płyt ażurowych. 
Ul. Umińskiego 2A . 
Budowa miejsc postojowych z płyt ażurowych prostopadle 
względem betonowej ulicy przy garażach. Ilość miejsc zależy od 
wygospodarowanej przestrzeni oraz od norm i funkcjonalności. 
W przybliżeniu około 10 miejsc. 

32 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 
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G0210CD 

„Młynek - cudowny odpoczynek'' - zakup wyposażenia 
parku. 
Działki 48/15, 9/15. 
Projekt zakłada zakup i montaż wyposażenia podnoszącego 
estetyczny wygląd parku. Dodatkowo wybudowane zostałoby 
boisko do siatkówki plażowej wraz z osprzętem, mini trybuną, 
piłkochwytem i ogrodzeniem. W skład wyposażenia wchodzić 
będą: ławki parkowe z podbudową (15 szt.), siedziska  
(2 zestawy), niestandardowe parkowe zestawy wypoczynkowe 
(2 zestawy), pomostu na cyplu i obudowanie go palisadą, 
krzewy i drzewa. 

280 000,00 zł 

G0228CD 

Wzniesienie przejściach dla pieszych przy  
ul. Broniewskiego-Deotymy. 
Działka 182/82. 
Wzniesienie przejściach dla pieszych przy ul. Broniewskiego-
Deotymy. 

70 000,00 zł 

G0232CD 

Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych na 
odcinku ul. Podgórnej od numeru 60 do numeru 74. 
Działka G-15 140/20. 
Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych z płyt 
ażurowych na podbudowie z kruszywa. Utworzenie miejsc 
postojowych w pasie drogowym pozwoli na poprawienie 
przejazdu wzdłuż ulicy Podgórnej (ulica wąska ulica). 

95 000,00 zł 

G0258CD 

Przedszkole Orlika Chojny – Dąbrowa. 
Boiska typu Orlik na osiedlu Dąbrowa. 
Projekt będzie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Celem jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem 
oraz, poprzez zabawę w grupie, kształtowanie właściwych 
postaw. W ramach Przedszkola Orlika organizowane będą 
bezpłatne zajęcia sportowe i festyny z wykorzystaniem boisk 
typu orlik. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy - 
wyrabiający zwinność, szybkość, równowagę. Głównie uczą 
współpracy w grupie, wzajemnego wsparcia, przygotowują  
do przeżywania sukcesów i porażek. 

75 000,00 zł 

G0261CD 

Rewitalizacja Parku im. Dąbrowskiego. 
Park im. Dąbrowskiego, działki nr: 22/2, 22/24, 22/26, 22/31, 
22/30, 22/28, 22/32, 22/33 i fragmenty działek 8/4 oraz 7/18 
w obrębie G-14.  
Wymiana nawierzchni alejek na kostkę betonową, ale jedynie 
na działkach nr: 22/2, 22/24, 22/26, 22/31, 22/30, 22/28, 
22/32, 22/33 i fragmentach działek 8/4 oraz 7/18 w obrębie 
G-14; wykreślono z wniosku: urządzenie otoczenia Przedszkola 
Miejskiego Nr 38, stworzenie alejki typu podwórzec, 
zakup/wymianę koszy na śmieci i wymianę ławek. 

810 000,00 zł 

 


