
WIDZEW 

ID 
Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

W0027OJ 

Podłączenie Janowa do ul. Przybyszewskiego 
przez wydłużenie al. Książąt Polskich  
do ul. Zagłoby. 
Odcinek trasy Książąt Polskich pomiędzy ulicami 
Przybyszewskiego i Zagłoby działki nr  
W35-3/25; W35-3/24; W35-4/14; W35-5/8; 
W35-6/56; W35-7/15; W35-17/27; W35-21/2; 
W35-20/4; W35-22; W35-23/5; W35-24/62. 
Zrealizowany ma być projekt trasy Książąt 
Polskich na odcinku od Przybyszewskiego do 
Zagłoby wraz ze skrzyżowaniami ok. 550 m.  
W przekroju i przebiegu zgodnie z Systemem 
komunikacyjnym Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0029ZA 

Bezpieczny wjazd - zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszego, rowerzysty, 
kierowcy - poprawa dojazdu do przychodni  
na ul. Przybyszewskiego 163. 
Wjazd od ulicy Przybyszewskiego 163 do ulicy 
wewnętrznej, działka nr W28-268. 
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
ruchu mieszkańców osiedla Zarzew  
i przejezdnych. Nieuwzględnienie w planach 
podczas remontu pasa rowerowo-pieszego na 
wysokości ul. Przybyszewskiego 163 dojazdu do 
budynków przychodni lekarskich spowodował 
konieczność korzystania z dróg dla pieszych  
i rowerzystów przez pojazdy samochodowe  
m. in.: karetki. Stwarza to sytuacje zagrażające 
bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu. 
Miejsce to wymaga stworzenia bezpiecznego 
dojazdu do ww. zabudowań. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0034OJ 

Szpaler drzew przy ul. Opolczyka. 
Ulica Hetmańska od ul. Zakładowej  
do ul. Odnowiciela - działki nr W35-140/16; 
W35-113/28; W35-114/13. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew,  
o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm,  
w pasie zieleni po zachodniej stronie ul. 
Opolczyka, na odcinku od ul. Odnowiciela do ul. 
Odnowiciela. Drzewa muszą być poddawane 
systematycznej pielęgnacji (podlewanie, 
nawożenie etc.). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 
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W0035OJ 

Zielony Olechów i Janów. 
Ulica Hetmańska od ul. Zakładowej  
do ul. Odnowiciela. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew  
o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm  
w pasie zieleni po zachodniej stronie  
al. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Zakładowej do 
ul. Odnowiciela. Drzewa muszą być poddawane 
systematycznej pielęgnacji (podlewanie, 
nawożenie etc.). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0051NR 

BEZPIECZNY PLAC ZABAW  
PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. 
Działka nr 59/5 obręb W-37. 
Na terenie osiedla zamieszkuje znacząca ilość 
dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym , 
plac zabaw zaopatrzony w kilka sprzętów byłby 
doskonałą alternatywą spędzania wolnego czasu 
na świeżym powietrzu dla naszych najmłodszych. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0052ST 

Siłownia na wolnym powietrzu w parku  
im. Gen. M. Zaruskiego. 
Działka W12-225. 
Propozycja przewiduje wybudowanie siłowni 
plenerowej w parku im. Gen. M. Zaruskiego. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0058ST 

Modernizacja ulicy Graniowej, etap I. 
Działki: W12-305/6, W12-305/17, W12-226/29. 
Propozycja przewiduje wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. Graniowej na 
odcinku od ul. Krokusowej do ul. Giewont (etap 
1). Modernizacja ulicy Graniowej pozwoli na 
odciążenie skrzyżowania Pomorskiej/ 
Krokusowej/ Edwarda oraz polepszy dojazd do 
POW nr 1. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0060WW 

Droga rowerowa od stadionu Widzewa  
do ronda Inwalidów - strona północna. 
Działka 47/199. 
Budowa drogi rowerowej od stadionu Widzewa 
(okolice wiaduktu przy Maszynowej) do ronda 
Inwalidów po północnej stronie ulicy 
Rokicińskiej. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0061SW 

Remont fontanny w Parku Widzewskim przy 
al. Piłsudskiego. 
Działka W-27—29/19. 
Remont w zakresie robót budowlanych  
i instalacyjnych. 

Wniosek nie spełnił 
wymogów formalnych. 
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W0068OJ 

"Niebieski Rowerek" - ogólnodostępne 
Olechowsko-Janowskie Miasteczko Ruchu 
Drogowego. 
SP 141 w Łodzi, ul. Zakładowa 35, W-35 91/23, 
91/25, 91/26. 
1. Wykonanie projektu budowy Miasteczka 
Ruchu Drogowego. 2. Wykonanie budowy 
Miasteczka Ruchu Drogowego w tym: 
przygotowanie terenu, budowa ścieżek 
drogowych, chodników wewnętrznych                      
i ogrodzenia, wykonanie oznakowania poziomego 
i pionowego, zagospodarowanie terenów zieleni 
wraz z wykonaniem elementów małej 
architektury (8 ławek, 4 tablice informacyjne, 
tablica z regulaminem, 4 kosze na śmieci). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0072OJ 

Przystanek autobusowy: Zakładowa/ 
Cynarskiego. 
Działka W 35-71/63. 
Budowa przystanku na ul. Zakładowej przy 
Cynarskiego. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0088MI 

Remont i modernizacja świetlicy wraz                 
z toaletami i pomieszczeniami przyległymi        
w budynku OSP Mileszki. 
Ul. Pomorska 439A. 
W ramach zadania wykonane będą: odnowa            
i malowanie ścian, wykonanie okładziny dolnej 
części ścian, remont podłogi, dostosowanie toalet 
do wymogów bezpieczeństwa i estetyki, montaż 
systemu klimatyzacji mający na celu podniesienie 
standardu obiektu, z którego korzysta lokalna 
społeczność. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0094SW 

Działająca fontanna w Parku Widzewskim. 
Park Widzewski - położony pomiędzy ulicami: 
Niciarnianą, Sobolową i aleją Piłsudskiego.  
Nr działki W27-23/5. 
Projekt zakłada opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz wybudowanie 
nowej fontanny w miejscu dotychczasowej,            
o podobnych gabarytach, z nowoczesnym 
automatycznym systemem obsługi. Jest to jedyna 
fontanna w tej części Łodzi i od wielu lat 
pozostaje nieczynna. Jej działanie przywróciłoby 
blask Parkowi Widzewskiemu. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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W0098SW 

PIRACKI PLAC ZABAW NA SKWERZE PRZY 
WODNYM RYNKU. 
Ul. Wodna, skwer przy Wodnym Rynku 
Projekt zakłada wybudowanie placu zabaw, który 
charakterem będzie nawiązywał do nazwy ulicy, 
przy której powstanie. Ogrodzony teren z 4 
ławkami, 4 koszami i specjalną nawierzchnią. 
Główną atrakcją będzie statek piracki                      
z drabinkami i zjeżdżalnią, 4 bujaki -wieloryby, 
piaskownica - plaża i 2 huśtawki. Miejsce, które 
ma sprawiać radość i wspierać rozwój dzieci. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0105ST 

Poprawa wyglądu wewnętrznego Przychodni 
Lekarskiej Cereo-Med.  
Ul. Zbocze 18A, W12-398/26. 
Głównych celem realizacji zadania jest 
podniesienie jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. W tym zakresie chcemy wykonać 
remont korytarzy i gabinetów lekarskich, 
wymiana wykładzin podłogowych, malowanie 
ścian, zakup 40 krzeseł, wymiana drzwi do 
gabinetów ok. 8. Remont poczekalni w Poradni 
dla Dzieci Zdrowych i Chorych, malowanie ścian, 
wymiana drzwi ok.6, wymiana wykładzin 
podłogowych, zakup 18 krzeseł, zakup                    
2 przewijaków dla niemowląt. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0112SW 

Estetyczna i funkcjonalna ulica przed 
wejściem do Parku Źródliska - ETAP 1. 
Fragment placu Zwycięstwa - ulica łącząca  
ul. Targową z al. Piłsudskiego, zlokalizowana na 
wysokości posesji pl. Zwycięstwa 2. 
Modernizacja ulicy niezwykle często odwiedzanej 
przez turystów przyjeżdżających do Łodzi  
i mieszkańców. Uliczka przebiega przed Muzeum 
Kinematografii, Fabryką Scheiblera i prowadzi  
do Parku Źródliska - jest w fatalnym stanie 
technicznym i nie spełnia wymagań 
funkcjonalnych. Brak estetyki oraz miejsc  
do parkowania samochodów i autokarów. Pora 
na zmianę i przebudowę. Przewiduje się budowę 
30 wyróżnionych posadzką miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych, miejsc dla 
autokarów, nasadzenie szpaleru 14 drzew 
ozdobnych wzdłuż ulicy oraz poszerzenie 
chodnika. Koncepcja w załączeniu. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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W0116ST 

Zwiększenie częstotliwości przejazdu 
autobusów linii 54, 54A, 58. 
Osiedle Stoki. 
Zgodnie z obecnie obowiązującym rozkładem 
jazdy autobusy linii 54. 54A kursują 2 razy w 
ciągu 1 godz. w okresie 8-10 (godz. dojazdu do 
pracy) oraz 16-17 i 18 - 19 (godz. powrotu              
z pracy). Projekt zakłada zwiększenie o 6 kursów 
na dzień częstotliwości  przejazdu autobusów      
w ww. godzinach. Przyjęto stawkę 7,67 zł za 1 km 
jazdy autobusem 12-metrowym. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0117AN 

Bezpieczny Andrzejów z bezpiecznymi 
drogami. Wykonanie chodnika po północnej 
stronie ul. Rataja. 
Północna strona ul. Rataja, od przystanku 
autobusowego przy posesji nr 48 do 
skrzyżowania z ul. Gajcego. 
Budowa chodnika z kostki brukowej ułożonej  
na podbudowie z kruszywa i wzmocnionym 
podłożu z gruntu stabilizowanego cementem 
wraz z ułożeniem krawężników oraz 
wykonaniem koryta w gruncie. Łączna długość 
chodnika to 800 m. Cel w kolejnym roku to 
bezpieczne skomunikowanie osiedla Andrzejów  
z dworcem PKP - realizacja poprzez zgłoszenie do 
budżetu obywatelskiego dokończenia budowy 
chodnika od skrzyżowania Rataja/Gajcego do 
Taborowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0118AN 

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych  
i rowerzystów na ul. Gajcego między SP 204  
a przystankiem kolejowym. 
Działki 1/8; 1/11; 120; 121/2; 116/1; 116/2; 
659/9; 659/9; 659/10; 659/13; 659/14.  
Mieszkańcy regularnie korzystają z ul. Gajcego  
w celu dotarcia do m. in.: przystanku kolejowego 
Andrzejów, szkoły podstawowej nr 204, kościoła. 
Dla poprawy bezpieczeństwa należy: utworzyć 
wyniesione wspólne przejście dla pieszych  
i przejazd dla rowerzystów przez  
ul. Szaniawskiego i Taborową, dopuścić 
rowerzystów do ruchu po chodniku (utworzyć 
ciąg pieszo - rowerowy), połączyć ciąg  
z planowaną drogą rowerową wzdłuż  
ul. Rokicińskiej (w ramach jej remontu). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0119AN 

Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic 
Gajcego i Zakładowej. 
W40-677/2, dawna krańcówka autobusów. 
Nasadzenie różnego rodzaju kwiatów, obsianie 
trawą i zabezpieczenie obrzeży krawężnikami. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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W0121AN 

Wyprawka szkolna dla Andrzejowa. 
osiedle Andrzejów. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0122AN 

Dywanik asfaltowy w bocznych uliczkach 
(sięgaczach) w ul. Gajcego. 
Ul. Gajcego. 
Położenie dywaniku asfaltowego w bocznych 
uliczkach ul. Gajcego, w których istnieje 
wodociąg, kanalizacja sanitarna i nitka gazociągu, 
nie przewiduje się budowy następnych 
doposażeń co umożliwia doprowadzenie stanu 
ulicy do poziomu XXI wieku. Dotychczasowe 
równanie i wysypywanie tłuczniem nie przynosi 
oczekiwanych efektów 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0127DL 

Wyprawka szkolna dla Doliny Łódki. 
Dolina Łódki. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0131MI 

Budowa zaplecza sanitarnego, socjalnego  
oraz technicznego boiska wielofunkcyjnego - 
Osiedle MILESZKI. 
Działki o numerach 243/13, 235/4, 234/6.  
Zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury 
do boiska wielofunkcyjnego: a. budowa zaplecza 
sanitarnego, szatni, pomieszczenia 
gospodarczego na sprzęt sportowy; b. wykonanie 
przyłączy elektrycznego, wodociągowego, 
biologicznej oczyszczalni ścieków  
z odprowadzeniem do studni chłonnej;  
c. wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0132MI 

Wyprawka szkolna dla Mileszek. 
Osiedle Mileszki. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 
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W0133MI 

Utwardzenie odcinka 450 m ul. Taborowej  
od ul. Kosodrzewiny do wysokości posesji  
ul. Sołecka 17E - dywanik asfaltowy bez 
modyfikacji podbudowy. 
Działka W43-24/1. 
Przedłużenie istniejącego dywanika asfaltowego 
na długości 150 m w ciągu ulicy Taborowej  
do ul. Kosodrzewiny do wysokości posesji  
ul. Sołecka 17E. Szerokość dywanika do 2,5 m. 
Wykonany bez modyfikacji podbudowy, jedynie 
niwelacja istniejącej drogi gruntowej. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0135MI 

Remont ogrodzenia wraz z wymianą bram 
wjazdowych i furtek na teren Publicznej 
Szkoły Podstawowej „ Mileszki".  
Ul. Pomorska 437. Obręb W44, nr działki 235/4.  
Rewitalizacja ogrodzenia i zamknięcie terenu 
podniesie poziom bezpieczeństwa i umożliwi 
stworzenie przyjaznego miejsca do rekreacji. 
Rewitalizacja ma polegać na : rozbiórce 
istniejącego ogrodzenia i odtworzeniu go do 
stanu pierwotnego. Teren ten i znajdujący się na 
nim plac zabaw udostępniany jest mieszkańcom 
osiedla . 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0137NO 

Przywracanie pamięci historycznej na temat 
historii osiedla Nowosolna. 
Nieruchomość położona na działce nr 92/1  
w obrębie W46 o adresie: ul. Rynek Nowosolna 1.  
Zadanie polega na: 1. wykonaniu makiety w skali 
1:10 starego kościoła, który obecnie znajduje się 
w muzeum oraz umiejscowienie jej w miejscu 
posadowienia starego kościoła, 2. wykonaniu 
granitowego monumentu z bardzo krótką 
historią Nowosolnej oraz nazwiskami wszystkich 
mieszkańców pochowanych na cmentarzu do 
roku 1945. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0138NO 

Wyprawka szkolna dla Nowosolnej. 
Osiedle Nowosolna. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 
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W0140NR 

Siłownia plenerowa przy ul. Dyspozytorskiej. 
Ul. Dyspozytorska przy ul. Zakładowej, działka  
nr 59/5 obręb W37.   
Wykonanie siłowni plenerowej wraz z zakupem  
i montażem specjalistycznej nawierzchni 
sportowej i stanowisk sportowych oraz 
ogrodzeniem terenu. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0142NR 

Wyprawka szkolna dla Osiedla Nr 33. 
Osiedle Nr 33. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0148OJ 

Budowa placu zabaw „Janów" za Galerią 
Hetmańską. 
Obszar W-35 fragment działki 55/6  
o powierzchni 400 m² przy ul. Juranda ze 
Spychowa (obszar wyłączony z ruchu 
samochodowego) w pobliżu Galerii Hetmańskiej. 
Obszar znajdujący się przy ulicy wyłączonej  
z ruchu, będący miejscem spacerowym 
mieszkańców osiedla OJ. Po stronie wschodniej 
al. Hetmańskiej nie znajduje się żaden 
nowoczesny, bezpieczny plac zabaw. OJ to osiedle 
bardzo licznie zamieszkałe przez rodziny  
z dziećmi. Stworzenie placu zabaw to spełnienie 
marzeń rodziców o możliwości wszechstronnego 
kształtowania rozwoju dzieci. To spełnienie 
marzeń dzieci o radosnej zabawie w gronie 
rówieśników. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0151OJ 

Hetmańska bezpieczna dla pieszych - montaż 
azyli bezpieczeństwa. 
Działki: W35-52/5; W35-102/23; W35-141/15; 
W34-140/24; W34-137/26; W34-90/23;  
W34-112/2; W34-111/2. 
W ramach zadania na skrzyżowaniach  
z ul. Hetmańską, ulicami: Juranda ze Spychowa 
(zachodnia strona), Zagłoby, H. Brodatego, należy 
zamontować azyle bezpieczeństwa dla pieszych 
wraz z odblaskami. Dodatkowo należy zmniejszyć 
szerokość pasów ul. Hetmańskiej do 3 metrów 
wymalowując pośrodku przestrzeń wyłączoną  
z ruchu zamiast podwójnej linii ciągłej -  
od ul. H. Brodatego do ul. Billewiczówny. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID 
Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

W0155OJ 

Wyprawka szkolna dla dzieciaków - 
ufundowanie 100 najbiedniejszym dzieciom  
z osiedla wyprawek szkolnych. 
Osiedle Olechów-Janów. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom z Olechowa i Janowa wyprawek 
szkolnych. W przypadku podręczników 
właścicielem będzie szkolna biblioteka, która 
wypożyczy je na okres roku szkolnego,                     
a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0156OJ 

Osiedlowa Karta Rabatowa dla mieszkańców 
Olechowa i Janowa 
Osiedle Olechów-Janów. 
Stworzenie oraz rozprowadzenie do skrzynek 
pocztowych drukowanych kart rabatowych od 
lokalnych sklepów lub punktów usługowych 
(zarejestrowanych w Łodzi oraz niezrzeszonymi 
w sieciach handlowych). Celem zadania jest 
poinformowanie mieszkańców osiedli o ofercie 
handlowej lokalnych sprzedawców m.in. 
promocjach. Karty rabatowe dostarczane byłyby 
przez cały rok raz w miesiącu. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0161OJ 

Projekt i przebudowa ulicy Wojewódzkiego    
w Łodzi - położenie asfaltu na ulicy wraz            
z poboczem pod miejsca parkingowe. 
Ul. Wojewódzkiego (od ul. Cynarskiego  
w kierunku wschodnim). Nr działki: W35-65/16. 
a. Wykonanie projektu przebudowy ww. odcinka 
ulicy Wojewódzkiego. b. Wykonanie przebudowy 
ww. odcinka ulicy (około 150m), tj. położenie 
asfaltu bądź innego trwałego materiału na 
gruntowym obecnie odcinku. c. Wyrównanie  
i utwardzenie poboczy (asfaltem bądź innym 
trwałym materiałem, np. kostką) pod 
prostopadłe miejsca parkingowe po obu stronach 
ulicy. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0162OJ 

Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy 
Wojewódzkiego, Cynarskiego oraz na odcinku 
Zakładowej od ulicy Wojewódzkiego do 
Cynarskiego. 
Działki nr 65/16, 65/18, 71/63 w obrębie W-35. 
Nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego ulic 
Wojewódzkiego, Cynarskiego, Zakładowa na 
odcinku od ul. Wojewódzkiego a Cynarskiego. 
Drzewa posadzone o obwodzie (na wysokości 
130 cm) 12-16. Pielęgnacja posadzonych drzew. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID 
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zadania 
Uzasadnienie stanowiska 
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W0164OJ 

Gruntowna przebudowa placu zabaw i boiska 
przy ulicy Wojewódzkiego, stworzenie 
nowoczesnego palcu zabaw i siłowni 
plenerowej. 
W35-53/25, ulica Wojewódzkiego. 
Przebudowa placu zabaw i boiska, usunięcie 
starych urządzeń i zastąpienie ich nowymi 
urządzeniami przeznaczonymi dla dzieci  
i młodzieży: zjazd linowy, trzy duże zestawy 
zabawowe, zestaw sprawnościowy, labirynt, 
zestaw wspinaczkowy, stół do piłkarzyków, 
zestawy karuzeli i huśtawek, piaskownica. 
Siłownia plenerowa posiadająca 12 urządzeń:. 
Ogrodzenie, alejki parkowe, ławki, stojaki na 
rowery, nasadzenia drzew. Nawierzchnia 
amortyzująca, ogrodzenie, alejki parkowe, ławki, 
stojaki na rowery nasadzenia drzew oraz tablica 
informacyjna. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0166SW 

Małe żagle dla wielkiej Łodzi. 
Działka: 172/2 i działka 133/1.  
Udostępnienie 2 stawów na rzece Jasień (przy ul. 
Przędzalnianej i w parku nad Jasieniem) dla 
sportów wodnych (żeglarstwo, kajaki) oraz 
popularyzacja żeglarstwa dzięki prowadzeniu 
szkółki żeglarskiej dla najmłodszych - dzieci w 
wieku 7-14. Zadanie polega na przygotowaniu 
zaplecza do uprawiania sportów wodnych - 
budowa pływających pomostów wraz z miejscem 
do slipowania. oraz zakup sprzętu - 5 jachtów 
klasy Optymist, 5 kajaków, ponton z silnikiem do 
zabezpieczenia zajęć na wodzie. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0169SW 

Zagospodarowanie skweru im. Leona 
Niemczyka na potrzeby placu zabaw 
inspirowanego eksponatami z filmu 
„Kingsajz". 
Działka nr w25-46/4. 
Plac zabaw dla rodzin z dziećmi, stworzony            
z elementów powstałych na gruncie scenografii      
z filmu „Kingsajz" Juliusza Machulskiego. Plac 
obejmowałby m.in. zjeżdżalnię przypominającą 
duży but na obcasie, kręcący się imbryk do 
herbaty oraz wiele innych elementów 
zainspirowanych filmem. Zieleń miejska 
zostałaby nienaruszona lub wykorzystana na 
potrzeby placu. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID 
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W0170SW 

Wyprawka szkolna dla Starego Widzewa. 
Stary Widzew 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0177SW 

Zagospodarowanie skweru przy ul. Wodnej 
33/47 na plac zabaw wraz z wydzieleniem 
miejsc parkingowych i urządzeniem zieleni. 
Ul. Wodna 33/47, W24-92/8. 
Zadanie dotyczy części w/w działki oznaczonej  
w załączniku nr 1. 1. Rekultywacja zieleni na 
powierzchni 800 m² wraz z nasadzeniami 
(drzewa kwitnące - 10 szt.).  2. Urządzenie               
i ogrodzenia placu zabaw o powierzchni 220 m² 
wraz z wyposażeniem (piaskownica, huśtawka 
podwójna, huśtawka równoważnia, karuzela, 
zestaw zabawowy, ławki 4 szt., kosze na śmieci    
2 szt.).  3 Utwardzenie płytami ażurowymi 
(obsianymi trawą) i oddzielenie żywopłotem 
(długość 50 mb) obecnych miejsc parkingowych 
o powierzchni 220 m². 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0182ST 

Świetlica osiedlowa „Stoki". 
Ul. Szczytowa 7, nr działki W12-223/1. 
Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej 
świetlicy, przy ul. Szczytowej 7. Wyposażenie w 
sprzęty do zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Prowadzenie Świetlicy Osiedlowej „Stoki". 
Organizacja zajęć w zakresie: plastyki, 
tanecznych (jazz, taniec nowoczesny, taniec 
ludowy), żywa historia, koło odkrywców: 
matematyka, fizyka, chemia, geografia dla dzieci    
i młodzieży szkół podstawowych - 
ponadgimnazjalnych. Zajęcia bezpłatne. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0184ST 

BUDOWA PARKINGU GÓRSKA-PIENINY. 
Działka W12-209/59. 
Budowa parkingu utwardzonego z kostki 
brukowej o wymiarach 20 x 30 m, dla 
mieszkańców ulic Górska/ Pieniny na wysokości 
Górska 14/16 w obrębie działki W12-209/59. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 
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W0186ST 

Wyprawka szkolna dla Stoków. 
Osiedle Stoki. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0187ST 

Zielone osiedle Stoki. Posadzenie alei drzew 
na ulicach osiedlowych. 
Ulice: Telefoniczna, Giewont, Graniowa, Zaspowa, 
Edwarda, Czechosłowacka -na działkach                
w pasach drogowych tych ulic - załącznik 
graficzny. 
Posadzenie drzew w jednostronnych szpalerach 
w pasach zieleni wymienionych ulic, po analizie 
wykonalności przez ZDiT i ZZM. Oszacowano 
średnio 20 szt. na każdej ulicy, co daje łącznie 
200 szt. drzew. Sugerowane gatunki to klony 
pospolite, lipy drobnolistne i graby, gdy jest 
więcej miejsca i wiśnie ozdobne, grusze ozdobne, 
mirabelki w miejscach wąskich i szczupłych. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0188ST 

STOKI PRZECIW ENTROPII - konkurs na 
rewaloryzację przestrzeni publicznych na 
osiedlu Stoki z lat 40. XX w. 
Obszar w granicach ulic: Telefoniczna - Pieniny - 
Zbocze - Dębowskiego - Potokowa - Giewont, 
które są własnością lub we władaniu gminy, tj. 
działki lub ich fragmenty nr ewid.: 207-223  
z wyłączeniem działek nr: 222, 225, 210 oraz 
działki nr: 226, 310, 398-400, 402. Obszar W-12, 
osiedle Widzew Stoki (wg załączonej mapki). 
Konkurs urbanistyczny na stworzenie 
szczegółowego projektu zagospodarowania 
przestrzeni publicznych (ich uporządkowanie, 
uatrakcyjnienie) dla zaniedbanego, zabytkowego 
osiedla Stoki. Spójny projekt kompleksowych 
działań rewaloryzacyjnych dla całości osiedla 
(REMONTY BRUKOWANYCH ULIC, 
UZUPEŁNIENIE/NAPRAWA NAWIERZCHNI, 
SCHODÓW, MURKÓW, UPORZĄDKOWANIE 
ZIELENI, WPROWADZENIE LUB WYMIANA 
INFRASTRUKTURY I MAŁEJ ARCHITEKTURY 
ETC.) będzie mógł być stopniowo wdrażany np. 
przez Radę Osiedla. Wybór prac: mieszkańcy 
osiedla (głosowanie) oraz jury specjalistów. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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W0189ST 

Przeciągnięcie kabla światłowodowego               
i umożliwienie podłączenia szybkiego 
Internetu światłowodowego mieszkańcom 
okolic Strykowska/Kraterowa/Jarowa. 
Trójkąt ulic Strykowska/Kraterowa/Jarowa,         
w tym ulice Sabały i Mateusza. Numery działek: 
W6-121/2, W6-69/2, W6-38/1, W6-97/4, W6-
30/2.  
Zadanie polega na przeciągnięciu kabla 
światłowodowego (dokonanie wykopu, 
wprowadzenie rur z kablem i doprowadzenie 
światłowodu), umożliwiającego podłączenie 
szybkiego Internetu mieszkańcom okolic 
Strykowska/Kraterowa/Jarowa (w tym ulic 
Sabały i Mateusza). Obecnie mieszkańcy tego 
trójkąta ulic mają dostęp do Internetu 
stacjonarnego o prędkości maksymalnej do 10 
Mb/s. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0199WW 

Edukacja dla każdego - adaptacja  
i wyposażenie sali konferencyjno - 
warsztatowej na potrzeby środowiska 
lokalnego i szkoły. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr  1,  
ul. Czajkowskiego 14. 
Generalny remont i wyposażenie sali wykładowej 
o charakterze multimedialnym przeznaczonej do 
prowadzenia zajęć w ramach rozwijania 
zainteresowań uczniów i aktywizacji 
mieszkańców osiedla. Malowanie, założenie 
podłogi, 10 lamp, 16 rolet w sali o powierzchni 
120 m². Zakup 50 stolików, 100 krzeseł, montaż 
katedry, multimediów - tablica interaktywna, 
rzutnik, laptop, wizualizer, nagłośnienie. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0200WW 

Młodzieżowy Klub Miłośników Języka 
Angielskiego, zajęcia dla młodzieży  
z Widzewa-Wschodu. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr  1,  
ul. Czajkowskiego 14. 
Zadanie polega na zorganizowaniu bezpłatnych 
zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla 
starszych dzieci i młodzieży z osiedla Widzew-
Wschód. Projekt obejmuje dostosowanie sali 
lekcyjnej, w której będą odbywać się zajęcia            
i wyposażenie jej w 16 stanowisk 
komputerowych oraz tablicę multimedialną           
z projektorem i oprogramowaniem do nauki 
języka angielskiego. Zajęcia będą dostępne dla 
wszystkich chętnych w wieku 12-17 lat. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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W0201WW 

Wyprawka szkolna dla Widzewa Wschodu. 
Widzew Wschód 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0206WW 

 Rower miejski dla Widzewa Wschodu. 
Widzew Wschód. 
Budowa 2 stacji rowerowych na osiedlu Widzew 
Wschód (proponowane lokalizacje: Rondo 
Inwalidów, Rondo Sybiraków). 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0207WW 

Instalacja sygnalizacji świetlnej na rondzie 
Sybiraków na osiedlu Widzew-Wschód. 
Skrzyżowanie z ruchem okrężnym ulic Puszkina  
i Przybyszewskiego - rondo Sybiraków. 
Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym 
ulic Puszkina i Przybyszewskiego polegałaby na 
zainstalowaniu sygnalizacji świetlnej dla ruchu 
samochodowego, tramwajowego i pieszego. Jest 
to niezwykle potrzebne, głównie z powodu kolizji 
i wypadków, jakie mają miejsce na tym 
skrzyżowaniu - przede wszystkim ostatnie 
wydarzenie, kiedy w wypadku samochodowych 
zginął ojciec z dwójką dzieci, skłania ku podjęcia 
działań modernizacyjnych. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0213ZA 

Lepszy Podolski - rozbudowa sieci 
elektrycznej w parku pod eventy plenerowe. 
Park Podolski działka nr 44 wg załączonej mapki.  
Zadanie ma na celu wybudowanie małej 
rozdzielni elektrycznej umożliwiającej 
podłączenie odbiorników prądu w czasie imprez 
plenerowych w Parku Podolskim. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 
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W0220SW 

Kompleks rekreacyjno- spacerowy. 
Rodzinny Ogród Działkowy „ Księży Młyn"  
w Łodzi o powierzchni 32 ha. W26 Dz. Nr 140/3 
od strony ul. Milionowej 18 przy Tatrzańskiej. 
Własność: Gmina Miasto Łódź. W26 Dz. Nr 138/2 
od strony ul. Tymienieckiego 33a. Własność 
Skarb Państwa. W26 Dz. Nr 174/2 od ulicy 
Przędzalnianej 74. Własność: Gmina Miasto Łódź. 
Kompleks rekreacyjno - spacerowy będzie 
dostępny dla szerokiej społeczności lokalnej. 
Stanie się centrum wypoczynku zarówno dla 
osób dorosłych jak i dzieci, będzie miejscem 
spędzania czasu całych rodzin. W/w zadanie 
zawiera dwuczęściowy kompleks. W skład 
pierwszego wchodzi aleja spacerowa. Na 
wyznaczonej trasie zaplanowany został plac 
zabaw dla dzieci. Drugą część stanowi aleja 
spacerowa i plac rekreacyjno- wypoczynkowy  
m. in z ławeczkami, z dużą altaną ogrodową  
z grillem, betonowymi stołami: do ping-ponga  
i gry w szachy, chińczyka. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0222ZA 

Wyprawka szkolna dla Zarzewa. 
Osiedle Zarzew. 
Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym 
dzieciom wyprawek szkolnych. W przypadku 
podręczników właścicielem będzie szkolna 
biblioteka, która wypożyczy je na okres roku 
szkolnego, a w kolejnym wypożyczy najbardziej 
potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 
przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0231SW 

Budowa hali tenisowej na istniejącym korcie 
w Parku im. 3 Maja - możliwość całorocznej 
nauki i doskonalenia gry w tenisa ziemnego 
dla dzieci i młodzieży. 
Park 3 Maja, nr działki W15-3/1. 
Projekt wpisuje się w planowaną gruntowną 
przebudowę kompleksu sportowego Łodzianka 
Celem jest poszerzenie bazy sportowo-
rekreacyjnej i zapewnienie możliwości 
całorocznej nauki i doskonalenia gry w tenisa 
ziemnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Przewiduje się budowę hali tenisowej na jednym 
z pięciu istniejących tu kortów tenisowych  
z jednoczesną wymianą nawierzchni na sztuczną. 
Cechy: stała konstrukcja nośna, pokrycie 
zapewniające prawidłowe doświetlenie i warunki 
termiczne, możliwość podnoszenia ścian, 
instalację oświetlenia, zapewnienie wentylacji  
i ogrzewania w sezonie zimowym. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 



ID 
Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

W0235SW 

Uporządkowane parkowanie na Widzewie - 
więcej miejsc parkingowych. 
Ul. Milionowa (od Kilińskiego do Śmigłego-
Rydza). 
Zadanie ma polegać na uporządkowaniu miejsc 
parkingowych wzdłuż ulicy Milionowej. 
Aktualnie samochody parkują po obu stronach 
jedni równolegle do osi jezdni. Planowane jest 
wymalowanie miejsc parkingowych 
prostopadłych lub skośnych po jednej i po drugiej 
stronie ul. Milionowej (naprzemian co kilkaset 
metrów oraz uzupełnienie przeciwną strony 
znakami B-36 zakaz zatrzymywania się,                   
a następnie znakiem B-36 z adnotacją „koniec") 
oraz wymalowanie torów jazdy. Dzięki temu ulica 
nie będzie sprawiać wrażenia parkingu, uwolni 
się chodniki zawłaszczone w dużej części przez 
parkujące na nich auta. Liczba dostępnych miejsc 
zostanie zwiększona, a dzięki parkowaniu 
naprzemiennemu utworzą się naturalne szykany. 
Dodatkowo w miejscu rozpoczynającym                  
i kończącym pas parkingowy można wprowadzić 
niedrogie betonowe donice z niewymagającymi     
i dość dużymi roślinami. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0238SW 

Remont południowej strony chodnika  
na ul. Tymienieckiego. 
Południowa strona ul. Tymienieckiego pomiędzy 
ul. Przędzalnianą a końcem płotu posesji nr 25. 
Kontynuacja remontu chodnika na południowej 
stronie ul. Tymienieckiego wraz z wyznaczeniem 
miejsc parkingowych oraz postoju taksówek na 
jezdni. Dodatkowo budowa antyzatoki 
autobusowej i przeniesienie przystanku 
autobusowego linii 55 w kierunku Janowa  
w pobliże sklepu Carrefour Express. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0242SW 

Cywilizowane parkowanie - chodnik dla 
pieszych, parking dla aut. 
Działka nr W22-17/44, fragment przy   
ul. Neonowej. 
Wyznaczenie i utworzenie miejsc parkingowych 
prostopadłych do ul. Neonowej. 

Wniosek złożony po terminie. 



ID 
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zadania 
Uzasadnienie stanowiska 

Komisji 

W0255WW 

Artystyczna rewitalizacja przejścia 
podziemnego przy Rondzie Inwalidów,  
ul. Rokicińska. 
Działki W19-183/68, W19-183/32, W19-183/73, 
W19-108/8, W19-184/84, W19-110/3. 
Odnowienie w artystyczny sposób przejścia 
podziemnego przy Rondzie Inwalidów,  
ul. Rokicińska, w formie murala lub mozaiki. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0258ZA 

Naprawa zniszczonych trawników przy  
ul. Częstochowskiej. 
Ul. Częstochowska od Nieszawskiej do posesji 64. 
Naprawa zniszczonych przez parkujące 
samochody trawników, a także montaż barier 
trawnikowych i nasadzenia z krzewów 
ozdobnych uniemożliwiających niszczenie zieleni 
w przyszłości. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0279OJ 

Zazieleńmy Olechów - Stwórzmy Park. 
Działki nr: W35-97/14; W35-219/6; W35-98/3 
południowo - zachodnim rogu przy skrzyżowaniu 
ulic Zakładowej i Odnowiciela (teren między  
SP 141 a Kościołem). 
Projekt zakłada zagospodarowanie 
zdegradowanej przestrzeni i przekształcenie jej 
na zieloną strefę wypoczynku. Projektowane 
miejsce znajduję się w południowo - zachodnim 
rogu przy skrzyżowaniu ulic Zakładowej  
i Odnowiciela (teren między SP 141 a Kościołem). 
W ramach projektu planowane są nasadzenia 
drzew i krzewów oraz założenie trawnika; 
budowa alejek parkowych; zakup i montaż 
elementów małej architektury (ławki, kosze  
na śmieci, rzeźba/pomnik). 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0282ST 

Zielone Stoki - górskie drzewa na Stokach. 
Działka wzdłuż ul. Czecha (nr działki 71/113). 
Zadanie polega na nasadzeniu wzdłuż ul. Czecha 
szpaleru iglastych drzew typu świerk biały albo 
świerk serbski. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 

W0283ST 

Nowy, nieduży park na Stokach. 
Ul. Gubałówka, działka nr 71/57 - równoległa  
do ul. Krokusowej. 
Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni zielonej, 
nasadzenie drzew i krzewów tworzące aleje 
spacerowe wraz z częściowym utwardzeniem 
w/w alejek, utworzenie trawnika. Możliwe 
docelowe wejście na teren parku z ulicy 
Krokusowej 51, na ten moment wejście możliwe 
od ul. Gubałówka. 

Doraźna Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego podtrzymała 
negatywną opinię jednostki 
merytorycznej. 
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W0284ST 

Porządne drogi na Stokach - remont stockich 
ulic. 
Ul. Czecha (na odcinku od Janosika  
do Gubałówki), ul. Gubałówka (działki nr 71/114 
i 71/34; 71/102 do ulicy Giewont) 
Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji 
burzowej w/w ulic, wymianie nawierzchni na 
porządną asfaltową oraz na budowie chodników. 
Aktualnie te ulice są w opłakanym stanie, a brak 
kanalizacji burzowej powoduje olbrzymie kałuże 
podczas nawet niewielkich opadów deszczu. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

W0301MI 

Budowa chodnika wzdłuż całej  
ul. Malowniczej wraz z wiatami 
przystankowymi. 
Osiedle Mileszki. 
Na całej długości ul. Malowniczej brak chodnika 
dla pieszych, jak również brak pobocza. Wiaty 
przystankowe bez zadaszeń 16 szt. 

Wniosek wycofany przez 
Wnioskodawcę. 

 

 


