
WIDZEW 
Osiedle DOLINA ŁÓDKI 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0082DL 

Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską 
wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich 
oświetleniem. 
Nr działek: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87. 
Zadanie obejmuje budowę skrzyżowania ul. Karkonoskiej z ul. 
Brzezińską zapewniającego bezpieczny zjazd/wyjazd z tych 
ulic. Niezbędna jest budowa dojść - chodników do 2-ch 
przystanków MPK, wycinka drzew ograniczających 
widoczność oraz nich pojazdów na tym skrzyżowaniu, 
zamontowanie 2-ch lamp na istniejących słupach 
energetycznych. 

160 000,00 zł 

W0124DL 

Poprawa bezpieczeństwa w pasie drogowym oraz 
walorów przestrzeni publicznej w rejonie ulic Beskidzkiej 
i Kierpcowej. 
Działki W6-237/1, W6-204/21, W6-204/22, W6-204/23, W6-
254/4 -              ta działka została wyłączona na podstawie karty 
zmian. 
1.Budowa chodnika w ul. Beskidzkiej na odcinku od                    
ul. Kierpcowej        do posesji Beskidzka 29/31. 2.Montaż 
progów zwalniających. 3.Renowacja zdrojów ulicznych przy 
Kierpcowej    i Beskidzkiej. 4.Montaż 3 ławek oraz 3 koszy na 
śmieci. 5.Wymiana gruntu i nasadzenia przy Kierpcowej 7a. 

85 350,00 zł 

W0125DL 

Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na 
skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. 
Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4. 
Zadanie obejmuje budowę na poboczach przystankowych         
w obrębie skrzyżowania ulic Brzezińska/Olkuska 2-ch 
energooszczędnych latarni z oprawami typu LED oraz 2-ch 
wiat przystankowych typ ORION ST (wąska cofnięty słupek) 
lub innych o zbliżonej funkcjonalności. 

80 000,00 zł 

W0126DL 

Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. 
Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej. 
W3, działki: 7/20, 7/21, 7/17, 7/18. 
Rozbiórka zniszczonego istniejącego ogrodzenia 
oddzielającego od strony zachodniej działkę 7/17 i działkę 
7/21 oraz działkę 7/18 i 7/20, od strony północnej: dz. 7/18 i 
7/20 (od strony północnej obecnie ogrodzenie usytuowane 
jest na działce 7/18), wybudowanie nowego ogrodzenia          w 
granicy działek jak wyżej – z paneli – przęseł z prętów 
stalowych           i zamontowanie w nim (od strony północnej) 
furtki i bramy wjazdowej. 

20 400,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0128DL 

Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej. 
W1-168/12, W1-169/4, W1-172/9, W1-174/3, W1-177/20,               
Wl-178/13, W1-182/8, W1-184/7, W1-187/2, Wl-188/8. 
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na              
ul. Mikowej: montaż 15 slupów oświetleniowych w odległości 
40 m. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców okolicznych jednorodzinnych domów. 

190 050,00 zł 

W0129DL 

Boisko do koszykówki ulicznej dla mieszkańców ulicy 
Beskidzkiej i okolic. 
Działka W6-271. 
1. Boisko Streetball na działce W6-271, uporządkowanie 
terenu             i ścieżka w kierunku rz. Łódki. 2. Oświetlenie 
boiska, kosz na śmieci       i jego opróżnianie. 

86 000,00 zł 

W0266DL 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne 
warsztaty         z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich 
uczyć programowania      i budowy robotów, w oparciu                
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki    
i techniki. 

10 280,00 zł 

W0267DL 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 
Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 
Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 
Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych           
i promocja aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na 
spektakl. Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr/ 
placówka oświatowa, prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 

W0303DL 

Odwodnienie i utwardzenie ulicy Brylantowej oraz ulicy 
Koniakowskiej na odcinku od Herbowej do Brylantowej. 
Działki W1-247/2, W1-248/7, W1-265/2. 
Ulica Koniakowska 188 m (od Herbowej na północ do 
Brylantowej) oraz ulica Brylantowa 582 m są ciągle 
podtapiane i niszczone przez wody opadowe, okresowo stają 
się nawet nieprzejezdne. Wymaga to odwodnienia przez 
odprowadzenie wody pochyłością nawierzchni                                
i skierowanie wody do zagłębienia w północnej części działki 
W1- 265/2. Ulice te nie wymagają chodników. Ul. Brylantowa 
jest wykupiona   w całości. 

270 000,00 zł 

 


