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 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK 

 
Lp Numer i nazwa zadania Jednostka realizująca Stopień realizacji 

1 
W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla 

Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Zadanie zrealizowane. 

2 
L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21  

(etap 1). 

Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji 

Wystąpiono z propozycją odstąpie4nia od umowy. Trwają rozmowy  

z wykonawcą zadania. 

3 
W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie 

osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. 
Wydział Edukacji 

W kwietniu/maju nastąpi ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wybór 

wykonawcy zadania. 

4 B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w. 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 

Badanie ofert złożonych w przetargu ogłoszonym na wyłonienie wykonawcy 

niskiego parku linowego. 

5 P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska". 
Wydział Gospodarki 

Komunalnej 
W dniu 08.03.2017 przekazano wykonawcy plac budowy. 

6 L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe. Zarząd Dróg i Transportu 
Na podstawie spotkań cyklicznych opracowano wytyczne do projektu 

organizacji ruchu, projekty będą opracowywane w drugim kwartale br. 

7 S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza. Zarząd Dróg i Transportu 
Wierzbowa – Północna – zadanie zrealizowane. 

Jaracza – POW – przygotowywany jest projekt organizacji ruchu. 

8 
S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających 

się po centrum Miasta. 
Zarząd Dróg i Transportu 

Wólczańska – Struga,  Wólczańska – Zamenhofa – zatwierdzony przez Biuro 

Inżyniera Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta 

Łodzi projekt organizacji ruchu jest w trakcie realizacji. 

Narutowicza – Sienkiewicza, Narutowicza – Sterlinga, Narutowicza – POW – 

przygotowywany jest projekt organizacji ruchu   

9 P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26. Zarząd Inwestycji Miejskich 

Dokumentacja projektowa dla zadania została opracowana  

w roku 2016. Przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej  

do al. 1 Maja zostanie zrealizowana w roku 2017 z środków finansowych 

zarezerwowanych w budżecie Miasta na zadaniu pn. „Przebudowa dróg na 

terenie Polesia”. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu 

nieograniczonego na realizację robót na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich. 

10 
L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego  

na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51. 
Zarząd Inwestycji Miejskich 

Realizowany jest etap zamykania inwestycji. Z wyłączeniem instalacji gazów 

medycznych i wentylacji, wszystkie pozostałe roboty budowlane są po 

przeglądach technicznych Obecnie trwa usuwanie usterek przed odbiorem 

końcowym. 
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11 S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju. Zarząd Inwestycji Miejskich 

Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie branży 

ciepłowniczej. Termin umowny zakończenia opracowania dokumentacji 

projektowej został zmieniony aneksem do umowy z terminem realizacji do 

dnia 30.05.2017 r., ze względu na wymagania gestora sieci ciepłowniczych 

odnośnie uzgodnienia dokumentacji projektowej w Veolia oraz przez Zespół 

Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji.  

12 S0031 Podwórzec Zacisze. Zarząd Inwestycji Miejskich 
Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac zgodnie z 

terminem umownym do dnia 18.04.2017 r. 

13 
B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów 

rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Rozpoczęto budowę alejek parkowych, wykorzystując ziemię z wykopów do 

finalnego ukształtowania stoków górki, trwa formowanie toru crossowego oraz 

przygotowanie terenu pod nasadzenia.  PGE wykonała przyłącze energetyczne 

(skrzynkę elektryczną) przy ul. Pstrągowej, co umożliwi rozpoczęcie prac przy 

budowie instalacji elektrycznej na urządzanym zieleńcu. Prace budowlane 

zakończone będą do 30 czerwca br., nasadzenia do końca października br. 

14 
L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, 

rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

Odbiór ostateczny nie został dokonany. 

ZZM oczekuje na zamienne pozwolenie na budowę, uwzględniające 

etapowość prac, które pozwoli odebrać zrealizowany etap robót i oddać go do 

użytkowania. 

 


