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Informacja 
o pozytywnie zweryfikowanych zadaniach  

zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Bałuty 
 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszty szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Budowa placu zabaw – teren rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 1-15 lat. 
Lokalizacja – rejon ul. Kwarcowej pomiędzy nr 11 a 23.  
Opis – przygotowanie terenu pod budowę, budowa ogrodzenia, dostawa i montaż wyposażenia 
placu zabaw (huśtawki, piaskownica, zjeżdżalnie, systemowe elementy do zabawy dla dzieci  
w wieku 1-10 lat oraz elementy rekreacyjne dla młodzieży w wieku 10-15 lat w tym m.in. stół  
do ping-ponga), a także zamontowanie ławek wokół placu zabaw. 

150 000,00 B0001 

2. Prace renowacyjno - konserwacyjne oraz adaptacyjne budynku SP 101 i budowa bazy 
rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla. 
Lokalizacja – nieruchomość wraz z częściami składowymi położona jest przy ul. Wspólnej 5/7 
(SP 101) oraz na terenach bezpośrednio przylegających. 
Opis – renowacja historycznej elewacji budynku SP 101 z uzupełnieniem ubytków  
i przywróceniem jej pierwotnej kolorystyki. Obecnie, widoczne z zewnątrz postępujące 
niszczenie elewacji (odpadające tynki, pstrokacizna kolorów itp.) kontrastuje wyglądem  
z zadbanym terenem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły. W ramach realizacji 
zadania przewiduje się: remont sali gimnastycznej (z zachowaniem specyficznego wystroju  
dla okresu powstawania szkoły) wraz z wymianą okien, malowaniem ścian i wymianą parkietu; 
wymianę starych okien w pozostałych fragmentach budynku; adaptację niewykorzystanej części 
budynku na miejsce do prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

747 000,00 B0002 

3. Modernizacja chodnika na ul. Kowalskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do wysokości  
ul. Okopowej. 
Lokalizacja – ul. Kowalska na odcinku od ul. Młynarskiej do wysokości ul. Okopowej. 
Przedmiotowy chodnik objęty modernizacją znajduje się na działkach ewidencyjnych  
o numerach: 367/20 i 369/20 w obrębie geodezyjnym B-49 i jest we władaniu Zarządu Dróg  
i Transportu. Jego niewielki fragment znajduje się także na  działkach ewidencyjnych  
o numerach: 406/14 i 369/12 w obrębie geodezyjnym B-49 
Opis – demontaż starych płyt chodnikowych oraz ułożenie kostki brukowej, ułożenie jednego 
wjazdu do nieruchomości, a także wykonanie innych działań zwyczajowo towarzyszących takiej 
modernizacji. 

100 000,00 B0003 

4. Boisko na miarę XXI wieku.  
Lokalizacja – teren o wymiarach 96 m x 23 m położony przy budynku SP 58, wzdłuż  
ul. Młynarskiej 42/46. Działka nr 88 (obręb: B47). 
Opis – budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 60 m x 30 m; w jego skład 
mogą wejść: boisko do koszykówki, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki ręcznej, bieżnia, 
budynek z szatniami i sanitariatami. Całość powinna zostać ogrodzona i oświetlona. 

1 000 000,00 B0004 

5. Remont i modernizacja Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty. 
Lokalizacja - Filia nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty, ul. Limanowskiego 
194/196. 
Opis – zakres realizacji zadania przewiduje: prace budowlane: przebudowę ścianek działowych, 
wymianę posadzek i podłóg, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych , uzupełnienie 
tynków i malowanie; prace elektryczne: wymianę instalacji elektrycznej  
i oświetlenia; prace  hydrauliczne: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń 
sanitarnych; wyposażenie: wymianę regałów, szaf, biurek, krzeseł, lad bibliotecznych. 

120 000,00 B0006 

6. Dostosowanie ogólnodostępnego terenu boiska przy SP 55 w Łodzi do potrzeb rekreacyjno - 
wypoczynkowych okolicznych mieszkańców i realizacji potrzeb edukacyjnych SP 55. 
Lokalizacja – ul. Mackiewicza 9. 
Opis – budowa 4-torowej bieżni (80 m dł. x 4,94 m szer.) oraz skoczni w dal z rozbiegiem  
o odpowiedniej nawierzchni (rozbieg + miejsce odbicia = 30 m dł. x 1,28 m szer.) ze skrzynią 
zeskoczni o wymiarach 6,00 m dł. x 3,00 m szer. Prace obejmą: podbudowę z wyrównaniem 
terenu (asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie nawierzchni na rozbieg, nawiezienie 
piasku i położenie krawędzi wokół skrzyni zeskoku oraz wytyczenie bieżni.  

237 620,00 B0007 

7. Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie nieruchomości przy ulicach: Zielnej 2,4,6  
i Współzawodniczej 2,4,4a,4b. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – prace będą obejmować: wymianę zniszczonego ogrodzenia, budowę alejki 
z kostki betonowej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych (karuzele, huśtawki, zjeżdżalnie, 
huśtawki sprężynowe, piaskownice), ławek, koszy na śmieci, itp. oraz wykonanie pól 
piaskowych pod urządzenia. 

165 500,00 B0008 
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8. Usunięcie  zawilgocenia budynku SP 166 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Szamotulska 1/7. 
Opis – zgodnie z posiadaną ekspertyzą należy usunąć główne przyczyny zawilgocenia,  
tj. naprawić mury kanałów wentylacyjnych, wykonać wentylację pomieszczeń piwnicy, wykonać 
izolację pionową i poziomą ścian piwnicy, wykonać opaskę drenażową wokół budynku, 
zabezpieczyć ściany piwnicy poprzez specjalistyczne tynki i powłoki malarskie, naprawić mury 
oporowe przy kanałach wentylacyjnych, naprawić taras i odprowadzić wodę  
z rynien. 

270 000,00 B0009 

9. Budowa Fit Parku – siłowni plenerowej ze ścieżką zdrowia. 
Lokalizacja – ul. Szamotulska 1/7 (teren SP 166). 
Opis – na wyżej opisanym terenie ma powstać Fit Park czyli siłownia zewnętrzna na świeżym 
powietrzu wraz ze ścieżką zdrowia. W skład urządzeń do siłowni zewnętrznej wchodzić będą: 
urządzenia do treningu siłowego (m.in. sztanga, wiosła, motyl), urządzenia do ćwiczeń 
koordynacji i wytrzymałości (m.in. twister, steper, rowerek, narciarz). Ścieżka zdrowia będzie 
się składać z urządzeń typu słupki do slalomu, ruchomy pomost, zestaw do wspinania, zestaw  
do pompek, drabinki poziome, poręcze gimnastyczne, zestaw do przewrotów, zestaw  
do podciągania, płotki do przeskoków. Przydatne będą też urządzenia do masowania i poprawy 
funkcjonowania układu krążenia. Fit Park posiada nieskończone możliwości umiejscowienia, 
jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym uatrakcyjnienie miejsc przeznaczonych do 
wypoczynku, daje też możliwość stosowania ćwiczeń zalecanych w rehabilitacji. Biorąc pod 
uwagę średni wiek mieszkańców okolicy szkoły, inwestycja z takim przeznaczeniem ma w tej 
lokalizacji rację bytu. 
Realizacja zadania obejmuje: wykonanie projektu i zorganizowanie prac formalnych związanych 
z rozpoczęciem budowy; zakup, dostawę i montaż sprzętu do ćwiczeń wraz  
z wykonaniem ławy betonowej do montażu urządzeń; przygotowanie warstw podłoża i 
wykonanie bezpiecznej nawierzchni; przeprowadzenie prac ogrodniczych, naprawę trawników, 
założenie krawężników, montaż urządzeń komunalnych oraz zrewitalizowanie istniejącego 
skalniaka i ogrodzenie terenu. 

355 050,00 B0010 

10. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy  
SP 54. 
Lokalizacja – ul. Wróbla 5. 
Opis – na boisku zostaną wyodrębnione kolorami 2 boiska do koszykówki z koszami, boisko  
do piłki ręcznej z bramkami, boisko do piłki siatkowej z słupkami i siatką. Nawierzchnia boiska 
– tartan lub trawa syntetyczna + ogrodzenie wysokie boczne + piłkochwyty. Przygotowanie 
terenu pod budowę – usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej z boisk, drenaż, ewentualne 
usunięcie jednego drzewa, usunięcie istniejącej instalacji i słupów  
z tablicami do koszykówki. 

827 600,00 B0011 

11. Generalny remont sanitariatów w SP 54 w Łodzi przy ul. Wróbla 5. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – generalny remont sanitariatów (5 dla uczniów, 3 dla personelu), który obejmuje: wymianę 
pionów kanalizacyjnych; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę instalacji 
elektrycznej i grzewczej; założenie glazury ściennej i podłogowej; wymianę sanitariatów i 
armatury łazienkowej; malowanie farbami lateksowymi.  

450 000,00 B0012 

12. Stworzenie mini-promenady na tradycyjnym ciągu komunikacji lokalnej mieszkańców. 
Lokalizacja – teren ul. Wrocławskiej pomiędzy numerami 10a a 12/14/16 z przejściem  
do ul. Drukarskiej, na wprost przez teren SP 24 do ul. Ciesielskiej. 
Opis – Realizacja projektu obejmuje: położenie jednolitej nawierzchni chodnikowej  
na istniejącym ciągu pieszym pomiędzy ul. Wrocławską i Ciesielską; naprawę przejazdu  
z ul. Wrocławskiej do ul. Drukarskiej oraz odcinka od Ciesielskiej do terenu SP 24; instalację 
sprzętu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych; doświetlenie przejścia latarniami na odcinku 
ulicy Wrocławskiej i Drukarskiej oraz od ulicy Ciesielskiej, wykorzystując słupy bramy 
wjazdowej oraz ścianę szkoły; budowę pergoli na terenie szkoły oraz podjazdu na wózki  
do budynku szkoły.  

200 000,00 B0013 

13. Remont ul. Niemojewskiego. 
Lokalizacja – j/w, na odcinku pomiędzy ul. Miarki i ul. Zagajnikową. 
Opis – przebudowa nawierzchni wraz z konstrukcją ulicy; wymiana zniszczonych krawężników; 
wymiana nawierzchni chodników na kostkę betonową; wykonanie nowych podejść odwodnienia 
ulicy. 

1 160 000,00 B0014 

14. Remont ul. Kolińskiego. 
Lokalizacja – j/w na odcinku od ul. Zagajnikowej/ul. Inflanckiej do ul. Jonschera. 
Opis –przebudowa nawierzchni wraz z konstrukcją nośną; wymiana zniszczonych krawężników; 
wymiana nawierzchni chodników; wykonanie nowych podejść odwodnienia ulicy; budowa 
miejsc postojowych. 

1 300 000,00 B0015 
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15. Remont chodnika przy ul. Radlińskiej 2. 
Lokalizacja – j/w, działka 809/2. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: przebudowę chodnika z wymianą nawierzchni z płyt 
50x50x7 cm na powierzchnię z kostki betonowej; wymianę krawężników betonowych i obrzeży; 
regulację studni kanalizacyjnej. 

35 000,00 B0016 

16. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i wykonaniem studzienek 
wodomierzowych przy nieruchomościach usytuowanych przy ul. Kalinowej, ul. Morwowej  
i ul. Osinowej. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: budowę i przebudowę sieci wodociągowej wraz  
z przebudową przyłączy wodociągowych na w/w obszarze; montaż wodomierzy  
w pomieszczeniach piwnicznych lub gospodarczych nieruchomości w przypadkach,  
gdy odległość od linii regulacyjnej nie przekracza 15 m, gdy odległość jest większa należy 
wykonać studzienkę wodomierzową na terenie posesji w odległości 1 m za linią regulacyjną.  

800 000,00 B0017 

17. Budowa ul. Wolińskiej o nawierzchni utwardzonej kostką betonową wraz z chodnikami  
i niezbędną infrastrukturą (odwodnienie, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe)  
i przekładkami  (usunięcie kolizji) istniejących instalacji. 
Lokalizacja – j/w. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: inwentaryzację stanu istniejącego, opracowanie projektu 
budowlanego w zakresie: konstrukcji jezdni i dwóch chodników, instalacji elektrycznej  
i sanitarnej, zjazdów do posesji, oznakowania poziomego i pionowego ulicy; realizację 
projektów (budowlanego i wykonawczego); uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na użytkowanie. 

1 300 000,00 B0018 

18. SKATEPARK BAŁUTY – miejsce o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla miłośników rolek, 
deskorolek i rowerów w każdym wieku. 
Lokalizacja – teren przy PG 11, od południowej strony ul. Anyżowej. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: wybudowanie skateparku o powierzchni 650 m2, 
zawierającego 23 elementy/przeszkody. Będzie on dostosowany do potrzeb osób jeżdżących  
na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach. 

505 000,00 B0020 

19. Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz budowa skateparku w Parku im. Szarych Szeregów 
w Łodzi. 
Lokalizacja – działka B50-82/2. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: zmodernizowanie i ogrodzenie istniejącego placu zabaw 
przez dodanie elementów przeznaczonych do wspinania i balansowania.  

200 000,00 B0021 

20. Budowa placu zabaw w Łodzi przy ul. Skury-Skoczyńskiego. 
Lokalizacja – działka B48-60/4. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: budowę od podstaw placu zabaw dla dzieci wśród istniejącej 
zieleni. 

100 000.00 B0022 

21. Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej wraz z chodnikiem oraz montaż sygnalizacji 
świetlnej. 
Lokalizacja – odcinek ul. Spadkowej, droga dojazdowa od ul. Aleksandrowskiej do ul. Jaglanej; 
chodnik na odcinku ul. Spadkowej od ul. Aleksandrowskiej do ul. Jaglanej; sygnalizacja świetlna 
– skrzyżowanie ul. Aleksandrowskiej i ul. Spadkowej. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: wykonanie drogi asfaltowej wzdłuż ul. Spadkowej; budowę 
chodnika; budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.: Spadkowej i Aleksandrowskiej; 
ustawienie dwóch masztów i wysięgnika, na których zamontowana będzie sygnalizacja świetlna 
uruchamiana przyciskiem.  

1 100 000,00 B0023 

22. Budowa sali gimnastycznej przy PG 15 w Łodzi (projekt architektoniczno-budowlany obiektu). 
Lokalizacja – ul. Sowińskiego 50/56. 
Opis – wykonanie projektu architektonicznego nowego obiektu wraz ze wszystkimi pracami 
towarzyszącymi i poprzedzającymi tj. mapa do celów projektowych, badanie podłoża 
gruntowego, wielobranżową koncepcją obiektu, opinią konstruktora o możliwościach rozbudowy 
i przebudowy istniejącego budynku. 

120 000,00 B0024 

23. Ul. Glebowa – budowa nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami z kostki na odcinku  
od ul. Kujawskiej do ul. Bruzdowej – odcinek 680 m. 
Lokalizacja – jw. (obręb B-37). 
Opis – budowa nawierzchni asfaltowej ul. Glebowej wraz z chodnikami z kostki brukowej  
z ułożeniem wpustów kanalizacji deszczowej. 

1 706 256,00 B0026 

24. Modernizacja nawierzchni chodnika przy budynku SP 3 przy al. Harcerzy Zatorowców 6  
przy wejściu głównym do szkoły i na placu rekreacyjnym. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zdjęcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie terenu, ułożenie nowej nawierzchni  
z kostki brukowej. 

136 000,00 B0027 
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25. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej EPDM. 
Lokalizacja – boisko SP 65 przy ul. Pojezierskiej 10. 
Opis – wykonanie projektu, zerwanie istniejącej nawierzchni i jej utylizację, wykonanie 
podbudowy pod nawierzchnie poliuretanową, ułożenie warstwy głównej, malowanie linii, 
montaż sprzętu (bramki, słupki, siatki, kosze, itd.) i wykonanie ogrodzenia. 

850 000,00 B0028 

26. Sprawy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych. 
Lokalizacja – PM 123 przy ul. Rojnej 24. 
Opis –wymiana zniszczonego ogrodzenia działki przedszkola i budynku wraz z bramą wjazdową 
oraz furtką wejściową; modernizacja schodów zlokalizowanych przed głównym wejściem  
do budynku przedszkola wraz z budową podjazdów dla wózków dziecięcych oraz osób 
niepełnosprawnych; wyposażenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia do zabaw na powietrzu – 
plac zabaw. 

156 000,00 B0029 

27. Oświetlenie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Rybnej 11abc, w którym znajduje się 
Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi. 
Lokalizacja – teren wzdłuż bloku (od strony klatek schodowych) oraz część boczna równoległa 
do ul. Rybnej 11abc. 
Opis – instalacja nowych słupów oświetleniowych ulic na ww. terenie (3 lampy od strony klatek 
schodowych bloku i 3 lampy oświetleniowe ul. Rybnej 11abc) z wykorzystaniem starej 
instalacji. 

21 000,00 B0030 

28. Remont sali gimnastycznej w XV LO przy ul. Traktorowej 77. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –remont dachu; wymiana okien; wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej; wymiana 
podłóg; wymiana krat w oknach; remont zaplecza sanitarnego, szatni oraz natrysków; malowanie 
ścian i sufitu; wymiana koszy do koszykówki oraz drabinek. 

600 000,00 B0032 

29. Przebudowa obiektu sportowego – boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne w XV LO  
przy ul. Traktorowej 77. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – działania mają objąć przebudowę boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne  
o wymiarach 44x22 m. W skład boiska wchodzą dwa boiska do koszykówki o wymiarach 22x13 
m, boisko do siatkówki z demontowanymi słupkami o wymiarach 18x9 m, siatka do badmintona 
oraz boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m. Wykonanie powinno być również 
ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o wysokości 4 m, odwodnienie liniowe boiska, 
piłkochwyty, wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze na śmieci oraz trybuny. 

820 000,00 B0033 

30. Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej przy ul. Deczyńskiego i ul. Powojowej – osiedle 
Marysin. 
Lokalizacja – działka B23-318/15. 
Opis – głównym założeniem projektu jest zorganizowanie otwartej przestrzeni osiedlowej  
na terenie proponowanej działki, która obecnie odstrasza mieszkańców i szpeci osiedle. 
Pierwszym etapem jest stworzenie projektu zagospodarowania ww. obszaru i nadanie mu funkcji 
reprezentacyjno – wypoczynkowo - rekreacyjnej. W następnej kolejności planowane jest 
zasadzenie m.in. drzew, a także ustawienie elementów małej architektury. Planuje się 
ustanowienie 2 stref: strefy wypoczynkowej i strefy rekreacyjnej. W skład części 
wypoczynkowej, która formą będzie nawiązywać do patio – z centralnego placu wchodzić będą: 
ławki z delikatną konstrukcją chroniącą od promieni słonecznych, kosze, stojaki na rowery  
oraz kilka urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku przedszkolnym (np. drabinki, bujaki, 
zjeżdżalnie) na wygospodarowanym do tego celu terenie o nawierzchni piaszczystej  
lub trawiastej. Natomiast przestrzeń rekreacji, oddalona w bezpieczniej odległości od strefy 
wypoczynkowej, wyposażona zostanie w plac z tabliczką treningową do piłki koszykowej, stół 
do ping-ponga (tenisa stołowego), ławki, kosze. Miejsce z koszem będzie delikatnie 
odseparowane od stołu do ping-ponga tak by użytkownicy swobodnie mogli korzystać  
z urządzenia. Sugerowany układ przestrzeni to ciąg komunikacyjny z pasem roślinnym od strony 
zachodniej i ogrodzona część przestrzeni patio – wschód. Planowana jest także budowa 
ogrodzenia o wysokości do 1,2 m z trzema furtkami.  

150 000,00 B0034 
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31. Wakacje z koszykówką, czyli po prostu Lato z KOSZem. 
Lokalizacja – Ośrodek Sportowy Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Pawła II przy ul. Baczyńskiego 156. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu proponujemy zorganizowanie  
w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2014) dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych z gry  
w koszykówkę. Zajęcia będą się odbywać w nowoczesnym obiekcie jakim jest ośrodek sportowy 
Katolickiego Gimnazjum i LO przy ul. Baczyńskiego 156 w Łodzi. W/w ośrodek dysponuje halą 
sportową do gier zespołowych oraz boiskami zewnętrznymi. Hala sportowa daje możliwości 
organizacji komfortowych i bezpiecznych zajęć bez względu na pogodę. Zajęcia sportowe 
urozmaicone będą spotkaniami z zawodnikami i trenerami koszykówki. Udział w zajęciach 
promuje zdrowy tryb życia. Systematyczne uczestnictwo w treningach, rozgrywkach 
turniejowych i zajęciach sportowych prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerską daje 
dużą szansę uzyskania sukcesu wychowawczego oraz prawidłowego kształtowania osobowości 
dzieci i młodzieży. Ideą w/w zajęć jest także upowszechnianie koszykówki jako wyjątkowego 
sportu, który zyskuje coraz więcej zwolenników i pasjonatów wśród młodych ludzi. 
Proponujemy, aby zajęcia odbywały się w tygodniu tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 
9:00 – 15:00 w grupach po 14 osób. Udział w zajęciach będzie bezpłatny i otwarty dla dzieci  
i młodzieży. Proponowany termin 4-8 sierpnia 2014 r. 

14 250,00 B0035 

32. Remont chodnika przy bloku 225 przy ul. Rojnej 13 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont chodnika (wyrównanie powierzchni, poprawa jego odwodnienia) 

17 500,00 B0036 

33. Remont chodnika przy bloku zlokalizowanym przy ul. Rojnej 7 (działki B 42-21/36, B 42-21/28, 
B 42-21/31). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana chodników (wyrównanie powierzchni, poprawa jej wyglądu) 

22 881,00 B0037 

34. Remont (modernizacja) tarasu budynku PM 42 przy ul. Gnieźnieńskiej 9. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje remont tarasu przy budynku przedszkola. Obecny stan techniczny 
tarasu zagraża bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do przedszkola.  
Do realizacji zadania związanego z remontem należy: przygotowanie terenu do prac; odkopanie 
tarasu po obwodzie z zasypaniem i zagęszczeniem terenu; skucie tynku, skucie schodów  
i powierzchni tarasu; tynkowanie z uzupełnieniem ubytków cegieł; wykonanie nowych schodów 
z kostki brukowej; demontaż barierek, montaż barierek odnowionych i umalowanych; montaż 
izolacji pionowej; wykonanie hydroizolacji; montaż kostki brukowej na tarasie; montaż 
odwodnienia liniowego, podłączenie do kanalizacji deszczowej; tynk akrylowy lub malowanie 
farbą; obróbka blacharska na dole elewacji – w miejscu połączenia tarasu z budynkiem. 

87 207,00 B0038 

35. „Multisenior” – rozwój multimedialny seniorów poprzez doposażenie Domu Dziennego Pobytu 
„Zacisze” przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego  
na dokonaniu zakupu następujących sprzętów: sprzęt nagłaśniający, odbiornik TV, uchwyt  
do mocowania telewizora na ścianie, laptop, statyw do laptopa, router, oprogramowanie, 
urządzenie wielofunkcyjne – drukarka. 

16 400,00 B0039 

36. Remont nawierzchni drogi ul. Moczarowej i ul. Truskawkowej. 
Lokalizacja – jw. (obręb B-5). 
Opis – remont nawierzchni dróg ul. Moczarowej oraz ul. Truskawkowej w swoim zakresie 
powinien obejmować następujące zadania: wymianę konstrukcji nawierzchni na nową wykonaną 
z kostki brukowej; budowę chodników zlokalizowanych po obu stronach ulicy; budowę zjazdów 
indywidualnych do posesji; poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej. 
Długość odcinka: ul. Moczarowa ok. 258 m, ul. Truskawkowa ok. 475 m. W pasie drogowym 
występują sieci uzbrojenia podziemnego. 

1 300 000,00 B0040 

37. Rozbiórka komórek. 
Lokalizacja – naprzeciwko klatek wejściowych do bloku przy ul. Franciszkańskiej 47 i 49  
w odległości 15 m. 
Opis – zadanie przewiduje: zburzenie pozarywanych i nieużywanych komórek, wywiezienie 
gruzu i uprzątnięcie terenu na działce 95/84. Komórki o wymiarach dł. 26 m, szer. 9 m,  
wys. 2,8 m zbudowane są z pustaka i cegły, pokryte papą. Usytuowane są na działce nr 95/1 
pomiędzy blokiem na działce nr 95/13 a nr 95/1 i kamienicą przy ul. Wojska Polskiego 42. 

57 500,00 B0041 
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38. „Mały uśmiech Łodzi” – poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy 
Bałuty. 
Lokalizacja – tereny zielone Bałut. 
Opis – zadanie „Mały uśmiech Łodzi” opiera się na poprawie infrastruktury, która zapewniłaby 
najmniejszym mieszkańcom Miasta możliwość bezpiecznego, przyjemnego i aktywnego 
wypoczynku. Zadanie przewiduje budowę lub przebudowę (rewitalizację) niewielkich miejsc  
na terenie dzielnicy Bałuty, które wykorzystywane są jako place zabaw, lecz są pozbawione 
odpowiednich atrakcji dla najmłodszych oraz elementów tzw. małej architektury dla osób 
dorosłych. Proponowane place zabaw miałyby być niewielkie tak by nie były zbyt kosztowne  
w budowie i utrzymaniu, a jednocześnie łatwe do umieszczenia wśród ciasnej zabudowy 
dzielnicy. Projekt zakłada również aktywizację mieszkańców dzielnicy, którzy mieliby 
sprawować pieczę nad zbudowanymi placami zabaw z pełnym wsparciem służb miejskich. Etapy 
realizacji zadania to: 1. konsultacje społeczne dotyczące wyboru miejsc realizacji zadania oraz 
dokładnych potrzeb mieszkańców (jaka architektura placów ma się znaleźć na danym terenie) 
oraz przeprowadzenie w ramach projektu stałej kampanii informacyjnej skierowanej  
do pojedynczych mieszkańców jak również do grup zorganizowanych (wspólnoty 
mieszkaniowe) w przedmiocie ochrony placów zabaw przed wandalizmem, zaśmiecaniem itp.;  
2. weryfikacja miejsc i proponowanego zakresu prac; Czas realizacji punktów 1-2: 2 miesiące; 
3. Zamknięcie listy ostatecznych miejsc realizacji zadania w ramach dostępnego budżetu;  
4. Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargów, wybór oferenta/tów, podpisanie umów; czas 
realizacji punktów 3-4: 3 miesiące; 5. Rozpoczęcie prac; 6. Weryfikacja/kontrola wykonania 
projektu (również w ramach konsultacji społecznych); 7. Zakończenie projektu; Czas realizacji 
punktów 5-7: 2 miesiące Planowany termin zakończenia projektu to 1 września 2014 roku. 

476 000,00 B0042 

39. Modernizacja bazy lokalowej SP 48 przy ul. Rydzowej 15. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont sal lekcyjnych: katechetycznej, historycznej, świetlicy szkolnej – modernizacja 
instalacji CO; modernizacja instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, udrożnienie kanalizacji 
deszczowej i odprowadzenie wody opadowej: wymiana rur spustowych wokół budynku, 
udrożnienie odpływów do studzienek kanalizacyjnych; zabezpieczenie piwnicy przed wodą 
opadową; modernizacja sali gimnastycznej: wymiana podłogi, modernizacja instalacji 
elektrycznej, modernizacja instalacji CO, wymiana drabinek. 

350 000,00 B0043 

40. Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG 7 przy ul. Rojnej 33. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z wyposażeniem w odpowiedni 
osprzęt, zaplecze sanitarne, szatnie, ogrodzenie, oświetlenie terenu oraz wykonanie 
ewentualnego odwodnienia i drenażu. Boisko łączy w sobie kilka funkcji. W skład kompleksu 
będzie wchodzić boisko do piłki nożnej z trawą syntetyczną, boiska do piłki koszykowej, piłki 
siatkowej, tenisa ziemnego oraz 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal z 
nawierzchnią syntetyczną.  
Wymiary boisk: do piłki nożnej – 25,0x50,0 m – oddzielne boisko; do piłki siatkowej – 18,0x9,0 
m; do tenisa ziemnego – 23,77x10,97 m; do piłki koszykowej – 15x28 m; bieżnia 
lekkoatletyczna (prosta) z wydzieloną skocznią w dal – 6x70 m. Wyposażenie boiska: 2 bramki 
do piłki nożnej (5x2 m); siatka wraz z słupkami do piłki siatkowej (1 komplet); siatka wraz  
z słupkami do tenisa ziemnego (1 komplet); 2 komplety koszy  do piłki koszykowej. Na całym 
obwodzie obiektu powinno być ogrodzenie boiska o wysokości co najmniej 4 m z dwoma 
wejściami, w tym jednym technicznym o szer. co najmniej 2,5 m umożliwiającym wjazd. 

850 000,00 B0044 

41. Rozszerzenie działalności informacyjno – edukacyjnej i kulturowej, z wykorzystaniem 
multimediów Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty przy ul. Osiedlowej 6. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont lokalu przy ul. Wrocławskiej 7, który jest w bardzo w złym stanie i nikt go nie 
użytkuje od przeszło 5 lat. W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę okien, drzwi, 
demontaż krat; wymianę instalacji elektrycznej, hydraulicznej, alarmowej i komputerowej; 
zakup armatury sanitarnej oraz lamp oświetleniowych; zakup mebli bibliotecznych. Po 
połączeniu lokalu z biblioteką zostanie on wyposażony w interaktywny sprzęt najwyższej klasy 
(sprzęt komputerowy, drukarka, skaner, stojaki do odsłuchu muzyki, konsola PS4, zestaw 
interaktywny z rzutnikiem, wieża HI-FI, bramki magnetyczne), czyniąc go pierwszą taką 
biblioteką w Łodzi. Lokal ten byłby pierwszą w mieście multimedialną biblioteką dla dzieci i 
młodzieży spełniająca najwyższe standardy dla bibliotek dziecięcych. 

400 000,00 B0045 

42. „Baśniowe ogrody”. 
Lokalizacja – ogród przedszkolny PM 121 przy ul. Tybury 4b. 
Opis – Idea baśniowych ogrodów zakłada, iż każda grupa przedszkolaków tworzy i stanowi 
baśniowy ogród związany z ulubionymi bohaterami dziecięcych bajek. Baśniowe ogrody mogą  
z budynku PM zostać przeniesione na powietrze, do ogrodu, który stanowiłby miejsce nie tylko 
zabaw dzieci, ale również miejsce spotkań środowiska lokalnego. W planach jest realizacja  
na tym terenie spotkań o charakterze integracyjnym dla różnych grup beneficjentów. 

160 000,00 B0046 
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43. Modernizacja terenu wokół SP 35 przy ul. Tybury 4 – poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa 
uczniów i mieszkańców. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach prac wykonana zostanie modernizacja tarasu szkolnego, przyległego do 
budynku szkoły, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu „Moje Boisko Orlik 
2012”. Modernizacja polegać będzie na położeniu nowej nawierzchni tarasu (kostka połączona  
z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową) wraz z dostosowaniem podjazdów dla 
niepełnosprawnych uczniów i mieszkańców oraz wykonaniem niewielkiego podwyższenia (ok. 
50 cm wysokości i 6 m2 powierzchni) z przeznaczeniem go jako scenę plenerową. W części 
nieużytkowanego pasa ziemi, wzdłuż ogrodzenia, ustawione zostaną urządzenia sportowe 
(drabinki, równoważnie itd.). Od drugiej strony działki powiększony zostanie plac zabaw  
dla dzieci połączony z mini ścieżką dydaktyczną. W starej części boiska wygospodarowane 
zostanie miejsce na mały parking służący pracownikom szkoły, a w godzinach popołudniowo-
wieczornych okolicznym mieszkańcom. Przed budynkiem szkoły zainstalowane zostaną ławki  
i stojaki rowerowe. Teren wokół szkoły zostanie wyposażony w dodatkowe oświetlenie i kamery 
monitoringu wizyjnego włączonego do zainstalowanego już w szkole rejestratora. 

150 000,00 B0047 

44. Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów. 
Lokalizacja – ul. Limanowskiego/ul. Sierakowskiego (w obu kierunkach), ul. Limanowskiego/ 
ul. Piwna, ul. Limanowskiego/ul. Pułaskiego, ul. Zachodnia/ul. Limanowskiego (w obu 
kierunkach), ul. Zachodnia/ul. Lutomierska, Manufaktura (w obu kierunkach), ul. Kilińskiego/ 
ul. Pomorska, ul. Rewolucji 1905 r. (w obu kierunkach), Rondo Lotników Lwowskich  
(na wszystkich przystankach). 
Opis – zadanie obejmuje zakup i montaż 21 elektronicznych tablic informujących o czasie 
przyjazdu tramwaju oraz o utrudnieniach na trasie danej linii; ogłoszenie przetargu na zakup  
21 elektronicznych tablic; wyłonienie zwycięzcy przetargu; zlecenie wykonania zadania; montaż 
tablic na wyznaczonych przystankach. 

310 000,00 B0048 

45. Utworzenie parku między ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje położenie chodników, śmietników, zasadzenie drzew i kwiatków  
oraz postawienie ławek. Etapy realizacji zadania: ogłoszenie przetargu, wyłonienie zwycięzcy 
przetargu, zlecenie wykonania zadania, odbiór techniczny. 

703 800,00 B0050 

46. Utworzenie zielonego i nowoczesnego miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Bałut 
(pomiędzy ul. Żubardzką, ul. Inowrocławską i al. Włókniarzy). 
Lokalizacja – teren zielony przy zbiegu ul. Żubardzkiej, ul. Inowrocławskiej i al. Włókniarzy 
(działki o numerach: B44-108/10, B44-108/8, B44-101/8) o łącznej pow. 2,18 ha. 
Opis – na w/w terenie powinien zostać stworzony skwer/zieleniec z nowoczesną częścią 
sportową. Obecnie jest to zaniedbany teren zielony z kilkunastoma drzewami, porośnięty trawą, 
bez wytyczonych alejek. Znajduje się tam również boisko do piłki nożnej z zardzewiałymi 
bramkami i zniszczoną nawierzchnią. W ramach realizacji zadania zakłada się: uporządkowanie 
terenu, wytyczenie alejki dla spacerujących, postawienie ławek, zasadzenie klombów i krzewów, 
utworzenie strefy do gier planszowych, zbudowanie boiska wielofunkcyjnego i linarium 
(małpiego gaju). 

1 340 000,00 B0051 

47. Szkolne boisko przy PG 18 przy ul. Mostowskiego 23/27. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, które podzielone na części 
będzie pełnić także funkcje boiska do siatkówki oraz boiska do koszykówki. Obok boiska 
zakłada się wykonanie skoczni do skoku w dal oraz boiska do plażowej piłki siatkowej. Główne 
działania: wykonanie boiska do piłki ręcznej z bramkami aluminiowymi o wymiarach 3x2 m; 
wykonanie 2 koszy z metalową siatką do koszykówki; wykonanie tartanowego rozbiegu  
do skoku w dal zakończonego piaskownicą do zeskoku; wykonanie piaszczystego boiska do 
piłki siatkowej plażowej. 

800 000,00 B0052 

48. Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 122 przy ul. Jesionowej 38. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Zadanie dotyczy wybudowania boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 122. Prace 
wstępne zakładają wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwoleń oraz uzgodnień 
budowlanych i architektonicznych. Planowane boisko ma posiadać nawierzchnię poliuretanową 
o wymiarach 44x26 m. W jego skład mają wchodzić: dwa boiska do gry w koszykówkę (kosze 
mają posiadać regulację wysokości); boisko do gry w siatkówkę (dementowane słupki, siatka  
z płynną regulacją oraz siatka do gry w badmintona); boisko do piłki ręcznej; boisko do piłki 
nożnej. 
Należy również wykonać dodatkowe zadanie, w tym: wykonanie odwadniania boiska; budowę 
ogrodzenia z siatki na słupach stalowych o wysokości 4 m wraz z bramą wjazdową i dwiema 
furtkami; wykonanie utwardzonych ciągów dla pieszych wokół boiska łączących się  
z istniejącym zagospodarowaniem terenu; wyposażenie boiska w ławki oraz kosze na śmieci; 
wykonanie instalacji oświetleniowej. 

900 000,00 B0053 
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49. Odnowienie szlaku pieszego wraz z drogą przejazdową między ul. Głowackiego a ul. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana płyt chodnikowych, przełożenie kostki trelinki wraz z nowymi krawężnikami, 
nasadzenia nowych krzewów i roślin wzdłuż szlaku, poprawne usytuowanie studzienek 
kanalizacyjnych w celu prawidłowego spływu wód opadowych, wymiana latarni, wykonanie 
utwardzenia miejsc postojowo – parkingowych.  

225 500,00 B0054 

50. Poprawa nawierzchni ulicy i chodnika przy ul. Czarnkowskiej oraz ul. Gandhiego od nr 3 do 11. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – poprawa nawierzchni ulicy i chodnika przy ul. Czarnkowskiej – od rogu 
z ul. Lutomierską do ul. Gandhiego/ul. Czarnkowska oraz ulicy i chodnika przy ul. Gandhiego  
od nr 3 (przy przedszkolu) do nr 11 (wzdłuż boiska szkolnego SP 35 przy ul. Tybury/ 
ul. Gandhiego11). 

600 000,00 B0055 

51. Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m, wokół posesji położonej  
przy ul. Rojnej 15 – Dom Pomocy Społecznej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokości 1.6 m, polegająca na wymurowaniu 
nowych słupów przy bramie wjazdowej, usunięciu ognisk korozji, zabezpieczeniu 
antykorozyjnym przęseł ogrodzenia, naprawie i pomalowaniu cokołu. 

118 000,00 B0056 

52. Modernizacja, rewitalizacja, uzupełnienie ciągów pieszych i dopełnienie porządkowania terenów 
z dominacją tzw. zielonych. 
Lokalizacja – park im. Struga (ul. Sędziowska z historycznie i integralnie z nim związanym 
terenem PM 44 i terenami bezpośrednio sąsiadującymi). 
Opis – przycięcie i prześwietlenie kęp krzewów rosnących wzdłuż granicy wschodniej  
i zachodniej oraz ich obniżenie w celu lepszego wglądu na teren parku. Analogiczne czynności 
powinny zostać wykonane wokół Pałacu. Renowacja i pomalowanie przedszkola, które 
historycznie, od przeszło 100 lat, jest związane z willą po Ludwiku Anstadtcie (kompleks 
budowli) i parkiem, z którymi tworzy integralną całość. Adaptacja budynków wolnostojących  
do potrzeb ogrodu placówki. Dosadzenie zieleni w części zachodniej ogrodu i inne prace 
porządkowe. Wykorzystanie terenu w głębi ogrodu i pagórka do urządzenia mini stadionu  
dla przedszkolaków z trybuną, bieżnią, boiskiem do gry w piłkę nożną, koszykówkę, piłkę 
siatkową, badmintona i tenisa. Mini stadion będzie również wykorzystywany na potrzeby 
organizacji imprez sportowych (spartakiady, olimpiady, pikniki rodzinne, imprezy między 
przedszkolami i międzyszkolne). Wszystko na ok. 100m2. 

511 000,00 B0057 

53. Tworzenie obiektów użyteczności publicznej (boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej  
ze sztuczną nawierzchnią) 
Lokalizacja – PG 13 (ul. Wici 16) 
Opis – w ramach zadania „Tworzenie obiektów użyteczności publicznej” ma zostać zbudowany 
kompleks sportowy przy ul. Wici 16 w formule zaprojektuj i wybuduj (projekt + wykonanie) 
obejmujący: zdrenowane, ogrodzone, oświetlone, wyposażone w linie i urządzenia sportowe 
boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (wym. 60x30 m); zdrenowanie, 
ogrodzone, oświetlone, wyposażone w linie i urządzenia sportowe boisko wielofunkcyjne 
(siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) o nawierzchni poliuretanowej (28x15 m); 
zagospodarowanie terenu (utwardzenie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych, tereny 
zielone), wyposażenie obszaru w ławki, stojaki na rowery, kosze na odpadki, itp.; założenie 
monitoringu wizyjnego obiektu. 

1 061 000,00 B0059 

54. „Szanujmy miejsca historyczne – ratujmy małe uliczki”. 
Lokalizacja – obszar B48, działki o numerach: 60/33, 60/32, 60/38, 60/37, 60/45, 60/39, 60/40, 
60/42, 60/43, 60/44, 60/41 usytuowane przy ul. Szendzielarza 
Opis – remont chodnika o długości 76 m, szerokości 1,23 m, powierzchni 93,48 m2; remont 
nawierzchni jezdni o długości 80 m, szerokości 3,5 m, pow. 280 m2; budowa parkingu o długości 
22 m, szerokości 11 m, pow. 242 m2; uporządkowanie pasa zieleni wzdłuż budynku  
przy ul. Szendzielarza 1/3/5 o długości 55, szerokości 1,3 m, pow. 71,5 m2. 

500 000,00 B0060 

55. Modernizacja tablic elektrycznych głównych i piętrowych. 
Lokalizacja – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Stawowej 28 
Opis – w ramach zadania zostaną zdemontowane stare zabezpieczenia porcelanowe zatablicowe  
i zamontowane wyłączniki instalacyjne pakietowe nadprądowe typu S. Stare wyłączniki główne 
tablic głównych i piętrowych zostaną zastąpione rozłącznikami typu RBK i FR. 

50 000,00 B0061 

56. Kompleks rekreacyjno - sportowy „Aktywni Razem” (modernizacja istniejącego boiska 
szkolnego). 
Lokalizacja – SP 153 przy ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Opis – wyposażenie terenu starego boiska w sprzęt sportowy (bramki, kosze, podstawowe 
urządzenia sportowe). Utworzenie na terenie kompleksu siłowni zewnętrznej, położenie nowej 
nawierzchni boiska. 

779 900,00 B0063 
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57. Szczęśliwy i bezpieczny przedszkolak – budowa ogrodu przedszkolnego PM 139  
przy ul. Lnianej 21 dla społeczności Teofilowa B. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie będzie składać się z dwóch elementów: remontu tarasu przedszkolnego  
i modernizacji ogrodu. W miejsce starego tarasu zostanie wybudowany nowy, który będzie 
stanowił  miejsce zabaw przedszkolaków oraz da możliwość wypoczynku mieszkańcom osiedla. 
Plac zabaw zostanie wyposażony w sprzęty tj.: zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, domki ogrodowe, 
drabinki, itp. Całość modernizacji zakończy się wykończeniem estetycznym i funkcjonalnym 
ogrodu. Zostaną m.in. nasadzone rośliny ozdobne, zakupione i ustawione ławki, a także kosze  
na śmieci. 

327 400,00 B0064 

58. Bezpieczna – nowoczesna sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży SP 71 przy ul. Rojnej 58c. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie ma dotyczyć remontu i modernizacji kompleksu sportowego szkoły. Prace 
miałyby obejmować m.in. wymianę stolarki okiennej, wymianę podłóg, wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej i lamp sufitowych, 
remont murów budynku i stolarki drzwiowej, montaż nowoczesnego wyposażenia sportowego  
do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, modernizację i dostosowanie dla osób 
niepełnosprawnych schodów przy wejściu do szkoły od strony kompleksu sportowego. 

620 000,00 B0065 

59. Zniesienie barier architektonicznych – dotyczy to wykonania nowych wysepek tramwajowych 
do wsiadania i wysiadania z tramwaju. 
Lokalizacja – ul. Wojska Polskiego przy ul. Strykowskiej (obustronna), ul. Wojska Polskiego 
przy ul. Spornej (obustronna), ul. Wojska Polskiego przy ul. Głowackiego (obustronna). 
Opis – zadanie obejmuje: demontaż istniejącego chodnika znajdującego się wzdłuż przystanku 
tramwajowego, a także wykonanie w w/w miejscu nowej wysepki tramwajowej z podniesieniem 
poziomu wysokości do poziomu pierwszego stopnia poziomu tramwaju. Wysepka powinna mieć 
długość min. dwuwagonowego tramwaju, min. szerokość 1,50 m (na całej długości). 
Nawierzchnia powinna zostać wykonana z kostki o dużym współczynniku szorstkości  
dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. 

330 000,00 B0066 

60. Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul. Liściastej. 
Lokalizacja – ul. Liściasta od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy. 
Opis – w ramach tego zadania wnosimy o remont nawierzchni jezdni ulicy Liściastej na odcinku 
od ul. Zgierskiej do al. Włókniarzy ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej zniszczonych 
fragmentów. Po położeniu nowej nawierzchni istotne będzie odnowienie oznakowania na jezdni 
(zwłaszcza przejść dla pieszych). 

1 000 000,00 B0068 

61. Razem dla Radogoszcza: remont nawierzchni ul. Nastrojowej. 
Lokalizacja – ul. Nastrojowa od ul. gen. Sikorskiego do ul. Świtezianki. 
Opis – w ramach tego zadania przewiduje się: remont nawierzchni jezdni ul. Nastrojowej  
na odcinku od ul. gen Sikorskiego do ul. Świtezianki ze szczególnym uwzględnieniem 
najbardziej zniszczonych fragmentów. Po położeniu nowej nawierzchni istotne będzie 
odnowienie oznakowania na jezdni (zwłaszcza przejść dla pieszych). 

1 200 000,00 B0070 

62. Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych 
mieszkańców dzielnicy Bałuty. 
Lokalizacja – obiekty o charakterze sportowym na Bałutach w obrębie ulic: Krzyżowej, Żabiej, 
Łagiewnickiej, Dolnej, a także w okolicach ulic: Marysińskiej, Okopowej, Górniczej, 
Marynarskiej. 
Opis – wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
zamieszkującym dzielnicę Bałuty, zagrożonymi patologiami oraz wykluczeniem społecznym. 
Przewiduje się m.in.: organizację pikniku integracyjnego z udziałem krajowych i zagranicznych 
zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym; zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego 
spędzania czasu poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych; zapewnienie ciepłych 
posiłków; itp. 

192 000,00 B0071 

63. Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym  
przy ul. Brukowej 22 oraz stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na zalesionym 
terenie. 
Lokalizacja –  ul. Brukowa 22 (obręb B-31, działka nr 48/10, pow. 28131 m2) 
Opis – wnioskowane zadanie polegać będzie na modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem 
przy ulicy Brukowej 22 w Łodzi oraz stworzeniu nowej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej. 
Na realizację zadania składać się będą następujące elementy: przygotowanie projektu 
modernizacji hali sportowej wraz z zapleczem, parku linowego i ścianek wspinaczkowych  
na zalesionym terenie; modernizację hali sportowej wraz z zapleczem; utworzenie parku 
linowego i zbudowanie zewnętrznych ścianek wspinaczkowych na zalesionym terenie. 

1 210 000,00 B0072 
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64. Odwodnienia ul. Czarnkowskiej  
Lokalizacja – ul. Czarnkowska przed nieruchomością Czarnkowska 4 na wysokości czwartej. 
klatki schodowej (nr działki 96/18, 96/19, obręb B-45). 
Opis – nowe odwodnienie ulicy Czarkowskiej, tj. budowa dodatkowej studzienki odwadniającej 
lub przebudowa ulicy Czarnkowskiej i jej ukształtowania celem równomiernego rozprowadzenia 
wód opadowych. 

230 000,00 B0076 

65. Miejsca postojowe przed posesjami przy ul. Marynarskiej 8 oraz 10-12a. 
Lokalizacja –  ul. Marynarska 8 oraz 10-12a. 
Opis –  utwardzenie trawnika ażurowymi kratkami betonowymi (takimi samymi, jakimi są 
wyłożone parkingi przy niedalekim parku Ocalałych), wydzielenie terenów wokół drzew, 
obsianie obszaru trawą odporną na ugniatanie, wykonanie podbudowy oraz ułożenie nowych 
krawężników. 

78 000,00 B0077 

66. Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
przy ul. Dojazdowej 5/7. 
Lokalizacja: otulina Lasu Łagiewnickiego, część działki nr 204/8 w obrębie B-22. 
Opis – zadanie obejmuje m.in.: gruntowne oczyszczenie terenu z zarośli, wysokich traw  
oraz dzikich drzew owocowych; niwelację terenu oraz wywóz śmieci; rekultywację gleby  
pod nowe nasadzenia; ogrodzenie terenu od strony domków jednorodzinnych; zmianę aranżacji 
istniejącego ogrodu; rozebranie starego, zniszczonego ogrodzenia; wytyczenie alejek i ich 
wyłożenie kostką brukową; instalację ławek.  

180 000,00 B0078 

67. „Od Przedszkolaka do Seniora” – przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego 
przy SP 56 przy ul. Turoszowskiej 10 – etap I. 
Lokalizacja –  ul. Turoszowska 10, działka nr 79/13, obręb B-44. 
Opis – na realizację zadania składają się: budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 44x22 
m z bezpieczną nawierzchnią sportową (pouliteranową); budowa boiska o wymiarach 30x19 m  
z bezpieczną nawierzchnią sportową (pouliteranową) przeznaczonego do gry w koszykówkę  
i mini-volleyball (3 pola); instalacja ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej z podstawowym 
wyposażeniem ćwiczebnym; instalacja nowego ogrodzenia z siatki stalowej o wys. 4 m wraz  
z furtką ,Addendum”; odwodnienie boisk poprzez udrożnienie istniejących wpustów kanalizacji 
deszczowej; budowa edukacyjnej ścieżki rowerowo-rolkowej (nabywanie i szkolenie 
umiejętności jazdy na rowerze i rolkach); ustawienie koszy na śmieci; modernizacja oraz 
budowa nowych ciągów pieszych z kostki betonowej (usprawnienie komunikacji pieszej na tym 
terenie); modernizacja nawierzchni poprzez wyłożenie przedpola na dziedzińcu SP 56 (wymiary 
12,30x20,50 m) kostką betonową; budowa placu Seniora. 

2 934 260,00 B0080 

68. Berlinek – Zabytkowe Osiedle w zieleni. Modernizacja chodników oraz infrastruktury wokół 
budynków przy ul. Kalinowej (cz. północna, zachodnia i wschodnia na całej długości). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont odtworzeniowy chodnika na długości ok. 400 m oraz dojść do budynków  
(ul. Kalinowa część północna i zachodnia na całej długości); utwardzenie terenu ok. 1500 m 
dookoła budynków, płytą lub kostką na podkładzie z folii kubełkowo- izolacyjnej 
odprowadzającej wody opadowe od fundamentów na tereny zielone; uregulowanie  
oraz wyczyszczenie kanałów odpływowych wody deszczowej z budynków; odtworzenie 
trawników; wykonanie obrzeży oddzielającej trawnik od chodnika oraz obsadzenie brzegów 
trawnika niskim żywopłotem z roślin kolczastych wraz z nasadzeniami kwitnących roślin 
ozdobnych; ustawienie tabliczek dotyczących wyprowadzania psów i obowiązku zachowania 
czystości. 

520 000,00 B0081 

69. Igrzyska starożytne w dzisiejszej Łodzi – wykorzystanie bazy sportowej SP 172 w promowaniu 
wzorców zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – sala gimnastyczna i boisko SP 172. 
Opis – zadanie polega na przygotowaniu igrzysk sportowych wzorowanych na starożytnych 
zmaganiach olimpijskich dla uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem bazy sportowej 
(sali gimnastycznej oraz boiska) SP 172. Igrzyska adresowane byłyby do uczniów szkół 
podstawowych i łączyły tradycję zmagań w dziedzinach sportu uprawianych w starożytności  
z akcentami artystycznymi (występ teatru wzorowany na teatrze starożytnym, „uczta bogów 
sportowców” z wykorzystaniem zdrowej żywności, uroczyste wręczenie wieńców laurowych, 
pochód zwycięzców ulicami osiedla Julianów). 

145 380,00 B0082 

70. Wymiana chodników na ul. Wrocławskiej oraz przy budynkach pod adresem Drukarska  
od nr 2 do 22. 
Lokalizacja – chodniki przy ul. Wrocławskiej (numer działki B28-564/6) oraz wokół budynków 
pod adresem Drukarska od nr 2 do 22 (numery działek: B28-572/23, B28-572/49, B28-572/51, 
B28-572/50) 
Opis – wymiana chodników wraz z krawężnikami wzdłuż ulicy Wrocławskiej (prawa i lewa 
strona jezdni) oraz wokół bloków przy ul. Drukarskiej.  

100 000,00 B0083 
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71. Montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych  
i blokowiskach. 
Lokalizacja – ul. Wrocławska na całej długości, skwer u zbiegu ul. Limanowskiego/ul. Białej, 
Plac Piastowski, Park im. Struga, Park Staromiejski. 
Opis – montaż na ul. Wrocławskiej pięciu nowych koszy (przy ul. Lutomierskiej,  
ul. Wrocławskiej/ul. Wrześniewską, pomiędzy ul. Osiedlową a ul. Limanowskiego, między  
ul. Limanowskiego a ul. Drukarską, ul. Wrocławską/ul. Kominiarską) w widocznych miejscach  
a na terenach zielonych po trzy kosze (wraz z woreczkami) na gromadzenie zwierzęcych 
odchodów. 

5 100,00  B0084 

72. Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek leśnych) w Lesie 
Łagiewnickim. 
Lokalizacja - obszar Lasu Łagiewnickiego  
Opis – w ramach zadania planowane jest: wykonanie napraw nawierzchni dróg i ścieżek leśnych; 
wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego (koszy na śmieci, ławek, 
ławostołów, tablic informacyjnych, itp.); remont istniejących elementów zagospodarowania 
rekreacyjnego w szczególności deszczochronów. 

800 000,00 B0085 

73. Modernizacja końcowego odcinka pasa drogowego ul. Harnama. 
Lokalizacja - fragmenty działek 401/1, 401/3 i 406/4 w obrębie B-47. 
Opis – przedmiotem wniosku jest modernizacja końcowego odcinka pasa drogowego ulicy 
Harmana, w tym: wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wymiana nawierzchni jezdni  
na nawierzchnię z płyt lub kostki betonowej, wymiana nawierzchni i utwardzenie miejsc 
parkingowych płytami ażurowymi, wymiana nawierzchni istniejących chodników z płyt 
betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej, rekultywacja istniejących trawników. 

114 000,00 B0086 

74. Modernizacja ciągów pieszych wzdłuż ul. 11 Listopada w Łodzi, usprawniająca uprawianie 
joggingu, nordic walking i spacerów. 
Lokalizacja -  chodniki wzdłuż ul. 11 Listopada (po prawej stronie idąc w kierunku północnym 
od ul. Jeziornej do ul. Brzoskwiniowej, przy osiedlu mieszkaniowym Radogoszcz-Zachód). 
Opis – modernizacja ciągów pieszych (chodników) polegająca na ułożeniu nowej nawierzchni  
z kostki brukowej (3310m2) wzdłuż ulicy 11-go Listopada (1324 mb)-od ul. Jeziornej  
do ul. Brzoskwiniowej oraz instalacja tablic informacyjnych (11 szt.) nt. przebytej odległości, 
spalonych kalorii, nachylenia i wysokości nad poziomem morza. 

700 000,00 B0088 

75. Mobilny patrol policji – poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla Teofilów i Bałut 
Zachodnich. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – Mobilny Patrol Policji to dwuosobowy patrol zmotoryzowany. W ramach realizacji 
zadania zaplanowano: zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby realizacji służby patrolowej 
w ramach MPP, sfinansowanie kosztów realizacji 8-godzinnej służby patrolowej pełnionej  
w ramach MPP, sfinansowanie kosztów paliwa związanego z wykonywaniem zadania. 

234 250,00 B0089 

76. Aleja Gwiazd Sportu. 
Lokalizacja- Bałuty – Rynek Starego Miasta. 
Opis – Wykonanie 30 gwiazd sportu – zasłużeni dla Łodzi i regionu. Realizacja zadania obejmie 
także przeprowadzenie ankiety wśród łodzian kto zajmie honorowe miejsce i ogłoszenie 
przetargu wśród wykonawców. 

94 500,00 B0090 

77. Remont ul. Harcerskiej, w tym remont chodników i remont nawierzchni jezdni. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – demontaż starych płyt chodnikowych oraz trylinki na jezdni; montaż nowych płyt 
chodnikowych i na jezdni według uznania wykonawcy wraz z wjazdami na posesje; 
rekultywacja miejsc przeznaczonych na trawniki. 

1 050 000,00 B0093 

78. Skwer i parking przy ul. Srebrnej. 
Lokalizacja – przy ul. Srebrnej i ul. Sierakowskiego (działki o numerach B29-313, B29-317  
i wschodni fragment działki B29-319). 
Opis – w ramach zadania przewidziano: posianie na nowo trawy; wyznaczenie alejki lub alejek; 
postawienie ławek i koszy na śmieci; w dalszej kolejności posadzenie krzewów; wytyczenie 
miejsc parkingowych od ulicy Srebrnej. Teren, na którym planowane jest utworzenie skweru  
i parkingu jest dziś zupełnie niezagospodarowany. To około 2 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni. Znajdują się tam już drzewa więc teren jest wręcz idealny, żeby przy niewielkim 
wysiłku stworzyć tam skwer. 

110 000,00 B0094 
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79. Remont sali gimnastycznej oraz szatni w SP 142, ul. Łupkowa 6. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przewiduje się remont szatni, sali gimnastycznej, korytarza przy sali gimnastycznej  
i przebieralni. Remont sali gimnastycznej przewiduje – skuwanie starych tynków, odgrzybianie 
ścian i ponowne malowanie, ocieplenie sali gimnastycznej z zewnątrz, tynkowanie, malowanie, 
położenie nowego parkietu, malowanie linii boiska do gry w siatkówkę, piłkę ręczną i nożną, 
wymianę okien i drzwi, a także zamurowanie części otworów. Remont przebieralni obejmuje: 
skuwanie tynków, odgrzybianie ścian, położenie nowych tynków, malowanie ścian i sufitu, 
położenie linoleum lub wykładziny, montaż nowych drzwi, zakupienie i zamontowanie nowych 
wieszaków na ubrania oraz wstawienie nowych ławeczek. 

251 600,00 B0095 

80. Odnowa Teofilowa: sport, relaks i zabawa w parku im. S. Żeromskiego. Stworzenie placu zabaw 
i postawienie sprzętów sportowych, ławek i stolików. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – projekt zakłada kompleksową rewitalizację parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie.  
W ramach zadania wymieniona zostanie nawierzchnia chodników na kostkę brukową. Ponadto 
zostanie stworzony duży, ogrodzony plac zabaw z nowoczesnymi i różnorodnymi przyrządami 
dla dzieci z podłożem piaszczysto-trawiastym. W parku pojawią się nowe obiekty małej 
architektury. W całym parku stanie min. 20 nowych ławek, min. 20 koszy na śmieci  
oraz min. 8 betonowych, wkopanych w ziemie czteroosobowych stolików rekreacyjnych do gry  
w szachy i chińczyka. Pojawi się również min. 5 czterostanowiskowych stojaków rowerowych. 

935 000,00 B0096 

81. Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG 10. 
Lokalizacja - ul. Harcerska 8/10. 
Opis – projekt budowlany z kosztorysem oraz modernizacja boisk według własnego pomysłu. 
Ogrodzone boisko szkolne obejmie: bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią kauczukową  
lub poliuretanową, rozbieg do skoku w dal, boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, 
boisko do siatkówki. Pozostały teren powinien być wyrównany. 

815 000,00 B0097 

82. Odnowa Teofilowa: stwórzmy nowy symbol osiedla w miejscu byłego samolotu. 
Lokalizacja - Park im. Żeromskiego – działka nr B 41 – 27/9.  
Opis – projekt zakłada rozpisanie otwartego konkursu na nowy symbol osiedla Teofilów. 
Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni technicznych  
i artystycznych oraz mieszkańców Łodzi. Konkurs na nowy symbol osiedla Teofilów zakłada 
zaprojektowanie obiektu przestrzennego o charakterze trwałym i odnowienie cokołu, na którym 
zostanie on ustawiony. 

62 400,00 B0098 

83. Centrum Aktywizacji Sportowej – wzbogacenie bazy sportowej w celu realizacji zajęć 
rekreacyjnych. 
Lokalizacja – PG 16 przy ul. Syrenki 19a. 
Opis – utworzenie Centrum Aktywizacji Sportowej polega na wzbogaceniu już istniejącej bazy 
w PG 16 w celu umożliwienia mieszkańcom Osiedla Radogoszcz podjęcia aktywności 
sportowej. W ramach zadania przewidziano m.in.: zakup sprzętu sportowego, zatrudnienie 
trenerów poszczególnych dyscyplin sportowych, wynajęcie sal od szkoły, zatrudnienie 
pracownika gospodarczego, malowanie pomieszczeń, naprawę wentylacji w siłowni. 

106 975,00 B0099 

84. Utworzenie pracowni artystycznej „Z twórczością na ty”. 
Lokalizacja - PG 16 przy ul. Syrenki 19a. 
Opis – utworzenie pracowni artystycznej „Z Twórczością na ty” zakłada wynajęcie pomieszczeń 
w godzinach popołudniowych oraz w soboty od szkoły, realizację zajęć m.in. z projektowania  
i szycia ubioru, wykonywania wycinanek, lepienia z gliny, szydełkowania, itp. Zajęcia będą 
prowadzone przez artystów z danej dziedziny i wolontariuszy. Pracownia będzie się także 
zajmowała organizacją wystaw prac, festynów i innych przedsięwzięć integracyjnych. 

279 680,00 B0100 

85. Obsadzenie ul. Karskiego drzewami i krzewami. 
Lokalizacja - pas drogowy ul. Karskiego, działka nr B46 – 315/29. 
Opis – Obsadzenie ulicy drzewami i krzewami (proponowane drzewa – lipy), na długości muru 
przyległego do cmentarza. 71 drzew w rozstawie ok. 8 m, sadzonki wys. 250-300cm. 

25 000,00 B0101 

86. Budowa siłowni plenerowej na Osiedlu Radogoszcz – Zachód. 
Lokalizacja - j/w, działka B6-5/18. 
Opis – zakup i instalacja urządzeń do wykonywania ćwiczeń fizycznych w plenerze na osiedlu 
Radogoszcz- Zachód; przygotowanie terenu na wskazanej działce; zakup  
i instalacja urządzeń siłowni plenerowej, podłoża, ogrodzenia oraz zamykanej furtki.  

179 897,00 B0102 

87. Łódzki majowy festiwal atrakcji, rozrywki i rekreacji dla dzieci i rodziców. 
Lokalizacja - Park im. Mickiewicza (Julianowski), Park im. Piłsudskiego (Na Zdrowiu) teren 
przy muszli. 
Opis – organizacja dużego, całodniowego i bezpłatnego festynu (pikniku rodzinnego)  
dla wszystkich łodzian, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Bałuty. Festyn 
miałby charakter rodzinny (dzieci plus rodzice). Preferowany termin to 2,3 albo 4 maja 2014r. 

55 000,00 B0103 
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88. Odnowa Teofilowa: modernizacja przystanków tramwajowych przy ul. Rydzowej,  
ul. Kaczeńcowej i ul. Traktorowej w kierunku centrum. 
Lokalizacja - ul. Rydzowa (obszar B-35 nr działki 79/45), ul. Kaczeńcowa (obszar B-35  
nr działki 79/36), ul. Traktorowa (obszar B-34 nr działki 84/7) 
Opis – modernizacja przystanków tramwajowych polegająca na ich podwyższeniu do poziomu 
pierwszego stopnia w tramwaju wraz z przebudową chodnika przylegającego do każdego  
z przystanków. W chwili obecnej płyty chodnikowe są bardzo pozapadane i skorodowane gdyż 
od 40-stu lat nie były wymieniane. Dzięki modernizacji poprawi się jakość i komfort podróży 
oraz bezpieczeństwo pasażerów podczas wsiadania i wysiadania z tramwaju.  

399 200,00 B0105 

89. Uporządkowanie i modernizacja terenu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 162. 
Lokalizacja - j/w, działki 228, 229,230/1 w obrębie B-50. 
Opis – wyrównanie nierówności; zasianie trawy i zasadzenie krzewów; wykonanie zejść  
od strony osiedla (wygodne schody z poręczą) i nowych chodników; wydzielenie miejsca 
przyjaznego ludziom starszym i niepełnosprawnym. 

80 000,00 B0106 

90. Trochę sportu przy Starym Rynku. 
Lokalizacja - rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego – SP nr 45 ul. Bojowników Getta 
Warszawskiego 3, działki B-47 – 399/1, 399/5, 399/6. 
Opis – remont głównej sali gimnastycznej (wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, 
instalacja wentylacji, wymiana okien, wymiana podłogi, malowanie, montaż urządzeń 
sportowych), budowa zaplecza techniczno – sanitarnego przy sali gimnastycznej (wykonanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, przebudowa ciągu komunikacyjnego 
szatni, montaż urządzeń sanitarnych, malowanie, montaż wyposażenia przebieralni i zaplecza 
sportowego), remont „małej sali gimnastycznej” na zajęcia ruchowe dla klas I-III (wymiana 
instalacji elektrycznej i oświetlenia, instalacja wentylacji, wymiana okien, wymiana podłogi, 
malowanie, montaż urządzeń sportowych). 

355 000,00 B0107 

91. Modernizacja terenu boiska celem utworzenia osiedlowego ośrodka sportowo- rekreacyjnego.  
Lokalizacja - PG 12 przy ul. ks. Brzóski 23. 
Opis – dostosowanie aktualnej bazy sportowo-rekreacyjnej do nowych potrzeb poprzez: 
uzupełnienie ubytków w ogrodzeniu, modernizację skoczni do skoków w dal, instalację 
skateparku, rynny i progów, wybudowanie boiska do siatkówki, dostosowanie budynku 
wolnostojącego na boisku do celów techniczno-sanitarnych dla uczestników, założenie 6 lamp 
oświetleniowych, utwardzenie miejsc parkingowych (5 samochodów) na terenie przyległym  
do boiska. 

548 000,00 B0108 

92. Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) na Bałutach. 
Lokalizacja – Park Julianowski na Bałutach, obszar pomiędzy ul. Folwarczną, al. Róż,  
ul. Zgierską, ul. Jaworową, ul. Sowińskiego, nr działek 106102_9.0026.5/44; 
106102_9.0026.5/42; 106102_9.0026.7 
Opis –utwardzenie trasy dookoła stawu w jego południowo-wschodniej części; remont obszaru 
rekreacyjnego położonego w północno-wschodniej części parku. 

750 000,00 B0109 

93. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Hipotecznej 3/5. 
Lokalizacja -  j/w. 
Opis – wymiana nawierzchni: demontaż trylinki wraz z wywozem, usunięcie – korytowanie 
podbudowy; wywóz urobku do miejsca składowania odpadów; zagęszczenie gruntu rodzimego; 
utworzenie warstwy filtracyjnej; utworzenie warstwy z kamienia naturalnego – tłucznia; kliniec 
– kamień łamany; warstwa stabilizacji betonowej; kostka wibro-prasowana 8cm gr. typu 
przemysłowego. Naprawa ogrodzenia wspólnego z posesją przy ul. Limanowskiego: naprawa 
podbudowy ogrodzenia; wymiana uszkodzonych elementów parkanu. Wykonanie miejsca  
do wypoczynku: montaż ławeczek i stolików. 

106 000,00 B0113 

94. Remont chodnika od strony wejść do klatek schodowych oraz uporządkowanie terenu przed 
blokiem – przywrócenie zieleńców. 
Lokalizacja - ul. Powstańców Wielkopolskich 4. 
Opis – remont chodnika przed klatkami, wymiana krawężników przy trawnikach, 
uporządkowanie terenu i zagospodarowanie zieleńców przed nową posesją. 

45 000,00 B0115 

95. Remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, wc personelu  
i korytarza łączącego te pomieszczenia w Żłobku nr 27. 
Lokalizacja – ul. Franciszkańska 167. 
Opis – remont łazienki dla dzieci w wieku 1-2 lat o wielkości 11,5 m wraz z zapleczem 
gospodarczym o wielkości 8,5 m2, począwszy od wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, 
instalacji elektrycznej, po wyposażenie i wykończenie: drzwi, framugi, glazury, terakoty, 
umywalki, toalety, oświetlenie, armaturęy łazienkową, przewijaki, szafki, wieszaki. W łazience 
dla personelu opiekującego się dziećmi (wielkość 2,6 m2 - umywalka i WC) wymiany wymaga 
instalacja wodno-kanalizacyjna, CO, instalacja elektryczna, drzwi, framugi, glazura i terakota, 
umywalka, toaleta, sedes, oświetlenie, armatura łazienkowa. Na korytarzu, który łączy te dwa 
pomieszczenia (wielkość 8,4 m2) należy wymienić podłogę, ściany - wyrównać i zabezpieczyć 
farbą zmywalną ze względu na wymagania sanitarno-higieniczne oraz wymienić oświetlenie.  
Do wymiany jest również stolarka drzwiowa. 

37 000,00 B0116 
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96. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Żłobku nr 5, ul. Świetlana 11/15. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – wymiana starej stolarki okiennej i stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe. 

155 000,00 B0119 

97. Odnowa Teofilowa: „Kolorowe przedszkole” - remont sal dziecięcych w PM 48. 
Lokalizacja -  ul. Rojna 29/31. 
Opis – wykonanie podstawowych prac remontowych w obydwu budynkach przedszkolnych. 
Głównie dotyczyć to będzie sal przedszkolnych oraz innych pomieszczeń, z których korzystają 
dzieci i personel administracyjno-obsługowy. W zakres zadania wchodzą: renowacje 
zniszczonych podłóg w 10 salach przedszkolnych; położenie terakoty w szatni jednego  
z budynków; malowanie sal przedszkolnych, wymiana okien; wymiana wszystkich drzwi 
wewnątrz budynków oraz drzwi wejściowych; założenie kolorowych rolet w 9 salach. 

369702,00 B0121 

98. Wykonanie wymiany płytek chodnikowych, naprawa – ponowne ułożenie trylinki w jezdni 
dojazdowej do bloku i parkingu przy ul. E. Plater 15/19. Urządzenie parkingu wzdłuż bloku. 
Lokalizacja - j/w. 
Opis – wymiana kilkunastoletnich chodników (połamane płytki);.ponowne ułożenie trylinki  
w jezdni (obecnie potężne doły, krawężniki praktycznie leżą); wydzielenie miejsc parkingowych, 
utwardzenie kostką lub trylinką. 

300 000,00 B0122 

99. Remont i modernizacja ul. Harcerskiej. 
Lokalizacja -  ul. Harcerska od ul. Brackiej do ul. Wojska Polskiego. 
Opis – wymiana nawierzchni jezdni z ewentualnie minimalnym jej poszerzeniem w kierunku 
zachodnim; wykonanie prawidłowych wg normatywów miejsc postojowych bez krawężników  
w granicy jezdni, ze skośnym ustawieniem pojazdów i zaznaczeniem poszczególnych miejsc 
innym kolorem kostki; remont nawierzchni chodników, a właściwie wymiana tych nawierzchni 
na kostkę betonową z bezkrawężnikowymi przejazdami przez jezdnię dla wózków dziecięcych  
i inwalidzkich; przywrócenie znaku pozwalającego na parkowanie tylko mieszkańcom bloku 
122b przy ul. Harcerskiej 5. 

900 000,00 B0123 

100. Rewitalizacja placu sportowo – rekreacyjnego na pl. Piastowskim wraz z przeniesieniem  
i odnowieniem historycznej latarni. 
Lokalizacja -  j/w. 
Opis – rewitalizacja placu sportowo - rekreacyjnego. W zakres zadania wchodzą: ogrodzenie 
mini boiska 25/36 m siatką, z co najmniej trzech stron; zamontowanie siatek-łapaczy z metalu  
w bramkach; ogrodzenie i zamontowanie na ogrodzeniu planszy z widokiem tego miejsca przed 
wojną i informacją o tym co tu się działo w czasie wojny; rozbudowa placu zabaw; dostawienie 
10 ławek w parku. 

345 000,00 B0125 

101. „Basket w Miejskim Parku – Etap: park im. Mickiewicza (Park Julianowski).  
Lokalizacja – j/w. 
Opis – zbudowanie i oddanie w użytkowanie mieszkańców otwartego obiektu sportowego typu 
boisko do koszykówki o standardowych wymiarach 15x28 m. 

260 000,00 B0126 

102. Budowa „mini placu zabaw” przy ul. Turoszowskiej 9. 
Lokalizacja – ul. Turoszowska między numerami 7 i 9 (nr działki 57/43, obręb B-44). 
Opis – budowa mini placu zabaw wyposażonego m.in. w dwuosobową huśtawkę wahadłową, 
karuzelę, huśtawkę „bocianie gniazdo”, zabawkę na sprężynie (bujaki), linarium, zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinką wejściową, rurą strażacką, ścianką linową, pomostem 
linowym. Zadanie obejmuje także przygotowanie terenu pod budowę, dostawę i montaż 
wyposażenia placu zabaw oraz ustawienie i zamontowanie 2 ławek parkowych do odpoczynku,  
a także kosza na śmieci i regulaminu korzystania z placu zabaw. 

79 000,00 B0127 

103. Zakup nowego pianina. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. 
Opis – zakup nowego pianina. 

3 000,00 B0128 

104. Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Emilii Plater oraz rozbudowa zatoki parkingowej. 
Lokalizacja – ul. Plater na odcinku od ul. Boya-Żeleńskiego do ul. Brackiej. 
Opis – podniesienie i wyrównanie nawierzchni na ul. Plater poprzez położenie trelinki bądź 
asfaltu, co znacznie wyciszy hałas generowany przez przejeżdżające samochody; powiększenie  
i rozbudowanie w stronę ul. Brackiej zatoczki znajdującej się naprzeciwko nr 18 co umożliwi 
postój 8-10 samochodom. 

320 000,00 B0129 
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105. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 120 w Łodzi. 
Lokalizacja – południowa część Bałut, dzielnica mieszkaniowa Julianów – Marysin – Rogi,  
teren SP 120. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 m. Działania związane z jego 
realizacją: przygotowanie projektu, przygotowanie placu budowy: badania geodezyjne, 
przygotowanie terenu pod podbudowę, usunięcie podziurawionej warstwy asfaltowej 
nawierzchni, odwodnienie terenu wokół szkoły, wyprofilowanie spadków, ułożenie 
krawężników betonowych 6x20x100 cm, wykonanie i zagęszczanie podbudowy z tłucznia 
kamiennego: frakcja 0-31mm do 8 cm; frakcja 0-4mm do 2 cm, ułożenie nawierzchni, osprzęt  
do tenisa ziemnego  
(1 kpl.), osprzęt do koszykówki (1 kp1.), osprzęt do siatkówki (1 kpl.), osprzęt do piłki ręcznej  
(1 kpl.), wykonanie ogrodzenia boiska. 

580 000,00 B0131 

106. Odnowa Teofilowa – „Bezpieczna droga do przedszkola” - modernizacja ul. Wiernej Rzeki. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa drogi lokalnej. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące 
działania: opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej przebudowę części 
 ul. Wiernej Rzeki o długości 100 m położonej pomiędzy budynkami przedszkola; usunięcie 
topoli rosnących w pasie zieleni wzdłuż drogi wewnętrznej, usunięcie korzeni drzew; budowę 
pasa drogowego o szerokości ok. 5m o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; 
budowę 23 miejsc postojowych z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa; budowę  
2 chodników z kostki umożliwiających bezpieczne poruszanie się dzieci i ich rodzin podczas 
przejść do przedszkola; przebudowę kolizji z infrastrukturą oraz budowę odwodnienia. 

300 000,00 B0132 

107. Lokalny system zintegrowanej informacji historyczno-urbanistyczno-turystycznej dla osiedla 
Julianów – Radogoszcz. 
Lokalizacja – od północy ul. Sowińskiego, od wschodu ul. Łagiewnicka, od południa  
ul. Julianowska, od zachodu ul. Zgierska. 
Opis – wykonanie lokalnego systemu zintegrowanej informacji historyczno-urbanistyczno-
turystycznej dla osiedla Julianów-Radogoszcz składającego się z dwóch zintegrowanych 
elementów: stacjonarnego i wirtualnego. 

130 000,00 B0133 

108. Oświetlenie ul. Szuwarowej oraz utwardzenie ul. Szuwarowej i części ul. Turzycowej. 
Lokalizacja – ul. Szuwarowa, ul. Turzycowa (na odcinku od ul. Kruszynowej do końca). 
Opis – instalacja oświetlenia na ul. Szuwarowej (postawienie 1 lub 2 latarni ulicznych wraz  
z przyłączem energetycznym); utwardzenie ul. Szuwarowej oraz części ul. Turzycowej  
na odcinku od ul. Kruszynowej do końca poprzez położenie nawierzchni asfaltowej lub kostki 
wraz z budową chodników i instalacji odwodnieniowej. 

900 000,00 B0134 

109. Boisko sportowe wielofunkcyjne przy SP 116. 
Lokalizacja – SP 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 44x30 m o nawierzchni 
poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. 

800 000,00 B0135 

110. Budowa wiaty rowerowej przy SP 116.  
Lokalizacja – SP 116, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonej wiaty rowerowej. 

38 000,00 B0136 

111. Plac zabaw z fontanną i ogrodzenie terenu przy SP 116. 
Lokalizacja –SP 116 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw z fontanną na działce należącej do UMŁ, 
przylegającej do terenu należącego do SP 116 oraz ogrodzeniu i założenia monitoringu 
zewnętrznego. 

168 000,00 B0138 

112. Pracownia dietetyczna w SP 116. 
Lokalizacja –SP 116, ul. Ratajska 2/4. 
Opis – zaprojektowanie i wyposażenie pracowni edukacyjnej, w której beneficjenci zadania będą 
mogli uczyć się i utrwalać zdrowe nawyki żywieniowe. 

159 000,00 B0139 

113. Modernizacja skweru przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego i ul. Harnama wraz z budową 
placu zabaw. 
Lokalizacja – ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3A i 5 oraz ul. Harnama 7. Działka nr ewid. 
400/48 w obrębie B-48. 
Opis – modernizacja skweru oraz budowa placu zabaw przeznaczonego głównie  
dla dzieci młodszych (do 6 lat). W ramach zadania przewiduje się wykonanie: 
projektu zagospodarowanego terenu, ogrodzonego placu zabaw, wyłożenie części placu zabaw 
nawierzchnią bezpieczną, wymianę nawierzchni chodników, instalację oświetlenia, rekultywację 
trawników. 

82 650,00 B0140 

114. Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. Fiołkowej. 
Lokalizacja – pas drogowy ul. Fiołkowej po stronie południowej – działki nr B22-493/13  
i B21-3/249. 
Opis – uzupełnienie/kontynuacja istniejącego szpaleru po stronie południowej ul. Fiołkowej. 

5 000,00 B0141 
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115. Modernizacja strefy zamieszkania. 
Lokalizacja –  ul. Zachodnia 16, wewnętrzne podwórko posesji, zewnętrzna strona wzdłuż 
posesji. 
Opis – przebudowa wewnętrznej części terenu posesji; wykonanie nowego chodnika i dojść  
do klatek schodowych z kostki betonowej; wykonanie nowego ciągu drogi przejazdowej z kostki 
betonowej; zagospodarowanie zieleni wewnętrznej i utworzenie utwardzonego kostką skwerku 
wyposażonego w ławki i lampy oświetleniowe. Na terenie zewnętrznym planowane jest 
utworzenie nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców. 

262 000,00 B0143 

116. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 
Lokalizacja – teren Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2, ul. Spadkowa11, nr działki 52/14 
(obręb B-37). 
Opis – wykonanie boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem. W skład obiektu wchodzić ma: 
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22 m oraz dwa boiska o wymiarach 22x13 m.  
do koszykówki (z regulacją wysokości koszy), boisko 18x9 m. do siatkówki (z demontowanymi 
słupkami), siatka do badmintona, boisko 40x20 m do piłki ręcznej, ogrodzenie z siatki  
na słupkach stalowych o wysokości 4 m z bramą  
i z dwiema furtkami, odwodnienie liniowe boiska, piłkochwyty, wyposażenie dodatkowe: ławki  
i kosze na śmieci. 

810 000,00 B0144 

117. Plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja – Stare Bałuty, pomiędzy ul. Szklaną a ul. Zbożową. 
Opis – stworzenie placu zabaw dla dzieci mieszkających w pobliskich blokach wyposażonego 
m.in. w: huśtawki wagowe, huśtawki wahadłowe kubełkowe dla mniejszych i większych dzieci, 
zjeżdżalnię dla mniejszych i większych dzieci, drabinki, karuzele, bujaki, kącik gimnastyczny, 
domek zabawowy, piaskownicę, trampolinę. Zadanie obejmuje także dostawę i montaż urządzeń 
zabawowych, ławeczek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej przy wejściu na plac zabaw  
oraz wykonanie pól piaskowych pod urządzenia. Na części placu mogłaby znajdować się trawa. 

69 000,00 B0145 

118. Założenie oświetlenia w Parku Julianowskim im. Mickiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – założenie oświetlenia to np. zamontowanie stojących, ozdobnych latarni. Wskazane jest 
również zamontowanie koszy na psie odchody. 

1 516 000,00 B0146 

119. Budowa parkingu dla aut osobowych. 
Lokalizacja – ul. Zuli Pacanowskiej (działka nr B47-39/5, B47-400/33 oraz B47-400/48). 
Opis – wykonanie geodezyjnej mapy do celów projektowych; wyznaczenie przez pracownię 
drogową miejsc parkingowych; wykorytowanie obszarów przeznaczonych na parkingi (parking 
A obszar 37x5 m oraz parking B obszar 27x17 m); wywiezienie nadmiaru ziemi; osadzenie 
krawężników wzdłuż krawędzi jezdni; nawiezienie tłucznia oraz jego zagęszczenie  
i utwardzenie. Parking A - 16 miejsc parkingowych o wymiarach 2,30x5 m, parking B –  
18 miejsc parkingowych o wymiarach 3x5 m. 

80 000,00 B0147 

120. Przebudowa przestrzeni miejskiej na odcinku ul. Zachodniej 12-14. 
Lokalizacja – ul. Zachodnia 12-14, strefa przy budynku nr 12 oraz strefa zewnętrzna  
przy ul. Zachodniej wzdłuż posesji nr 14. 
Opis – wykonanie zadania ma na celu poprawę otoczenia bezpośrednio przy budynku nr 12; 
ułożenie nowego chodnika wzdłuż budynku od strony północnej - wewnętrznej jak również  
od strony południowej wzdłuż wejść do przychodni lekarskich i zachodniej wzdłuż wejść do 
sklepów; przebudowę drogi wewnętrznej i uporządkuje miejsc postojowych; montaż ławeczek. 
Wzdłuż posesji nr 14 proponowane jest wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej z miejscami 
postojowymi oraz wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej. 

712 000,00 B0149 

121. Modernizacja strefy zamieszkania ul. Berlińskiego 12A. 
Lokalizacja – ul. Berlińskiego 12A, strefa wejściowa od strony ulicy, strefa wewnętrzna 
podwórka pomiędzy budynkami. 
Opis – przebudowa strefy wejściowej od strony ulicy zlokalizowanej pomiędzy budynkami 
frontowymi; ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej; oddzielenie stref zieleni obrzeżem 
trawnikowym; wykonanie dojścia do budynku nr 12A z kostki betonowej; zagospodarowanie 
wewnętrznej zieleni poprzez utworzenie - utwardzenie części terenu kostką betonową - 
wykonanie placyków rekreacyjnych z ławeczkami i nowym oświetleniem. 

96 000,00 B0150 

122. Pasaż „SSS” – Szpital, Szkoła, Sąsiedzi. 
Lokalizacja – al. Róż, ul. Przyrodnicza, skrzyżowanie ul. Jaskrowej z ul. Botaniczną, ul. Bzowa, 
SP 172, ul. Jałowcowa. 
Opis – przebudowa ulicy Jaskrowej; stworzenie miejsc postojowych pod SP 172 - ulica Bzowa; 
wykorzystanie nieużywanej ul. Jałowcowej. W ramach realizacji zadania przewiduje się 
następujące działania: wykonanie profesjonalnego projektu dotyczącego proponowanych zmian; 
wykonanie niezbędnych prac remontowych; poinformowanie obywateli poprzez tablicę 
informacyjną z jakiego funduszu został zrealizowany projekt. 

1 700 000,00 B0152 
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123. Miejsca postojowe dla PM 42. 
Lokalizacja – ul. Gnieźnieńska 9, działka nr 155/48 obręb B46. 
Opis – wybranie nadmiaru ziemi na całej długości uliczki dojazdowej (wykorytowanie), 
wykonanie podbudowy z piasku i cementu, zagęszczenie oraz wyłożenie kostką brukową terenu 
wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych. 

57 000,00 B0154 

124. Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Wrocławska 10. 
Opis – zakup komputera dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10. 

3 110,00 B0155 

125. Odtworzenie – uporządkowanie placu przed budynkiem przy ul. Wrocławskiej. Ustawienie 
ławek, stolików. 
Lokalizacja – ul. Wrocławska 10, 12. 
Opis – wyłożenie głównego przejścia od ul. Limanowskiego do ulicy osiedlowej, równolegle  
do ul. Wrocławskiej przy Domu Dziennego Pobytu; uporządkowanie skweru – ustawienie ławek 
oraz stolików szachowych zamocowanych u podłoża; wyłożenie przejść oraz chodnika kostką. 

200 000,00 B0156 

126. Przebudowa przestrzeni miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Zachodnia 25/27, przebudowa podwórka wewnętrznego oraz przebudowa 
strefy wewnętrznej wzdłuż ul. Zachodniej i ul. Bazarowej. 
Opis – uporządkowanie wewnętrznego podwórka - stworzenie uporządkowanej strefy 
parkowania, wykonanie nowych dróg wewnętrznych z kostki betonowej, nowych chodników  
z kostki wzdłuż wejść do budynków; uporządkowanie strefy gospodarczej podwórka poprzez 
wykonanie nowych pergoli śmietnikowych; od strony ogólnomiejskiej wzdłuż ulicy Zachodniej 
utworzenie miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, pasa zieleni z miejscami wyposażonymi  
w ławeczki oraz ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej; od str. ul. Bazarowej wykonanie 
parkingu zewn. oraz ułożenie chodnika z kostki betonowej. 

595 000,00 B0157 

127. Przebudowa przestrzeni miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Wojska Polskiego 66/70. 
Opis – uporządkowanie wewnętrznych chodników, wykonanie nowych dojść do klatek 
schodowych, przebudowa strefy przejścia pomiędzy blokami - chodniki, schodki wykonane  
z kostki, uporządkowanie skwerów zielonych wewnątrz posesji, stworzenie miejsc wypoczynku  
i rekreacji; wykonanie placyków, ścieżek, montaż ławek; od strony ul. Wojska Polskiego 
uporządkowanie stref parkowania pomiędzy istniejącą zielenią. 

501 000,00 B0158 

128. Wymiana nawierzchni chodnika. 
Lokalizacja – ul. Mokra 35, działki nr 10/19 i 9/59 w obrębie B-45. 
Opis – wymiana nawierzchni chodnika poprzez zamontowanie kostki brukowej o wymiarze 8 cm 
na cementowym podłożu. 

36 000,00 B0159 

129. Poprawienie funkcjonalności i estetyki terenu pomiędzy budynkami znajdującymi się  
przy ul. Tybury 10 i 12. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont i przebudowa terenu pomiędzy budynkami przy ul. Tybury nr 10 i 12. W tym: 
wykonanie projektu przebudowy; przebudowa parkingów w tym wykonanie nawierzchni z 
kostki betonowej i odwodnienia, separatorów – ok. 350 m2; budowa nowego chodnika wzdłuż 
budynku gosp. należącego do posesji przy ul. Tybury 12 ok. 20 m2. 

100 000,00 B0160 

130. Wymiana chodnika wraz z urządzeniem zieleńców oraz ułożenie progów zwalniających  
przy nieruchomości Harnama 4. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana chodnika wzdłuż nieruchomości wraz z ułożeniem nowej nawierzchni z kostki 
betonowej na powierzchni chodnika wzdłuż budynku, wykonanie dojść do klatek oraz podestów. 
Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców w podeszłym wieku (wózki inwalidzkie) istnieje 
konieczność wykonania podjazdów z poręczami. W ramach zadania przewiduje się także 
urządzenie zieleńców przed klatkami wraz z ich trwałym ogrodzeniem, a także ułożenie dwóch 
progów zwalniających na ul. Harnama wzdłuż nieruchomości wraz z oznakowaniem. 

75 000,00 B0163 

131. Remont drogi wzdłuż budynku ul. Czarnieckiego 7a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie starej nawierzchni (asfalt); przygotowanie podłoża i odwodnienia; wykonanie 
nowej nawierzchni. 

97 000,00 B0165 

132. Budowa ulicy Liściastej. Oświetlenie osiedla Marianów. Przebudowa przejazdu kolejowego. 
Lokalizacja – ul. Liściasta, ul. Liryczna, ul. Planetarna, ul. Bliska, ul. Pastelowa, ul. 
Akwarelowa, ul. Arktyczna. 
Opis – budowa chodników drogi rowerowej; utwardzenie i organizacja ruchu wraz z instalacją 
infrastruktury związanej z organizacją ruchu, w tym przejść dla pieszych i znaków drogowych; 
wytyczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Liściastej na odcinku od torów kolejowych  
do ul. Żabieniec; budowa nowej instalacji energetycznej - oświetlenie ulic: Akwarelowa, 
Arktyczna, Bliska, Liryczna, Pastelowa, Planetarna, Liściasta od torów kolejowych do ulicy 
Żabieniec; przebudowa przejazdu kolejowego na ul. Liściastej. Uznanie działki 68/15 obręb B-3 
jako ulicy, która jest własnością gm. Łódź, a nie działką prywatną oraz jej utwardzenie. 

1 123 600,00 B0166 
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