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Projekty infrastrukturalne
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Nazwa projektu

Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego
na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z
przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz
budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z
przystankiem ŁKA Łódź-Marysin

Data rozpoczęcia
realizacji projektu

2018-12-01

Data zakończenia
realizacji projektu

2023-06-30

Beneﬁcjent

Miasto Łódź

Realizator

Zarząd Inwestycji Miejskich

Źródła
doﬁnansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa

Program
Operacyjny

RPO WŁ na lata 2014-2020

Priorytet/
Działanie/
Podzdziałanie

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Transport,
Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2
Niskoemisyjny transport miejski

Cel

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania
transportu publicznego w Łodzi poprzez poprawę wewnętrznej
dostępności komunikacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powiązań
komunikacyjnych oraz poprawie jakości funkcjonowania systemu
transportu publicznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury
tramwajowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów
komunikacji publicznej.
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Całkowita wartość
projektu

138 170 347,29 zł

Wartość
doﬁnansowania
unijnego

61 127 552,69 zł

Wartość
doﬁnansowania z
budżetu państwa

3 862 330,69 zł

Krótki opis
projektu

Zakres rzeczowy projektu: obejmuje m.in.: przebudowę / budowę:
torowiska tramwajowego wraz z wynikającym z tego układem
drogowym, przystanków, peronów, wiat przystankowych, sieci
trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, systemu
odwodnienia, oświetlenia, trakcyjnych linii kablowych, sygnalizacji
świetlnych, linii energetycznych niskiego i średniego napięcia,
urządzeń teletechnicznych, istniejącej podstacji trakcyjnej, sieci
gazowej wysoko/średnio/niskoprężnej, sieci ciepłowniczych,
obiektów inżynierskich, tablic informacji pasażerskiej, wyburzenie
budynków mieszkalnych, wykonanie i montaż elementów małej
architektury. Przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i
przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku
pracy, edukacji i usług społecznych.
Zadania: 1. Dokumentacja projektowa 2. Nabycie praw do
nieruchomości 3. Roboty budowlane 4. Inżynier kontraktu 5.
Działania informacyjne i promocyjne.
Grupy docelowe - użytkownicy transportu zbiorowego,
mieszkańcy łodzi oraz gmin ościennych, turyści.

Typ projektu

Infrastruktura drogowa
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