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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0001 

Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe etap 2. 
Ul. Św. Teresy, ul. Krakowska, ul. Siewna, ul. Złotno / Rąbieńska, 
ul. Pojezierska, ul. Grodzieńska, ul. Kowieńska, ul. Parkowa, 
ul. 28 Pułku Strzelców, ul. Organizacji WIN, ul. Zawiszy, 
ul. Łagiewnicka, ul. Lodowa / Widzewska / Wałowa, ul. Niższa, 
ul. Broniewskiego, ul. Felińskiego / Tatrzańska, ul. Felińskiego, 
ul. Kilińskiego, ul. Wydawnicza, ul. Zgierska, ul. Zielona, 
ul. Żeligowskiego. 
Wymalowanie pasów rowerowych, zmiana oznakowania pionowego 
i organizacji ruchu na ulicach. Razem 24,3 km pasów i sierżantów na 
23 ulicach. 

330 000,00 zł  

L0002 

Ulica Wierzbowa - przyjazna dla mieszkańców, pieszych, 
kierowców i rowerzystów. 
Ulica Wierzbowa na odcinku od Narutowicza (od granicy inwestycji 
w nowe skrzyżowanie) do Placu Pokoju - działki S2-233/20, S2-218/9, 
S2-357/8. 
Zadanie polega na estetyzacji ulicy Wierzbowej na odc. od 
ul. Narutowicza do Placu Pokoju. W ramach zadania, należy dokonać 
remontu chodników i krawężników, rekultywacji zieleńców, nasadzeń 
krzewów ozdobnych, wymiany latarni na nowe, montażu ławek, koszy 
na śmieci, stojaków rowerowych, barierek trawnikowych oraz 
budowy tzw. ,,mysich uszu" - wysuniętych wysepek zwiększających 
widoczność pieszych oczekujących na przejście przez ulicę. Dopuszcza 
się zastosowanie elementów spowolnienia ruchu dla samochodów 
osobowych np. poduszek berlińskich, pozwalających na przejazd 
autobusów i autokarów. 

1 050 000,00 zł  

L0003 

Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik 
dla małych i dużych łodzian. 
S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza. 
Budowa pomnika/instalacji przedstawiającego rodzinę jednorożców 
(osobniki młode i dorosłe) w taki sposób by możliwa była interakcja 
z rzeźbą - wchodzenie na nią, dotykanie jej - zabawa dla dzieci 
i dorosłych. Kolor i materiały powinny nawiązywać do przystanku 
przesiadkowego Piotrkowska Centrum. Wielkość powinna być 
dostosowana do możliwości bezpiecznego wchodzenia na nią przez 
dzieci. Koszty to analogia do rzeźby Gomulickiego - Fryga (nasza 
powinna być ładniejsza). 

400 000,00 zł  

L0004 

Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych 
defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej. 
Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place i punkty przesiadkowe 
w centrum i na osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, przedszkola. 
Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place, ulice i punkty przesiadkowe na 
terenie miasta znajdujące się pod nadzorem systemu miejskiego 
monitoringu, przychodnie, szpitale, szkoły, przedszkola. 

680 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0005 

Historia Żołnierzy Wyklętych - prawda bez komunistycznej 
cenzury - seria wykładów dla mieszkańców miasta Łodzi. 
Aula wykładowa wytypowanej uczelni zlokalizowanej w Łodzi. 
Uzupełnienie wiedzy historycznej łódzkiej społeczności na temat 
Żołnierzy Wyklętych, która w czasach komunistycznych była poddana 
propagandzie, bądź cenzurze. Zadanie będzie realizowane w formie 
serii cyklicznych spotkań: 3 w formie interaktywnej wycieczki 
po Łodzi (m.in. więzienie UB, cmentarz na Dołach), 3 w formie 
wykładów fachowców w tej dziedzinie, jeden dla nauczycieli łódzkich 
w formie warsztatów pogłębiających dotychczasową wiedzę. 

18 000,00 zł  

L0006 

Łódź Trek: platforma relaksacyjna stylizowana na statek 
kosmiczny z kultowej sagi Star Trek. 
Działki przy ul. Pienistej nr: 155, 154, 153, 152/1 i 152/2 p-32. 
Celem zadania jest wykonanie platformy relaksacyjnej stylizowanej na 
statek kosmiczny (Star Trek). Będzie to miejsce, w którym można 
będzie odpocząć z dala od zgiełku wielkiego miasta. Wyposażenie 
platformy w wygodne siedziska, leżaki oraz lunety pozwoli na 
odpoczynek i relaks połączony z obserwacją nieba. 

2 400 000,00 zł  

L0007 

Nowoczesny transport sanitarny na Bałutach. 
Obręb B-49, działka 145/5, użytkowanie Osiedle Bałuty Doły. 
Zakup ambulansu sanitarnego typu A1 wraz z wyposażeniem 
standardowym oraz dodatkowym krzesłem służącym do transportu 
sanitarnego osób otyłych dla podopiecznych Miejskiego Centrum 
Medycznego ,,Bałuty" w Łodzi. 

350 000,00 zł  

L0008 

Wykonanie projektu oraz przebudowa chodników wraz 
z wykonaniem miejsc postojowych w ul. Astronautów w Łodzi. 
ul. Astronautów (G11-92/9). 
Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodników 
w ul. Astronautów na odcinku od ul. Zaolziańskiej do ul. Karpackiej 
wraz z zaprojektowaniem miejsc postojowych .Przebudowa 
chodników. Wykonanie miejsc postojowych z kostki koloru szarego 
grubości 8 cm z pasami dzielącymi lub z płyt ażurowych na 
podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem wraz 
z ułożeniem obrzeży oraz wykonaniem koryta w gruncie. Od strony 
ulicy obramowania krawężnikami betonowymi najazdowymi. 

945 000,00 zł  

L0010 

Elektroniczny system obsługi pacjentów Miejskiego Centrum 
Medycznego im. dr Karola Jonschera. 
ul. Milionowa 14, nr działki: 168/9 Stary Widzew. 
Dla podniesienia bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjentów chcemy 
uruchomić system elektronicznej obsługi pacjentów. Zastosowanie 
tego systemu usprawni proces rejestracji pacjentów oraz 
zminimalizuje czas oczekiwania na wizytę. Dzięki e – rejestracji 
pacjent dokona zapisu na wizytę lekarską w dowolnym dla niego 
czasie i miejscu bez przychodzenia do recepcji. Info Kioski zapewnią 
przejrzystą informację dla pacjentów w postaci elektronicznego pliku 
danych. 

495 750,00 zł  
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L0012 

Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań. 
Łódź. 
Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieciaków z brani. 
Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich! Daj im alternatywę 
do bezpiecznego spędzania wolnego czasu i otrzymania fachowej 
pomocy. Zorganizowane zostanie wsparcie środowiskowo – 
pedagogiczno - terapeutyczne i animacyjne dla młodych osób 
z, obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, spędzających 
czas wolny na ulicach Łodzi. 

716 400,00 zł  

L0013 

Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM", niech żyje 
np. „ZACISZE" - organizacja konkursu na nową nazwę. 
Nie dotyczy 
Zorganizowanie publicznego konkursu na nowe lub istniejące słowo, 
którym od tej pory będzie posługiwał się UMŁ na określenie deptaków 
zwanych dotychczas obcym i brzydkim wyrazem WOONERF. Niemcy 
mają swój „Wohnhof, Anglicy i Amerkanie „Complete Street", Szwedzi 
„Gangfartsomrade" itd. Polacy NIE MUSZĄ używać obcego 
i brzydkiego słowa. Łodzianie mogą wspólnie znaleźć piękne polskie 
słowo w publicznym konkursie z nagrodą 4000 zł. 

9 477,00 zł  

L0014 

Wykonanie automatycznych Toalet Miejskich w pobliżu pętli 
autobusowych i tramwajowych oraz na przystankach 
przesiadkowych. 
Pętla Kurczaki – działka G28-451/3, osiedle Chojny, Pętla Wydawnicza 
– działka W23-12/3, osiedle Stary Widzew, Pętla Dąbrowskiego – 
działka S2-177/9, osiedle Śródmieście Wschód. 
Zaprojektowanie i montaż 3 automatycznych toalet w pobliżu pętli 
autobusowych i tramwajowych wraz z przyłączami (wodociągowym, 
kanalizacyjnym oraz elektrycznym). Zadanie obejmuje opracowanie 
dokumentacji oraz wykonanie przedmiotowego zadania. 

600 000,00 zł  

L0017 

Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez 
Lutomierską, kontraruch na Bazarowej. 
Skrzyżowanie Zachodnia/Drewnowska, Zachodnia/Bazarowa, 
Bazarowa/Rybna, cała ul. Bazarowa. Działki: B46-229/27, B46-301/9, 
B46-301/6, B47-174/76, B46-237/18. 
Umożliwienie rowerzystom jadącym wzdłuż ul. Zachodniej legalnego 
pokonania skrzyżowania z ul. Lutomierską i objechania odcinka 
pozbawionego drogi rowerowej w obu kierunkach poprzez 
wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Lutomierską (konieczna 
wymiana blendy w sygnalizatorze na wspólną pieszo - rowerową), 
wyznaczenie przejazdu przez ul. Bazarową, wprowadzenie 
kontraruchu (bez kontrapasa) na ul. Bazarowej. 

27 500,00 zł  

L0019 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XV LO. 
Działka nr 143/4. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 
o wymiarach 44x22m do gry w piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę 
ręczną. Wyposażenie boiska w 2 słupki wolnostojące, stalowe 
uniwersalne, posiadające regulację wysokości zawieszenia siatki, 
2 tuleje stalowe do słupków, 2 stojaki do tablic do koszykówki, 2 tuleje 
do stojaków do tablic, 2 bramki do piłki ręcznej. Ogrodzenie z siatki na 
słupkach stalowych o wysokości 4 m z furtką. Wyposażenie 
dodatkowe: 4 ławki i 4 kosze na śmieci. 

821 000,00 zł  
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L0020 
Rozminowanie terenu na poligonie „Brus". 
P13-1/20, P13-1/17, P13-1/21. 
Rozminowanie terenu na byłym poligonie „Brus". 

730 000,00 zł  

L0021 

Zielona i cicha ul. Kamińskiego. 
S2-28/12, S2-62/1, S2-163/4. 
Wymiana chodnika 3200m2, rekultywacja trawników 1600m2, 
dosadzenie 20 szt drzew, ogrodzenie trawników (zabezpieczenie 
przed uszkadzaniem przez samochody) 400mb, montaż 14 szt koszy 
na śmieci, montaż progów wysypowych przed przejściami dla 
pieszych (przejście przy ul. Kołłątaja, Kamińskiego przy nr 18). 

1 339 380,00 zł  

L0022 

„Co za głośno, to niezdrowo" - walczmy ze szkodliwym hałasem 
w szkołach. 
Nie dotyczy. 
Zbadanie wpływu eliminacji nadmiaru hałasu w placówkach 
oświatowych na rozwój psychofizyczny, poprawę koncentracji 
i wyników w nauce wśród uczniów, oraz zmniejszenie poziomu agresji 
w szkołach. Przeprowadzone zostanie długookresowe 
(min. 6 miesięcy) badanie przy użyciu wyposażonej w system 
systematycznego raportowania, specjalistycznej infrastruktury 
przeciwdziałającej nadmiernemu natężeniu dźwięków, oraz 
przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia kadry 
nauczycielskiej. 

600 000,00 zł  

L0027 

Złota jesień w nowej przestrzeni 2-go DPS – nowy podwórzec dla 
seniorów. 
Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, działka 100/1. 
Modernizacja dziedzińca, podwórca 2-go DPS, tak aby mieszkańcy 
mogli spędzać czas na świeżym powietrzu, ciesząc się życiem. Nowa 
zieleń, ławki, parasole, krzesła, stoły, nowe ścieżki, miejsca rekreacji 
oraz wypoczynku istotnie poprawią jakość życia seniorów. Bo złota 
jesień powinna być przyjemna i kolorowa. 

129 000,00 zł  

L0028 

Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa. 
Łódź. 
Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez 
założenie pułapek feromonowych ograniczających populację 
szrotówka kasztanowcowiaczka niszczącego liście kasztanowców, 
co poprawi stan zdrowotny drzew kasztanowców, a tym samym 
przedłuży ich żywotność. 

70 000,00 zł  

L0029 

Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej 
priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR. 
Łódź. 
Przeprogramowanie OSSR, aby pojazdy MPK wydatnie skróciły swoje 
czasy przejazdu i zarazem stały się bardziej konkurencyjne wobec 
samochodu. Przy okazji należy również zlikwidować konieczność 
naciskania przycisku na przejściach dla pieszych i przejazdach dla 
rowerów jeżeli jednocześnie jest zielone dla samochodów w tym 
samym kierunku. Należy wykonać również korekty rozkładów. 

100 000,00 zł 
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L0031 

Auto dla psów ratowniczych. 
G31-17/1, G32-40/2. 
Celem projektu jest zakup lekkiego samochodu ratowniczego 
przystosowanego do przewozu psów ratowniczych wraz 
ze specjalistycznym sprzętem. Realizacja zadania podniesie gotowość 
bojową OSP GRS Łódź-Jędrzejów, wpłynie na zwiększenie jej 
mobilności oraz możliwości transportowych, podniesie skuteczności 
działań poszukiwawczych, wpłynie pozytywnie na zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi. Beneficjentami projektu 
są mieszkańcy województwa łódzkiego poszkodowani w wyniku 
wystąpienia zagrożeń naturalnych, klęsk żywiołowych, katastrof, 
osoby zaginione. 

260 000,00 zł  

L0032 

Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego. 
Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego Roweru Publicznego, 
zatem będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całego 
miasta. Będą dokowane w stacjach rozmieszczonych już w Łodzi. 
Rowery towarowe - cargo, zyskują coraz większą popularność w 
miastach Europy. Można nimi przewozić towary do 100 kg na 
przykład zakupy. Pozwalają na zabranie większego bagażu, którego 
nie da się przewieźć normalnym rowerem. Ze względu na swoją 
pojemność, często wykorzystywane są też do przewożenia dzieci. 
Rowery cargo są szerokości normalnych rowerów, ale są dłuższe i 
wyposażone w pojemnik na pakunki. 

50 000,00 zł 

L0034 

Montaż windy zewnętrznej dla dzieci niepełnosprawnych, 
uczących się w Gimnazjum 43. 
Ul. Powszechna 15. 
Budowa dźwigu windowego zewnętrznego wraz z infrastrukturą 
zewnętrzną (szyb windowy zewnętrzny), dostosowanego do potrzeb 
niepełnosprawnych dzieci (z całej Łodzi i miejscowości przyległych) 
uczących się w Gimnazjum. Winda zewnętrzna 4 przystankowa 
w konstrukcji samonośnej wraz z pracami związanymi z wykonaniem 
inwestycji. 

500 000,00 zł  

L0035 

Międzyszkolne Centrum Sportu i Rekreacji. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, ul. Żeromskiego 115. 
Szkoła posiada ciekawą ofertę edukacyjną, która cieszy się 
popularnością wśród młodzieży. Głównym celem projektu jest 
wybudowanie nowoczesnej hali sportowej stwarzającej możliwości 
realizacji zajęć edukacyjnych, a także rozwijania zainteresowań i pasji 
sportowych szerszej grupie łodzian. 

2 375 000,00 zł  

L0036 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXIII LO. 
Działka W27-21/5. 
Usunięcie nawierzchni betonowej o powierzchni 20x40m. Ułożenie 
nawierzchni poliuretanowej, budowa boiska wielofunkcyjnego 
i montaż ogrodzenia. 

750 000,00 zł  
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L0038 

Bezpieczne ścieżki rowerowe. 
Ścieżki rowerowe w mieście. 
Kierowca skręcający w prawo nie widzi ścieżki rowerowej. 
Pomalowanie czerwoną farbą ścieżek rowerowych na skrzyżowaniach 
ulic, znakomicie ułatwi kierowcom lokalizację nadjeżdżających 
rowerów, tym samym zmniejszy się ryzyko wypadku. Czerwony kolor 
ścieżek zwiększy bezpieczeństwo oraz przyczyni się do 
uporządkowania dróg i upiększenia miasta. 

220 000,00 zł  

L0039 

Rewitalizacja Parku nad Jasieniem. 
Działka 133/1. 
Wykonanie dokumentacji rewitalizacji na cały park z uwzględnieniem 
stawu, dotycząca ułożenia chodników oraz wykonania projektu 
instalacji elektrycznej oświetlenia alejek wraz z ich wykonaniem. 
Najbardziej Zaniedbany park w Łodzi! 

1 334 000,00 zł  

L0043 

Zagospodarowanie fos podokiennych w celu podwyższenia 
standardu usług świadczonych w DPS Dom Kombatanta. 
Działki B26-490/1 i B26-490/2. 
Remont murów oporowych fos podokiennych budynku od strony ulicy 
Przyrodniczej i ulicy Głogowej wraz z ich zagospodarowaniem przez 
zadaszenie tych fos. Prace te umożliwią uzyskanie dodatkowej 
powierzchni użytkowej dla potrzeb naszych mieszkańców. Dzięki nim 
zwiększyłaby się powierzchnia przeznaczona na rehabilitację i terapię 
zajęciową (od ul. Głogowej) oraz jadalnia (od ul. Przyrodniczej). 
Dodatkowo zadaszenie fos doświetli istniejące pomieszczenia. 
Podwyższy to zdecydowanie standardy świadczonych przez DPS 
usług. 

170 000,00 zł  

L0044 

OGRODOWA GRATKA dla Babci i dla Dziadka - stworzenie ogrodu 
z pięknymi 100-letnimi tulipanowcami w DPS Dom Kombatanta. 
Działki B26-490/1 i B26-490/2. 
Jednostkę otacza teren, który nie jest w pełni zagospodarowany, ale 
rosną na nim ponad 100 letnie okazy tulipanowców. Stworzenie alejek 
spacerowych z kostki granitowej (ok. 200m2); montaż oświetlenia, 
zabiegi pielęgnacyjne roślin (wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew 
istniejących, karczowanie samosiewów); założenie trawnika (ok. 600 
m2); sadzenie krzewów i drzew liściastych (magnolie, hortensje, 
pęcherznice itp.); posadzenie żywopłotu z roślin iglastych; nasadzenia 
kwiatowe; ustawienie ławek (ok. 6szt), koszy (ok. 4szt) niezmiernie 
uatrakcyjniłoby pobyt w DPS i poszerzyło zakres oferowanych zajęć 
terapeutycznych. Poprawa estetyki ogrodu DPS, ze szczególnym 
uwzględnieniem wyeksponowania drzew tulipanowców oraz 
postawienie altany ogrodowej sprzyjałoby kontaktom mieszkańców 
DPS ze środowiskiem lokalnym. 

143 000,00 zł  

L0045 

Utworzenie instalacji oraz zaprojektowanie i umieszczenie 
tablicy na rondzie „Żołnierzy Wyklętych". 
Rondo „Żołnierzy Wyklętych" - na skrzyżowaniu alei Józefiaka i drogi 
dojazdowej do autostrady A1. 
Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych poprzez zaprojektowanie 
i utworzenie specjalnej instalacji oraz tablicy pamiątkowej. 

70 750,00 zł  
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L0047 

Budowa nawierzchni ul. Minerskiej. 
Cała ulica Minerska od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej. 
Budowa nawierzchni jezdni, zieleńców, miejsc parkingowych, ciągu 
pieszego wraz z odwodnieniem. Projekt techniczny na całe zadanie 
jest gotowy i znajduje się w ZDiT. 

2 000 000,00 zł  

L0048 

Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych 
miasta Łodzi (pieszych i rowerowych). 
Łódź. 
Renowacja istniejącej sieci szlaków pieszych i rowerowych 
w granicach miasta. Renowacji wymagają znaki znajdujące się 
w terenie, konieczny jest także montaż tablic kierunkowych oraz 
plansz z mapami szlaków w węzłowych punktach tras. Powstać 
powinny również bezpłatne informatory prezentujące ich przebieg 
oraz najważniejsze atrakcje znajdujące się przy szlakach. 

58 500,00 zł  

L0052 

Wymiana chodnika i odnowa przejść dla pieszych przy 
skrzyżowaniu ul. Północnej z ul. Sterlinga. 
Skrzyżowanie ulic Sterlinga z Północną - działki w obrębie S1: 243/8, 
243/4, w obrębie B-48 działka nr 157/23. 
Remont chodnika: rozebranie nawierzchni chodnika z płyt 
betonowych wraz z podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, 
postawienie nowych obrzeży, wymiana krawężników na przejściach 
przez ulice, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt 
betonowych 25 x 25 x 8 cm z bokami z kostki granitowej oraz 
z płytkami wskaźnikowymi - strefa wielkomiejska. 

48 000,00 zł  

L0053 

Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt. 
Obręb B-16, działka 45/9. 
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi leczenie 
i rehabilitację dzikich zwierząt wymagających okresowej pomocy 
człowieka. Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu lekarstw i karmy 
dla zwierząt, usług weterynaryjnych oraz utrzymanie zwiększonej 
obsady kadrowej w celu zapewnienia jego funkcjonowania (udzielania 
opieki i pomocy zwierzętom) również w porze nocnej i zwiększenie 
wynagrodzenia pracowników, którzy realizują swoje zadania 
z wyjątkowym poświęceniem i zaangażowaniem. 

130 000,00 zł  

L0054 

GNIAZDO ŁÓDŹ-Centrum Sportowo-Rekreacyjne Teofilów. 
Ul. Wiernej Rzeki 2, działki: B41-33/20, 33/19, 33/21, 33/22, 33/23, 
33/25, 33/26, 33/66, 33/63, 33/68, 33/70. 
Zagospodarowanie terenu obok basenu Wodny Raj na duży kompleks 
sportowo-rekreacyjny gdzie mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać 
swój wolny czas, zbudowanie pierwszego w Łodzi boiska krytego 
w okresie zimowym. W promieniu 100 km od miasta nie ma podobnej 
budowli. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 
74(105)x49(68)m, hala pneumatyczna wraz z instalacją, otwarta 
siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsce relaksu (6 stolików 
z szachownicami i ławeczkami, 20 ławek, 2 kontenery sanitarne, 
3 kontenery zaplecza technicznego, budynek ok. 60 m2 do 
przechowywania hali pneumatycznej. 

2 470 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0057 

Parking park and ride: Rokicińska/Maszynowa. 
DziałkaW19-4/8. 
Budowa parkingu przy ul. Rokicińskiej/Maszynowej, liczba miejsc: 
100. Ulokowanie parkingu przy przystankach tramwajowych 
i autobusowych pozwala na pozostawienie samochodu i dojazd do 
centrum komunikacja miejską. 

450 000,00 zł  

L0059 

Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana". 
Ul. Sobolowa 1. 
Wykonanie projektu technicznego, zakup i montaż zjeżdżalni 
basenowej wraz z niecką basenową. Wybudowanie basenów 
z atrakcjami rekreacyjnymi tj. masaż wodny, jacuzzi; itp. Doposażenie 
obejmie wykonanie basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, 
przebudowę plaży wraz z wykonaniem pochylni, która umożliwi 
osobie niepełnosprawnej wjazd na plażę, stworzenie wodnej strefy dla 
dzieci, wykonanie placu zabaw z urządzeniami zabawowymi. 

2 487 500,00 zł  

L0060 

Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 
nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6. 
G-12 działki: 317/2 317/3 317/5. 
Boisko o wymiarach 44x22 m o nawierzchni o gr. 16 mm 
poliuretanowej do gry w piłkę ręczną: bramki stalowe ( 3 x 2 m) 2 szt, 
koszykówkę ( dwa boiska- 4 komplety): stojaki metalowe 
dwusłupowe, tablice 180 x 105 m, obręcze uchylne, siatka 
łańcuchowa, siatkówkę: słupki z mocowaną siatką na tulejach 
z regulacją wysokości i mechanizmem naciągającym l szt i tenis: słupki 
stalowe na tulejach, dekle maskujące, siatka do tenisa, piłkochwyty 
o wysokości całkowitej 8 m dookoła boiska, dwie dwurzędowe 
trybuny w całości na 48 miejsc. Nowe oświetlenie boiska wraz z 
wysięgnikami i nową instalacją, odwodnienie liniowe wzdłuż boiska z 
odpływem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Istniejąca sieć 
kanalizacji deszczowej wymaga udrożnienia. Budowa monitoringu 
wizyjnego. 

933 450,00 zł  

L0061 

Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów 
onkologicznych. 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4 im. Marii Konopnickiej, 
ul. Sporna 36/50, oddziały onkologiczne dla dzieci starszych (VI) 
i młodszych (VII). 
Dzieci są dziećmi także, gdy chorują i miesiące spędzają w szpitalach. 
Tam doskwiera im nie tylko choroba, ale także… nuda, poczucie 
osamotnienia, bezsilność. Skuteczną metodą walki z tymi ostatnimi 
okazują się być zajęcia arteterapeutyczne. Doświadczeni terapeuci 
sprawiają, że szpitalny oddział staje się kolorowy, wypełniony 
dziecięcym śmiechem i muzyką. Czas w szpitalu płynie wtedy znacznie 
szybciej i choruje się lżej. 

30 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0062 

Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum 
stacjonarnego. 
PAŁAC - hospicjum stacjonarne dla dzieci (Centrum Opieki 
Paliatywnej dla Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87. 
PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta - ciężko chore dzieci, które 
tutaj znalazły dom, z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają 
też ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stopki, poczytają 
bajkę. Zastąpią nieobecną mamę... Obecność Cioć - opiekunek odróżnia 
Pałac od szpitala, sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje 
być jedynie pacjentem. 

117 559,20 zł  

L0063 

Las Harcerski - Helenówek przyjazny dzieciom, spacerowiczom i 
rowerzystom. 
B1-14/1. 
Zagospodarowanie terenu tzw. „Harcerskiej polany" w Lesie 
Harcerskim Helenówek, które jest najbliższym miejscem 
rekreacyjnym dla Bałut Zachodnich i Radogoszcza. Instalacja 3 tablic 
edukacyjnych dla dzieci związanych z tematyką lasu, wiaty, 2 ławek i 3 
ławostołów. Dodatkowym wyposażeniem będzie stojak na 10 
rowerów i 2 kosze na śmieci. 

25 000,00 zł  

L0064 

Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla młodzieży. 
Całe miasto - szkoły gimnazjalne. 
Przeprowadzenie zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej dla 
młodzieży i nauczycieli w 20 łódzkich gimnazjach. Szkoła w dużej 
mierze kształtuje postawy młodzieży, stąd niezbędne jest 
wprowadzenie do niej zajęć dotyczących respektowania praw 
człowieka oraz przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji ze 
względu na płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację 
seksualną, wyznanie czy status materialny. Celem edukacji 
równościowej i antydyskryminacyjnej jest szkoła, w której każdy 
może czuć się bezpiecznie. 

60 000,00 zł  

L0065 

Bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Mireckiego 
(ul. Srebrzyńska). 
Przejście dla pieszych przy ul. Srebrzyńskiej (na wysokości numeru 
83, wejście do parku im. Piłsudskiego). 
Montaż 4 poduszek berlińskich wraz z oznakowaniem pionowym 
i poziomym przy przejściu dla pieszych. 

25 000,00 zł  

L0067 

Unowocześnienie i doposażenie lodowiska „Bombonierka". 
Ul. Stefanowskiego 28, działka nr 84/11, obręb P-30. 
Zakup i wdrożeniu Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK), 
mającego na celu usprawnienie obsługi klientów i zmniejszeniu 
kolejek oraz na modernizacji nagłośnienia. Doposażenie obiektu 
polegać ma na zakupieniu nowego sprzętu sportowego dla klientów 
indywidualnych tj. m.in. nowych łyżew do wypożyczalni, chodzików 
dla dzieci, wymiennych wkładek do łyżew itp. 

500 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 
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L0068 

Remont i zagospodarowanie placu wokół Hali Sportowej MOSiR 
przy ul. ks. Skorupki 21. 
Ul. ks. Skorupki 21, działka nr 93/10, obręb P-30. 
Plac wokół Hali Sportowej wykorzystywany jest przez sportowców 
trenujących w niej oraz petentów wielu instytucji publicznych, 
których obiekt jest siedzibą. Bardzo często służy on także imprezom 
targowym organizowanym w Hali EXPO. Z uwagi na prestiżową 
lokalizację i bliskość m.in. „Sukcesji", EXPO Łódź, czy Politechniki 
Łódzkiej, konieczna jest nie tylko poprawa funkcji użytkowych placu 
(wymiana nawierzchni), ale także walorów wizualno-estetycznych 
(mała architektura, zieleń). 

2 400 000,00 zł  

L0069 

Przywróćmy Łodzi Lunapark. 
Rejon Pienista, Sołtyka, Maczka. 
Projekt polega na przywróceniu Łódzkiego Lunaparku w nowym 
miejscu. Zakłada się uzbrojenie terenu w media, uporządkowanie 
terenu, wyposażenie w niezbędną małą architekturę i wykonanie 
ciągów pieszych. Rozpisanie przetargu na wieloletniego operatora 
i inwestora. 

700 000,00 zł  

L0070 

Utworzenie radiowęzła w XXIV LO. 
Ul. Marysińska 61/67. 
Radiowęzeł ułatwi szybki i jednoczesny przepływ informacji między 
dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Wspomoże też pracę samorządu 
uczniowskiego, uatrakcyjni czas wspólnie spędzany na przerwach 
co będzie sprzyjać integracji społeczeństwa liceum. 

17 120,00 zł  

L0071 

Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Dąbrowskiego i Lodowej. 
Działki nr: G7-217/97, G7-217/67, G7-217/170, G7-217/72, G7-
217/145. 
Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 
Dąbrowskiego i Lodowej. 

1 200 000,00 zł  

L0072 

„Łódź pamięta o Papieżu" - platforma multimedialna dla 
upamiętnienia 30-lecia wizyty Jana Pawła II w Łodzi. 
Działki 45/6 i 85/5 w obrębie S-9. 
Multimedialna platforma w postaci zewnętrznej tablicy informacyjnej 
prezentująca materiały tekstowe, fotograficzne oraz audiowizualne 
związane z Papieżem Janem Pawłem II, a szczególnie z Jego wizytami 
w Łodzi. Prezentowane byłyby teksty homilii i encyklik, zdjęcia 
i materiały wideo, np. z wizyt Papieża w Łodzi. Odtwarzane 
(np. o pełnych godzinach) byłyby znane i nieznane słowa Papieża, 
a o godzinie 21:37. Jego ulubiona pieśń - „Barka". Funkcja 
wyświetlania wpisów i obrazów z portali społecznościowych 
oznaczonych odpowiednim tagiem (#lodzpamietaopapiezu) umożliwi 
łodzianom dzielenie się swoimi wspomnieniami i myślami 
dotyczącymi Wielkiego Polaka. 

19 300,00 zł  

L0073 

Budowa placu zabaw przy SP 109. 
Ul. Pryncypalna 74, działka 189/46 i 342/1, obręb G-26. 
Zadanie polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw o nowe 
urządzenia. 

190 000,00 zł  
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L0074 

Odpowiednia lektura, darmowa kultura - zakup nowości 
wydawniczych dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Łódź-Bałuty. 
Ul. Rojna 39. 
Zakup książek w tym z dużym drukiem oraz audiobooków dla 
Bałuckich Bibliotek znacznie poszerzy i uatrakcyjni ofertę placówek. 
Widzimy, że środki jakimi dysponują Biblioteki nie zapewniają 
wystarczającej liczby nowości dla wszystkich użytkowników. 
Natomiast nas czytelników nie stać na kupno coraz droższych książek. 
Dotyczy to również audiobooków, po które sięgamy coraz częściej. 
Jedynie w Bibliotece możemy korzystać z nich bezpłatnie. 

100 000,00 zł  

L0076 

Budowa miejsc postojowych przy Szkole Społecznej 
ul. Kusocińskiego. 
P-25, działka 210/17, 210/13. 
Budowa miejsc postojowych dla osób przywożących dzieci do szkoły 
społecznej. Miejsca powinny być usytuowane ukośnie w stosunku do 
osi jezdni, na obecnie istniejącym trawniku. Ze względu na biegnącą 
w linii trawnika trasę wodociągu winny one być zbudowane z płyt 
ażurowych łatwych w demontażu. Obecny układ komunikacyjny 
(samochody parkujące na ulicy) stwarza zagrożenie dla ruchu 
drogowego. 

500 000,00 zł  

L0077 

Zajezdnia Muzealna Brus - remont budynku kuźni. 
Ul. Konstantynowska 115, działka 40/1 w obrębie P-14. 
Remont budynku kuźni, wchodzącego w skład zabytkowego 
kompleksu Zajezdni Brus. Przystosowanie kuźni do ponownego 
użytkowania przez kowali m.in. poprzez naprawę kotliny i zakup 
kowadła. 

118 500,00 zł  

L0081 
Wyremontujmy muszlę koncertową w parku na Zdrowiu. 
Park na Zdrowiu. 
Remont muszli wraz z zapleczem. 

560 000,00 zł  

L0082 

Dzień sąsiada 2017 w Łodzi - kampania informacyjno-
promocyjna. 
Łódź. 
Promocja międzynarodowego dnia sąsiada. Sąsiedztwo jest naszym 
najbliższym otoczeniem po rodzinie i pracy. Z sąsiadem najlepiej żyć 
w zgodzie.  

80 000,00 zł  

L0085 

Stop zaśmiecaniu Łodzi! Stop oblepianiu słupów i rynien 
ulotkami kredytów! 
Łódź. 
Zatrudnienie 3 osób odpowiedzialnych za oczyszczanie miasta 
z ulotek naklejanych na słupy, rynny i inne miejsca wraz z usunięciem 
śladów po nich pozostawionych; Kampania reklamowa zniechęcająca 
do korzystania z tych firm, zachęcająca do zgłaszania procederu 
rozlepiania i do oczyszczania miasta z rozwieszonych ulotek. Więcej 
na bolodz.vgh.pl 

120 000,00 zł  
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L0087 

Redzikacja. 
Tereny zielone wokół lotniska. 
Zadanie ma na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych przez 
nadmiernie rozwiniętą populację dzików w naszym mieście. 
Obejmuje: działania związane z humanitarnym zmniejszeniem ich 
liczebności poprzez odłów i przesiedlenie, akcję edukacyjną dla 
mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów miasta, szkolenia oraz 
rekultywację terenów (trawników) zniszczonych przez dziki w rejonie 
lotniska. 

585 000,00 zł  

L0090 

Sygnalizacja świetlna Bandurskiego/Kusocińskiego. 
Skrzyżowanie Bandurskiego/Kusocińskiego. 
Sygnalizacja na ruchliwym skrzyżowaniu pomoże rozładować korki na 
ul. Kusocińskiego w godzinach szczytu a także zwiększy 
bezpieczeństwo na skrzyżowaniu gdzie dochodzi do wielu stłuczek 
i kolizji. 

500 000,00 zł  

L0091 

Remont ul. Północnej na odcinku od ul. Kilińskiego do 
ul. Sterlinga z wykorzystaniem mieszanki mineralno-bitumicznej 
z domieszką granulatu gumowego. 
Ul. Północna. 
Remont całej konstrukcji jezdni ul. Północnej z wykorzystaniem 
innowacyjnej mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką granulatu 
gumowego. Remont swym zakresem ma również obejmować wymianę 
krawężników drogowych, opaski wzdłuż jezdni strona północna, 
wymianę włazów oraz regulację wysokościową studzienek 
sanitarnych, wodociągowych, regulację wpustów studzienek 
ściekowych, wymiana oznakowania pionowego oraz odtworzenie 
oznakowania poziomego. 

1 800 000,00 zł  

L0092 

Remont ul. Północnej na odcinku ul. Sterlinga do ul. Źródłowej 
z wykorzystaniem mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką 
granulatu gumowego.  
Ul. Północna. 
Remont całej konstrukcji jezdni ul. Północnej z wykorzystaniem 
innowacyjnej mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką granulatu 
gumowego. Remont swym zakresem ma również obejmować wymianę 
krawężników drogowych, opaski wzdłuż jezdni strona południowa, 
rozbiórkę i wykonanie nowych zatok autobusowych wraz z wymianą 
nawierzchni na przystankach, wymianę włazów oraz regulację 
wysokościową studzienek sanitarnych, wodociągowych, regulację 
wpustów studzienek ściekowych, wymiana oznakowania pionowego 
oraz odtworzenie oznakowania poziomego.  

2 000 000,00 zł  

L0093 

Całkowity remont LO XXIV. 
Marysińska 61/67. 
Remont sali gimnastycznej, odnowienie szkoły z zewnątrz, 
wybudowanie boiska do koszykówki, malowanie korytarzy i klas. 
Nowe ławki i krzesła, budowa zadaszonej wiaty na rowery. 

1 245 000,00 zł  
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L0095 

Przebudowa przejścia pieszego do Centrum Kliniczno-
Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego - uproszczenie dojścia 
dla pacjentów, studentów i pracowników. 
W14-7/7, W14-8/54 . 
Przebudowa przejścia pieszego pod wiaduktem na ul. Pomorskiej 
w celu ułatwienia i skrócenia dojścia z osiedla Radiostacja, przystanku 
linii tramwajowej 12 i 15 oraz osiedla studenckiego do stale 
rozwijającego się szpitala w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM. 
Przejście jest trudno dostępne, niewykorzystywane od lat, zniszczone 
i niebezpieczne. Projekt obejmuje remont przejścia, montaż 
oświetlenia i budowę fragmentu chodnika od strony CKD na terenie 
należącym do miasta. 

150 000,00 zł  

L0098 

KRAINA EMOCJI - Sala terapeutyczna dla dzieci. 
PG 30, ul. Nowogrodzka 6/14, W15-47/5. 
Sala dla potrzeb uczniów posiadających zalecenia do pracy 
terapeutycznej do bezpłatnych zajęć socjoterapii, muzykoterapii, 
arteterapii. Zakupiony zostanie sprzęt do integracji sensorycznej, gry 
edukacyjne oraz sprzęt komputerowy (np. usprawnianie mowy 
czynnej). 

75 000,00 zł  

L0103 

Zajezdnia Muzealna Brus - remont historycznego wagonu 
do nauki jazdy z 1950 r. 
Wagon tramwajowy nr 1234, własność Miasta Łodzi, w użyczeniu na 
rzecz MPK-Łódź Sp. z o.o. (obecne stacjonowanie: Zajezdnia Muzealna 
Brus, ul. Konstantynowska 115). 
Remont kapitalny (renowacja) wagonu szkoleniowego 2N nr 1234 
z 1950 r. polegający na gruntownej renowacji oraz przywróceniu 
pełnej sprawności technicznej oraz stanu wizualnego z końca lat 80. 
Przywrócenie malowanych i naklejanych oznaczeń z lat 80. 
Przywrócenie numeru taborowego 7234. Przeprowadzenie 
dopuszczenia do ruchu. 

400 330,00 zł  

L0104 

Boisko wielofunkcyjne z bieżnią na terenie Szkoły Podstawowej 
139 im. Wojska Polskiego. 
ul. Giewont 28, działka 100, obręb W-11. 
Wykonanie projektu budowlanego; nadzór budowlany; roboty 
budowlane wraz z montażem elementów zgodnych z projektem, 
monitoring. 

755 000,00 zł  

L0105 

Puk-puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli 
hipopotamów w łódzkim zoo. 
Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10. 
Łodzianie nie raz już pokazali, że tęsknią za hipopotamem w zoo. 
Zbudujmy mu nowe lokum! Wykorzystując ukształtowanie wolnego 
terenu stwórzmy nowoczesny i przestronny wybieg dla hipopotamów 
karłowatych, urozmaicone zwierzęce „podwórko". Wprowadzając 
świeżą roślinności podniesiemy walory estetyczne, zaś 
wkomponowanie w wybieg basenu, zrobi z niego prawdziwie 
przyjazne zwierzakom miejsce. Dodatkowo wybudujmy pawilon 
całoroczny, co pozwoli nam na obserwowanie ciepłolubnych hipków 
również zimą. 

2 450 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
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po weryfikacji 

L0106 

Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II 
wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwiema nowymi 
drogami przeciwpożarowymi. 
Ul. Krzemieniecka 7/9, działka nr 50. 
Wymiana bardzo starego (czterdziestoletniego) skorodowanego 
ogrodzenia wraz z popękaną i rozsypującą się podmurówką oraz 
niesprawnymi pięcioma bramami wjazdowymi na nowe, jak również 
wykonanie dwóch nowych dróg p/pożarowych - które spełnią 
warunki BHP i p/poż. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia 
mieszkańców DPS. 

352 000,00 zł  

L0107 

Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum 
Kinematografii i do Parku Źródliska. 
Fragment placu Zwycięstwa - ulica łącząca ul. Targową 
z al. Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2. 
Modernizacja ulicy, która przebiega przed Muzeum Kinematografii, 
Fabryką Scheiblera i prowadzi do Parku Źródliska - jest w fatalnym 
stanie technicznym i nie spełnia wymagań funkcjonalnych. Przewiduje 
się budowę 57 wyróżnionych posadzką miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych, 4 miejsc dla autokarów, nasadzenie 
szpaleru 25 drzew ozdobnych wzdłuż ulicy oraz poszerzenie 
chodnika. 

2 487 500,00 zł  

L0108 

Zielony Parking w Centrum Miasta – Plac Komuny Paryskiej. 
Ul. Sienkiewicza / ul. Tuwima – Plac Komuny Paryskiej. 
Realizacja nowej organizacji ruchu dająca zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych o ok 30-40% zgodnie z załączonym do wniosku 
rysunkiem oraz posadzenie 14 drzew w donicach wkopanych 
w ziemię. 

87 000,00 zł  

L0109 

Bezpiecznie do szkoły - przywrócenie sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych prowadzącym do ZSM im. Moniuszki. 
Działka B42-35/5. 
Przywrócenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez 
ul. Rojną przy al. Pasjonistów. Przejście bezpośrednio prowadzi 
do Zespołu Szkół Muzycznych im. Moniuszki. Uczęszcza tam wielu 
uczniów, często dojeżdżając autobusami, co wiąże się z przejściem 
przez coraz bardziej ruchliwą ulicę Rojną. Sygnalizacja świetlna 
zwiększy bezpieczeństwo nie tylko uczniów ZSM, ale i mieszkańców 
osiedla, szczególnie osób starszych. 

355 000,00 zł  

L0110 

Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez 
skierowania lekarskiego. 
Park Źródliska. 
Początkowo ustawienie stolików pod parasolami dla leczących 
schorzenia. Video filmy o uzdrowiskach. 

18 500,00 zł  

L0111 
Pole disc golf na Brusie (Majerka). 
P13-1/20. 
18 koszy (lub mniej), punkt startowy i meta wraz z wypożyczalnią. 

45 000,00 zł  
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L0112 

Stop parkingowej samowoli przy Powiatowym Urzędzie Pracy! - 
budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Milionowej. 
W28-1/62, W28-1/63, W28-1/41. 
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Milionowej w okolicy 
Powiatowego Urzędu Pracy. Ze względu na niewystarczającą liczbę 
miejsc parkingowych przed urzędem interesanci parkują 
na nieutwardzonym terenie zielonym oraz na ulicy Częstochowskiej, 
która jest spokojną ulicą mieszkaniową. Parkujące tam 
w niedozwolony sposób auta często paraliżują ruch.  

350 000,00 zł  

L0113 

Przebudowa ul. POW na odcinku pomiędzy ulicami Jaracza 
i Rewolucji 1905 r. 
S1-451/16.  
Kompleksowa przebudowa pasa drogowego wraz z estetyzacją, m.in.: 
uzupełnienie zieleni, montaż małej architektury. 

1 262 500,00 zł  

L0114 

Termomodernizacja i wymiana instalacji grzewczej w Zespole 
Tańca Ludowego „Harnam". 
G3-32/7, G3-33/23. 
Wykonanie audytu instalacji grzewczych, konsultacja konserwatora 
zabytków, wykonanie dokumentacji technicznej, ogłoszenie przetargu 
na wykonanie robót. Wykonanie prac polegających na zlikwidowaniu 
zawilgoceń, izolacji dachu i remontu instalacji centralnego ogrzewania 
oraz zainstalowanie klimatyzatorów. 

400 000,00 zł  

L0115 

Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: Wincentego Pola 38 A – 
utworzenie na terenie nieruchomości wspólnej toalety i punktu 
poboru wody dla mieszkańców. 
Ul. Wincentego Pola 38A, dz. 20/24 w obrębie B-44. 
Chcemy, by w Łodzi zniknęły mieszkania bez dostępu do toalet i wody. 
Wybraliśmy jedną z nieruchomości, w której mieszkańcy muszą nosić 
wodę wiadrami z prywatnej posesji obok i korzystać ze wspólnej 
toalety – w piwnicy sąsiedniego domu. Tak żyje 5 rodzin. Zmieńmy to 
– zaczynając od dociągnięcia wody i sanitariatów - do jednej 
kamienicy, dążmy do wyeliminowania opisanego zjawiska w całym 
mieście. 

120 000,00 zł  

L0116 

Wyprowadźmy Łódź z XIX w.: Szlak OGRODÓW DESZCZOWYCH. 
Obszar Żeligowskiego - Mickiewicza/Piłsudskiego - Kopcińskiego - 
Północna/Ogrodowa. 
Realizacja szlaku spacerowo-rowerowego w centrum miasta: 
utworzenie minimum 10 punktów, w których zrealizowane będą 
przykładowe ogrody deszczowe wraz z ławkami i tabliczkami 
opisującymi ideę tworzenia ogrodów deszczowych oraz z mapką 
rozmieszczenia pozostałych punktów. Szlak przyczyniać się ma 
do zazieleniania centrum miasta, w tym podwórzy, racjonalnego 
gospodarowania wodami deszczowymi, polepszania estetyki 
przestrzeni i jakości powietrza. 

100 000,00 zł  
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L0117 

Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: adaptacja lokalu biurowego na 
mieszkania chronione. 
Ul. Św. Jerzego 12 - działka 41/3 w obrębie P-8. 
Projekt polega na wyremontowaniu nieużytkowanego lokalu 
biurowego przy ul. Św. Jerzego 12 i zaadaptowaniu go na mieszkania 
chronione przeznaczone dla ok. 15 osób wychodzących z kryzysu 
bezdomności. W ramach projektu zakłada się poza remontem, zakup 
podstawowego wyposażenia mieszkań oraz zatrudnienie 
pracowników wspierających mieszkańców. 

460 000,00 zł  

L0120 
Boisko szkolne. 
ZSO 7, ul. Minerska 1/3. 
1 boisko szkolne. 

1 400 000,00 zł  

L0124 

Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem wzdłuż 
ul. Paderewskiego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. 
G12-84/91; 84/89; 84/87; 84/80. 
Przebudowa parkingu celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz 
zwiększenia liczby parkujących samochodów. Parking przesunąć o ok. 
1 m w stronę ul. Paderewskiego a wygospodarowane miejsce 
wykorzystać na chodniki wzdłuż posesji. 

1 500 000,00 zł  

L0125 

Stworzenie internetowego katalogu zieleni miejskiej. 
Nie dotyczy. 
Stworzenie ogólnodostępnego, internetowego katalogu zieleni 
miejskiej, który będzie stanowił wytyczną projektową dla Strefy 
Wielkomiejskiej oraz zostanie rekomendowany dla pozostałych 
rejonów miasta. Projekt służył będzie przyszłym edycjom BO, a także 
władzom miasta ułatwiając decyzje związane z zielenią miejską. 
Katalog powinien być ogólnodostępny, stworzony w porozumieniu ze 
specjalistami wielu dziedzin: urbanistów, historyków architektury, 
projektantów zieleni. Powinien zawierać opis roślin, ze zdjęciem, 
zastosowaniem, przykładowym historycznym użyciem oraz 
orientacyjną ceną. 

30 000,00 zł  

L0126 
Park Helenów powrót do XIX w. 
Park Helenów. 
Odbudowa fontanny w ogrodzie dolnym w Parku Helenów. 

1 760 000,00 zł  

L0128 

Remont kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego na wysokości 
ulic: Hubala oraz Tomaszewicza. 
Działki: P25-202/56; P25-202/60; P25-202/63; P25-202/66; P25-
202/72. 
Remont dotyczy odnowienia kładki, w szczególności elementów 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób przebywających na niej 
oraz poprawienie jej funkcjonalności poprzez przystosowanie kładki 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się 
z rowerami i wózkami dziecięcymi poprzez zabudowę ramp i pochylni 
usprawniających wjazd oraz zjazd z kładki, wymianę skorodowanych 
poręczy oraz poprawienie jej ogólnej estetyki. 

2 000 000,00 zł  
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L0130 

Doprowadzenie do stanu użyteczności odcinków ulic Czołgistów i 
Płatowcowej. 
Odcinek ul. Czołgistów od Fizylierów do Płatowcowej oraz odcinek 
Płatowcowej od ul. Złotno do Płatowcowej 12. 
Gruntowna przebudowa polegająca na położeniu asfaltu, budowie 
chodników, przebudowie kolizji z infrastrukturą, budowie 
odwodnienia oraz oświetlenia. 

1 800 000,00 zł  

L0133 

Ul. Kasprzaka chce nowej rewitalizacji. 
Ul. Kasprzaka (Srebrzyńska-Drewnowska). 
Wymiana nawierzchni i podbudowy ulicy z budową nowych miejsc 
parkingowych po wschodniej stronie ulicy. Wymiana chodników po 
wschodniej i zachodniej stronie, ustawienie nowej wiaty 
przystankowej (Kasprzaka-Srebrzyńska). 

2 487 500,00 zł  

L0135 

Woonerf - podwórzec miejski dla Racjonalizatorów. 
Działki 4/212, 4/152, 2/1, 4/97, 4/206, 4/207, 4/205, 4/86, 4/211. 
Projekt rewaloryzacji zaniedbanego bałuckiego podwórka. 
Ul. Racjonalizatorów po zmianie w „podwórzec" ma szansę stać się 
wysokiej jakości przestrzenią publiczną atrakcyjną dla mieszkańców - 
przestrzenią godzącą funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe oraz 
komunikacyjne, a także zwiększającą bezpieczeństwo pieszych 
i cyklistów. W ramach inwestycji pojawią się ławki, stojaki rowerowe 
oraz zostanie przywrócona zieleń wysoka i niska z elementami 
podświetlającymi drzewa. 

900 000,00 zł  

L0136 

Budowa windy i remont parkingu w ŁCDNiKP dla osób 
z niepełnosprawnościami. 
Działka S2, 247/1. 
Dostosowanie budynku ŁCDNiKP poprzez budowę windy 
wewnętrznej oraz wyrównania i remontu parkingu oraz terenu 
okalającego budynek, celem ułatwienia dotarcia do obu wejść osobom 
z trudnościami w poruszaniu się i osobom z niepełnosprawnościami, 
w tym uczestników Akademii Seniora, Akademii Młodych Twórców 
iinnych procesów edukacyjnych. 

680 950,00 zł  

L0138 

RADOŚĆ DZIECKA - organizacja dwóch festynów i ozdobienie 
muralami terenu wokół SP 152 oraz postawienie wiaty 
rowerowej z 20 stojakami rowerowymi. 
P20-25. 
Poprawa estetyki i promowania zdrowego stylu życia otoczenia 
poprzez przyozdobienie otaczających szkołę murów muralami, 
postawienia wiaty rowerowej z 20 stojakami oraz zorganizowaniu dla 
obecnych i przyszłych uczniów szkoły, ich rodziców, rodzeństwa 
i przyjaciół dwóch festynów rodzinnych, propagujących zdrowy styl 
życia i mających na celu integrację społeczności szkolnej 
i kształtowanie nawyków czynnego spędzania czasu z rodzinną. 

53 000,00 zł  

L0140 

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Działka B-28, 204/18, DPS ul. Sierakowskiego 65. 
Samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych, głęboko 
upośledzonych mieszkańców DPS głównie na konsultacje medyczne, 
stomatologiczne, do poradni rehabilitacyjnej, do szpitali oraz do 
wykorzystania w innych przypadkach życiowych mieszkańców. 

80 000,00 zł  
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L0141 

Wzgórze trzech wież i dziesięciu zjeżdżalni na terenie dawnego 
lunaparku w Parku im. J. Piłsudskiego (II etap Lunapark inaczej). 
Działka 33/6, obręb P-16. 
Budowa wzgórza ze stokiem saneczkowym, trzema wieżami, z siecią 
dziesięciu zjeżdżalni, urządzeniami wspinaczkowymi (liny, siatki, 
ścianki). U podnóża wzniesienia strefa z trampolinami, strefa 
piaszczystą ze skałkami do wspinaczki i urządzeniami zabawowymi, 
mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice, stojaki na rowery). 
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Wykonanie trawników 
i nasadzenia roślinne. Oświetlenie terenu lampami typu LED. 

2 485 000,00 zł  

L0142 

Przyjazny Dom Dziecka - przebudowa budynku gospodarczego na 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. 
Działka B-35, 71/5, ul. Aleksandrowska 123. 
Przekształcenie i przebudowa budynku gospodarczego. Remont 
obejmie izolację pionową ścian fundamentowych, wykonanie opaski 
wokół budynku, roboty elewacyjne, wymianę stolarki zewnętrznej 
i montaż okien, roboty murarskie i rozbiórkowe podłóg, schodów, 
roboty glazurnicze, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, 
wymianę pokrycia dachu z eternitu, wzmocnienie konstrukcji dachu. 

1 110 000,00 zł  

L0144 

Mini park odpoczynku, edukacji przyrodniczej i informacji 
historyczno – turystycznej dla dzieci, rodziców i seniorów. 
Działka S1-450/2. 
Mini Park dla każdego łodzianina, będącego miejscem odpoczynku, 
edukacji przyrodniczej i informacji historyczno-turystycznej 
w centrum miasta, wyposażonego w stację meteorologiczną, ażurowy 
globus, model układu słonecznego, zegar słoneczny, drogowskazy 
turystyczne (2), tablice informacyjne (2), ławki (6), stojaki na rowery 
(4), oświetlenie (2), krzewy: rabaty kwiatowe, trawniki, alejki 
żwirowe wraz z wyremontowaniem wokół niego chodników 
i wypielęgnowaniem zieleni. 

348 150,00 zł  

L0145 

Ogólnomiejski kompleks do ćwiczeń kalistenicznych workout 
Park na Zdrowiu https://www.facebook.com/workoutparklodz/ 
Działka P16-33/6 Park Piłsudskiego, północna część parku w pobliżu 
siłowni plenerowej na wschód od boiska do piłki nożnej. 
Zbudowanie dużej instalacji sportowej, przeznaczonej dla osób 
w każdym wieku. Workout Park umożliwia ćwiczenie siły 
i wytrzymałości całego ciała, przy użyciu własnego ciężaru 
(kalistenika) W jego skład wchodzą drążki, drabinki, obręcze. Projekt 
ogólnomiejski będzie jednym z największych tego typu obiektów w 
Polsce. Umożliwi organizację zawodów Street Workout. 

152 300,00 zł  

L0146 

Sekcje specjalistyczne Straży Miejskiej (Animal Patrol, Eko Straż, 
Sekcja Konna) chronią tereny zielone. 
Tereny zielone miasta Łodzi przeznaczone do rekreacji i wypoczynku 
mieszkańców zarządzane przez Zarząd Zieleni Miejskiej (parki 
miejskie, Las Łagiewnicki, Uroczysko Lublinek, Ruda Pabianicka). 
Tereny zielone przeznaczone do wypoczynku i rekreacji mieszkańców 
Łodzi muszą być należycie chronione przed aktami wandalizmu, przed 
kradzieżami, przed zaśmiecaniem. Muszą być bezpieczne. Konieczne 
jest skierowanie dodatkowych patroli sekcji specjalistycznych Straży 
Miejskiej (Animal Patrol, Eko Patrol, Sekcja Konna) i wyposażenie ich 
w odpowiedni sprzęt. Patrole byłyby kierowane w miejsca zagrożone i 
w okresach, kiedy zagrożenie takie występuje. 

100 000,00 zł  
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L0149 

Bujaj się - czyli zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni 
i zakup huśtawek dla dzieci i dorosłych. 
Południowo - wschodni narożnik ulic Rewolucji i Kilińskiego, działki 
S1-290/14. 
Projekt zakłada zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni 
i stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji dla okolicznych 
mieszkańców i studentów pobliskiej uczelni. Głównym celem projektu 
jest zakup huśtawki dla dorosłych. Huśtawka umożliwi aktywną 
rekreację i skróci czas oczekiwania na autobus - w bezpośrednim 
sąsiedztwie lokalizacji zadania znajduje się przystanek MPK. 

50 000,00 zł  

L0150 

STOP tworzeniu stref „tempo 30" i obniżaniu dozwolonych 
prędkości dla aut! Badanie opinii Łodzian. 
Łódź. 
Czy w Łodzi należy wprowadzać tzw. strefy tempo 30, czyli przymus 
poruszania się autem z prędkością do 30 km/h? - zadajmy to pytanie 
Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii społecznej na próbie 
minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie naprawdę chcą 
przymusu poruszania się autem z tak absurdalnie niską prędkością, 
a wynik tego badania niech będzie wskazówką dla władz Miasta. 

20 000,00 zł  

L0151 

„Edukacja przyrodniczo - leśna". Bezpłatne wycieczki i warsztaty 
ekologiczne na terenie Lasu Łagiewnickiego. 
B-15, działka 75/3. 
Zadanie obejmuje bezpłatne wycieczki przyrodniczo - ekologiczne dla 
dzieci i młodzieży na terenie Lasu Łagiewnickiego, podczas których 
przybliżona zostanie wiedza z zakresu flory i fauny leśnej oraz 
procesów i zjawisk przyrodniczych, w celu wykształcenia właściwych 
postaw ekologicznych wobec świata przyrody. Zaplanowano budowę 
osobnego wejścia do Sali edukacyjnej (schody i winda dla 
niepełnosprawnych dzieci) oraz jej doposażenie, co umożliwi 
prowadzenie zajęć, warsztatów i półkolonii. 

300 000,00 zł  

L0152 

Ratujmy najstarsze drewniane zabytkowe budynki w Łodzi. 
B-16, działka 43. 
Najstarsze, drewniane zabytkowe budynki w Łodzi znajdują się 
w Lesie Łagiewnickim. Są to obiekty sakralne (kaplice) będące we 
władaniu Leśnictwa Miejskiego. Wymagają pilnej poprawy 
zabezpieczenia p-poż tj. montażu aktywnego systemu gaszenia pożaru 
(żeby nie uległy spaleniu jak kościół w Mileszkach). 

890 000,00 zł  

L0155 

Milionowa od nowa - część 2 - ciąg pieszy z miejscami 
postojowymi. 
G3-30/9, chodnik wzdłuż ulicy Milionowej - część północna. 
Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Milionowej wraz z wydzieleniem 
miejsc postojowych wzdłuż ulicy Milionowej na odcinku 500 metrów 
od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Sosnowej. Naprawa zniszczonego 
chodnika od strony północnej oraz zaaranżowanie utwardzonego 
i oznaczonego pasa miejsc postojowych będących m.in. zapleczem 
parkingowym dla Muzeum Włókiennictwa. 

461 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0157 

Milionowa od nowa - część 1 - ścieżka rowerowa wraz z ciągiem 
pieszym. 
W25-169/18, W25-169/15 - na odcinku ulicy Milionowej od Sosnowej 
do Kilińskiego. 
Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Milionowej na 
odcinku 500 metrów od ulicy Sosnowej do ulicy Kilińskiego. Naprawa 
zniszczonego chodnika, który ciągnie się wzdłuż linii drzew i pasa 
zieleni. Element rozbudowy ścieżek rowerowych i powiązania 
ze stacją ŁRP - Biała Fabryka. 

375 000,00 zł  

L0158 

Parking przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i Sosnowej. 
G-4, działki 2/2, 2/3 przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i Sosnowej. 
Utworzenie i oznaczenie parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej 
i Sosnowej dla mieszkańców Łodzi i osób spoza miasta 
przyjeżdżających na eventy organizowane przez Muzeum 
Włókiennictwa i Ogólnokształcącej Szkołę Muzyczną. 

50 000,00 zł  

L0159 

Edukacja obywatelska dla uczniów szkół gimnazjalnych. 
20 szkół gimnazjalnych. 
Nauka partycypacji i aktywności obywatelskiej + inicjatywa lokalna w 
każdej szkole objętej działaniem, zrealizowana przez uczniów. 20 
godzin zajęć w każdej szkole + materiały do realizacji inicjatyw 
lokalnych przez młodzież. 

60 000,00 zł  

L0160 

WenDo - kurs asertywności i samoobrony dla dziewczynek. 
Łódź - szkoły podstawowe, placówki wychowawcze i opiekuńcze. 
Kurs asertywności i samoobrony WenDo uczy stawiania i obrony 
własnych granicy, efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych, 
wzmacnia poczucie pewności siebie, daje poczucie siły. W ramach 
proponowanego działania zostanie przeprowadzonych 20 
dwudniowych szkoleń z grupą dziewczynek w wieku 7-12 lat. Tego 
typu inicjatywy stanowią znakomitą profilaktykę przeciwko przemocy 
i dyskryminacji ze względu na płeć. 

55 000,00 zł  

L0166 

Mapa tras tramwajów i autobusów na przystankach i w pojazdach 
MPK. 
Przystanki oraz pojazdy MPK. 
Umieszczenie na przystankach komunikacji miejskiej oraz wewnątrz 
pojazdów MPK planów miasta Łodzi z zaznaczonymi kolorowymi 
liniami i numerami poszczególnych linii zbiorkomu. Obecne 
oznakowanie widniejące w pojazdach MPK jest nieczytelne dla 
mieszkańców i turystów a mapa miasta z trasami i przystankami 
będzie świetną promocją komunikacji zbiorowej. 

50 000,00 zł  

L0168 

Chodnik dla pieszych Narutowicza - POW. 
Działka: S2-255/37. 
Na odcinku ul. Narutowicza (północna część) od pl. Dąbrowskiego do 
ul. POW mają zostać zamontowane separatory (słupki) 
uniemożliwiające parkowanie na chodniku. Parkujące samochody 
uniemożliwiają swobodne poruszanie się pieszych. 

40 000,00 zł 
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L0169 

Wolny chodnik pod paragrafem. 
Działki: S3-114, S4-1/69. 
W ramach zadania na odcinku ul. Pomorskiej (południowej części) od 
ul. Kopcińskiego do ul. Matejki mają zostać zamontowane separatory 
(słupki) uniemożliwiające parkowanie na chodniku. Parkujące 
samochody uniemożliwiają swobodne poruszanie się pieszych i 
dodatkowo stwarzają zagrożenie kolizji dla rowerzystów, 
samochodów i tramwaju jadących ul. Pomorską ze względu na 
znaczne zawężenie pasa. 

56 000,00 zł 

L0171 

Remont ul. Deotymy od ul. Broniewskiego do ul. Dąbrowskiego. 
Obręb G-1 7, działki: 53/6, 53/9, 47/19, 36/37, 26/5, 26/1 i 26/3. 
Od ul. Broniewskiego do ul. Wyższej po stronie zachodniej, 
poszerzenie chodnika o miejsca parkingowe i ustawienie znaku 
zakazu zatrzymywania się i postoju. Od ul. Wyższej po stronie 
zachodniej do wjazdu do szkoły, wykonanie miejsc parkingowych 
z kostki ażurowej, a za chodnikiem rekultywacja trawnika, budowa 
nowego chodnika przed posesją Deotymy. Na skrzyżowaniu ulic 
Deotymy i Rydla pomalowanie pasów na przejściach dla pieszych i ich 
oznaczenie, na ul. Rydla po stronie wschodniej ul. Deotymy przed 
skrzyżowaniem, założenie progu wyspowego wraz z oznaczeniem, 
wykonanie miejsc parkingowych z kostki ażurowej, dwa stojaki na 
rowery przed szkołą. Budowa chodnika wzdłuż ulicy wjazdowej na 
osiedle po stronie bloku ul. Dąbrowskiego 71/73. 

2 376 700,00 zł  

L0172 

Wolny chodnik pod Prexerem. 
Działki: S1-128/8. 
W ramach zadania na odcinku ul. Pomorskiej (południowej i północnej 
części) od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga mają zostać zamontowane 
separatory (słupki) uniemożliwiające parkowanie na chodniku. 
Parkujące samochody uniemożliwiają swobodne poruszanie się 
pieszych i dodatkowo stwarzają zagrożenie kolizji dla rowerzystów, 
samochodów i tramwaju jadących ul. Pomorską ze względu na 
znaczne zawężenie pasa. 

160 000,00 zł 

L0174 

Remont ulicy Wróblewskiego na odcinku od al. Politechniki do 
Proletariackiej. 
Działki: G1-1/27; G2-124/64; P29-65/31. 
Remont nawierzchni jezdni wraz z przyległymi chodnikami. 

2 485 000,00 zł  

L0176 

Sztuka życia - edukacja poprzez kulturę. 
Placówki oświatowe, teatry, instytucje kultury. 
Wystawienie serii spektakli i wypropagowanie uczęszczania na 
widowiska kulturalne. 8 artystów, scenografia, reżyser, mini spektakle 
w szkołach. 

195 200,00 zł  

L0177 

BOISKO PIŁKARSKIE "NAD NEREM" - Renowacja \ modernizacja 
boiska piłkarskiego w Parku Osiedlowym nad Nerem. 
Działka 768 w obrębie G-53. 
Realizacja zadania pozwoli na „ożywienie" całego kompleksu w parku. 
Celem jest renowacja nawierzchni oraz zakup niezbędnego sprzętu 
(bramki, siatki, piłkochwyty). Podciągnięcie prądu i założenie 
oświetlenia, tak by służyło przez maksymalną część roku. 

502 700,00 zł  
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L0178 

Aktywni cały rok - hala pneumatyczna nad boiskiem przy 
Gimnazjum nr 19. 
ul. Wapienna 17, działki 219/13 ,219/14, 219/12, 219/11, 219/10, 
219/6, 219/3.  
Hala pneumatyczna (powłoka ciśnieniowa) zostałaby rozciągnięta nad 
istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 60 x 30 m. 
Na halę będą się składały: system powłok, system grzewczo-
nadmuchowy, drzwi, oświetlenie, ruchome kosze do gry 
w koszykówkę. Wyremontowane zostałoby również zaplecze 
sportowe (zamykane szafki). 

744 800,00 zł  

L0179 

Remont dróg wewnętrznych i chodników w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 1. 
Działka G5-286/4. 
Drogi wewnętrzne w ośrodku i chodniki są w bardzo złym stanie. 
Uczniami naszej placówki jest młodzież niepełnosprawna ruchowo, 
która ma kłopot z przemieszczaniem się. Wymiany wymagają płyty 
chodnikowe, krawężniki i nawierzchnia w drogach komunikacyjnych. 
Łączna długość chodników 2400 m, dróg wewnętrznych 790 m. 

804 000,00 zł  

L0180 

Kwiaty, kwiaty! Wszędzie kwiaty – dywany kwiatowe na 
trawnikach wzdłuż ulicy Wólczańskiej. 
Miejskie trawniki przy ul. Wólczańskiej, przykładowe numery: 3, 5, 6, 
17, 14, 19, 49, 55,0 59, róg Andrzeja, róg Zamenhofa, róg Żwirki, róg 
Radwańskiej, 212 i inne przy Wólczańskiej. 
Ławki 10 szt, rośliny kwitnące sezonowo ok. 300 m2, niskie barierki 
ok. 100 mb, trawniki ok. 2 tys. m2, niskie krzewy kwitnące 300 szt. 

99 000,00 zł  

L0181 

Wiata rowerowa przy pętli tramwajowej u zbiegu ulic 
Informatyczna, Ofiar Terroryzmu 11 września. 
W35-176/4, 177/1, W37-84/1. 
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż 1 wiaty 
rowerowej ze stojakami. 

34 000,00 zł  

L0183 

Kompleks sportowo - rekreacyjny przystosowany do zajęć 
z uczniami niepełnosprawnymi. 
W15-47/5, ul. Nowogrodzka 6/14. 
Całość składać się będzie z: boiska do piłki ręcznej i siatkówki, do 
koszykówki, do piłki nożnej, bieżni ze skocznią w dal, urządzeń 
rekreacyjnych (siłownia, stół do tenisa stołowego). Wyrównanie i 
utwardzenie terenu, odwodnienie i drenaż, wykonanie nawierzchni 
(poliuretanowej, tartanowej i z kostki), zamontowanie urządzeń 
sportowych, ławek, koszy na śmieci, oznaczeń, wykonanie ogrodzenia, 
chodników, oświetlenia i instalacja monitoringu. 

1 900 000,00 zł  

L0185 

Renowacja wiaty typu warszawskiego z lat 70 i zachowanie jej do 
celów muzealnych. 
Przystanek autobusowy Lodowa - Dąbrowskiego w kierunku 
północnym (nr 0469). 
Renowacja wiaty typu warszawskiego z przystanku Lodowa - 
Dąbrowskiego (w kierunku północnym) i zabezpieczenie jej na 
potrzebny przyszłego muzeum transportu. Ustawienie w jej miejscu 
współczesnej wiaty. 

27 000,00 zł  
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L0186 

Park Julianowski im. A. Mickiewicza. 
Park Julianowski. 
W ramach zadania zostaną wyremontowane dwie bardzo zniszczone 
alejki znajdujących się w Parku im. Adama Mickiewicza w rejonie 
dwóch placów zabaw (przy ul. Jaworowej oraz ul. Krzewowej), 
co poprawi warunki wypoczynku oraz walory estetyczne Parku im. 
Adama Mickiewicza. Budowa oświetlenia wzdłuż alejki asfaltowej 
w północnej części parku (od narożnika ul. Leszczynowej i Jaworowej 
do głównej alei parkowej) oraz w rejonie altany pozwoli zwiększyć 
bezpieczeństwo użytkowników parku. Koszty zadania obejmują 
dodatkowo sporządzenie stosownych dokumentacji technicznych oraz 
nadzory inwestorskie. 

710 000,00 zł  

L0187 

Nowocześniej w szkole - pracownia komputerowa w XXIV LO. 
Ul. Marysińska 61/67. 
Wyposażenie pracowni komputerowej i czytelni multimedialnej w 20 
zestawów komputerowych oraz tablicę interaktywną z projektorem 
multimedialnym. 

67 500,00 zł  

L0190 

Aranżacja terenu Pływalni "Promienistych" przy ul. Głowackiego 
10/12. 
Ul. Głowackiego 10/12. 
Zakup urządzeń małej architektury m.in. zakup ławek, koszy na śmieci 
oraz aranżacja terenów zielonych pływalni. 

50 000,00 zł  

L0191 

Modernizacja miejsca wyznaczonego do kąpieli. 
Arturówek, ul. Skrzydlata 75. 
Poprawa bezpieczeństwa wypoczywających i korzystających z kąpieli 
wodnej na akwenie w Arturówku, zakup małej architektury 
i aranżacja terenów , ławki, kosze, nasadzenia itp. 

100 000,00 zł  

L0192 

Montaż kabin wc wraz z serwisowaniem. 
Stawy Stefańskiego. 
Montaż kabin wc wraz z ich regularnym serwisowaniem. Toalety będą 
udostępniane bezpłatnie korzystającym z obiektu. 

40 000,00 zł  

L0193 

Modernizacja nawierzchni chodnikowej. 
Ciąg chodników od ul. Ogrodowej do ul. Kasprzaka po stronie 
cmentarza, działki: 6 /l6, 6/6, 1/20. 
Zdjęcie istniejącej nawierzchni na całym odcinku, wyrównaniu 
zagęszczenie podłoża, wymiana obrzeży przy jezdni oraz położenie 
nowej nawierzchni chodnikowej, wraz wytyczenie miejsc 
parkingowych na chodniku przy jezdni liniami w innym kolorze 
kostki. 

800 000,00 zł  

L0194 

Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Gościniec od nr 199 
(skrzyżowanie z ul. Mozaikową) do nr 238 (połączenie 
z wiaduktem nad autostradą A1). 
Ul. Gościniec. 
Ulica gościniec ciągnie się na długości 4 kilometrów od ul. 
Kalinowskiego do granic miasta i stanowi alternatywę dla ulicy 
Kolumny. Na ostatnich 800 metrach nie posiada asfaltu. Zadaniem 
byłoby ułożenie dywanika asfaltowego szerokości ok. 5 metrów 
długości około 800 metrów. 

800 000,00 zł  
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L0195 

PRZYJAZNY PLAC DĄBROWSKIEGO - przebudowa placu 
Dąbrowskiego w kierunku zwiększenia jego użyteczności dla 
mieszkańców. 
Działka nr 179/8 w obrębie S-2. 
Głównym celem projektu jest zmiana estetyki i funkcjonalności Placu 
Dąbrowskiego. Projekt zakłada ożywienie placu kolorową zielenią 
średnią i niską, wyposażenie w elementy małej architektury (ławki, 
miejsca relaksu o ciekawej konstrukcji, stojaki na rowery, itp.), 
przebudowę istniejącej fontanny (odcięcie górnej części konstrukcji, 
i adaptację pozostałości na fontannę „płaską"), zwiększenie 
atrakcyjności dla mieszkańców Łodzi. 

2 480 000,00 zł  

L0196 

STREFA PARKOWANIA DLA MELOMANA - budowa parkingu 
i chodników wokół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej na ul. 
Sosnowej. 
Działka G3-30/4, G3-30/6, część działki G3-30/2, część działki G3-
41/7, część działki G3-41/4, część działki G3-42/4, część działki G3-
42/3, część działki G3-47/5, część działki G3-47/6, część działki G3-
47/7. 
Krótki opis zadania zgodny z kartą zmian wniosku z dnia 08.06.2016 r. 

1 400 000,00 zł  

L0197 

Bezpieczne boisko PG44 - wymiana ogrodzenia. 
Obręb G17 działki: 14/19,14/23,14/24,14/25. 
Wymiana dotychczasowego ogrodzenia szkoły pozwoli na 
wyodrębnienie bezpiecznej strefy rekreacyjno- sportowej w tej części 
osiedla. Tym samym zakończy dotychczasowe inwestycje na terenach 
PG 44. Wspomniany teren jest miejscem nauki i wypoczynku dla 
uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności. Ogrodzenie o długości 
około 335 metrów otoczy kompleks sportowy i tereny zielone 
zapewniając należyte bezpieczeństwo wszystkim jego użytkownikom. 

80 000,00 zł  

L0198 

Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno - artystyczny dla 
dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na 
terenie Polesia. 
Warsztaty realizowane w świetlicach środowiskowych, placówkach 
wsparcia dziennego na terenie Polesia. Część zajęć odbędzie się w 
instytucjach kultury, sztuki i nauki, będących partnerami projektu( np. 
w muzeum, w galerii sztuki, w teatrze, itd.), a także w przestrzeni 
publicznej (np. w parku). 
Program edukacyjno-artystyczny jako aktywizacja i edukacja 
społeczno-wychowawcza poprzez sztukę dla dzieci i młodzieży 
pochodzących ze środowisk marginalizowanych, głównie 
podopiecznych placówek wsparcia dziennego. 800 godzin zajęć 
muzycznych, teatralnych, tanecznych, z zakresu sztuk plastycznych, 
sztuk użytkowych, historii sztuki, architektury, animacji kultury, 
dziennikarstwa, nauki języków obcych, reintegracji społecznej, 
animacji podwórkowych itd., przeprowadzą artyści, pedagodzy, 
animatorzy, streetworkerzy lokalnie zaangażowani w projekty 
artystyczno-społeczne. 

234 000,00 zł  

L0201 

Oprawa zabytkowego Parku Poniatowskiego - wyeksponowanie 
wejść i jego historycznego wizerunku. 
Działki 5/32, 5/24. 
Wyeksponowanie wejść, ustawienie charakterystycznych bram, 
tablic/ szyldów/pylonów z nazwami poszczególnych wejść, mini 
pawilonów, latarni. Stacje rowerowe, miniparkingi, strefy spotkań. 

1 025 000,00 zł  
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L0202 

AED - Życie dla Łodzi - program publicznego dostępu 
defibrylatorów AED. 
Miejsca użyteczności publicznej posiadające całodobowa ochronę 
wraz z oznaczeniami AED i instrukcjami udzielania pierwszej pomocy. 
Rozmieszczenie 40 defibrylatorów AED w miejscach użyteczności 
publicznej posiadających całodobową ochronę wraz z oznaczeniami 
AED i instrukcjami udzielania pierwszej pomocy wraz 
z przeszkoleniem do 10 osób w każdej lokalizacji i kampanią 
marketingową. 

320 000,00 zł  

L0203 

ONKOpunkt dla łodzian - 5 dzielnicowych punktów wsparcia 
psychologicznego dla chorych onkologicznie i ich rodzin. 
Miejskie budynki użyteczności publicznej w każdej z 5 dzielnic, jak 
domy kultury, przychodnie, domy dziennego pobytu. 
Stworzenie i wypromowanie 5 dzielnicowych punktów pomocy 
psychoonkologicznej, gdzie prowadzono by warsztaty wsparcia dla 
chorych i ich rodzin. Zajęcia odbywałyby się przynajmniej 2 razy w 
tygodniu w dwugodzinnym bloku, w miejskich instytucjach jak np. 
dom kultury. Obecnie pomoc tego rodzaju jest niedostępna. Łódź 
cechuje wysoki odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe. 
ONKOpunkty mogłyby pomóc nawet kilkunastu tysiącom łodzian. 

159 000,00 zł  

L0205 

Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie, aranżacja i postawienie 
nowego placu zabaw dla dzieci - PAJĘCZYNY. 
Działka B14-6/1. 
Zagospodarowanie i aranżacja oraz postawienie nowego placu zabaw 
dla dzieci w tym PAJĘCZYNY, małą architekturą - ławkami itp. 

1 100 000,00 zł  

L0206 

Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie miejsca do kąpieli, 
aranżacja terenów zielonych wokół stawu III i zagospodarowanie 
stawu w tym postawienie fontanny. 
Działki B-14-22/1; B-14-21/1 i B-14-21/3. 
Zagospodarowanie miejsca przeznaczonego do kąpieli w tym małą 
architekturą : ławkami 50 szt oraz aranżacja terenu piaskiem 
plażowym i roślinami itd. Postawienie fontanny na stawie 
uruchamianej w sezonie letnim w celu obniżenia temperatury wody i 
jej dotlenienia na okoliczność poprawy jakości wody i zapobiegania 
występowania sinic i glonów Aranżacja terenów zielonych wzdłuż 
stawu w tym mała architekturą, jak wyżej. 

900 000,00 zł  

L0210 

Rower miejski dla Widzewa. 
W19-184/105, W21-629/76, W19-81/16, W19-196/42-Widzew 
Wschód, W27-23/5 - Stary Widzew, W12-225 - Stoki, W47-303/3 - 
Nowosolna, W40-660/3 - Andrzejów, W35-71/62, W35-140/141 - 
Olechów-Janów. 
Budowa 10 stacji rowerowych w dzielnicy Widzew (proponowane 
lokalizacje: Rondo Inwalidów, Rondo Sybiraków, Dworzec Łódź 
Widzew, Park Widzewski, ul. Wujaka, Stoki, Nowosolna, Olechów. 
Janów i Andrzejów. 

1 235 840,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0211 

Pies Parki na Olechowie. 
Działki: 46/20 i 47/20, Obręb W-35.  
Stworzenie „placu zabaw” z torami przeszkód dla psów m.in. slalom 
równoważnia, kładka, tuby, drążki do skoków w każdej dzielnicy. 
Proponowane lokalizacje (skwer pomiędzy Olechowem i Janowem, 
Park na Zdrowiu, Park Julianowski, Park im. Sienkiewicza, Park 
Sielanka). 

160 000,00 zł  

L0213 

Interaktywna aplikacja internetowa dedykowana kolejnym 
edycjom Budżetu Obywatelskiego. 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji 
Społecznej i Zdrowia. 
Aplikacja umożliwiająca składanie wniosków do Budżetu 
Obywatelskiego online, hasztagowanie wniosków, kategoryzowanie 
(możliwość wyszukiwania wniosków po kategoriach/hasztagach), 
oznaczanie wniosków na mapie, możliwość dodawania do wniosków 
zdjęć (np. zrobionych telefonem komórkowym w momencie składania 
wniosku online), możliwość „śledzenia” wniosku od momentu jego 
złożenia do chwili wydania rekomendacji przez Doraźną Komisję do 
Budżetu Obywatelskiego, możliwość prowadzenia „forum” pod 
wnioskiem, możliwość dodawania wniosków do swoich ulubionych, 
głosowanie online z możliwością intuicyjnego wyszukiwania 
wniosków po kategoriach lub kliknięcie na nazwę wniosku na mapie 
lokalizacyjnej, śledzenie stanu głosowania w trakcie jego trwania. 

150 000,00 zł  

L0214 

Budowa wiaty rowerowej dla uczniów XXI LO. 
Ul. Kopernika 2, działka 143/9, obręb 20. 
Wiata rowerowa na 20 rowerów, o konstrukcji stalowej z dachem 
przezroczystym wykonanym z tworzywa poliwęglanowego. Wymiana 
podłoża pod wiatę na kostkę brukową. 

34 000,00 zł  

L0218 

Piknik dla seniorów. 
Jeden z parków miejskich w zależności od pozwolenia na 
zorganizowanie dużej imprezy. 
Organizacja jednodniowego pikniku - święta łódzkich seniorów. 
Odbędą się występy zespołów, kiermasz rękodzieła, pokaz twórczości 
seniorów, porady lekarzy, prawników, warsztaty Nordic Walking, 
zajęcia animacyjne i integracyjne, konkursy. Piknik zakończy koncert 
gwiazdy i dyskoteka "pod chmurką". 

80 000,00 zł  

L0219 

Strefa Wolontariatu Miejskiego. 
Obszary rewitalizowane Łodzi (dawna Strefa Wielkomiejska). 
Poprawa jakości działań społecznych w mieście Łodzi, 
z uwzględnieniem obszarów zdegradowanych. Dzięki przygotowaniu 
wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w zakresie współpracy, 
poznaniu swych wzajemnych potencjałów wzrośnie poziom 
zaangażowania i standardu podejmowanych działań. Założona 
perspektywa zwiększenia wolontariackich przedsięwzięć wpłynie na 
lepszą komunikację i otwartość mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej 
Łodzi. Wolontariat będzie zachęcać mieszkańców i promować go jako 
sposób na proaktywne życie, dostępne dla każdego, niezależnie od 
statusu społecznego i zasobności portfela. 

46 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0220 

Śpiewnik „Piosenki o Łodzi" i płyta pt. „Okno do mojego miasta" - 
z piosenkami o Łodzi. 
Łódź. 
Wydanie śpiewnika i płyty z nowymi, autorskimi piosenkami o Łodzi, 
będącymi pokłosiem Przeglądów Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła". 
Autorami są łódzcy poeci, nauczyciele, rodzice, muzycy i amatorzy, 
dzieci i młodzież. Wykonawcami są laureaci w/w konkursów. 
Wydawnictwa adresowane są do łodzian, niekonwencjonalnie 
promują miasto, uczą historii, tradycji, zwracają uwagę na 
współczesność, stanowią pomoc dydaktyczną w edukacji regionalnej 
i muzycznej. 

35 000,00 zł  

L0221 

ŁĄCZYMY POKOLENIA - place zabaw i siłownie plenerowe 
w Parku Baden-Powella. 
W15-5/10. 
Projekt ma połączyć trzy pokolenia Łodzian zamieszkujących Osiedla 
Śródmieście Wschód, Stoki oraz Stary Widzew. W związku z tym, że 
ilość sprzętu rekreacyjnego w Parku Baden-Powella jest zbyt mała, 
planowany w projekcie jest zakup i montaż placu zabaw dla 
najmłodszych dzieci, dużego placu zabaw dla dzieci starszych oraz 
siłowni zewnętrznych dla młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. 

420 586,00 zł  

L0224 

Remont ulicy Przędzalnianej od ul. Przybyszewskiego do ul. 
Rydza Śmigłego. 
Obręb W-29 działka 123/7. 
Remont nawierzchni jezdni, chodników i uzupełnienie szpaleru drzew 
fragmentu ul. Przędzalnianej, poprzez: budowę wyniesionych przejść 
dla pieszych, wprowadzenie udogodnień dla niepełnosprawnych, 
wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu na jezdni. Realizacja 
poprawi bezpieczeństwo pieszych, szczególnie w okolicach sklepów, 
napotykają utrudnienia - parkujące samochody ograniczające 
widoczność, zniszczone, często bardzo wysokie krawężniki. Brak 
ułatwień stanowi barierę dla osób niepełnosprawnych. 

2 471 193,00 zł  

L0225 

Na boisko wpadaj śmiało to jest teren jakich mało, Feniks talenty 
poznaje w świat oddaje. 
G13-217, ul. Karpacka 61. 
Boisko pełnowymiarowe z trawy syntetycznej (105x68), oświetlenie, 
budynek szatniowo-sanitarny 200 m2, chodniki, ogrodzenie, 
instalacje, zieleńce. 

2 404 796,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0226 

Ekologiczna Łódź Akademicka - budowa samowystarczalnych 
energetycznie wiat rowerowych z monitoringiem oraz 
oświetleniem LED. 
Centrum miasta. Lokalizacje przy Urzędzie Miasta Łodzi 
(ul. Piotrkowska 104). Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim 
(ul. Piotrkowska 104a), Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8) oraz wszystkich wyższych uczelniach 
publicznych i ośrodkach użyteczności publicznej o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym (np. Ogród Zoologiczny. Ogród Botaniczny, 
kompleks EC1, Fala). 
Łódź jako miasto przyjazne środowisku, propagujące zdrowy tryb 
życia, wychodzi naprzeciw rowerzystom. Integracja oraz zwiększenie 
komfortu komunikacji rowerowej na poziomie publicznych uczelni, 
łódzkich urzędów i miejsc rekreacji. Wiaty rowerowe, oprócz walorów 
estetycznych, są także funkcjonalne - dzięki niezależnemu zasilaniu 
mogą być montowane w dogodnej lokalizacji, tworząc bezpieczne 
miejsce parkingowe, chroniące rowery przed niekorzystnymi 
czynnikami atmosferycznymi. 

1 500 000,00 zł  

L0229 

Nagroda dla Kulturalnych Właścicieli psów - grywalizacja 
osiedlowa motywująca do sprzątania po psach. 
Wybrane lokalizacje na osiedlach, w parkach i wzdłuż ulic tam gdzie 
już są kosze na psie odchody oraz działki ewidencyjne. Bałuty Doły B-
53 - 4, B-48 179/11, B-47 350/42, B-47 360/3, Julianów Marysin Rogi 
B-26 4/3, B-26 5/44, B-21 3/166, Radogoszcz B-5 362/2, B-5 392/8, 
B-5 406/2, B-27 24/40, B-26 1/5, B-5 216/9, B-9 10/73, Górniak G-3 
33/26, G-3 33/16, G-3 195/3, G-3 240, Karolew Retkinia Wschód P-27 
144/27, P-27 176/4, P-36 37/46, P-27 69/16, P-27 64/3, P-25 
198/16, P-26 123/35, Stare Polesie P-28 5/32, P-20 214/3, P-9 1/20, 
P-29 99/5, Zdrowie Mania P-25 24/33, P-16 44/12, P-16 47/1, P-16 
1/1, P-6 265, Katedralna S-6 477, S-6 63/12, S-6 89/17, S-6 189/17, S-
6 273/14, S-6 355/18, S-6 274/1, S-8 139/42, 8-828/59, 8-985/5, 
Stary Widzew W-25 82/3, W-25 172/2, W-26 133/1, W-27 23/5, W-
15 3/4, W -15 5/8, W-24, 89/15, W-25 46/4. 
Idea Grywalizacji, konkurs na łódzkich uczelniach techn. na projekt 
automatu - kosza na psie kupy weryfikującego wrzucaną zawartość 
„bio", komunikującego „Dziękujemy!" i wydającego drobny przysmak 
dla psa - sponsorowany przez np. producenta karmy. Wykonanie 
i montaż automatów. Akcja społeczna i reklamowa nt. tej gry 
ponadosiedlowej. Nagrodzenie osiedla najbardziej zaangażowanego w 
sprzątanie po psach np. tytułem „Czysto i kulturalnie". 

665 000,00 zł  

L0230 

Bezpieczny klient. 
Działka S6-312/28, ul. Kilińskiego 102/102a. 
Poprawa bezpieczeństwa klientów pomocy społecznej, a tym samym 
pracowników stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania 
MOPS. Montaż videodomofonów w „bocznej części" budynku 
przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w Ośrodku, 
z uwagi na brak możliwości dostępu osób niepożądanych. W ramach 
zadania przewiduje się zakup 4 zestawów videodomofonów 
z szyfratorami i monitorami LCD w każdym zestawie oraz ich montaż. 

20 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0231 

Łódź dostępna dla niewidomych - turystyczny przewodnik po 
Łodzi dla osób z dysfunkcją wzroku. 
Łódź. 
Edukacja turystyczna i historyczna osób z dysfunkcją wzroku, poprzez 
wydanie przewodnika po Łodzi dostępnego zarówno dla osób 
widzących jak i niewidomych. Wydana w 100 egzemplarzach w druku 
transparentnym (czarnodruk na brajlu), przeplatana obrazami 
przedstawionymi w grafice wypukłej, tak aby osoba niewidoma za 
pomocą dotyku mogła zobaczyć przedstawione w przewodniku 
propozycje. 

28 300,00 zł  

L0233 

Na ratunek pacjentom z niewydolnością oddechową- zakup 
sprzętu medycznego dla potrzeb Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. 
Obręb B8 działki: 329/5, 336/6, ul. Nastrojowa 10. 
Pacjenci z niewydolnością oddechową mogą przebywać w swoim 
naturalnym środowisku - domu wówczas, gdy mają zapewniony 
oprócz właściwej opieki odpowiedni sprzęt medyczny. Projekt Zakup 
10 respiratorów, pulsoksymetrów, koncentratorów tlenu, ssaków oraz 
urządzenia do wizualizacji żył powierzchniowych. 

303 000,00 zł  

L0235 

Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz 
uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych dla 
potrzeb Pierwszego Stacjonarnego Hospicjum. 
B-27, działka 52/2, ul. Pojezierska 45/51. 
Zadanie będzie realizowane w zakresie: budowy drogi wewnętrznej 
z placami manewrowymi i infrastrukturą towarzyszącą, budowy 
i przebudowa podejść do budynku, budowy i przebudowy miejsc 
parkingowych wraz z bramami wjazdowymi i ogrodzeniem posesji, 
zagospodarowania i uporządkowania terenów zielonych. 

1 309 800,00 zł  

L0239 

Zakup specjalistycznej łodzi hybrydowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego. 
Siedziba OSP ORW, ul. Pojezierska 92.  
OSP realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz 
poszukiwania zaginionych, w zbiornikach wodnych na terenie Łodzi 
i województwa. Prowadzona działalność wymaga, aby na 
wyposażeniu znajdował się między innymi sprawny specjalistyczny 
ponton, umożliwiający prowadzenie akcji w najróżniejszych 
warunkach. Stan posiadanego pontonu, pomimo wielokrotnych prób 
naprawy, nie pozwala na zabezpieczenie gotowości operacyjnej grupy 
ratowniczej na wystarczającym poziomie bezpieczeństwa. 

39 900,00 zł  

L0241 

Dla mnie Widzew to cały świat - budowa pomnika twórcy 
Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego. 
Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka 
Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138. 
Budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika 
Sobolewskiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zagospodarowania terenu i towarzyszącymi 
elementami małej architektury (ławki, oświetlenie, drzewka) zgodnie 
z opracowaną dokumentacją projektową. 

375 000,00 zł  
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L0242 

Sztuk Strefa - Otwarte Warsztaty Twórcze z elementami art-
terapii w Pracowniach Artystycznych Lokali Kreatywnych. 
Ul. Sienkiewicza 61a. 
Warsztaty z ceramiki artystycznej, fotografii i filmu, rysunku 
i malarstwa, muzyki, hand madę i innych. 

625 000,00 zł  

L0244 

Zadbać o Park 3 Maja. 
W15-3/4, W15-3/1. 
Wniosek obejmuje wyłącznie utwardzenie alejek parkowych kostką 
betonową i nawierzchnią glinkowo-żwirkową. 

1 451 900,00 zł  

L0245 

Mistrzostwa Łodzi w dronach. 
Atlas Arena. 
Zorganizowanie pierwszych w historii Łodzi mistrzostw latania 
dronami. 

53 000,00 zł  

L0249 

Łódź Bass Fest. 
Park Zdrowie. 
Jedyny, niepowtarzalny festiwal muzyki basowej, która jest wpisana w 
historię Miasta. Od kilkunastu lat Lódź jest uważana jako stolica 
muzyki elektronicznej w Polsce. Ze względu na usunięcie z kalendarza 
imprez w Polsce, łódzkiej Parady Wolności straciła to miano. Ale nadal 
w Łodzi jest najwięcej imprez związanych z tym nurtem. 

190 000,00 zł  

L0254 

Strefa Kultury Kina Charlie: Rewitalizacja budynku wraz 
z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205 oraz 
zaadaptowanie go dla potrzeb seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych - I etap. 
S8-21/17. 
Modernizacja budynku Kina Charlie. W zabytkowym, 
wyeksploatowanym budynku, chcemy stworzyć nowoczesne miejsce, 
azyl dla koneserów sztuk i twórców niezależnych, inkubator kultury 
i miejsce kreatywne, w którym działanie łączy się z edukacja, a 
twórcze myślenie z odkrywaniem nowych horyzontów. Cała 
nieruchomość jest ściśle związana z poprzemysłowym i zabytkowym 
charakterem Łodzi. 

960 000,00 zł  

L0258 

Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym. 
P-25 działki nr 24/33 i 24/32. 
Powstanie labirynt z krzewów liściastych - grab pospolity (ok. 7 000 
szt) założony na pow. ok. 2 500 m2, z nawadnianiem. Wykonanie 
projektu techn. całego założenia wraz z projektem systemu 
nawadniania. Zakup i posadzenie w dwóch rzędach krzewów grabu 
pospolitego (Carpinus betulus) - roślin z uprawy w pojemnikach 
o wys. 70-90 cm, wymianę podłoża pod nasadzenia, zakup i montaż 
siatki ogrodzeniowej, założenie systemu nawadniającego i konieczną 
obsługę geodezyjną. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej - 
doprowadzenie wody do planowanego systemu nawadniania terenu 
pod nasadzenia żywopłotu w formie labiryntu.  

245 000,00 zł  
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L0259 

Woonerf 6 Sierpnia od-nowa, czyli naprawa pierwszego 
łódzkiego podwórca. 
Woonerf, ul. 6 Sierpnia. 
Projekt i nasadzenie dużych krzewów ozdobnych na parkingu 
w formie klombu lub skalniaka, wymiana kamiennych płyty na nowe - 
te w których stały niegdyś kamienne słupki. Pomiędzy 2 i 3 drzewem 
od strony zegara należy zamontować 4 ławki ozdobne pasujące do 
stojących obecnie. Pomiędzy starymi ławkami i nowymi należy 
zamontować ozdobne słupki z kamienia w kształcie piramid lub 
metalowe - żeby kierowcy nie mogli parkować pomiędzy ławkami. 
Dokupić ławkę, która została zniszczona przez samochód. 

30 000,00 zł  

L0262 

Rewitalizacja Rudy, metamorfoza Stawów Stefańskiego. 
G51-1/38, G51-4/51, G51-4/14, G51-4/15, G51-4/16, G51-4/17, G51-
4/47. 
Odnowa plaży piaszczystej, scena/podest w okolicach górki wraz 
z zapewnieniem ławeczek i koszy na śmieci w okolicach sceny, 
ustawienie toalet dla użytkowników obiektu, zadaszone wiaty na 
rowery, oświetlenie przy pomocy latarni solarnych. 

510 000,00 zł  

L0264 

Łódzka przystań motocyklowa. 
P24-367/16, P24-367/15. 
Miejsce spotkań integrujące posiadaczy motocykli. Umożliwi 
spotkania, ławki - 4 szt, stolik - 1 szt). Drobne naprawy motocykli 
(najazd, zbiornik na olej silnikowy) oraz sprawdzenie stanu 
technicznego (kompresor). Teren ok.. 40 m, ogrodzony, utwardzony 
z małą wiatą. 

29 800,00 zł  

L0267 

Płatne staże wakacyjne dla studentów w Urzędzie Miasta Łodzi. 
Urząd Miasta Łodzi. 
Włączenie się Urzędu Miasta Łodzi w istniejący już program staży 
wakacyjnych i zaoferowanie 50 płatnych 3 - miesięcznych staży 
wakacyjnych dla studentów łódzkich uczelni wyższych oraz 
studentów pozałódzkich uczelni, którzy mieszkają w Łodzi. Staże 
powinny odbywać się w możliwie wielu komórkach UMŁ, tak aby były 
skierowane do możliwie szerokiej grupy studentów. 

150 000,00 zł  

L0270 

Budowa prawoskrętu na ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy 
(jadąc od Manufaktury). 
Odcinek Drewnowskiej 50m po obu stronach jezdni na odcinku 
Włókniarzy-Kasprzaka. 
Poszerzenie jezdni po 1,5 m na każdej ze stron, wyznaczenie i budowa 
prawoskrętu szer. 3 m, przebudowa chodnika, przesunięcie 
sygnalizacji świetlnej i oznakowania. 

300 859,24 zł  

L0272 

Śpioszki z łódzką grafiką dla nowonarodzonych łodzian. 
Łódź. 
Zakup przez miasto 12 tys. śpioszków do wydawania w Urzędach 
Stanu Cywilnego w momencie rejestrowania noworodków. Śpioszki 
powinny być neutralne kolorystycznie z nadrukiem pokazującym, że 
Łódź jest dumna ze swoich nowych mieszkańców. Liczba śpioszków 
wynika z liczby urodzeń w ostatnich latach. 

438 960,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0274 

Rewolucja 1905 r. - wprowadźmy nowe lokalne święto! 
Łódź. 
Ustanowienie święta upamiętniającego wydarzenia Rewolucji 1905 
roku - wielotysięcznego zrywu o wyzwolenie społeczne i narodowe. 
Święto będzie odwoływało się do łódzkiej tradycji II Rzeczpospolitej, 
kiedy to pamięć o Rewolucji 1905 roku była rokrocznie pielęgnowana 
manifestami i składaniem kwiatów na grobach robotników. 

30 000,00 zł  

L0275 

Bookcrossing - miejski regał na książki na Dworcu 
Tramwajowym Centrum. 
Przystanek Piotrkowska Centrum (Mickiewicza / Kościuszki). 
Postawienie mebla miejskiego dostosowanego estetycznie 
do otoczenia z zamykanymi szklanymi drzwiami i półkami na książki. 
Ma on służyć mieszkańcom do wymieniania się przeczytanymi 
książkami. 

10 000,00 zł  

L0276 

Oznaczenie dostępności przystanków komunikacji miejskiej. 
Łódź. 
Umieszczenie na tablicach bocznych komunikacji miejskiej 
piktogramu informującego o tym do których przystanków jest 
utrudniony dostęp dla pasażerów z dysfunkcjami ruchu, osób 
starszych, rodziców z dziećmi w wózkach, podróżnych z bagażem itp. 

8 800,00 zł  

L0277 

Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego. 
Działki nr: S2-179/8; S2-180/3; S2-177/7; S2-179/9. 
Zwiększenia łódzkiej tożsamości oraz promowanie łódzkiego hejnału. 
Wykorzystanie istniejącego układu nagłośnieniowego 
zlokalizowanego przy płycie Placu Dąbrowskiego i odgrywanie 
łódzkiego hejnału o godzinie 12.00 oraz jego skróconej wersji (ok. 30 
s) w każdej innej pełnej godzinie. Prząśniczka powinna być 
odgrywana między godziną 8.00 a 20.00. 

7 000,00 zł  

L0278 

Górniak dla ludzi: przyszłość zależy od dzieci. 
Osiedle Górniak. 
Projekt zakłada zatrudnienie stretworkerów, którzy pomogą 
w zmniejszeniu przestępczości wśród dzieci. Ponadto Zorganizowane 
zostanie wsparcie pedagogiczno-terapeutycznych o animacyjne. 
Wszystkie działania sprawia, że dzieci z Górniaka będą miały okazję 
do poznania swoich pasji oraz talentów, które w przyszłości będą 
mogły służyć lokalnej społeczności. Okres realizacji zadania – 10 
miesięcy tj. marzec-grudzień 2017 r. oraz określona została grupa 
dzieci, która zostanie objęta wsparciem – 20 dzieci. Wymiar czasu 
pracy streetworkerów ¾ etatu, przy jednoczesnym dookreśleniu 
kosztów szacunkowych wynagrodzenia jako kosztów brutto 
(uwzględniających koszty pracownika i pracodawcy). 

122 000,00 zł  

L0279 

Remont istniejącej nawierzchni na ciągu pieszo-jezdnym na 
Cmentarzu Komunalnym „Doły" - część A, al. Palki 9. 
B-53/4. 
Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy kwaterze XV na CK 
Doły polegać będzie na wymianie podbudowy oraz ułożeniu obrzeży 
i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zakres robót: dł. ca 90,00 m, 
szer. ca 2,50 m. 

49 500,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 
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L0281 

Zbudujmy (trwały) pomnik Kościuszki! 
SP 48, SP 54, SP 55, SP 56, SP 71, SP 101, SP 120, SP 122, SP 142, SP 
153, SP 166. 
Aktywne, rozwijające harcerskie zajęcia pozalekcyjne. W dwusetną 
rocznicę śmierci Kościuszki postawmy mu nowy pomnik -
wychowajmy nowoczesnych patriotów! 

44 500,00 zł  

L0282 

Orientacja terenowa – stałe punkty kontrolne w Lesie 
Łagiewnickim. 
Północna część Lasu Łagiewnickiego, działki nr 66/2, 66/3, 66/4 
w obr. B-15 i 1/10, 1/11, 40/1, 40/3 w obr. B-16, własność: Miasto 
Łódź, osiedle: Łagiewniki. 
Zadanie ma na celu stworzenie możliwości uprawiania orientacji 
terenowej w Lesie Łagiewnickim. Polega na utworzeniu 20 stałych 
punktów kontrolnych w północnej części Lasu, wykonanie 
dedykowanej strony internetowej, przygotowanie odpowiednich map 
itp. Każdy zainteresowany będzie mógł pobrać mapę i korzystać z 
projektu aktywnie spędzając czas na świeżym powietrzu, poznając 
orientację sportową poprzez spacery, bieganie, jazdę na rowerze, 
nartach itp. 

17 000,00 zł  

L0283 

Boiska sportowe = pokolenia zdrowe - przebudowa 
i modernizacja boisk sportowych przy SP 91, ul. Kasprzaka 45. 
Obręb P-07, działki: 262/1, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 
262/10 i 262/11. 
Stworzenie kompleksu 2 boisk sportowych. Jedno do gry w piłkę 
nożną, przy zmienionej nawierzchni z asfaltowej na bezpieczniejszą - 
poliuretanową. Drugie z założeniem zmiany nawierzchni na boiska do 
koszykówki oraz siatkówki. Oświetlenie, ogrodzenie, ławki 
i piłkochwyty. 

1 118 000,00 zł  

L0284 

STOP budowie ścieżek rowerowych, które ograniczają szerokość 
jezdni! 
Łódź. 
Czy należy budować w Łodzi nowe ścieżki rowerowe i kontrapasy 
rowerowe ograniczając szerokość ulic i zmniejszając ilości pasów 
przeznaczonych dla ruchu aut i autobusów komunikacji miejskiej?" - 
zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii 
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie 
nie mają dość utrudniania ruchu samochodom, a wynik tego badania 
niech będzie wskazówką dla władz miasta! 

20 000,00 zł 

L0285 

CHCEMY możliwości negatywnego głosowania na projekty 
Budżetu Obywatelskiego! 
Łódź. 
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. 

20 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 
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L0286 

Remont kładki na al. Politechniki. 
P29-65/28. 
Remont kładki dla pieszych, znajdującej się nad al. Politechniki, na 
wysokości numeru 3. Wzmocnienie konstrukcji, montaż nowych 
schodów, naprawę niezbędnych elementów, wymianę nawierzchni, 
malowanie konstrukcji oraz montaż wind dla niepełnosprawnych. 

800 000,00 zł  

L0291 

Deptak "Botanik" - łącznik pieszo-rowerowy ul. Hufcowej 
i ul. Retkińskiej. 
P25-105/5, P25-105/6, P25-24/7. 
Ścieżka rowerowa i piesza, utwardzona wraz z ławkami, śmietnikami 
i oświetleniem. 12 aneksów dla ławek ze śmietnikami i oświetleniem, 
śmietnik dla psów 6 sztuk. 

720 000,00 zł  

L0292 

Wzorcowe przedszkole - utworzenie miasteczka ruchu 
drogowego dla przedszkolaków. 
Działki 96/6, 93/3, 96/1. 
Ułożenie nowych chodników na terenie placówki, wyremontowanie 
tarasu i utworzeniu na nim mini miasteczka ruchu drogowego oraz 
doposażeniu przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne do 
przeprowadzenia zajęć z ruchu drogowego. 

120 000,00 zł  

L0293 

Równe szanse dla mieszkańców ul. Wodospadowej. 
Ul. Wodospadowa na odcinku od położonej już kostki brukowej do 
ul. Telefonicznej. 
Obecnie cześć ul. Wodospadowej (od ul. Pszczyńskiej do ul. Żlebowej) 
posiada nawierzchnię wyłożoną kostką betonową. Pozostały odcinek 
ulicy to droga gruntowa. W ramach zadania pozostała cześć ulicy 
zostanie pokryta nawierzchnią z asfaltu (z korytowaniem 
i podbudową). 

750 000,00 zł  

L0294 

Utworzenie Studia Nagrań w Pałacu Młodzieży. 
P24-307/26. 
Wychodząc naprzeciw ogromnej potrzebie wsparcia utalentowanych 
mieszkańców stworzymy Poleskie Studio Nagrań. Każdy obywatel 
będzie mógł wykorzystać profesjonalną przestrzeń do rejestracji 
swoich osiągnięć wokalnych, instrumentalnych, aktorskich, i podzielić 
się z innymi swoimi dokonaniami. Profesjonalna przestrzeń realizacji 
marzeń i pasji będzie także płaszczyzną profilaktyki uzależnień. 
Usytuowanie studia w Pałacu Młodzieży jest niezwykle korzystne z 
uwagi na infrastrukturę placówki, a także jej dostępność i popularność 
w naszym mieście. 

58 000,00 zł  

L0295 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla każdego dziecka - 
modernizacja pracowni terapeutycznych WWR - Łódź, 
ul. Plantowa 7. 
48/35, 48/37, 48/43. 
Modernizacja 4 pomieszczeń WWR - sali logopedycznej, 
pedagogicznej, rehabilitacyjnej oraz Sali Poznawania Świata - remont 
pomieszczeń (malowanie, podłogi, zakup mebli - 4 szafki na pomoce 
dydaktyczne, 2 stoliki i 8 krzesełek, wymiana oświetlenia), zakup 
pomocy oraz sprzętu terapeutycznego - lustrzany domek, 
interaktywny dywan, kurtyna światłowodów, imitator powiewu, 
magiczny kolorofon, maty do ćwiczeń, wałki, tor do nauki chodu; 
zakup sprzętu multimedialnego. 

90 000,00 zł  
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L0296 

Termomodernizacja budynku SP 40. 
P6-342. 
Docieplenie ścian budynku szkoły, który został wybudowany w latach 
50 z inicjatywy rodziców ówczesnych uczniów. Od tego czasu elewacja 
budynku nie była w żaden sposób poddana renowacji. Wygląd 
zewnętrzny budynku jest odstraszający mieszkańców i uczniów. 
Ocieplenie szkoły pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów 
związanych z jego ogrzewaniem. 

444 150,00 zł  

L0297 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej wraz z 
przebudową chodnika. 
B22-495/16, B22-495/56, B22-495/32, B22-495/33, B22-495/5, 
B22-495/36, B22-495/41, 37, 38, 39, 42, 43, 6, 47, 54, B22-340/24, 
B22-340/50, 13, 29, 4, 32, 34, 52, B22-339/3, B22-339/2. 
Budowa drogi od skrzyżowania ul. Wycieczkowej z Warszawską 
wzdłuż Warszawskiej do skrzyżowania Skrzydlata /Tęczowa wraz 
z przebudową chodnika po południowej stronie Warszawskiej. 

1 200 000,00 zł  

L0300 

Remont/przebudowa ul. Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do 
ul. P.O.W. 
Ul. Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. P.O.W. bez skrzyżowań. 
Celem zadania jest remont/przebudowa ul. Jaracza na odcinku od ul. 
Kilińskiego do ul. P.O.W. bez skrzyżowań. W zakres inwestycji 
wchodzi: remont/wymiana nawierzchni jezdni (kostka klinkierowa), 
dostosowanie odwodnienia; przebudowa chodników; przebudowa 
oświetlenia; usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną; stałą 
organizacja ruchu; zasadzenie drzew 10szt; dokumentacja 
projektowa. 

2 480 000,00 zł  

L0302 

Remont ul. Sasanek na odcinku od Zgierskiej do Świetlanej. 
Ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej. 
Przeprowadzenie remontu nawierzchni oraz chodników, a także 
uporządkowanie przylegających trawników na ul. Sasanek na odcinku 
od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej. 

1 570 000,00 zł  

L0303 

Mikrogranty na kulturę. 
Łódź. 
Umożliwienie mieszkańcom Łodzi aktywnego udziału w kulturze. 
Muzea, teatry, domy kultury czy inne wybrane przez Miasto instytucje 
kultury będą merytorycznie, organizacyjnie i poprzez z redystrybucję 
pieniędzy wspierać aktywnych ludzi chcących działać na rzecz 
kulturalnych potrzeb społeczności lokalnych. Projekt wynika 
z Polityki rozwoju kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. 

270 000,00 zł  

L0304 

Praktyczna wiedza dla młodych. 
Licea Ogólnokształcące (publiczne) na terenie miasta. 
Nauka jak napisać CV, przygotowanie do rozmowy o pracę, jak 
wypełnić PIT, założenie własnej działalności gospodarczej, 
pozyskiwanie środków z UE, start upy i podstawy z prowadzenia 
działalności. 2 godziny lekcji w dwudziestu dziewięciu LO. 

17 400,00 zł  
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L0306 

Asystent - przyjaciel rodziny. 
Łódź. 
Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodziny przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Działania asystentów mają na celu przywrócenie zdolności do 
wypełniania tych funkcji. W 2015 r. opieką asystentów objęto w Łodzi 
441 rodzin. Istnieje potrzeba zatrudnienia dodatkowo 15 asystentów 
rodziny działających na terenie całego Miasta. 

459 840,00 zł  

L0310 

Biegówki są fajne! Organizacja szkolenia z podstaw jazdy na 
nartach biegowych oraz bezpłatnej wypożyczalni nart. 
P16-33/6. 
Organizacja bezpłatnego szkolenia z zakresu podstaw jazdy na 
nartach biegowych w okresie zimowym, organizację bezpłatnej 
wypożyczalni nart biegowych w Parku im. Piłsudskiego, zakup 30 
kompletów nart biegowych (narty, wiązania, kijki, buty) oraz zakup 15 
dodatkowych butów i kijków. 

29 500,00 zł  

L0312 

Bezpłatna ogólnodostępna tężnia solankowa zlokalizowana w 
miejscu zamku duchów w byłym Lunaparku. 
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi, dz. ewid. 33/5 w obrębie P-16 
- przy głównej alei północ-południe na terenie dawnego Lunaparku 
i planowanej zadaszonej scenie. 
Ogólnodostępna i bezpłatna tężnia solankowa w formie stylizowanej 
na orient o powierzchni czynnej ok. 250 m2. 

600 000,00 zł  

L0313 

Całoroczne centrum narciarstwa biegowego i sportów 
nartorolkowych. 
W15-5/8, ul. Małachowskiego 7. 
Nauka dzieci i młodzieży szkolnej a także grup seniorskich z zakresu 
podstaw jazdy na nartach biegowych. Kontynuacja zajęć dla ww. grup 
w okresie bezśnieżnym, nauka jazdy na nartorolkach i rolkach 
terenowych. Zakup 30 par nart biegowych 40 par kijków i butów, 
10 par nartorolek klasycznych, 10 par rolek terenowych, zakup 
sprzętu serwisowego oraz zestawu do wytyczania tras narciarskich. 

64 000,00 zł  

L0314 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, 
prowadzone w placówkach dla bezdomnych. 
Schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, noclegownie, 
schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi. 
Prowadzenie terapii uzależnień oraz terapii z zakresu kształtowania 
umiejętności społecznych. Prowadzenie treningów umiejętności 
społecznych, terapia pracą. Terapię poprowadzą 2 osoby, terapeuta 
uzależnień i pedagog. 

48 000,00 zł  

L0315 

Człowiek nie wielbłąd! Pić musi. Projekt budowy punktów 
poboru wody pitnej na terenie Arturówka. 
B14: 6/11, 23/2, 18/4. 
Punkty czerpalne będą zasilane z istniejącej sieci wodociągowej. 
Zużycie wody będzie opomiarowane wodomierzami zamontowanymi 
w studniach wodomierzowych. Prace wymagają opracowania map do 
celów projektowych, uzgodniono w ZWiK i pozwolenia na budowę. 

310 000,00 zł  
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L0316 

Łódzka Akademia Praworządności - Szanujmy swoją Konstytucję! 
Miejskie budynki użyteczności publicznej jak np. szkoły, biblioteki, 
domy kultury, domy seniora itp., zlokalizowane w każdej z pięciu 
dzielnic miasta. 
Projekt stanowi początek pracy u podstaw i zakłada organizacje 
ponad 780 spotkań (3 razy w tyg. w każdej z dzielnic miasta), które 
pozwolą zwiększyć świadomość prawną mieszkańców Łodzi, w 
zakresie fundamentów Konstytucji, takich jak trójpodział władzy czy 
zasada państwa prawnego, ale też w zakresie przestrzegania porządku 
prawnego oraz kompetencji organów państwa, w tym rządu, 
Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Bądźmy świadomi! 

187 000,00 zł  

L0321 

Zmiany w rejonie rynku Górniak - proste chodniki i dużo zieleni. 
Ul. Piotrkowska na odcinku od przejścia dla pieszych przy rynku 
Górniak do ul. Pabianickiej.  
Zadanie zakłada remont nawierzchni chodnika na ul. Piotrkowskiej, na 
odc. od ul. Pabianickiej do hali targowej „Górniak” z wymianą płotków 
zabezpieczających oraz nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż 
chodnika, od strony ulicy. 

154 000,00 zł  

L0322 

Zwiększenie przepustowości ul. Tymienieckiego przy wjeździe w 
Piotrkowską. 
Ulica Tymienieckiego na wjeździe w Piotrkowską, na odcinku 
rozjechanym przez samochody próbujące skręcić w prawo 
w Piotrkowską. 
Zadanie ma polegać na zmianie organizacji ruchu umożliwiającej 
wygodniejszy skręt w prawo poprzez przesunięcie linii dzielącej pasy 
w przeciwnych kierunkach (na co pozwala szerokość jezdni) 
i umożliwienie przejazdu dwóch rzędów samochodów w stronę 
Piotrkowskiej, a także na odbudowie krawężnika i odtworzeniu 
zniszczonego trawnika. Dodatkowo proponuję wykonanie słupków 
w kolorze ciemnoszarym uniemożliwiających niszczenie zieleni 
w przyszłości. 

49 000,00 zł  

L0324 

Remont nawierzchni drogi samochodowej, instalacja oraz 
naprawa istniejących lalami dla poprawy bezpieczeństwo ruchu 
pieszego i samochodowego. 
P32-70. 
Remont nawierzchni drogi samochodowej oraz instalacja nowych 
latarni, naprawa istniejących latarni (są tylko na odcinku 1/3 drogi) 
dla na odcinku ok ul. Franciszka Płocka od ul Pienistej w kierunku ul. 
Maratońskiej do przejazdu kolejowego. 

1 900 000,00 zł  

L0325 

Budowa oświetlenia w ul. Pienistej na odcinku od ul. Maczka do 
ul. Plocka. 
Ul. Pienista na odcinku od ul. Maczka do ul. Plocka. 
Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem projektu w ul. Pienistej. 

250 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0327 

Budowa drogi rowerowej, remont i budowa chodnika. 
Ulica Pienista, Maczka, Sołtyka, Plocka, Denna od ul. Obywatelskiej do 
ul. Rusałki, Obywatelska od ul. Pienistej do ul. Sztormowej. Działki nr  ; 
56; 152/2, 153, 154, 155, 10/3, 11, 12, 13; 14; 15; 16/1; 16/2; 17; 
18/1; 18/2; 19/12; 19/14; 20/5; 22/4; 23/1; 24/4; 29/5; 25/6; 26/5; 
30/12; 30/14; 31/17; 32/4; 33/4; 33/5; 34/10; 35/5; 37/7; 37/12; 
38/14; 39/7; 40/8; 41/13; 41/12; 42/9; 42/7; 42/4 - Obręb P - 34, 
1/1 - Obręb P - 35; 35/3; 25/31; 25/41; 37/43; 26/16; 25/35; 32/3; 
33/3; 34/10; 101/1; 100/177; 28/9; 27/41; 27/35; 27/44 102/2 - 
Obręb P- 36, 91/3 Obręb P-33. 105/7, 147/12, 147/11, 147/10, 70, 
61/11, 67 - Obręb P-32. 
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka, Sołtyka, 
Plocka od ul. Waltera-Janke do przejazdu przez tory linii kolejowej nr 
14; remont istniejącego chodnika wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka; 
budowa chodnika wzdłuż ul. Sołtyka po jej północnej stronie, budowa 
chodnika wzdłuż ul. Dennej od ul. Pienistej do ul. Rusałki po jej 
zachodniej stronie, remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej od 
ul. Pienistej do ul. Sztormowej. 

2 450 000,00 zł  

L0328 

Wyposażenie pracowni języka niemieckiego w PG 7. 
Ul. Rojna 33. 
Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, tablicę interaktywną, 
projektor, program multimedialny, zestaw plansz, stojak, wieszak 
jezdny, gry planszowe, meble: regały, biurko, 15 ławek, 30 krzeseł. 

21 400,00 zł  

L0329 

Artystyczna rewitalizacja przejścia podziemnego przy 
ul. Pabianickiej/Rudzkiej na Rudzie. 
G40-1/74. 
Odnowienie w artystyczny sposób ścian przejścia podziemnego 
w formie murala lub mozaiki. 

39 000,00 zł  

L0330 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Unii Lubelskiej / 
Srebrzyńska. 
Skrzyżowanie ulic Unii Lubelskiej / Srebrzyńska. 
Sygnalizacja ma obejmować trzy pojedyncze przejścia dla pieszych: - 
dwa przy al. Unii Lubelskiej, -jedno przy ul. Srebrzyńskiej. Głównym 
celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych: dzieciom, młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom osiedla 
J. Montwiłła Mireckiego. Duży ruch samochodów utrudnia pieszym 
przejście przez ulicę. Dzieci i młodzież przebiega przez pasy na jezdni 
przed pędzącymi autami. 

620 000,00 zł  

L0331 

Fontanna przed Aquapark FALA! Nowoczesna i podświetlana 
fontanna przed wejściem na FALĘ. 
Aquapark FALA. 
Budowa nowoczesnej i podświetlonej fontanny na placu w okolicach 
wejścia do Aąuaprku FALA. Fontanna powinna posiadać między 30 a 
40 dysz i posiadać podświetlenie typu LED, co najmniej 2 programy 
z różnymi sekwencjami oraz podświetlenie różnokolorowe. Fontanna 
będzie doskonałym uzupełnieniem architektury i charakteru miejsca 
w którym zostanie zbudowana. Drobnym udogodnieniem powinna 
być instalacja kliku ławek w okolicy fontanny. 

1 204 000,00 zł  



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0332 

Boisko wielofunkcyjne w parku „Nad Jasieniem". 
W26-133/1. 
Wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych; 
budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, na powierzchni 
którego wytyczone zostaną 2 boiska do piłki ręcznej z bramkami, 
siatkówki; budowa bieżni 4 pasmowej wokół boiska; wykonanie 
podbudowy betonowej pokrytej poliuretanem, wytyczenie 
niezbędnych linii; zazielenienie terenu i postawienie ławek na 
nasypie, na terenie parku „Nad Jasieniem". 

1 243 250,00 zł  

L0335 

Bądź fit – bezpłatne zajęcia z Fitness i CrossFit. 
S6-273/14. 
Siła, sprawność, kondycja – to inwestycja w Twoją przyszłość! 
Program polegający na walce z otyłością, nadwagą i chorobami 
cywilizacyjnymi związanymi z siedzącym trybem życia. Celem 
projektu jest organizacja cotygodniowych zajęć z Fitness i CrossFit dla 
zainteresowanych mieszkańców Łodzi. Spotkania powinny odbywać 
się w jednym z łódzkich parków w centrum miasta w okresie od maja 
do października. 

30 000,00 zł  

L0337 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 
Zieleniec miejski położony między ulicami Lutomierską i Drewnowską 
przy KWP. 
Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty 
na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Celem treningu 
jest poprawienie kondycji i elastyczności ciała, wyrzeźbienie zgrabnej 
sylwetki, pokonania własnych ograniczeń, a także dotlenienie 
organizmu. Najlepsze efekty osiągnąć można trenując grupowo na 
specjalnej bramie, składającej się z drabinek, poręczy, uchwytów 
i ławek skośnych. Całość na miękkiej gumowej nawierzchni. 

95 000,00 zł  

L0338 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 
Park 3 Maja. 
Street workout to trening siłowy na bazie ćwiczeń z wykorzystaniem 
własnej masy ciała, bazując na ćwiczeniach gimnastycznych. 
Ćwiczenia są atrakcyjne, widowiskowe i całkowicie darmowe. 
Ostatnio bardzo popularne stają się siłownie zewnętrzne, które ideale 
nadają się do ćwiczeń kalenistycznych. Siłownie ustawiane w parkach 
lub w pobliżu placów zabaw, zawsze w plenerze, wyposażone są 
w dość proste przyrządy, z których każdy potrafi i może korzystać. Nie 
wymaga to specjalistycznego podejścia, a jedynie chęci. Oprócz 
wszelkiego rodzaju orbiterów siłownie takie oferują niejednokrotnie. 
Stacja street workout na powierzchni minimalnej 13x14 m: drabinka 
pozioma x 2, drabinka pionowa, drążki wysokie 9 szt, poręcze 
równoległe, poręcze skośne, poręcze niskie, ławka skośna, koła 
gimnastyczne 2 szt, lina do wspinania, pole dance, tablica 
informacyjna. 

95 000,00 zł  

L0339 

Woonerf na Cepowej - Teofilów przyjazny mieszkańcom. 
Działki nr: B32- 72/29, 72/28, 73/1, 73/4. 
Projekt zakłada budowę ulicy - podwórca na zasadach ciągu pieszo-
jezdnego. W ramach przebudowy należy wybudować nową 
nawierzchnię ulicy, nowe nasadzenia - w tym drzewa, oraz 
komfortowe wjazdy do posesji i miejsca postojowe dla mieszkańców. 
Należy też przewidzieć lokalizację mebli miejskich. 

860 000,00 zł  
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L0340 

Zielony Górniak - przebudowa ul. Wróblewskiego, 
uporządkowanie ruchu drogowego, miejsc parkingowych, 
nasadzenia z drzew i krzewów ozdobnych. 
Ul. Wróblewskiego na odcinku od Wólczańskiej do al. Politechniki. 
Zadanie polega na uporządkowaniu ruchu drogowego na tym odcinku 
Wróblewskiego, zawężeniu przeskalowanych pasów ruchu, 
wymalowaniu nowych pasów. W odzyskanym w ten sposób pasie 
drogowym planuje sie utworzenie miejsc parkingowych, posadzenie 
drzew i krzewów ozdobnych oraz rabat w okolicy nowoposadzonych 
drzew z zabezpieczeniami w postaci niewysokich płotków. 

2 400 000,00 zł  

L0341 

Przebudowa ul. Sterniczej. 
Ul. Sternicza na odc. od ul. Świętojańskiej do ul. Prądzyńskiego. 
Wg opracowanej dokumentacji projektowej przebudowa ul. Sterniczej 
w zakresie budowy nawierzchni asfaltowej, chodników, pojazdów. 

900 000,00 zł  

L0342 

Promenada parkowa wzdłuż ul. Biegańskiego. 
Odcinek pilotażowy od ul. Zgierskiej do ul. Orzeszkowej, wzdłuż Parku 
Julianowskiego, po obu stronach ulicy. 
Stworzenie promenady spacerowej dla mieszkańców i osób 
odwiedzających park. Zamontowanie latarni w konwencji lat 30 - 
nawiązujących do międzywojennej atmosfery historycznej dzielnicy 
willowej; zamontowanie stylowych mebli ulicznych, realizacja rzeźby 
"Ławeczka Heinzla" drobna historyczna architektura, nowe 
nasadzenia kwiatów i krzewów. 

1 569 784,00 zł  

L0343 

Kompleksowa modernizacja ul. Beskidzkiej na odcinku od 
ul. Zjazdowej do ul. Okrętowej. 
Działki drogowe w pasie ulicy Beskidzkiej na odcinku od ul. Zjazdowej 
do ul. Okrętowej. 
Modernizacja ulicy Beskidzkiej: wykonanie nawierzchni utwardzonej 
na podbudowie szerokości 5m, wykonanie jednostronnego chodnika o 
szerokości 2m, odwodnienie powierzchniowe poprzez rowy. 

1 000 000,00 zł  

L0344 

Wielofunkcyjne boisko naszych marzeń przy Zespole Szkół 
Poligraficznych w Łodzi. 
Działka 320/7 i 320 / 9 w obrębie W-14 - ul. Edwarda 41. 
Zadanie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 32 
m x 44 m. 

800 000,00 zł  

L0345 

Przebudowa ul. Eugeniusza. 
Osiedle Ruda. 
Zadanie polegać będzie na wykonaniu i zaprojektowaniu przebudowy 
ulicy Eugeniusza. Wymiana nawierzchni jezdni oraz chodników. 

1 200 000,00 zł  

L0346 

Budowa chodnika na ul. Malowniczej. 
Ul. Malownicza od ul. Taborowej do granicy miasta (projekt), 
realizacja na odcinku około 1 km. 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. 
Na podstawie opracowanej dokumentacji budowa chodnika na 
długości ok. l km. 

950 000,00 zł  

L0347 

Rewitalizacja ul. Lorentza. 
Ul. Lorentza pomiędzy ulicami Wapienną - Kasprzaka. 
Zadanie polegać będzie na wykonaniu i zaprojektowaniu remontu 
ulicy Lorentza. Wymiana nawierzchni, chodników po stronie 
południowej oraz budowa miejsc parkingowych. 

900 000,00 zł  
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L0348 

Drzewa na Radwańskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców 
oraz otoczenia gimnazjum Towarzystwa Edukacja i Politechniki 
Łódzkiej. 
Ul. Radwańska na odcinku od Inżynierskiej do 
Żeromskiego/Politechniki. 
Zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności ulicy poprzez 
zastosowanie szpaleru z ozdobnych drzew liściastych, posadzenie 
krzewów i zagospodarowanie trawników w nowopowstałych pasach 
zieleni z zabudową z niskich płotków, ustawienie koszy na śmieci oraz 
uporządkowanie ruchu pojazdów poprzez namalowanie pasów 
przedzielających jezdnię, wyznaczenie miejsc parkingowych 
i ewentualnych ścieżek rowerowych. Zieleńce i miejsca parkingowe 
mogą być wykorzystane jako szykany uspokajające ruch 
samochodowy, można również wprowadzić dodatkowo wyniesienia 
nawierzchni. 

1 720 000,00 zł  

 


