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Zestawienie zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 

na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 2lipca 2018 roku 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  MOSiR 
L0028 

Potwór z Neru. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Potwór z Neru to instalacja artystyczna, która reaguje 
na dotyk człowieka zmianą kolorów i wydawaniem 
dźwięków. Potwór powinien być posadowiony nad 
brzegiem zbiornika wodnego. 
Instalacja artystyczna byłaby posadowiona na 
obiekcie ogólnodostępnym, o charakterze przestrzeni 
publicznej. 

1 000 000,00 

N 
Podstawowym uzasadnieniem negatywnej opinii 
MOSiR jest niemożność realizacji analizowanego 
zadania w l roku budżetowym, a tym samym 
spełnienia warunków Regulaminu B0 (Zarządzenie 
Nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 
stycznia 2018 r.) - Rodz. 1, § 1, pkt 1. Zdaniem 
tutejszej jednostki procedura obejmująca zadanie 
powinna uwzględniać organizację konkursu na 
autorski projekt i realizację instalacji. Artystyczny i 
unikatowy charakter struktury wymaga też zdaniem 
MOSIR konsultacji społecznych z mieszkańcami 
osiedla Ruda, szczególnie z tymi którzy sąsiadują 
z obiektem rekreacyjnym ,,Stawy Stefańskiego". 
Powyższe etapy procedury, ich weryfikacja oraz 
proces realizacji instalacji będą długotrwałe - tym 
samym wykonanie zadania w ww. okresie czasu nie 
będzie możliwe. Zdaniem MOSiR proponowana 
instalacja artystyczna nie jest tożsama dla tego typu 
terenów krajobrazowych, jest to raczej pomysł na 
sztukę w mieście - charakterystyczną dla tkanki 
Śródmiejskiej, pełniącej funkcję kulturową. 
Uważamy, iż jedna instalacja nie zmieni funkcji 
obiektu, a tylko zakłóci istniejącą, 
wykształconą już funkcję sportowo-rekreacyjną. Co 
więcej, należy podkreślić, iż obecne 
zagospodarowanie obiektu jest również 
wynikiem inwestycji realizowanych od 2014 r. 

1 000 000,00 
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dzięki BO. Nad całym procesem czuwa lokalna 
społeczność silnie zaangażowana w etapową 
rewitalizację obiektu. 

2.  MOSiR 
L0166 

Dzieci na murawę - budowa boiska piłkarskiego. 
Ul. Karpacka 61, działka G13-217. 
Projekt zakłada budowę  boiska sportowego 
przeznaczonego do gry w piłkę nożną o wymiarach 
minimalnych pola gry 90x45m, wraz z niezbędną 
infrastruktura towarzyszącą (piłkochwyty, 
ogrodzenie, oświetlenie, bramki itd.). Boisko będzie 
wykonane w technologii tzw. sztucznej trawy. 
Boisko będzie dostępne dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych na zasadach ogólnych administratora 
obiektu. 

535 000,00 

P 
Realizacja zadania pozwoli na aktywne spędzenie 
czasu wolnego w atrakcyjnych i bezpiecznych 
warunkach przez wszystkich mieszkańców. 

1 940 000,00 

3.  MOSiR 
L0168 

Gimnastyka sportowa - Air track. Zakup sprzętu 
treningowego dla dzieci i młodzieży. 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul Karpacka 
61. 
Doposażenie specjalistycznej sali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącej się w Łodzi 
przy ulicy Karpackiej 61 w powietrzne zestawy 
treningowe AirTrack dla dzieci i młodzieży: zestaw 
Air Training Set oraz AirTrack TakeOff Plus. 
Powietrzny zestaw treningowy dla dzieci Air 
Training Set zawiera: • 2x matę powietrzną 
AirBoard, wymiary: 60x100xl0cm • lx kostkę 
powietrzną AirBlock, wymiary: 60xl00x20cm 
• lx ścieżkę powietrzną AirFloor, wymiary: 
300xl00xl0cm • lx wałek powietrzny AirRoll, 
wymiary: 60xl20cm Powietrzny zestaw AirTrack 
TakeOff PLUS zawiera: 1. AirTrack - 2 sztuki 

40 600,00 

P 
Zakupione w ramach zadania zestawy powietrzne do 
zajęć gimnastycznych zwiększą atrakcyjność i 
komfort prowadzonych zajęć gimnastycznych dla 
dzieci i młodzieży. 

40 600,00 
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2. AirRoll - 2 sztuki 3. Zestaw AirBox 4. Stabilizator 
wałka 5. Torba transportowa 6. Manometr 7. Pompka 
hitach 8. Pompka OV-10. 
Ogólnodostępne. 

4.  MOSiR 
L0169 

Przystań wodna Arturówek, rekreacja i 
wypoczynek dla wszystkich Łodzian.  
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Odnowienie - remont pomostów wodnych wraz z 
wykonaniem slipów (pomostów wodujących sprzęt 
wodny), modernizacja budynku Przystani Wodnej w 
Arturówku , zakup nowego sprzętu pływającego 
wraz z osprzętem: rowerów wodnych -15 sztuk, 
kajaków 2 osobowych - 20 sztuk, łódek wiosłowych 
czteroosobowych - 8 sztuk, aranżacja terenu 
zielonego przy przystani wodnej w tym postawienie 
ławek - 6 sztuk, koszy na śmieci - 4 sztuk, 
postawienie lamp oświetleniowych solarnych - 4 
sztuk. 
Ogólnodostępne. 

695 000,00 

P 
Przystań wodna wraz z pomostami do cumowania 
sprzętu pływającego nie była remontowana od wielu 
lat, a jest to obiekt cieszący się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkańców Łodzi. 
Modernizacja obiektu poprawi znacząco warunki 
obsługi wypożyczających sprzęt pływający. Zakup 
nowego sprzętu pływającego jeszcze bardziej 
uatrakcyjni to miejsce i poprawi bezpieczeństwo 
korzystających z niego użytkowników. 

695 000,00 
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5.  MOSiR 
B0140TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie Centrum 
Rekreacji jakiego nasze osiedle jeszcze nie 
widziało! 
Teren rekreacyjny obok pływalni Wodny Raj. 
Zadanie obejmuję stworzenie koncepcji i projektu 
zagospodarowania terenu oraz budowę części 
dużego, wielofunkcyjnego placu zabaw z 
prowadzącym do niego chodnikiem oraz ścieżki 
biegowej. Oprócz placu zabaw i ścieżki biegowej 
projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie 
zieleni, budowę małej architektury oraz oświetlenie. 
Realizacja całego projektu będzie dużym 
przedsięwzięciem, dlatego stworzenie koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego oraz projektu 
budowlanego pozwoli na realizację kolejnych 
etapów zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
(mieszkańcy Teofilowa już wielokrotnie pokazali, że 
potrafią z niego aktywnie korzystać). Wizualizacja 
koncepcji przedstawiona zostanie w 
formie tablic na terenie jej realizacji. 
Ogólnodostępne. 

735 000,00 

P 
Realizacja zadania pozwoli na aktywne spędzenie 
czasu wolnego w atrakcyjnych i bezpiecznych 
warunkach przez wszystkich mieszkańców. 

735 000,00 

6.  MOSiR 
B0155LA 

PLAŻA W ARTURÓWKU- miejscem 
wypoczynku i rekreacji dla Łodzian. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Aranżacja terenu plaży i terenu zielonego wokół, w 
tym mała architektura ( nawiezienie rozplantowanie 
piasku plażowego minimum 30 - 40 wywrotek każda 
około 30 ton, postawienie ławek- 8 sztuk, koszy na 
śmieci - 8 sztuk, stojaki rowerowe - 60 szt. 
Ogólnodostępne. 

128 000,00 

P 
Plaża w Arturówku wymaga rekultywacji 
polegającej na uzupełnieniu piachu. Biorąc pod 
uwagę, że w okresie letnim obiekt odwiedza do 5 
tys. mieszkańców tygodniowo należy rozbudować 
istniejąca infrastrukturę o ławki, stojaki na rowery, a 
zwłaszcza pojemniki na segregowane odpady. 

128 000,00 
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7.  MOSiR 
G0018CH 

„STAWY JANA" - etap VI - ZAMKNIĘCIE 
PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / 
NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. 
OBIEKT   REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY   
MOSIR-U   „STAWY   JANA". 
Celem projektu jest zamkniecie pętli ścieżki o 
miękkiej nawierzchni wokół Stawów Jana -
dotychczasowa ścieżka obejmuje stawy w połowie - 
od strony południowej . Ścieżka tego typu jest 
odpowiednią nawierzchnią nie tylko dla biegaczy, 
ale też do uprawiania Nordic Walking i dla 
spacerowiczów. Ścieżka o szerokości 160 cm o 
miękkiej nawierzchni. Hanse Grandę miałaby mieć 
około 440 metrów długości i łączyć ze sobą oba 
mostki nad rzeką, wychodząc od planowanej alei 
północ-południe, w kierunku od głównego mostu 
przy ul Paradnej, do góry wzdłuż obiektu 
Chojeńskiego Klubu Sportowego, zabudowań hotelu 
Ambasador, boiska do siatkówki plażowej, wzdłuż 
starej alejki w kostce brukowej, obok parku linowego 
i łączyć się z istniejącą już po drugiej stronie ścieżką 
przez mostek przy ul. Rzgowskiej. 
Obiekt jest ogólnodostępny całodobowo dla różnych 
grup wiekowych, spacerowiczów, sportowców 
amatorów, biegaczy itd. 

183 500,00 

P 
Realizacja projektu pozwoli na zamknięcie pętli 
„miękkiej ścieżki" dla biegaczy spacerowiczów 
Nordic Walking. Bieganie po miękkiej ścieżce 
niweluje wstrząsy i obciążenie kręgosłupa oraz 
stawów skokowego i kolanowego, nowo 
wybudowana ścieżka pozwoli na wydłużenie trasy 
biegowej i jej urozmaicenie. 

183 500,00 
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8.  MOSiR 
G0019CH 

„Stawy Jana" - etap VI -Połączenie aleją ul. 
Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradna. 
Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247. 
Projekt zakłada wykonanie szerokiej alej żwirowej 
łączącej ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną. 
Aleja miałaby szer.3,5 m i służyłaby zarówno 
biegaczom, rowerzystom spacerowiczom oraz 
służbom porządkowym w celu łatwiejszego wjazdu 
na teren parku 
Ogólnodostępny. 

378 230,00 

P 
Wybudowanie alei żwirowej w znaczący sposób 
poprawi jakość uprawiania jogingu i Nordic 
Walkingu. Utwardzona droga dojazdowa ułatwi 
służbą porządkowym dojazd do parku. 

355 000,00 

9.  MOSiR 
G0115CD 

Młynek cudowny odpoczynek cz.3 rewitalizacja i 
doposażenie placu zabaw. 
Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G. 
Projekt zakłada przebudowę i powiększenie placu 
zabaw Zamontowanie nowych zabawek 
integracyjnych, linarium, wyłożenie placu zabaw 
nawierzchnią bezpieczną, budowę zadaszenia części 
placu (typu membranowego). Wykonano by nowe 
nasadzenia drzew, krzewów i łąk kwietnych. W 
ramach zadania należy naprawić istniejące ławki, 
ułożyć nowe ścieżki, zamontować nowe stojaki 
rowerowe. 
Ogólnodostępny. 

390 000,00 

P 
Plac zabaw w Parku na Młynku jest mocno 
zdegradowany. Liczne uszkodzenia nawierzchni 
poliuretanowej. Brak zabawek integracyjnych. W 
związku z rozwojem infrastruktury technicznej 
parku (nowe ścieżki, zieleń) przybywa osób z 
dziećmi odwiedzających park, obecny plac zabaw 
dla dzieci staje się za mały i nieprzystosowany dla 
dzieci z dysfunkcją ruchu. 

440 000,00 
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10.  MOSiR 
G0165CH 

STAWY JANA - Rozbudowa placu zabaw o 
urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami. 
Stawy Jana 
W ramach zadania ma zostać rozbudowany istniejący 
plac zabaw. Mają zostać dostawione urządzenia dla 
osób z niepełnosprawnościami np.: huśtawka dla 
dzieci na wózkach, urządzenia sensoryczne dla 
dzieci słabowidzących, karuzela integracyjna, zestaw 
podestów, rodzinna huśtawka (rodzic+dziecko), 
dodatkowo mają być dostawione ławki i kosze na 
śmieci. 
Ogólnodostępny. 

160 000,00 

P 
Zadanie umożliwi integrację dzieci dotkniętych 
niepełnosprawnością z dziećmi sprawnymi. 
Szczególnie istotne jest to, że taki integracyjny plac 
zabaw będzie jednym z nielicznych (o ile nie 
jedynym) w najbliższej okolicy. 

163 000,00 

11.  MOSiR 
G0197RU 

Stawy Stefańskiego „Od Nowa - Etap - VI". 
Stawy Stefańskiego,  na terenie Parku im. 1 Maja, 
pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i 
Głębinową. 
Zakres wniosku będzie obejmował: Wykonanie 
nowych  nasadzeń wraz z przecinką niepotrzebnych 
krzewów na terenie Stawów Stefańskiego; remont 
obskurnego budynku znajdującego się w parku przy 
ul. Patriotycznej 6 , wraz z przy łączeniem budynku 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; montaż alei 
parkowej w miejscu istniejącego chodnika na 
odcinku pomiędzy jazem a ulicą Farną po 
wschodniej stronie rzeki Ner; Dostawa i montaż 
elementów małej architektury: ok. 10 ławek i 10 
koszy na śmieci; wykonanie miejsc postojowych na 
rowery. 
Ogólnodostępny. 

320 000,00 

P 
Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia 
walorów estetycznych terenu i zwiększenia 
atrakcyjności obiektu. Jednocześnie realizacja 
zadania będzie uzupełnieniem dotychczasowo 
wykonanych inwestycji realizowanych na Stawach 
Stefańskiego ze środków BO w latach poprzednich. 

460 000,00 
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12.  MOSiR 
P0094RS 

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku 
Retkinia 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich 
przedszkoli i szkół z klas 0-3 na lodowisku Retkinia, 
w miesiącach funkcjonowania lodowiska, z 
wyłączeniem zimowych przerw świątecznych, ferii 
zimowych, wiosennej przerwy świątecznej i dni 
świątecznych - około 15 godzin tygodniowo. 
Organizacja zawodów podsumowujących naukę. 
Zadanie realizowane dla grupy dzieci z przedszkoli i 
szkół podstawowych z klas 0-3 z Retkini. 

94 100,00 

P 
Realizacja zadania umożliwi nieodpłatną naukę 
jazdy na łyżwach grupie uczniów szkół 
podstawowych klas 0-3. 

71 250,00 

13.  MOSiR 
P0095RS 

Rozbudowa i remont szatni wraz z zapleczem 
socjalnym na lodowisku Retkinia. 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Remont szatni na lodowisku Retkinia wraz z 
zakupem wyposażenia. 
Szatnie będą dostępne dla zorganizowanych grup 
korzystających z lodowiska Retkinia (kluby 
sportowe, szkoły). 

330 000,00 

P 
Modernizacja zaplecza szatniowego podniesie 
standard użytkowania lodowiska przy ul. 
Popiełuszki 13b. Usprawni również organizację 
turniejów hokejowych i innych zawodów 
organizowanych w tym obiekcie. 

330 000,00 
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14.  MOSiR 
P0190ZM 

Boisko dla "Kolejarza". 
Boisko piłkarskie przy ul. Srebrzyńskiej 95. 
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania 
boiska piłkarskiego. Wykonanie standardowej 
renowacji płyty boiska z naturalną nawierzchnią. 
Nie rozpatrywano ze względu na negatywną opinię. 

72 000,00 

N 
Teren, na którym ma być zlokalizowane 
proponowane zadanie stanowi teren, na którym 
gmina nie może zgodnie z prawem wydatkować 
środków publicznych na to zadanie. Zgodnie z § 1 
pkt 4 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 7646/VII/18 
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018/2019, z 
budżetu obywatelskiego nie są w szczególności 
finansowane zadania, które mają być realizowane na 
terenach oddanych w dzierżawę, najem oraz 
użyczenie. W chwili obecnej procedowany jest 
projekt uchwały Rady Miejskiej dot. dzierżawy 
obiektu przy ul. Srebrzyńskiej na 15 lat. 

72 000,00 



10 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

15.  MOSiR 
W0182ST 

BALON NA STOKACH. 
ul. Potokowa 12. 
Zakup i postawienie nowej hali pneumatycznej o 
wymiarach 36m x36 m wraz z oprzyrządowaniem 
systemem kotwienia, oświetleniem przyłączem 
trybunami ruchomymi zapewni możliwość 
krzewienia kultury fizycznej i sportu w okresie 
zimowym. Stadion przy ul. Potokowej zaczął tętnić 
życiem lecz tylko w okresie wiosenno-letnim. 
Wykorzystując podłoże poliuretanowe boiska 
bocznego, obok boiska głównego może stanąć hala 
pneumatyczna z nawierzchnią ze sztuczną trawą. 
W godzinach porannych i wczesno popołudniowych 
hala dostępna byłaby na zajęcia sportowe dla 
uczniów okolicznych szkół i zajęć treningowych oraz 
na zajęcia dzieci z pobliskich przedszkoli. Po 
południu dzieci i młodzież z klubów sportowych, 
wieczorem okoliczni mieszkańcy. Weekendy 
turnieje, liga zimowa, pikniki rodzinne, mecze 
towarzyskie, spotkania. Miesiące październik -
kwiecień ponad 200 godzin w miesiącu. 

540 000,00 

N 
Wniosek nie spełnia warunków formalnych zgodnie 
z §1 pkt 4 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 
7646/VII/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. 
Obiekt, na którym została wskazana lokalizacja 
zadania jest oddany w dzierżawę do lipca 2020 r. 

540 000,00 

16.  WS 
L0102 

Szachy- Organizacja indywidualnych i 
drużynowych Lig szachowych dla dzieci i 
dorosłych. 
CZP nr 3, ul. Olimpijska 9. 
Projekt ma umożliwić regularne spotkania 
środowiska szachowego oraz dzięki rywalizacji 
podnieść poziom szachowy w naszym mieście. 8-10 
weekendów (soboty i niedziele) w roku szkolnym 
będą odbywać się rozgrywki pomiędzy łódzkimi 
drużynami szachowymi oraz indywidualne. Projekt 

25 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

25 000,00 
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ma za zadanie dotrzeć do wszystkich szachistów z 
Łodzi, do każdej szkoły i każdego ośrodka 
szachowego. Dla dorosłych przewidziane są nagrody 
rzeczowe. Dla dzieci oprócz nagród rzeczowych 
będzie możliwość darmowego udziału w zajęciach 
szkoleniowych prowadzonych przez łódzkich 
trenerów na terenie miasta Łodzi np. w Centrum 
Zajęć Pozaszkolnych Nr 3. 
Wszyscy szachiści z Łodzi. 

17.  WS 
L0143 

Centrum Sportów Wrotkarskich. 
Przy zbiegu ulic Pojezierskiej i Włókniarzy , 
pomiędzy ul. Pojezierską a stadionem SKS Start. 
1) Profilowany tor wrotkarski 200 m ograniczony 
barierkami ochronnymi, pokryty nawierzchnią 
Durflex, 2) pośrodku toru płyta 50 x 24 m, służąca 
do nauki jazdy, slalomu, roller derby oraz innych 
sportów, 3) zewnętrzny, owalny asfaltowy tor 
wrotkarski, długości 400m i szerokości 8 metrów, 
służący do: nauki jazdy dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz uprawiania amatorskiego i sportowego, 4) 
trybuny dla widzów 5) oświetlenie mające na celu 
zapewnienie korzystania z obiektu w godzinach 
wieczornych, 6) pawilon z funkcjami socjalnymi 
sanitarnymi, instalacja systemów pomiarowych oraz 
pomieszczenie wypożyczalni sprzętu, 7) ścieżki 
dojazdowe. 
Obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi. 

1 885 000,00 

N 
Zgodnie z pismem ID L0143 Wydziału Zbywania i 
Nabywania Nieruchomości w zakresie działki 
138/24 obręb B-27 prowadzone jest postępowanie 
zmierzające do sprzedaży tej działki. Na wniosek 
Wydziału Sportu wnioskodawca wskazał następną 
nieruchomość działkę 345/20 obręb B-8, która była 
już wcześniej przedmiotem innego zgłoszenia. 
Zgodnie z pismem Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości w zakresie działki 345/20 
prowadzone jest postępowanie zwrotowe. 
Szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają 
równowartość 20% kwoty środków przeznaczonych 
na zadania ponadosiedlowe. 

2 230 000,00 
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18.  WS 
L0145 

Międzypokoleniowy Turniej Tańca - Dance 4 
Life. 
Hala sportowa, ul. Małachowskiego 5/7. 
Pomysł polega na zorganizowaniu całodniowego 
Turnieju Tanecznego w wynajętych przestrzeniach 
na terenie Łodzi, propagującego współczesne trendy 
taneczne. Wydarzenie będzie skierowane do 
wszystkich mieszkańców - amatorów i 
profesjonalistów, którzy chcieliby zaprezentować 
swoje umiejętności w wybranym stylu: street dance 
(hip-hop, house, popping, locking, waackin', 
breakdance), style współczesne (jazz, balet, taniec 
współczesny, contemporary), showcase (style 
mieszane). Warunkiem udziału jest przygotowanie 
prezentacji (do 3 min.) z udziałem min. dwóch osób. 
Turniej będzie podzielony na etapy, w zależności od 
prezentowanego stylu i wybranej kategorii: duety, 
miniformacje, formacje, streetowe bitwy taneczne 
2x2, streetowe bitwy taneczne 4-10 os. 
Ogólnodostępne. 

114 700,00 

P 
Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na integrację 
mieszkańców Miasta, lubiących aktywnie spędzać 
czas oraz lubiących taniec. Dodatkowo będzie 
występował element rywalizacji, uczestnicy będą 
musieli wykazać się kreatywnością aby zdobyć 
nagrody i wygrać turniej. Dla osób obserwujących 
będzie to okazja do podziwiania różnych stylów 
tańca oraz rywalizacji drużyn. 

114 700,00 
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19.  WS 
L0147 

Letnie zajęcia żeglarskie dla dzieci na Stawach 
Stefańskiego. 
Stawy Stefańskiego. 
Wnioskowane zadanie ma na celu zorganizowanie 90 
dzieciom aktywnego wypoczynku nad wodą w 
miejscu zamieszkania. Jest to cykl bezpłatnych 
wakacyjnych szkoleń żeglarskich skierowanych dla 
dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, które chcą 
spróbować swoich sił i rozpocząć przygodę z 
żeglarstwem. Zapewniamy obiad oraz inne atrakcje 
np.: wyjścia, na basen, pływanie na kajakach oraz na 
wake-u. 
Bezpłatne zajęcia dla maksymalnie 90 dzieci. 
Jedynym kryterium kwalifikacji na zajęcia byłoby 
posiadanie umiejętności pływania. Miejsce jest i 
będzie otwarte, ogólnodostępne dla dzieci i ich 
rodzin. 

320 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć 
rekreacyjno-sportowych organizowanych dla 
mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne 
elementy przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

120 000,00 

20.  WS 
L0290 

MiniBasketLiga - rozgrywki koszykówki dla 
dzieci ze szkół podstawowych. 
MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 
MiniBasketLigi to cykl turniejów koszykówki 
rozgrywanych w weekendy na hali MOSiR. Szkoły 
biorące udział w rozgrywkach przyjmują nazwy 
zwierzaków - Delfiny, Tygrysy, Jastrzębie, Rysie, 
Bociany itd. Dzieci trenują w szkołach w wymiarze 
minimum 2 zajęć po l,5h tygodniowo. Raz w 
miesiącu dzieci rywalizują ze sobą rozgrywając po 2 
mecze w systemie każdy z każdym. 
Dzieci ze szkół podstawowych. 

70 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

70 000,00 
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21.  WS 
B0133RA 

"Centrum treningowe Bałuty - Radogoszcz". 
Budowa pełnowymiarowego boiska (piłka nożna, 
rugby) ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. 
ul. Świtezianki bez numeru , działka nr 345/20 obręb 
B8. 
Zadanie będzie polegało na budowie 
pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej i rugby o 
wymiarach 95 na 50 m ze sztuczną nawierzchnią i 
oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

765 060,00 

N 
Zgodnie z pismem Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości w zakresie działki 345/20 obręb B-8 
prowadzone jest postępowanie zwrotowe. 

930 000,00 

22.  WS 
B0154BD 

Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - 
przeciwdziałanie patologii społecznej wśród 
najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty. 
Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Bałuty w 
rejonie ulic: Marysińska, Marynarska, Sporna - 
Zagajnikowa, Wojska Polskiego, Górnicza, 
Okopowa, Franciszkańska, Łagiewnicka, Krzyżowa, 
Żabia, Dolna. 
Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji 
czasu wolnego dzieciom i młodzieży zamieszkującej 
dzielnicę Batuty zagrożonym patologiami oraz 
wykluczeniem społecznym. Objęcie fachową opieką 
trenersko-instruktorską 70 młodych mieszkańców 
Bałut dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny w okresie 
od marca do października 2019 r. Proponowane 
zadanie składać się będzie z 2 działań: Wyciąganie 
dzieci z bram i podwórek łódzkich Bałut oraz 
zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego    
spędzania wolnego czasu poprzez zaangażowanie w 
zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zapewnieniem 
im ciepłego posiłku. Organizacja pikniku 

182 000,00 

P 
Zaproponowane zadanie stanowi kontynuację 
projektu wyłonionego przez mieszkańców w ramach 
konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego na 
2014 rok, zrealizowanego pod nazwą „Wyciągamy 
dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii 
społecznej wśród najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy Bałuty". Zajęcia prowadzone dwa razy w 
tygodniu cieszyły się bardzo dużą popularnością, a 
uczestniczące w nich dzieci wykazały się wielkim 
zaangażowaniem. Oprócz zapewnienia aktywnej 
formy spędzania czasu w profesjonalnych, 
bezpiecznych warunkach, niezwykle istotną cechą 
projektu są gorące posiłki, które dla dzieci 
pochodzących z rodzin mniej zamożnych są często 
jedynymi posiłkami w ciągu dnia. Propozycja 
zadania doskonale wpisuję się w realizowane przez 
samorząd każdego roku profilaktyczne programy 
przeciwdziałania patologiom społecznym 
związanym z narkomanią i alkoholizmem, a także 
stanowi cenny i wartościowy element wsparcia 

182 000,00 
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integracyjnego z udziałem krajowych zawodników 
rugby i zapasów w stylu wolnym. 
Z realizacji zadania skorzystają zagrożeni 
wykluczeniem najmłodsi mieszkańcy dzielnicy 
Batuty bez względu na płeć, wiek oraz status 
społeczny. Dwa razy w tygodniu w okresie marzec -
październik 2019 r. będą oni nieodpłatnie 
uczestniczyć w zajęciach sportowo rekreacyjnych. 

łódzkich dzieci, jednocześnie propagując wśród nich 
zdrowy i aktywny tryb życia. 

23.  WS 
B0177WL 

Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się 
dotleniaj! 
Teren osiedla Wzniesień Łódzkich. 
Zadanie publiczne pn. Na Łódzkich Wzniesieniach z 
nordic walking się dotleniaj! Polega na organizacji 
48 systematycznych, około cotygodniowych, 
nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic 
walking prowadzonych przez instruktora nordic 
walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 
spotkaniach). Uczestnicy zadania będą mogli 
wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 
okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych 
uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór   
uczestników będzie się odbywać poprzez promocję   
zadania   publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. 
plakaty na tablicach informacyjnych, w sklepach, 
szkołach) oraz w internecie na facebooku poprzez 
dedykowany profil zadania. Zajęcia będą odbywać 
się wg następującego schematu: spotkanie w 
wyznaczonym, stałym miejscu, rozgrzewka, marsz o 
długości ok. 3-15 km, rozciąganie i będą trwać 
jednorazowo ok. 2 godzin. Na  8  zajęciach obecny  
będzie  dietetyk, który w przypadku wyrażenia  

26 100,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

29 100,00 
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zgody  przez poszczególnego uczestnika, dokona 
pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt 
skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat. 

24.  WS 
B0203BD 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. 
Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
Hala Społem, ul. Północna 36. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 
całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 
odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcie nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. 
Harmonogram zajęć zostanie podany po konsultacji z 
zarządcami obiektów sportowych. Docelowo 
godziny zajęć powinny się mieścić w godzinach: od 
poniedziałku do piątku 13:00 - 22:00, sobota i 
niedziela 9:00-20:00. 

30 000,00 

N 
Wskazana przez autorów lokalizacja propozycji 
zadania jest niezgodna z § 4 ust. 4 zasad budżetu 
obywatelskiego w mieście Łodzi. W najbliższej 
okolicy nie są zlokalizowane inne obiekty 
spełniające wymogi wynikające z zasad oraz 
propozycji zadania. 

30 000,00 

25.  WS 
B0239RA 

Remont i odnowienie boiska na osiedlu 
Radogoszcz- Zachód. 
ul. Niezapominajki ( róg ulicy Zgierskiej). 
Remont i odnowienie istniejącego boiska na osiedlu 
Radogoszcz- Zachód, obejmującego położenie nowej 
nawierzchni, wymiany bramek, koszy do 
koszykówki, wymiany/naprawy istniejącego 
ogrodzenia. Dodatkowym wyposażeniem byłyby 
również 2 ławki i 2 kosze śmieci oraz stojak na 
rowery. 

86 000,00 

P 
Wyremontowanie istniejącego już boiska do piłki 
nożnej i koszykówki przyczyni się do rozwoju 
ruchowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
Dodatkowym atutem jest bliska odległość od ścieżki 
rowerowej na ul. Zgierskiej, co czyniłoby boisko 
łatwo dostępnym. 

130 000,00 
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Ogólnodostępne. 

26.  WS 
B0270LA 

Bieg na orientację po Lesie Łagiewnickim. 
Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską 
- Rogowską - Łodzianką – Okólną. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację terenu otoczonego ulicami 
Łagiewnicką- Kasztelańską- Rogowską-Łodzianką- 
Okólną, która zostanie udostępniona mieszkańcom i 
posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym 
będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - 
młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

4 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

4 000,00 

27.  WS 
B0271RA 

Bieg na orientację po Osiedlu Radogoszcz 
Wschód. 
Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - 
Świtezianki – Nastrojową. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację terenu otoczonego ulicami 
Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki - Nastrojową, 
która zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży 
do organizacji biegu na orientację, w którym będą 
mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, 
dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

2 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

2 000,00 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

28.  WS 
G0143WI 

Na Wiskitnie nordic walking kwitnie! 
Teren osiedla Wiskitno 
Zadanie publiczne pn. Na Wiskitnie nordic walking 
kwitnie! polega na organizacji 48 systematycznych, 
około cotygodniowych, nieodpłatnych, 
profesjonalnych zajęć z nornic walking 
prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz 
dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). 
Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć 
nieodpłatnie kije, otrzymają okolicznościowe 
koszulki (dla 50 pierwszych uczestników na osiedlu) 
oraz wodę mineralną. Nabór uczestników będzie się 
odbywać poprzez promocję zadania publicznego  
bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach 
informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w 
internecie na facebooku poprzez dedykowany profil 
zadania. Zajęcia będą odbywać się wg następującego 
schematu: - spotkanie w wyznaczonym, stałym 
miejscu – rozgrzewka - marsz o długości ok. 3-15 
km – rozciąganie i będą trwać jednorazowo ok. 2 
godzin. Na 8 zajęciach obecny  będzie dietetyk, który 
w przypadku wyrażenia zgody przez 
poszczególnego uczestnika, dokona pomiarów wagi 
oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy 
muszą mieć skończone 14 lat.  

26 100,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

29 100,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

29.  WS 
G0144NN 

Zajęcia z trenerem - nordic walking Nad Nerem. 
Teren osiedla Nad Nerem 
Zadanie publiczne pn. Zajęcia z trenerem - nordic 
walking nad Nerem polega na organizacji 48 
systematycznych, około cotygodniowych, 
nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic 
walking prowadzonych przez instruktora nordic 
walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 
spotkaniach). Uczestnicy zadania będą mogli 
wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 
okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych 
uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór 
uczestników będzie się   odbywać poprzez promocję 
zadania publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. 
plakaty na tablicach informacyjnych, w sklepach, 
szkołach) oraz w internecie na facebooku poprzez 
dedykowany profil zadania. Zajęcia będą odbywać 
się wg następującego schematu: - spotkanie w 
wyznaczonym, stałym miejscu - rozgrzewka - marsz 
o długości ok. 3-15 km – rozciąganie i będą trwać 
jednorazowo ok. 2 godzin. Na 8 zajęciach obecny   
będzie dietetyk, który w przypadku wyrażenia zgody 
przez poszczególnego uczestnika, dokona pomiarów 
wagi oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy 
muszą mieć skończone 14 lat.  

26 100,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

29 100,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

30.  WS 
G0146PK 

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - 2 edycja. Bezpłatne 
zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja 
uczniów i studentów. 
Obiekty sportowe, rekreacyjne, hala MOSIR ul. 
Karpacka 61, parki na terenie osiedla, szkoły. 
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. 
Zadanie przewiduje organizacje otwartych i 
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w 
podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację 
sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów 
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-
rekreacyjne będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach 
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie 
szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i 
studentów. 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą realizowane w 
formie bezpłatnej i otwartej. Jedynym wymogiem 
formalnym udziału w zajęciach sportowych będzie 
posiadanie przez uczestnika zajęć obowiązkowego 
ubezpieczenia NNW. 

150 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

150 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

31.  WS 
G0168PK 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. 
Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
MOSiR, ul. Karpacka 61. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 
całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 
odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcie nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. 
Harmonogram zajęć zostanie podany po konsultacji / 
zarządcami obiektów sportowych. Docelowo 
godziny zajęć powinny się mieścić w godzinach: od 
poniedziałku do piątku 13:00 - 22:00. sobota i 
niedziela 9:00-20:00. 

30 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

38 000,00 

32.  WS 
G0182CH 

Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Chojen. 
Działka przy ul. Jędrzejowskiej nr 575 obręb G30 
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną 
nawierzchnią z niezbędna infrastrukturą jak ławki i 
kosze,  ogrodzenie, boisko, 4 ławki, 4 kosze na 
śmieci. 
Ogólnodostępny. 

577 000,00 

N 
Zgodnie z opiniami Biura Architekta Miasta i 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przez 
przedmiotową działkę przechodzą dwie linie 
energetyczne 15 kV i trudno jest tak umieścić 
boisko, aby spełniało one wymogi Prawa 
Budowlanego. Budowany w tym miejscu obiektu 
sportowego obarczona jest znacznym ryzykiem 
nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie ze 
względu na występujące tam zagrożenia (życia lub 
zdrowia). Dodatkowo działka ta znajduje się w 
granicach obszaru, dla którego MPU sporządza 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 
propozycją, aby był on przeznaczony pod zabudowę 
o funkcji przemysłowo-usługowej. Wnioskodawcy 

620 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

zaproponowano inną lokalizację inwestycji, jednak 
nie wyraził zgody na zmianę. 

33.  WS 
G0209RO 

Bieg na orientację po Parku Sielanka. 
Teren otoczony ulicami Pabianicką - Politechniki - 
Obywatelską - Jana Pawła II. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację terenu otoczonego ulicami 
Pabianicką - Politechniki - Obywatelską - Jana Pawła 
II, która zostanie udostępniona mieszkańcom i 
posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym 
będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta- 
młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Ogólnodostępny. 

2 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

2 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

34.  WS 
P0105RS 

Boisko osiedlowe „Orlik” 2018. 
Ul. Maratońska 49. 
Projekt obejmuje: -) boisko piłkarskie o wymiarach 
całkowitych 62x 30 m (pole gry 56 x2 6m) -) boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach 62x30 m -)zaplecze 
szatniowo-sanitarne -) oświetlenie kompleksowe, 8 
szt. -) ogrodzenie po obwodzie boisk. 
Obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi. 

1 000 000,00 

N 
1. Po przeprowadzeniu głębokiej analizy i 
dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że wykonanie 
inwestycji nie jest możliwe w ciągu 1 roku ze 
względu na fakt, że w miejscu realizacji wciąż 
istnieją pozostałości (fundament oraz  piwnice) 
starej szkoły.  Wydłuża to proces realizacji zadania 
ze względu na konieczność wprowadzenia 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta decyzji o 
przeznaczeniu ruin do rozbiórki, a następnie 
wykonanie pełnej dokumentacji technicznej 
(również projektu rozbiórki) wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę i wyburzenia.  
2. Dla ww. wniosku konieczne jest uwzględnienie 
kosztów związanych z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta z dnia 20.10.2017r. o Łódzkim Standardzie 
Dostępności co w tym przypadku zwiększa je o 
około 30-40% i wiąże się z koniecznością uzyskania 
pozytywnej oceny Rzecznika Osób 
Niepełnosprawnych. 3.Należy uzyskać zgodę na 
wycinkę 3 dużych drzew. W dniu 5.04.2018r autorka 
wniosku została poinformowania mailowo o 
przewidywanych trudnościach w realizacji zadania . 
Zaproponowano dokonanie zmiany wniosku, 
polegającej na tym, by w 2019r.wykonać niezbędne 
dokumentacje , uzyskać pozwolenia i przeprowadzić 
rekultywację terenu tj. rozbiórkę ruin i 
uporządkowanie terenu (szacunkowy koszt tych prac 
to około 250-300tys. zł), natomiast budowę boisk 
zgłosić w kolejnym etapie. Wnioskodawca nie 
potwierdził chęci dokonania zmian we wniosku. 

2 030 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

35.  WS 
P0140MM 

Nordic walking na osiedlu Montwiłła-Mireckiego. 
Teren osiedla Montwiłła-Mireckiego. 
Zadanie polega na realizacji 48 systematycznych, 
około cotygodniowych, nieodpłatnych 
profesjonalnych zajęć z nordic walking 
prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz 
dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). 
Uczestnicy będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie 
kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 
pierwszych uczestników na osiedlu) oraz wodę 
mineralną. Nabór uczestników będzie się odbywać 
poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio 
na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach 
informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w 
internecie na facebooku poprzez dedykowany profil 
zadania. Zadania będą odbywać się wg 
następującego schematu: -) spotkanie w 
wyznaczonym, stałym miejscu -) rozgrzewka -) 
marsz o długości ok. 3-15 km -) rozciąganie, i będą 
trwać jednorazowo ok. 2 godzin. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy 
muszą mieć skończone 14 lat.  

26 100,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

29 100,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

36.  WS 
P0165ZM 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. 
Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży 
Obiekty ŁKS, Al. Unii Lubelskiej 2. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 
całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 
odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Godziny 
zajęć powinny się mieścić w godzinach: od 
poniedziałku do piątku 13.00-22.00, sobota i 
niedziela 9.00-20.00. 

30 000,00 

N 
Wskazana przez autorów lokalizacja propozycji 
zadania jest niezgodna z § 4 ust. 4 zasad budżetu 
obywatelskiego w mieście Łodzi. W najbliższej 
okolicy nie są zlokalizowane inne obiekty 
spełniające wymogi wynikające z zasad  
oraz propozycji zadania. 

38 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

37.  WS 
P0173ZM 

Nordic walking na osiedlu Zdrowie Mania. 
Teren osiedla Zdrowie-Mania. 
Zadanie polega na realizacji 48 systematycznych, 
około cotygodniowych, nieodpłatnych 
profesjonalnych zajęć z nordic walking 
prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz 
dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). 
Uczestnicy będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie 
kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 
pierwszych uczestników na osiedlu) oraz wodę 
mineralną. Nabór uczestników będzie się odbywać 
poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio 
na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach 
informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w 
internecie na facebooku poprzez dedykowany profil 
zadania. Zadania będą odbywać się wg. 
następującego schematu: -) spotkanie w 
wyznaczonym, stałym miejscu -) rozgrzewka -) 
marsz o długości ok. 3-15 km -) rozciąganie, i będą 
trwać jednorazowo ok. 2 godzin. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy 
muszą mieć skończone 14 lat. 

26 100,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

29 100,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

38.  WS 
P0189SP 

Młodość pełna pasji – 2 edycja. Bezpłatne zajęcia 
sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i 
studentów. 
Obiekty sportowe, rekreacyjne Politechniki Łódzkiej, 
Hala MOSiR ul. Skorupki 21, parki na terenie 
osiedla. 
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. 
Zadanie przewiduje organizację otwartych i 
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w 
podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację 
sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów 
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-
rekreacyjne będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach 
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie 
szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i 
studentów. 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą realizowane w 
formie bezpłatnej i otwartej. Jedynym wymogiem 
formalnym udziału w zajęciach sportowych będzie 
posiadanie przez uczestnika zajęć obowiązkowego 
ubezpieczenia NNW. 

200 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

200 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

39.  WS 
P0203RS 

Bieg na orientację po Retkini. 
Teren otoczony ulicami: Maratońską –Popiełuszki - 
Kusocińskiego-Armii Krajowej. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację terenu otoczonego ulicami  
Maratońską – Popiełuszki - Kusocińskiego-Armii 
Krajowej, która zostanie udostępniona mieszkańcom 
i posłuży do organizacji biegu na orientację, w 
którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta-
młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

3 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

3 000,00 

40.  WS 
P0204SP 

Bieg na orientację po Parku Klepacza. 
Teren otoczony ulicami: Politechniki-Radwańską- 
Wólczańską-Wróblewskiego. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację terenu otoczonego ulicami 
Politechniki- Radwańską- Wólczańską-
Wróblewskiego, która zostanie udostępniona 
mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na 
orientację, w którym będą mogli wziąć udział 
mieszkańcy miasta-młodzież, dorośli, osoby starsze, 
rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

2 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

2 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

41.  WS 
W0058OJ 

Zdrowy i Aktywny Senior na Olechowie. 
osiedle Olechów-Janów przy wykorzystaniu 
infrastruktury miejskiej. 
Zorganizowanie bezpłatnych zajęć rekreacyjno-
ruchowych, typu pilates, joga, nordic-walking, 
gimnastyka, tai-chi dla seniorów, mieszkańców 
Osiedla Olechów-Janów. Zajęcia będą dostosowane 
do możliwości i potrzeb wskazanej grupy i 
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. 
Na proponowane bezpłatne zajęcia będzie miał wstęp 
każdy zainteresowany senior z osiedla, po 
wcześniejszym zgłoszeniu chęci wzięcia udziału i 
wpisaniu się na listę uczestników. Część zajęć z 
uwagi na ich charakter i wielkość sali do ćwiczeń, 
którą będziemy dysponowali, będzie dostępna 
jedynie na zapisy.  

15 600,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

26 600,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

42.  WS 
W0103MI 

Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na 
Mileszkach. 
teren osiedla Mileszki. 
Zadanie publiczne pn. Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. 
Nordic walking na Mileszkach polega na organizacji 
48 systematycznych, około cotygodniowych, 
nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic 
walking prowadzonych przez instruktora nordic 
walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 
spotkaniach). Uczestnicy zadania będą mogli 
wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 
okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych 
uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. 
Nabór uczestników będzie się odbywać poprzez   
promocję   zadania   publicznego bezpośrednio na 
osiedlu (m.in. plakaty na tablicach informacyjnych, 
w sklepach, szkołach) oraz w internecie na 
facebooku poprzez dedykowany profil zadania. 
Zajęcia będą odbywać się wg następującego 
schematu: - spotkanie w wyznaczonym, stałym 
miejscu – rozgrzewka - marsz o długości ok. 3-15 
km – rozciąganie i będą trwać jednorazowo ok. 2 
godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk,  który 
w przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego 
uczestnika, dokona pomiarów wagi oraz udzieli 
porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt 
skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat  

26 100,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

29 100,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

43.  WS 
W0104NR 

Z kijami będziesz chodzić Ty! Nordic walking na 
Osiedlu Nr 33. 
teren osiedla nr 33. 
Zadanie publiczne pn. Z kijami będziesz chodzić i 
Ty! Nordic walking na Osiedlu Nr 33. polega na   
organizacji 48 systematycznych, około 
cotygodniowych, nieodpłatnych, profesjonalnych 
zajęć z nordic walking prowadzonych przez 
instruktora nordic walking oraz dietetyka (który 
weźmie udział w 8 spotkaniach). Uczestnicy zadania 
będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 
okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych 
uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. 
Nabór uczestników będzie się odbywać poprzez   
promocję zadania publicznego bezpośrednio na 
osiedlu (m.in. plakaty na tablicach informacyjnych, 
w sklepach, szkołach) oraz w internecie na 
facebooku poprzez dedykowany profil zadania. 
Zajęcia będą odbywać się wg następującego 
schematu: - spotkanie w wyznaczonym, stałym 
miejscu – rozgrzewka - marsz o długości ok. 3-15 
km – rozciąganie i będą trwać jednorazowo ok. 2 
godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk,  który 
w przypadku  wyrażenia  zgody  przez 
poszczególnego uczestnika, dokona pomiarów wagi 
oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt 
skierowany jest do osób, które ukończyły 14 lat  

26 100,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

29 100,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

44.  WS 
W0106ZA 

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - 2 edycja. Bezpłatne 
zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja 
uczniów i studentów. 
obiekty sportowe, rekreacyjne, parki na terenie 
osiedla oraz SP nr 149. 
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. 
Zadanie przewiduje organizacje otwartych i 
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w 
podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację 
sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów 
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-
rekreacyjne będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach 
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie 
szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i 
studentów. 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą realizowane w 
formie bezpłatnej i otwartej. Jednym wymogiem 
formalnym udziału w zajęciach sportowych będzie 
posiadanie przez uczestnika zajęć obowiązkowego 
ubezpieczenia NNW. 

150 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

150 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

45.  WS 
W0168SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. 
Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne 
całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się 
odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe 
koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Godziny 
zajęć powinny się mieścić w godzinach od 
poniedziałku do piątku 13.00- 22.00, sobota i 
niedziela 9.00- 20.00. 

30 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

41 200,00 

46.  WS 
W0180ST 

SPORTOWY SZCZYT NA STOKACH. 
obiekt sportowy MOSiR ul. Potokowa 12, Park 
Załuskiego, SP 139 ul. Giewont 28. 
Projekt skierowany jest dla uczniów i studentów. 
Zadanie przewiduje organizacje otwartych i 
bezpłatnych zajęć sportowo -rekreacyjno-
językowych w podziale na dyscypliny sportowe i 
rywa1izację sportową w postaci zawodów turniejów 
jak i wyborze języka obcego. Zajęcia sportowe i 
edukacyjne będą prowadzone przez 
wykwalifikowane osoby na obiektach sportowo-
rekreacyjnych osiedla. 
Zajęcia sportowe i edukacyjne będą realizowane w 
formie bezpłatnej i otwartej. Wymogiem formalnym 
udziału w zajęciach sportowych będzie posiadanie 
przez uczestnika zgody rodzica oraz lekarza 
sportowego i ubezpieczenia NNW. 

150 000,00 

P 
Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych 
gminy oraz stanowi ciekawą alternatywę dla 
aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych 
organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 
Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym z rozwiązaniami przyczyniającymi się 
do rozpropagowania zdrowego i aktywnego trybu 
życia. 

150 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

47.  WS 
W0195ST 

Bieg na orientację po Stokach. 
teren otoczony ulicami : Janosika –Chałubińskiego –
Stokowską –Kerna -Brzezińską. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację otoczonego ulicami Janosika –
Chałubińskiego –Stokowską –Kerna -Brzezińską, 
która zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży 
do organizacji biegu na orientację, w którym będą 
mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, 
dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas). 

2 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

2 000,00 

48.  WS 
W0196WW 

Bieg na orientację po osiedlu Chrobrego. 
teren otoczony ulicami : Sacharowa-Wujaka. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację otoczonego ulicami 
Sacharowa-Wujaka, która zostanie udostępniona 
mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na 
orientację, w którym będą mogli wziąć udział 
mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby 
starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

2 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

2 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

49.  WS 
W0197WW 

Bieg na orientację po osiedlu Batorego. 
teren otoczony ulicami : Bartoka-Chmielowskiego. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy 
do biegu na orientację otoczonego ulicami Bartoka-
Chmielowskiego., która zostanie udostępniona 
mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na 
orientację, w którym będą mogli wziąć udział 
mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby 
starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

2 000,00 

P 
Sporządzenie i opublikowanie profesjonalnej mapy 
do biegu na orientację umożliwi wykorzystanie 
obszaru osiedla pasjonatom dyscypliny w celu 
doskonalenia umiejętności oraz organizacji imprez 
sportowych. Bieg na orientację jest aktywnością dla 
wszystkich, niezależnie od wieku. Sporządzenie i 
publikacja mapy będzie stanowiła element systemu 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
społecznym oraz przyczyni się do rozpropagowania 
zdrowego i aktywnego trybu życia. 

2 000,00 

50.  ZZM 
L0006 

Bezpieczny Julianowski - Oświetlenie głównej 
alejki i rejonu altany. 
Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany 
oraz alejka od ul. Zgierskiej do Folwarcznej z 
dojściem do altany. 
Oświetlenie rejonu altany: długość trasy to 230 m. 
Planowane jest zamontowanie ok, 5 lamp i 5 lamp 
posadzkowych, koszt - 100 tyś, zł. Dodatkowo 
oświetlenie alejki od ul. Zgierskiej do Folwarcznej z 
dojściem do altany: długość trasy wynosi 1250 m. 
Prawidłowe oświetlenie wymaga montażu ok, 60 l 
lamp. 1 lampa z montażem to ok, 10 tyś. zł, Koszt 
budowy oświetlenia - ok, 600 tyś, zł. 
Ogólnodostępne. 

747 000,00 

P 
Oświetlenie parku jest kluczową sprawą w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa w parku. Instalacja 
oświetleniowa wzdłuż najważniejszej alejki 
praktycznie będzie prowadzić przez cały park. 
Oświetlenie okolic altany spowoduje, że z miejsc 
wypoczynkowych i grilla będzie można skorzystać 
również w godzinach wieczornych. Istnieje szansa, 
że zwiększając widoczność zmniejszy się 
częstotliwość aktów wandalizmu w tym rejonie. 

887 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

51.  ZZM 
L0007 

Przystanek Arturówek, edukacja historyczna dla 
wszystkich. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- 
Łagiewniki. 
Organizacja pięciodniowej imprezy plenerowej z 
zakresu historii Polski i Europy. Przewiduje się, iż w 
maju lub wrześniu w plenerze ma powstanie 8-10 
osad (grup) historycznych z różnych epok, 
zamieszkujących Polskę i Europę do XIX wieku. 
Każda osada będzie prezentowała inny rejon i wiek, 
ukazywała swoja kulturę, codzienne życie. Na jednej 
wspólnej scenie estradowej, przez 45 minut, każda 
osada ( grupa) będzie codziennie prezentowała swoja 
kulturę i historie. 
Ogólnodostępne. 

490 000,00   
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

52.  ZZM 
L0008 

Przystanek Arturówek, oryginalna kultura i 
muzyka Romska. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- 
Łagiewniki. 
Organizacja przedsięwzięcia: dwudniowej imprezy 
plenerowej i siedmiodniowego cyklu prezentacji 
oryginalnego autentycznego taboru cygańskiego. 
Przewiduje się, iż w sezonie letnim w plenerze ma 
powstać wędrowny obóz cygański z lat 50 - 60 XX 
wieku, z uwzględnieniem prezentacji ogniska, 
oryginalnych strojów i pokazów tańca - barwnego 
korowodu, który przez siedem kolejnych dni będzie 
ukazywał codzienne życie i twórczość społeczności 
Romskiej. Efektem finalnym cyklu prezentacji - 
przedsięwzięcia, będą dwa koncerty w godzinach 
wieczornych, każdy trwający minimum 4 godziny, 
odbywające się przez dwa kolejne dni z udziałem 
artystów/zespołów prezentujących muzykę Romska. 
Koncerty odbędą się w plenerze na przygotowanych 
do tego celu profesjonalnych scenach estradowych z 
profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

480 000,00   
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53.  ZZM 
L0021 

Bezpieczniejszy skwerek - oświetlenie skweru 
przy ul. Julianowskiej i Zgierskiej. 
Zieleniec pomiędzy ulicami Zgierska i Julianowska - 
Działka nr B49-2/3. 
Powierzchnia do remontu - 847 m2, koszt to ok. 
338800,00 zł Przy tradycyjnym oświetleniu 
proponuje się rozstawę lamp co 15 m, czyli około 20 
lamp. Jedna lampa to szacunkowo 12 tyś zł z 
montażem. Ławka zwykła rurowa z podłokietnikami 
to koszt 1370 zł z montażem i podbudową z kostki 
szarej betonowej. Kosz to wydatek około 470 zł z 
montażem. 
Ogólnodostępne. 

591 640,00 

P 
Odremontowanie alejek w tym rejonie poprawi 
komfort poruszania się po zieleńcu. Ławki sprawią, 
ze stanie się on miejscem odpoczynku mieszkańców 
osiedla w szczególności seniorów i dzieci. 
Oświetlenie zwiększy bezpieczeństwo 
przemieszczania się po przedmiotowym zieleńcu po 
zmroku. 

613 000,00 

54.  ZZM 
L0025 

Magia Trzech Stawów. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Rewitalizacja trzech „wyschniętych" stawów - 
remont / przebudowa mostków wraz z cała 
architekturą służącą funkcjonowaniu stawów, 
nasadzenie roślin wodnych, ustawienie małej 
architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie 
kupy). Wyznaczenie naturalnych alejek. 
Ogólnodostępny 

500 000,00 

P 
Przywrócenie dawnego blasku stawom w części 
leśnej Parku na Zdrowiu poprzez ich kompleksową 
rewitalizację i modernizację ciągu pieszego 
przyczyni się do poprawy warunków korzystania z 
tego miejsca, korzystnie wpłynie na jego estetykę 
oraz stworzy dogodne warunki dla rozwoju fauny i 
flory wodnej. 

730 000,00 

55.  ZZM 
L0026 

Wieża widokowa nad Morzem Zielonym. 
Las - Brus. 
Wznosząca się nad koronami drzew wieża widokowa 
ma sprawiać wrażenie pobytu nad Morzem Zielonym 
i pozwalać na czerpanie energii z natury w 
niestandardowy sposób. Za Morze Zielone przyjmuje 
się drzewa w lesie. 
  

1 800 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Łodzi, budowa wieży widokowej w 
Parku Piłsudskiego nie jest spójna z 
kompozycyjnym układem zabytkowego obiektu i nie 
ma uzasadnienia historycznego, co może przyczynić 
się do zaburzenia jego pierwotnego planu i walorów 
krajobrazowych. 

1 800 000,00 
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56.  ZZM 
L0027 

Łabędzie jak za dawnych lat. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Zadanie polega na sprowadzeniu łabędzi i stworzeniu 
im odpowiednich warunków bytowych. 
Ogólnodostępny 

100 000,00 

N 
Zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na: 
- fakt, iż łabędzie to zwierzęta dzikie, wędrowne, 
podlegające ochronie gatunkowej w Polsce, które 
same wybierają środowisko odpowiednie do 
życia, a ich usilne zatrzymywanie w jednym miejscu 
jest sprzeczne z naturą, - zorganizowanie 
sprzyjających warunków siedliskowych nie daje 
gwarancji, że sprowadzone ptaki zostaną w Parku, a 
nie odlecą w poszukiwaniu lepszego siedliska, 
- trudności z utrzymaniem ptaków w okresie 
zimowym, związane z koniecznością zapobiegania 
ich przymarzaniu do lodu na stawach, a także 
ich odławiania i przewożenia na zimowanie do 
Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Należy    
nadmienić, iż wspomniany ORDZ nie służy do 
przetrzymywania zdrowych zwierząt,  lecz do 
leczenia poszkodowanych wskutek losowych 
wypadków zwierząt wolno żyjących z zamiarem ich 
zwrócenia do naturalnego środowiska. 

100 000,00 

57.  ZZM 
L0029 

Światełko pamięci - zniczomaty na cmentarzach 
komunalnych. 
CK Doły, al. Palki 9, CK Szczecińska ul. Hodowlana 
28/30, CK Zarzew ul. Przybyszewskiego 325. 
Zakup urządzeń do sprzedaży zniczy, wkładów i 
zapałek. Zniczomaty ustawione zostaną na terenie 
trzech cmentarzy komunalnych w Łodzi. 
Zniczomaty byłyby dostępne podczas całego okresu 
dostępności nekropolii miejskich. 

40 000,00 

P 
Ustawienie zniczomatów na terenie cmentarzy 
komunalnych stanowiłoby duże ułatwienie, w 
szczególności dla osób starszych lub  zabieganych. 
Sprzyjałoby ograniczeniu handlu ulicznego zniczami 
przed nekropoliami, który generuje duże ilości 
nieplanowanych odpadów z opakowań, które 
wyrzucane są przez sprzedawców do pojemników 
cmentarnych. Ograniczenie asortymentu zniczy 
ułatwiałoby również segregację odpadów. 

40 000,00 



40 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

58.  ZZM 
L0030 

Remont nawierzchni alei głównej na cmentarzu 
komunalnym Zarzew. 
Cmentarz Komunalny Zarzew ul. Przybyszewskiego 
325. 
Remont nawierzchni głównego ciągu pieszo-
jezdnego na Cmentarzu Komunalnym Zarzew 
polegać będzie na wymianie podbudowy oraz 
ułożeniu obrzeży i nowej nawierzchni z kostki 
betonowej. Długość alei około 370 m, szerokość 5,00 
m. 
Komunikacja aleją główną jest możliwa podczas 
całej dostępności CK Zarzew. 

430 000,00 

P 
Stan techniczny ciągów komunikacyjnych na CK 
Zarzew jest bardzo zły. Zarówno nawierzchnia, jak i 
podbudowa wymagają modernizacji. Aktualny stan 
nawierzchni stanowi duże utrudnienie dla pieszych i 
dla pojazdów (śmieciarki, zmiatarki, ciągnik itp.). 
Społeczność odwiedzająca nekropolię często wyraża 
niezadowolenie odnośnie stanu ciągów 
komunikacyjnych. Zarządca od dłuższego czasu 
występuje z wnioskami o przyznanie środków w 
budżecie na kompleksową modernizację alejek 
cmentarnych na tej nekropolii. Remont alei głównej 
jest więc uzasadniony. 

430 000,00 

59.  ZZM 
L0032 

Organizacja koncertu poezji śpiewanej. 
Park Źródliska I 
Zadanie zakłada organizacje koncertu poezji 
śpiewanej w Parku Źródliska I w okresie sierpnia. 
Aranżacja koncertu powinna zapewniać nastrój 
wyjątkowej chwili tzn. klimatyczne oświetlenie, 
leżaki dla słuchaczy. 
Ogólnodostępne. 

149 000,00 

P 
Koncert poezji śpiewanej w parkowej altanie będzie 
wyjątkowym wydarzeniem. Aranżacja koncertu, 
klimatyczne oświetlenie wraz z dobrze dobranym 
repertuarem i wykonawcami zapewnią niesamowitą 
atmosferę oraz idealnie wpiszą się w przestrzeń 
zabytkowego Parku Źródliska l w Łodzi. 
Dla zgromadzonych słuchaczy będą przygotowane 
śpiewniki, tak aby publiczność mogła integrować się 
z artystami. 

89 000,00 



41 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

60.  ZZM 
L0053 

Czysta woda w Parku Julianowskim - Czyszczenie 
koryta rzeki i stawów. 
Park Julianowski. 
Czyszczenie koryta rzeki i stawów z mułu. Montaż 
zapór czyszczących wodę opadową z ulicy na wzór 
zamontowanych w Arturówku. Montaż pływającej 
wyspy mającej za zadanie oczyszczanie wody. 
Dofinansowanie utrzymania terenu związane ze 
zniszczeniami po ubiegłorocznej wichurze. 
Ogólnodostępne. 

1 100 000,00 

P 
Realizacja zadania umożliwi wykonanie 
kompleksowego oczyszczenia wody w stawach 
w parku, co bezpośrednio wpłynie na jej jakość. 
Oczyszczenie dna z osadów wpłynie korzystnie na 
parametry jakościowe takie jak natlenienie, 
przejrzystość czy zapach. System osadników będzie 
zapobiegał docieraniu do zbiorników substancji 
ropopochodnych z wodą opadową z ulicy Zgierskiej 
i Folwarcznej. Zapobieganie zanieczyszczenia 
zbiornika przez podczyszczanie wody opadowej daje 
szansę na przedłużenie dobrego stanu wody w rzece 
i zbiornikach. 

1 410 000,00 

61.  ZZM 
L0059 

Park Nad Jasieniem od"nowa". 
Park Nad Jasieniem. 
Odnowa Parku nad Jasieniem poprzez wykonanie 
sieci alejek parkowych na już powstałych ciągach 
komunikacji. Ponadto w ramach zadania zostanie 
zmodernizowana infrastruktura towarzysząca m.in. 
kosze na śmieci, kosze na psie nieczystości, ławki 
parkowe, nasadzenie krzewów. 
Ogólnodostępne. 

818 750,00 

P 
Realizacji przedmiotowego zadania podniesie 
standard obiektu oraz bezpieczeństwo i komfort 
osób korzystających z parku. 

818 750,00 
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62.  ZZM 
L0060 

Łodzianie grają w bule. 
Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od 
strony ul. Zgierskiej na nieużytkowanym boisku 
trawiastym do tenisa. 
Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 
10-polowego, odwodnionego boiska do gry w bule 
(petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej 
parku obok stołów do ping-ponga, boisk do 
siatkówki, koszykówki. Przy każdym polu do gry 
postawione zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie 
również stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary 
jednego pola to 4 x 15 m. Wymiary całego boiska: 
długość 40 m, szerokość 16 m. 
Ogólnodostępne. 

169 000,00 

P 
Realizacja zadania na trawiastym nieużytkowanym 
boisku do tenisa ziemnego pozwoli lepiej 
wykorzystać możliwości rekreacyjne tej części 
parku. Profesjonalne boisko do gry w bule 
uatrakcyjni pobyt w parku zwolennikom sportu na 
świeżym powietrzu. 

169 000,00 

63.  ZZM 
L0061 

Park Helenów powrót do XIX w. 
Park Helenów. 
Projekt polega na przywróceniu dawnego blasku 
Parkowi Helenowskiemu. Pierwszym etapem będzie 
odnowienie altany (groty), która wymaga remontu z 
uwagi na stan techniczny. 
Ogólnodostępne. 

1 000 000,00 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dysponuje 
dokumentacją projektowo-kosztorysową remontu 
altany w Parku Helenów, opracowaną w 2013 r. 
Konserwatorski remont altany z 1882 r. w Parku 
Helenów przywróci w części świetność Helenowa z 
końca XIX w. Ponadto wzbogaci ofertę turystyczną 
o nową atrakcję na szlaku turystycznym Miasta. 

1 288 000,00 
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64.  ZZM 
L0062 

Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa w parku 
Podolskim. 
Park Podolski - Łódź Zarzew. 
Ścianka do boulderingu wykonana będzie z 
certyfikowanych trwałych materiałów odpornych na 
warunki atmosferyczne i ewentualne akty 
wandalizmu. Projekt ten zakłada różne formacje 
przypominające wyglądem naturalną skałę. 
Preferowany materiał to bloki betonowe, żywice 
syntetyczne i epoksydowe, sklejka wodoodporna do 
ok. 170m2 paneli (pow. wspinaczkowej). Zostanie 
ona przygotowana wg. indywidualnego projektu, tak 
aby mogły korzystać z niej dzieci oraz 
zaawansowani wspinacze. Obiekt nie wymaga 
bieżącej obsługi i nadzoru. Asekurację stanowi 
podłoże amortyzujące gwarantujące bezpieczeństwo 
użytkowników. Chcemy bowiem by powstało 
profesjonalne miejsce do wspinania na świeżym 
powietrzu. 
Ogólnodostępne. 

360 000,00 

P 
Budowa ścianki wspinaczkowej do uprawiania 
bulderingu podniesie standard obiektu oraz pomoże 
w promowaniu nowych form aktywności fizycznej 
na świeżym powietrzu wśród mieszkańców licznie 
odwiedzających teren Parku Podolskiego. 

360 000,00 
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65.  ZZM 
L0063 

Czyste powietrze dla wszystkich. 
Park Staromiejski. 
Urządzenie ma zasysać brudne powietrze, 
przefiltrowywać je i wypuszczać już oczyszczone. 
Podobne rozwiązanie zastosowano na przykład w 
Rotterdamie czy w Pekinie. Urządzenie mogło by 
działać podobnie jak domowe filtry powietrza tylko 
w znacznie większej skali. 
Ogólnodostępne. 

300 000,00 

N 
W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 
(część III, projekt nr 4) zostanie wykonana 
kompleksowa rewitalizacja Parku Staromiejskiego, 
obejmująca między innymi: przebudowę alejek 
parkowych, fontanny, oświetlenia. Wykonano 
inwentaryzację i waloryzację zieleni ponieważ w 
parku w ramach rewitalizacji pojawią się dodatkowe 
obiekty: nowe place zabaw, siłownie, boisko do gry 
w bule, szachy ziemne, stoły do gry w tenisa, altany 
czy ziemny - zielony amfiteatr. Uwzględniając 
wymienione okoliczności budowa wieży wraz z 
filtrami lub jakiejkolwiek innej infrastruktury tuż 
przed całkowitą przebudową parku realizowaną przy 
udziale środków unijnych, byłaby niezgodna z 
zasadami gospodarności. 

300 000,00 

66.  ZZM 
L0070 

Zieleń na skrzyżowaniu marszałków. 
Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. 
Śmigłego-Rydza, ul. Kopcińskiego w okolicy 
skrzyżowania marszałków. 
Analogicznie do wniosku L0113 zgłoszonego w roku 
2017; 10 drzew, 240 krzewów, 500m2 trawnika, 
60m2 kwietników. 
Ogólnodostępne. 

85 752,00   
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67.  ZZM 
L0082 

„Amfiteatr w Parku im. ks. J. Poniatowskiego - 
nowe otwarcie-nowe możliwości na mapie 
kulturalnej Łodzi". 
Amfiteatr zlokalizowany jest na terenie Parku im. ks. 
J. Poniatowskiego. 
Zadanie dotyczy m. innymi dobudowania zaplecza 
dla artystów (z instalacją wod.-kan.), co podniesie 
standard obiektu. Wykonanie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, budowa przyłącza elektrycznego 
dającego możliwość podłączenia aparatury 
nagłaśniającej oraz oświetlenia obiektu (lampy 
parkowe i iluminacyjne) pozwoli na wykorzystanie 
po zmroku walorów tego niezwykłego miejsca. 
Wykonanie instalacji odgromowej, podłączenie 
monitoringu, zagospodarowania terenu wokół 
amfiteatru (rozebranie starego ogrodzenia, 
przebudowa ciągów komunikacyjnych, renowacja 
siedzisk przed amfiteatrem, dostawienie koszy na 
śmieci, uzupełnienie nasadzeń roślinnych), stworzy 
to miejsce bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla 
użytkowników. Wraz z położoną w pobliżu nową 
fontanną, przebudowany amfiteatr może być 
miejscem atrakcyjnych i magicznych spotkań łodzian 
z kulturą. 
Ogólnodostępne. 

1 300 000,00 

P 
Inwestycja umożliwi zamknięcie rewaloryzacji 
wschodniej części Parku im. ks. J. Poniatowskiego. 
Znacznie poszerzy możliwości wykorzystania 
amfiteatru. Remont i rozbudowa amfiteatru pozwolą 
na organizowanie licznych i różnorodnych imprez, 
począwszy od występów zespołów muzycznych, 
grup tanecznych i teatralnych, po imprezy 
okolicznościowe np. dla dzieci i młodzieży, 
konkursy, imprezy integracyjne lub szkoleniowe. 
Możliwe będzie także wyświetlanie filmów w 
ramach letniego kina plenerowego. 

1 300 000,00 
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68.  ZZM 
L0083 

Plac Piastowski przyjazny mieszkańcom. 
Zieleniec miejski położony pomiędzy ulicami: 
Bazarową, Rybną i Lutomierską. 
Dokończenie rozpoczętej w 2017 r. rewitalizacji 
Placu Piastowskiego w tym: Montaż brakujących 
urządzeń siłowni i urządzenia wielofunkcyjnego na 
placu zabaw, stołów do gier w szachy i chińczyka i 
warcaby, ławek, koszy stojaków rowerowych, 
dokończenie budowy alejek, nasadzenia zieleni 
niskiej, montaż kamer monitoringu miejskiego. 
Ogólnodostępne. 

1 715 000,00 

P 
Realizacja zgłoszonego zadania obejmująca 
dokończenie rozpoczętej w 2017 r. rewitalizacji 
Placu Piastowskiego przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności tego obiektu, który dzięki nowej 
infrastrukturze stanie się atrakcyjną i przyjazną 
przestrzenia publiczną dla mieszkańców wszystkich 
grup wiekowych. 

1 715 000,00 

69.  ZZM 
L0084 

Przebudowa zniszczonych alejek w parku im. 
Adama Mickiewicza w rejonie ul. Pogodnej. 
Park im Adama Mickiewicza, rejon ul. Pogodnej i 
Zdrojowej. 
Przebudowa alejek od strony wejścia do parku od ul. 
Pogodnej o łącznej powierzchni 517,6 m2 polegać 
będzie na rozbiórce alejki o zniszczonej nawierzchni 
asfaltowej i budowie nowej z kostki granitowej w 
tym samym układzie przestrzennym. 
Ogólnodostępny 

220 000,00 

P 
Realizacja zadania ma na celu poprawę estetyki i 
komfortu użytkownikom w tej części parku. 
Przebudowa zniszczonej nawierzchni poprawi 
bezpieczeństwo poruszania się spacerowiczów i 
rowerzystów a także osób niepełnosprawnych. Z 
uwagi na historię parku kostka granitowa dodatkowo 
podkreśli jego zabytkowy styl. 

220 000,00 
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70.  ZZM 
L0086 

Siłownia plenerowa w nowoczesnej strefie 
rekreacji w parku na zdrowiu z monitoringiem, 
oświetleniu i zielenią.  
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Nowoczesna siłownia na nawierzchni 
przepuszczalnej (ekokrata), w skład której wejdą: 
urządzenie wielofunkcyjne - ścieżka zdrowia, 
rowerek, bieżnia, poręcz, przyrząd do prostowania 
nóg siedząc, przyrząd do ćwiczeń ramion, urządzenia 
hydrauliczne: ławka do wyciskania, wioślarz, 
stepper, motyl. w sąsiedztwie siłowni elementy małej 
architektury (ławki, kosz na odpady, stojaki na 
rowery, tablica z regulaminem), monitoring, 
oświetlenie i nasadzenia zieleni. Siłownia zostanie 
zbudowana w nowoczesnej strefie rekreacji, 
wypoczynku i animacji w parku na zdrowiu (teren 
dawnego lunaparku) w części południowo-
zachodniej kompleksu. 
Ogólnodostępne. 

370 000,00 

P 
Park na Zdrowiu jest odwiedzany przez wiele osób 
zarówno z terenu Łodzi jak i turystów 
zwiedzających miasto. Urządzenie siłowni 
plenerowej przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności Parku dla osób chcących czynnie 
wypoczywać w otoczeniu zieleni, dbających o swe 
zdrowie i tężyznę fizyczną. 

370 000,00 
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71.  ZZM 
L0087 

Nowoczesna ekologiczna toaleta w parku im. J. 
Piłsudskiego z monitoringiem, oświetleniem i 
zielenią. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Budowa nowoczesnego, ekologicznego i bezpłatnego 
szaletu obudowanego trejazami pod pnącza i 
przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w 
południowej części nowoczesnej strefy rekreacji, 
wypoczynku i animacji (dawny lunapark) w parku na 
zdrowiu wraz z utwardzeniem dojścia, elementami 
małej architektury, oświetleniem, monitoringiem i 
nasadzeniami zieleni.  
Ogólnodostępne. 

530 000,00 

P 
Park na Zdrowiu jest odwiedzany przez wiele osób 
zarówno z terenu Łodzi jak i turystów 
zwiedzających miasto. Wybudowanie nowoczesnej 
toalety przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
Parku dla osób chcących czynnie wypoczywać w 
otoczeniu zieleni, umożliwi podniesienie komfortu 
korzystania z obiektu i podniesie lokalne standardy 
sanitarne. 

530 000,00 

72.  ZZM 
L0088 

Suchą nogą przez Park Nad Jasieniem. 
Działki 133/1, 132/3 w obrębie W-26 - Park nad 
Jasieniem.  
Utwardzenie części ziemnych alejek w Parku Nad 
Jasieniem stanowiących główne ciągi komunikacyjne 
w parku. 
Ogólnodostępne. 

749 625,00 

P 
Wykonanie utwardzonych alejek w Parku Nad 
Jasieniem podniesie standard obiektu oraz 
bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z 
parku. 

750 000,00 
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73.  ZZM 
L0089 

Ogród Różany w stylu wiktoriańskim w łódzkim 
Ogrodzie Botanicznym. 
Ogród Botaniczny. 
Utworzenie na terenie Ogrodu Botanicznego 
największej różanki w kraju. Projekt romantycznego 
ogrodu różanego z podziałem na róże historyczne, 
współczesne i wybitne odporne na mrozy. Ogród 
różany jest spójną koncepcją architektoniczno-
nasadzeniową nawiązującą do XIX wiecznych 
ogrodów Europy. Dzięki zastosowaniu m.in. typowej 
dla epoki czerwonej cegły, doskonale wpasowuje się 
w architekturę miasta, korespondując z Manufakturą 
czy kompleksem byłych fabryk na Księżym Młynie. 
Ogólnodostępne. 

1 951 590,00 

P 
Zaproponowane przez wnioskodawcę założenie na 
terenie Ogrodu Botanicznego ogrodu różanego w 
wiktoriańskim stylu umożliwi stworzenie nowej 
atrakcji zachęcającej do zwiedzania Ogrodu. Ogród 
Różany stanowić będzie ciekawe założenie roślinne, 
którego obecnie nie ma na terenach zieleni miejskiej 
w Łodzi. 

1 951 590,00 

74.  ZZM 
L0090 

Park nad Jasieniem - oświetlenie. 
Park nad Jasieniem. 
Montaż 45 latarni oświetleniowych przy alejkach 
(odległość między latarniami 35 m). 
Ogólnodostępne. 

1 462 000,00 

P 
Realizacja przedmiotowego zadania podniesie 
standard obiektu oraz bezpieczeństwo i komfort 
osób korzystających z parku. 

450 000,00 

75.  ZZM 
L0091 

Park nad Jasieniem - tężnia solankowa. 
Park nad Jasieniem. 
Budowa tężni solankowej w parku nad Jasieniem. 
Ogólnodostępne. 

390 000,00 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie 
opiniuje budowę tężni solankowej w Parku Nad 
Jasieniem. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, realizacja przedmiotowego 
zadania na terenie Parku Nad Jasieniem jest 
niedopuszczalna z konserwatorskiego punktu 
widzenia. Budowa tężni solankowej na terenie parku 
nie znajduje uzasadnienia w historii parku, a 
jednocześnie wpłynie negatywnie na wygląd i 
substancję zabytkową zespołu budownictwa 
przemysłowego dawnych zakładów Scheiblera i 

390 000,00 
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Grohmana. Opinia WKZ z dnia 07.05.2018 r. 

76.  ZZM 
L0092 

Lunapark inaczej - IV etap - kontynuacja. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Dalszy etap budowy Nowoczesnej Strefy Rekreacji, 
Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu w 
miejscu dawnego Lunaparku, kontynuacja zadania 
"Lunapark inaczej" z przystosowaniem terenu do 
współczesnych potrzeb mieszkańców w każdym 
wieku. Zadanie obejmuje: - strefę trampolin, - strefę 
huśtawek, - strefę malucha, - boisko do boule 
(bulodrom), - doposażenie Wzgórza Trzech Wież w 
urządzenia i nawierzchnię, z monitoringiem i 
oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

1 900 000,00 

P 
Park na Zdrowiu jest odwiedzany przez wiele osób 
zarówno z terenu Łodzi jak i turystów 
zwiedzających miasto. Zbudowanie kolejnego 
obiektu w Nowoczesnej Strefie przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności Parku dla jego 
użytkowników bez względu na ich wiek oraz 
zachęci odwiedzających do czynnego, regularnego i 
rodzinnego wypoczynku w otoczeniu zieleni, dbania 
o swoje zdrowie czy integrację społeczną. 

1 900 000,00 

77.  ZZM 
L0094 

Parkrunowa ścieżka biegowa w parku 
Poniatowskiego. 
Alejki w parku Poniatowskiego. 
Projekt przewiduje budowę 2,5 km odcinka o 
nawierzchni poliuretanowej, wzdłuż trasy Park Run, 
na wzór istniejącej ścieżki biegowej w Parku na 
Zdrowiu. 
Ogólnodostępne. 

1 000 000,00 

N 
Na terenie Parku im. ks. J. Poniatowskiego (działka 
5/32, obręb P-28), trwają prace związane z 
rewitalizacją, które obejmują m. innymi, 
przebudowę alejek stanowiących fragment trasy 
biegu. Realizowane prace budowlane są 
dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 
listopadzie br. planowany jest termin zakończenia 
przebudowy alejek, które od podpisania protokołu 
odbioru będą objęte gwarancją. Jakakolwiek 
przebudowa nowych alejek wiązałaby się z utratą 
gwarancji oraz z możliwością cofnięcia części 
dofinansowania z WFOŚiGW. W załączeniu 
negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, potwierdzająca stanowisko Zarządu 
Zieleni Miejskiej w Łodzi o odrzuceniu niniejszego 

1 000 000,00 
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zadania. 

78.  ZZM 
L0098 

Dofinansowanie działalności Ośrodka 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. 
Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103. 
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi 
leczenie i rehabilitacje dzikich zwierząt 
wymagających okresowej pomocy człowieka w celu 
przywrócenia ich do środowiska naturalnego. 
Zadanie obejmuje remont infrastruktury ośrodka, w 
tym zagrody dla jeleniowatych, zakup samochodu z 
wyposażeniem do transportu zwierząt, poprawę 
warunków kadrowych, a także dofinansowanie 
obsługi weterynaryjnej oraz zakupu lekarstw i karmy 
dla zwierząt. 
Ogólnodostępne. 

370 000,00 

P 
Prawidłowe realizowanie zadań Ośrodka 
Rehabilitacji Dzikich Zwierząt wymaga 
prowadzenia leczenia i rehabilitacji zwierząt w 
odpowiednich warunkach. W ramach zadania 
planowany jest remont zagród dla zwierząt i 
pozostałej infrastruktury Ośrodka, zakup samochodu 
z wyposażeniem. Z uwagi na stały wzrost ilości 
zwierząt trafiających do Ośrodka konieczne jest 
utrzymanie zwiększonej obsady kadrowej oraz 
dofinansowanie opieki weterynaryjnej i zakupu 
karmy oraz leków dla zwierząt. Realizacja zadania 
wpłynie w istotny sposób na poprawę warunków 
leczenia i rehabilitacji zwierząt wolno żyjących 
trafiających do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt. 

1 025 000,00 
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79.  ZZM 
L0099 

Poznaj przyrodę wokół siebie - tablice 
informacyjne w Parku na Zdrowiu: opis drzew, 
ptaków, zwierząt. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Trwałe tablice z informacjami (min 30) na temat 
przyrody z podstawową informacją: szkic drzewa, 
zwierzęcia, ptaka, nazwa (w j. polskim, angielskim, 
niemieckim oraz słowackim) jedna dwie ciekawostki 
-j. polskim. Kod QR prowadziłby na stronę, z 
dokładniejszym opisem (np. zdjęcie drzewa 
jesienią/zimą/wiosną/latem), w przypadku ptaka - 
zdjęcie oraz film lub nagranie jak śpiewa, w 
przypadku np. wiewiórki - film jak je orzechy. 
Tablice edukacyjne będą na terenie Parku im. J. 
Piłsudskiego, który jest otwarty i ogólnodostępny. 

39 000,00 

P 
Tablice edukacyjne zwiększą atrakcyjność Parku im. 
Piłsudskiego. To dobry i sprawdzony pomysł na 
przekazywanie wiedzy o świecie roślin i zwierząt. 
Kody QR będą przekierowywać na stronę z 
dokładnymi opisami, zdjęciami oraz dźwiękami 
ptaków. 

71 000,00 

80.  ZZM 
L0100 

Taras widokowy wraz z infrastrukturą  
towarzyszącą przy labiryncie naturalnym w 
Ogrodzie Botanicznym. 
Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 
Stalowy - niezadaszony taras widokowy, wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, o wysokości 9 metrów, 
z którego będzie można zobaczyć labirynt naturalny i 
wskazać osobom, które się w nim znajdują drogę do 
wyjścia. 
Ogólnodostępne. 

33 500,00 

P 
Ogród Botaniczny w Łodzi jest obiektem miejskim, 
odwiedzanym co roku przez ponad 100 tysięcy osób. 
Proponowane zadanie pn. „Taras widokowy wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą przy labiryncie 
naturalnym w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi" 
uzyskało pozytywną opinię, ponieważ stanowi 
uzupełnienie mającego powstać w 2018 roku 
labiryntu naturalnego z żywopłotu. W/w taras 
pozwoli obserwować osoby korzystające z labiryntu, 
jak też umożliwi podziwianie walorów 
przyrodniczych Ogrodu Botanicznego. Realizacja 
zadania w znaczący sposób uatrakcyjni pobyt gości 
w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. 

505 000,00 
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81.  ZZM 
L0101 

Zielony plac zabaw w Ogrodzie Botanicznym. 
Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 
Założenie kompleksu obiektów z żywej 
wierzby(posadzone sadzonki), które utworzą rosnący 
plac zabaw dla dzieci. Poszczególne obiekty zostaną 
utworzone z rosnących roślin posadzonych i 
uformowanych w kształcie np. ślimaka, tunelu czy 
altany z możliwością poruszania się w ich obrębie. 
Posadzone konstrukcje wiosną ożyją wypuszczając 
liście i pięknie się zazielenia. Rosnący plac zabaw 
przeznaczony będzie dla dzieci w różnym wieku. 
Ogólnodostępne. 

75 000,00 

P 
Zaproponowane przez Wnioskodawcę, założenie na 
terenie Ogrodu Botanicznego „rosnącego" placu 
zabaw dla dzieci, umożliwi stworzenie nowej 
atrakcji zachęcającej do zwiedzania ogrodu. Plac 
zabaw z żywej wierzby (posadzone i kształtowane 
sadzonki) stanowić będzie bardzo ciekawe założenie 
roślinne. Posadzone konstrukcje ożyją wiosną, 
wypuszczając liście i pięknie się zazielenia. 

185 000,00 

82.  ZZM 
L0107 

Stojaki w parkach - Leave and Run. 
Las Łagiewnicki, Park im. J. Piłsudskiego, im. J. 
Poniatowskiego, Park Staromiejski, Park A. 
Mickiewicza, Park Helenów,  Park 3-Maja. 
Montaż ok.15 stojaków (4-stanowiskowych) na 
rowery na terenie 7 obiektów administrowanych 
przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

30 000,00 

P 
Ustawienie stojaków na rowery na terenach Lasu 
Łagiewnickiego i zieleni urządzonej, umożliwi 
cyklistom korzystanie z różnych rodzajów 
aktywności i branie udziału w innych atrakcjach 
sportowych oraz kulturalnych. 

30 000,00 
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83.  ZZM 
L0109 

Wypoczywajmy w Ogrodzie Botanicznym - 
wymiana ławek parkowych. 
Ogród Botaniczny, ul. Krzemieniecka 36/38. 
Zakup i wymiana ławek parkowych na terenie 
Ogrodu Botanicznego. 
Demontaż 180 sztuk starych i zniszczonych ławek a 
na ich miejsce zakup i zamontowanie nowych ławek 
(l 80). 
Ogólnodostępny. 

310 000,00 

P 
Ogród Botaniczny w Łodzi jest obiektem miejskim, 
odwiedzanym co roku przez ponad 100 tysięcy osób. 
Proponowane zadanie pn. „Wypoczywajmy w 
Ogrodzie Botanicznym - wymiana ławek 
parkowych" uzyskało pozytywną opinię z uwagi na 
konieczność wymiany części ławek parkowych - 
tych b. starych i zniszczonych (nie nadających się do 
remontu) i liczne zgłoszenia zwiedzających Ogród 
odnośnie stanu tych elementów małej architektury 
parkowej. Realizacja zadania w znaczący sposób 
przyczyni się do zapewnienia odpowiednich 
warunków wypoczynku na terenie Ogrodu 
Botanicznego w Łodzi. 

310 000,00 

84.  ZZM 
L0111 

Uzupełnienie drzewostanu wokół dworca Łódź 
Fabryczna po jego budowie. 
Obwód parku im. St. Moniuszki (teren parku niestety 
nie należy do miasta), inne okoliczne działki dworca 
Łódź Fabryczna. 
Powiększenie zadrzewienia poza obrys parku im. 
Stanisława Moniuszki przy dworcu Łódź Fabryczna, 
na działkach należących do miasta. Nasadzenia 
również na wszystkich innych okolicznych miejskich 
działkach nadających się do nasadzenia drzew (w 
kwadracie ulic: Narutowicza, Tuwima, Kilińskiego, 
Tramwajowa). Nasadzenie 200 szt. wyłącznie 
liściastych drzew, wyłącznie w wieku nie mniejszym 
niż 10 lat. 
Ogólnodostępne. 

150 000,00   
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85.  ZZM 
L0112 

Przesadzajmy miejskie drzewa, zamiast je 
wycinać. 
Cała Łódź. 
Zakup na wyposażenie Zarządu Zieleni Miejskiej 
Urzędu Miasta Łodzi specjalistycznej maszyny do 
przesadzania dorosłych drzew zintegrowanej z 
pojazdem transportowym, niezbędne szkolenia. 

1 200 000,00 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej korzysta z usług firm 
zewnętrznych wybieranych w ramach procedury 
przetargowej. Ponadto w tut. Zarządzie nie ma 
przeszkolonego personelu, który mógłby obsługiwać 
maszynę. Dodatkowo dochodzą koszty 
eksploatacyjne, coroczne przeglądy. Przesadzanie 
drzew wiąże się z odpowiednim ich 
przygotowaniem, 2 lata wcześniej system 
korzeniowy drzewa należy przygotowywać poprzez 
stopniowe odcinanie korzeni i zmniejszanie bryły 
korzeniowej. W ten sposób w obrębie bryły 
korzeniowej wytworzą się nowe, młode korzenie, 
które będą  w stanie pobierać składniki pokarmowe, 
dzięki czemu drzewo będzie miało większą szansę 
na przeżycie po jego przesadzeniu. W praktyce 
najlepiej przyjmują się drzewa, które 
przygotowywane są do przesadzenia w szkółkach, 
gdzie przez okres kilku lat sukcesywnie podcina się 
im korzenie, zakłada odpowiednie opalikowanie 
stabilizujące je w gruncie oraz pielęgnuje w taki 
sposób, żeby odpowiednio przygotować je do 
przesadzenia. W przypadku kiedy drzewo nie będzie 
odpowiednio przygotowane, nie ma gwarancji, że 
przeżyje. Ponadto tut. Zarząd musiałby otrzymać 
decyzję administracyjną na przesadzenie drzewa. 
Dodatkowo nie ma możliwości przesadzania dużych 
drzew z pasów drogowych z uwagi na gęste 
rozmieszczenie infrastruktury podziemnej.  
  

1 200 000,00  



56 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

86.  ZZM 
L0113 

Symbol Łagiewnik - zabezpieczenie 
przeciwpożarowe i poprawa jakości wody w 
drewnianych kapliczkach w Lesie Łagiewnickim. 
ul. Wycieczkowa 77. 
Kapliczki w Lesie Łagiewnickim to najstarsze 
drewniane zabytkowe budynki w Łodzi. Od 2004 r. 
znajdują się pod opieką Leśnictwa Miejskiego. `W 
ramach zadania kapliczki wyposażone zostaną w 
system aktywnego (automatycznego) gaszenia 
pożaru, co pozwoli na ich skuteczne zabezpieczenie 
przed pożarem (aby nie powtórzył się pożar podobny 
jak w Mileszkach). Wykonany zostanie również 
remont ujęcia wody w celu poprawy jej jakości. 
Ogólnodostępne. 

970 000,00 

P 
Realizacja zadania jest konieczna z uwagi na 
zagrożenie pożarem. Spowoduje podniesienie 
bezpieczeństwa Kaplic i ich wyposażenia. Przyczyni 
się do zachowania we właściwym stanie 
zabytkowych Kaplic będących najstarszymi 
drewnianymi budynkami na terenie miasta Łodzi. 
Pozwoli również na poprawę jakości wody 
wydobywanej z ujęcia w kaplicy św. Antoniego. 
Realizacja zadania w przedstawionym zakresie jest 
w pełni uzasadniona. 

930 000,00 

87.  ZZM 
L0114 

Renowacje/remont/istniejącej betonowej estrady. 
Park im. Baden-Powella (Park 3 Maja). 
Istniejący obiekt-estrada jest nieużytkowany od 
wielu lat, zaniedbana, zanieczyszczona. W czasach 
jego świetności była prowadzona różnorodność 
imprez, w tym zespoły artystyczne, imprezy dla 
dzieci i dorosłych. Obiekt posiada siedziska, estradę 
oraz pomieszczenia piwniczne. 
Ogólnodostępne. 

80 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Wydziału ds.. Zarządzania 
Projektami, przedmiotowy amfiteatr będzie służył 
jako jedna z atrakcji EXPO Horticurtural 2024 i w 
związku z tym będzie podlegał generalnemu 
remontowi, a może również rozbudowie w 
najbliższych latach. Wobec czego niegospodarnym 
byłoby realizowanie częściowych prac remontowych 
w istniejącym obiekcie. - Opinia Wydziału ds. 
Zarządzania Projektami z dnia 11.04.2018. 

80 000,00 

88.  ZZM 
L0146 

Biegówki na Zdrowiu. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Kompleksowa organizacja nieodpłatnych i otwartych 
dla mieszkańców zajęć z narciarstwa biegowego lub 
zajęć na nartorolkach (w przypadku braku śniegu) z 
zapewnieniem bezpłatnego udostępnienia sprzętu. 

95 000,00 

P 
Bezpłatne zajęcia narciarstwa biegowego oraz 
zajęcia na nartorolkach w Parku im. Piłsudskiego to 
idealny sposób na spędzenie wolnego czasu w 
przestrzeni parkowej. Zainteresowanie biegówkami 
w Łodzi rośnie z roku na rok. Zajęcia organizowane 

95 000,00 
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Wytyczenie i utrzymanie tras narciarskich. 
Przeprowadzenie jak największej ilości zajęć, jednak 
nie mniej niż 36 2-godzinnych zajęć narciarskich lub 
nartorolkarskich. W przypadku braku śniegu mogą 
odbyć się też zajęcia pokazowe z konserwacji nart, a 
także specjalistyczne treningi imitacyjne, podnoszące 
sprawność ogólną, kondycję i wytrzymałość. Zakup 
nart biegowych oraz nartorolek z butami i kijkami, 
przyczepy na sprzęt a także jej ubezpieczenie i 
rejestracja. Zakup materiałów eksploatacyjnych, 
stojaków, suszarek do butów, wyciskarek do 
narciarskich tras biegowych, namiotu - przebieralni, 
ławeczek i stolików oraz środków do dezynfekcji 
obuwia. 
Zajęcia narciarstwa biegowego oraz zajęcia na 
nartorolkach w Parku im. Piłsudskiego mają być 
zajęciami bezpłatnymi i ogólnodostępnymi, dla 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców Łodzi. 

w ramach projektu Zielona Łódź cieszą się ogromną 
popularnością. Każdej zimy brakuje nart i butów dla 
wszystkich chętnych, kt6rzy chcą po raz 
pierwszy spróbować takiej formy ruchu. Tego typu 
spotkania na pewno pomogą również w promocji 
zdrowego stylu życia. Park im. Piłsudskiego w 
Łodzi jest idealnym miejscem do rozpoczęcia 
przygody z narciarstwem biegowym. Trasy są 
płaskie i niewymagające szczególnych umiejętności. 
Aleja Generała Orlicz-Dreszera, na której 
prowadzone są zajęcia wieczorami jest oświetlona i 
dzięki temu możliwa jest organizacja zajęć także po 
zmroku. 

89.  ZZM 
L0151 

Pomóżmy zwierzętom w Łodzi - zakup budek dla 
ptaków i domków dla owadów. 
Drzewa w pasach drogowych w Łodzi. 
Zakup budek dla ptaków (np. sikorek, kowalików) 
oraz domków dla owadów, które będą powieszone w 
koronach drzew, np. w alejach lipowych. 
Nie dotyczy 

50 000,00 

P 
Montaż budek dla ptaków oraz domków dla owadów 
poprawi ich warunki bytowania w trudnych 
warunkach miejskich. Zapewni im ochronę przed 
deszczem, wiatrem, chłodem oraz drapieżnikami. 
Może stanowić również bezpieczne i komfortowe 
warunki do zakładania gniazd, składania jaj i 
wychowywania młodych. Dodatkowo będą 
naturalnym elementem dekoracyjnym i 
edukacyjnym. 

50 000,00 

90.  ZZM 
L0153 

Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze 
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem który 
niszczy nasze drzewa. 

75 000,00 
P 

Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na 
kasztanowcach poprzez założenie pułapek 

75 000,00 
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Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi. 
Zadanie polega na rozwieszaniu pułapek 
feromonowych i innych zabiegach pozwalających 
znaczne ograniczenie ilości larw szrotówka, który 
niszczy liście kasztanowców. 
Nie dotyczy 

feromonowych ograniczających populację 
szrotówka kasztanowcowiaczka, poprawi stan 
zdrowotny drzew, a tym samym przedłuży ich 
żywotność. Kasztanowce stanowią istotny element 
zachowania równowagi w środowisku ekologicznym 
szczególnie na terenie miejskim. Pochłaniają pyły i 
kurz, redukują stężenie CO2 i produkują tlen 
poprawiając stan powietrza w mieście, tłumią hałas 
uliczny. Stanowią ostoję dla ptactwa oraz są 
miejscem życia wielu organizmów np. mchów, 
porostów, zielenic, owadów i grzybów. Drzewa 
objęte zabiegami wykazują większą odporność na 
niesprzyjające warunki pogodowe (np. wichury, 
susze), co powoduje zwiększenie bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. 

91.  ZZM 
L0156 

Świet(l)ne rzeki. Woda/zieleń/światło. Etap 1: 
Sokołówka. 
Rzeki: Sokołówka, Łódka, Jasień. 
Zagospodarowanie terenu w pobliżu zbiorników 
wodnych w Dolinie Sokołówki: stawy Wasiaka, 
Pabianka i Żabieniec (miejsca grillowe i leżanki), 
urządzenie ścieżki historycznej w Parku im. A. 
Mickiewicza oraz wykonanie tablic informacyjnych 
o Sokołówce oraz terenach położonych w Dolinie 
Sokołówki, budowa iluminacji i oświetlenia w Parku 
im. A. Mickiewicza. Etap 1: Sokołówka. Etap 2: 
Jasień. Etap 3: Łódka.  
Ogólnodostępne. 

1 450 000,00 

P 
Zagospodarowanie terenu w pobliżu zbiorników 
wodnych w Dolinie Sokołowki: stawy Wasiaka, 
Pabianka i Żabieniec (miejsca grillowe i leżanki) 
poprawi jakość terenów rekreacyjnych. Urządzenie 
ścieżki historycznej w Parku im. A. Mickiewicza 
oraz wykonanie tablic informacyjnych o Sokołowce 
oraz terenach położonych w Dolinie Sokołówki, 
stanowić będzie promocję dziedzictwa kulturowego, 
podkreśli znaczenie rzek i terenów zieleni, służyć 
będzie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Budowa oświetlenia i iluminacji w Parku im. A. 
Mickiewicza poprawi bezpieczeństwo 
użytkowników Parku oraz posłuży do budowania 
marki miasta z festiwalem światła.  

1 450 000,00  
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92.  ZZM 
L0184 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 
Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna. 
Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat 
kwiatowych w miejscach gdzie aktualnie znajdują się 
zdewastowane i nieestetyczne trawniki. Krzewy 
powinny być odporne na miejskie warunki 
atmosferyczne i zanieczyszczenia. W ramach 
realizacji projektu zostanie nasadzonych około 595 
m2 estetycznych i zielonych rabat kwiatowych. W 
załączeniu mapa przedstawiająca proponowane 
nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 

66 000,00   

93.  ZZM 
L0196 

Kwitnące Rondo Lotników Lwowskich. 
Rondo Lotników Lwowskich. 
Nasadzenia kwiatów na terenie Ronda Lotników 
Lwowskich by ubarwić podróże po mieście. Będą to 
głównie łubiny trwałe, a towarzyszyć im będą maki 
wschodnie, szafirki groniaste, czosnki ozdobne, 
dziewanny mieszańcowe, werbeny patagońskie, 
bodziszki Klarka oraz inne rośliny. 
  

160 000,00 

P 
Wykonanie nasadzeń drzew na Rondzie Lotników 
Lwowskich, które jest jednym z kluczowych 
skrzyżowań miasta i przebiegają przez nie drogi 
zaliczone do podstawowego układu 
komunikacyjnego (ul. Paderewskiego i ul. 
Pabianicka w kierunku południowym - w ciągu 
drogi krajowej nr 14 oraz ul. Pabianicka w kierunku 
centrum i al. Politechniki - w ciągu dróg 
powiatowych) wpłynie korzystnie na odbiór 
infrastruktury miejskiej oraz dobre postrzeganie 
miasta przez turystów, ponieważ urozmaici 
krajobraz oraz poprawi walory estetyczne okolicy. 
Może też mieć korzystny wpływ na pacjentów 
Szpitala im. Kopernika.  

160 000,00  
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94.  ZZM 
L0230 

Łąka na Łąkowej! 
Ul. Łąkowa miedzy al. Mickiewicza, a ul. 
Zamenhoffa. 
„Nasze miasta toną w smogu i betonie. Pszczoły 
masowo wymierają z powodu braku różnorodnego 
pokarmu. Dzieci znają tylko kilka dzikich kwiatów. 
Zmieńmy to razem siejąc łąki kwietne". Projekt 
polega na utworzeniu miejskiej łąki w śladzie ulicy 
Łąkowej miedzy al. Mickiewicza, a ul. Zamenhoffa. 
Łąki powinny zostać posadzone w miejscach gdzie 
dziś rośnie trawa. Łąki miejskie nie trzeba kosić i 
nawozić, więc miasto generuje znaczne 
oszczędności. 

30 000,00 

 P 
Utworzenie łąki kwietnej na trawniku wzdłuż ulicy 
Łąkowej pozytywnie wpłynie na poprawę walorów 
estetycznych i użytkowych ww. ulicy. 
  

30 000,00  
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95.  ZZM 
L0231 

Toaleta całoroczna w Parku Julianowskim. 
Park Julianowski w pobliżu amfiteatru. 
Toaleta całoroczna, odpłatna, samoobsługowa np. 
taka jak na dworcu autobusowym, przy Dworcu 
Kaliskim lub na stronie 
http://toaletybudotechnika.com.pl/wyposazenie/wc-
slim/ Dziennik Łódzki" z l .07.2015 pisał: 
„Koszt zakupu jednej takiej toalety szacowany jest 
od ok. 40 tyś. zł do nawet 40 tyś. euro. Wszystko 
zależy od rodzaju wybranego sprzętu. Koszt zakupu 
takich we zamknąłby się w kwocie od 600 tyś. zł do 
nawet 2 min zł. Wnioskujący radni mają nadzieję, że 
instalację toalet można by wykonać w porozumieniu 
z miejskimi spółkami wodno - kanalizacyjnymi. - 
Zaproponowaliśmy, by inwestycję rozłożono na dwa 
lata - dodaje Marcin Zalewski. - Nie chcemy bowiem 
„burzyć" innych planów budżetowych. W takiej 
sytuacji kwota potrzebna na jeden rok nie 
przekroczyłaby miliona złotych. Rada miejska 
poparła wniosek grupy radnych PiS. Ostateczną 
decyzję o utworzeniu sieci toalet podejmie prezydent 
Łodzi." Czytaj więcej: 
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3920513.toalef
v-publiczne-w-lodzi-radni-chca-stworzyc-siec-15-
automarvcznvch-toaletid.t.html. 
Ogólnodostępny 

300 000,00 

P 
Realizacja zadania poprawi komfort użytkowników 
parku, zwłaszcza osób starszych i rodziców z 
dziećmi. Przy każdej pogodzie będzie możliwość 
skorzystania z przewijaka. Przedmiotowy park nie 
posiada stałej toalety. Stary szalet w pobliżu ul. E. 
Orzeszkowej został wyłączony z użytkowania i 
nadaje się do rozbiórki. Na zlecenie Zarządu Zieleni 
Miejskiej w parkach ustawiane są przenośne toalety; 
których komfort użytkowania jest niski. Budowa 
nowoczesnej toalety przystosowanej również dla 
osób niepełnosprawnych, wyposażonej w 
innowacyjne rozwiązania techniczne, spełniająca 
najwyższe standardy zarówno w zakresie komfortu 
użytkowania, higieny, czystości, bezpieczeństwa 
oraz ochrony przed wandalizmem w Parku im. 
Adama Mickiewicza jest uzasadniona. 

400 000,00 
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96.  ZZM 
L0232 

Sad w mieście. 
Tereny zieleni w przestrzeni publicznej, skwery, 
zieleńce (bez parków) 5-10 lokalizacji na każdej 
dzielnicy - propozycja społeczności lokalnej 
(mniejsze powierzchnie w śródmieściu miasta). 
Wprowadzenie gatunków owocowych szaty roślinnej 
- drzew i krzewów, rodzimych gatunków flory, na 
terenach zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. 
Posadzenie i konieczna pielęgnacja (w tym 
podlewanie). Celem jest poprawa różnorodności 
biologicznej systemu przyrodniczego miasta. W 
chwili obecnej tereny zieleni porastają trawą i 
posadzonymi w przeszłości drzewami w różnej 
kondycji zdrowotnej. Wprowadzenie 
bioróżnorodności o dobrze dobranym składzie 
gatunkowym, podniesie potencjał ekosystemu 
przyrodniczego w mieście. 

250 000,00 

P 
 Posadzenie drzew i krzewów w różnych rejonach 
Miasta Łodzi, pozytywnie wpłynie na wizerunek 
miasta, poprawi estetykę terenów wokół nowych 
nasadzeń. Pozytywnie wpłynie na jakość powietrza i 
atrakcyjność danego miejsca. 
  

750 000,00  

97.  ZZM 
L0234 

Wirtualna zieleń w Łodzi. 
Cała Łódź. 
Program do projektowania umożliwi pracownikom 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi tworzenie 
innowacyjnych projektów zieleni w przestrzeni 
miasta. W znaczący sposób ułatwi tworzenie 
koncepcji zagospodarowania zieleni oraz umożliwi 
mieszkańcom pogląd zaprojektowanej kompozycji -
jak będzie wyglądała w przyszłości. 
Nie dotyczy. 

8 000,00 

P 
Zakup programu do projektowania zieleni umożliwi 
ZZM tworzenie profesjonalnych projektów 
zagospodarowywania przestrzeni. Ułatwi i 
przyśpieszy to w znaczący sposób pracę nad 
tworzeniem nowych zieleńców. Program pomoże 
stworzyć kompleksowy i spójny plan 
zagospodarowania zielenią miasta. 

8 000,00 
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98.  ZZM 
L0235 

Bałucka cebula - kwitnąca Limanka. 
Zachodnia strona skrzyżowania ul. Limanowskiego z 
al. Włókniarzy. 
Zakup i posadzenie roślin cebulowych (m.in. 
tulipany, krokusy, żonkile, hiacynty). 
Ogólnodostępne. 

50 000,00 

 P 
Posadzenie roślin cebulowych przy skrzyżowaniu ul. 
Limanowskiego  z al. Włókniarzy ożywi krajobraz 
miejski, pozytywnie wpłynie na estetykę miasta. 
  

50 000,00  

99.  ZZM 
L0236 

Zdrowe drzewa w Łodzi. 
Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Zakup tomografu do drzew pozwoli sprawdzić stan 
zdrowotny łódzkich drzew. Mieszkańcy Łodzi 
stojący w obronie drzew będą mogli udowodnić 
swoim sąsiadom, którzy chcą wyciąć konkretne 
drzewa, że ich stan zdrowotny jest dobry, bądź 
upewnić się, że drzewo stwarza niebezpieczeństwo. 
Nie wycinajmy więcej zdrowych drzew! 
Nie dotyczy 

84 500,00 

P 
Zakup tomografu pozwoli na rzetelną diagnozę stanu 
zdrowotnego drzew. Umożliwi ocenę celowości 
pozostawienia lub wycinki poszczególnych drzew. 

84 500,00 

100.  ZZM 
L0237 

Remont amfiteatru w parku im. Baden-Powella. 
Park im. Baden-Powella. 
Prace remontowe obejmujące (remont, zewnętrzny), 
naprawy oraz malowanie. Zgłoszone zadanie 
obejmuje również opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
Ogólnodostępne. 

350 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Wydziału ds. Zarządzania 
Projektami, przedmiotowy amfiteatr będzie służył 
jako jedna z atrakcji EXPO Horticultural 2024 i w 
związku z tym będzie podlegał generalnemu 
remontowi, a może również rozbudowie w 
najbliższych latach. Wobec czego niegospodarnym 
byłoby realizowanie częściowych prac remontowych 
w istniejącym obiekcie. 

350 000,00 
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Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 
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weryfikacją 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

101.  ZZM 
L0238 

Ścieżka biegaczy w parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Utworzenie ścieżki poliuretanowej o szerokości 1,2 
m, zdjęcie starego asfaltu, wykonanie nowego na alei 
gen. Orlicz-Dreszowa Gustawa. 
Ogólnodostępne. 

800 000,00   
    

102.  ZZM 
L0239 

Remont amfiteatru w parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Prace remontowe obejmujące (remont dachu, podłóg 
wewnątrz, naprawa, malowanie tynków, obróbki 
blacharskie przy dachu, naprawa instalacji wodno-
kanalizacyjnej i elektrycznej). Zgłoszone zadanie 
obejmuje również opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
Korzystanie z wyremontowanego amfiteatru bezie 
ogólnodostępne i bezpłatne, z wyjątkiem wnętrz 
budynku, które będą udostępniane podmiotom 
wnioskującym o dostęp związany z organizacją 
imprez plenerowych na terenie Parku, za pomocą 
przekazania kluczy do obiektu. 

560 000,00 

P 
Remont muszli koncertowej w parku im. Marszałka 
Piłsudskiego jest od lat oczekiwany i niezbędny w 
celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa samego 
obiektu jak i całego Parku, oraz umożliwienia w 
pełni komfortowego użytkowania przy okazji 
cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń kulturalnych 
w plenerach Zdrowia. 

560 000,00 



65 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
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103.  ZZM 
L0240 

Zdrowie dla wszystkich! Remont nawierzchni alei 
Orlicz-Dreszera w Parku im. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Zadanie polega na wyremontowaniu alei Orlicz-
Dreszera w Parku im. Piłsudskiego, położeniu 
nowego "dywanika" asfaltowego i wybudowaniu 
ścieżki dla biegaczy. Szerokość alei Orlicz-Dreszera 
wynosi obecnie około 3,9 m Szerokość planowanej 
nawierzchni poliuretanowej Im. Planowana 
powierzchnia podłoża poliuretanowego około 2050 
m2. Planowana powierzchnia wyremontowanej 
nawierzchni asfaltowej 6150 m2. 

995 000,00   
    

104.  ZZM 
L0241 

Raz, dwa, tree - policzmy drzewa w mieście. 
Teren Miasta Łodzi. 
Zakup tabliczek z numerkami w celu inwentaryzacji 
drzew wraz z młotkiem i automatycznym 
podajnikiem etykiet. 
Nie dotyczy. 

70 000,00 

P 
Zakup młotka wraz z automatycznym podajnikiem i 
etykietami arborystycznymi ułatwi oznaczanie 
drzew w mieście i przyśpieszy ich inwentaryzację. 
Po przeanalizowaniu danych zostaną one 
udostępnione mieszkańcom, którym nie jest 
obojętny stan drzew w naszym mieście. 

70 000,00 

105.  ZZM 
L0243 

Renowacja zegara słonecznego w Parku Śledzia. 
Park Staromiejski. 
Wymiana lub naprawa wymagających tego 
elementów zegara (gnomona, oznaczeń godziny) 
Renowacja lub wymiana płytek znajdujących się w 
konstrukcji zegara. 
Nie dotyczy 

50 000,00 

N 
W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 
(część III, projekt nr 4) obejmującej kompleksową 
rewitalizację Parku Staromiejskiego zostanie 
wykonany remont zegara słonecznego. 
Przeprowadzenie remontu zegara przed całkowitą 
przebudową parku realizowaną przy udziale 
środków unijnych, byłaby niezgodna z zasadami 
gospodarności. 

50 000,00 
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106.  ZZM 
L0246 

Obywatel rodzic – gra w parku. 
Łódzkie parki. 
Wymalowanie na alejkach parkowych popularnych 
gier: klas, chłopka, chińczyka, warcab. 
  

7 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, realizacja przedmiotowego zadania na 
terenie parków zabytkowych jest niedopuszczalna z 
konserwatorskiego punktu widzenia. Planowane 
przedsięwzięcie wpłynie negatywnie na wygląd 
zabytkowych parków i może doprowadzić do utraty 
walorów estetycznych. Łódzki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków zaznacza, że w niektórych 
parkach znajdują się alejki zbudowane z kostki 
brukowej, które zostałaby bezpowrotnie zniszczone 
przez realizację zadania. Większość alejek 
parkowych w parkach zabytkowych ma charakter 
ziemny lub glinkowo - mineralny, przez co nie 
nadaje się do przedstawionego zadania. Zdatną do 
realizacji przedsięwzięcia nawierzchnią jest asfalt i 
płyty betonowe, nielicznie występujące w parkach 
zabytkowych, które są sukcesywnie z nich usuwane 
w trakcie prac rewaloryzacyjnych, rewitalizacyjnych 
lub konserwatorskich. Uzasadnione jest dążenie do 
przywrócenia oryginalnej nawierzchni 
historycznych, takich jak betonowe płyty i asfalt. 
Ponadto niedopuszczalne jest trwałe (a tak należy 
rozpatrywać malowanie farbą) nanoszenie na alejki 
parków zabytkowych elementów nieuzasadnionych 
historycznie. W związku z powyższym WKZ - 
Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 
dnia 06.06.2018 r. W trakcie analizy próbowano 
uzyskać od wnioskodawcy informację dotyczącą 
dokładnej lokalizacji przedmiotowego zadania 
jednak bezskutecznie, co zgodnie z zasadami 
Budżetu Obywatelskiego jest konieczne i 
pozwoliłoby również na dokładne oszacowanie 
kosztów realizacji ww. zadania. W związku z 
powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi 
negatywnie opiniuje wymalowanie na alejkach 
parkowych plansz do gier. 

7 000,00 
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107.  ZZM 
L0247 

Amfiteatr Wenecki w Parku Słowackiego - 
Centrum Kultury Św. Faustyny patronki Łodzi, 
najsławniejszej Polki na świecie. 
Park im. J. Słowackiego - na placu w miejscu 
uznanym za miejsce objawień. Tuż przy krzyżu, 
kamieniu pamiątkowym i „drzewie objawień". 
Budowa muszli koncertowej była już projektowana 
przez UMŁ. Plany projektu są w zasobach Miasta. 
Muszla koncertowa byłaby murowana, zamykana i 
wykorzystywana do celów rozrywkowych i kultu 
religijnego. A także jako miejsce informujące 
turystów i wiernych o ważnym epizodzie w życiu 
św. Faustyny. Budowa uatrakcyjni punkt wycieczek 
turystycznych -szlaku Św. Faustyny. 
Ogólnodostępny 

650 000,00 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje 
pozytywnie budowę amfiteatru na terenie Parku im. 
J. Słowackiego. Realizacja tego przedsięwzięcia 
podniesie atrakcyjność parku i ułatwi organizacje 
imprez plenerowych w tym obiekcie. 

650 000,00 
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108.  ZZM 
L0252 

„Od dzieciaka do Widzewiaka!" - Nowoczesna 
strefy wypoczynku i rekreacji w Parku Baden-
Powefla. 
Park Baden-Powella, lub działka przy ul. 
Niciarnianej na skraju parku - W15-6/3. 
Wzorem Strefy wypoczynku zrealizowanej z budżetu 
obywatelskiego w Parku na Zdrowiu, chcemy 
zrealizować podobną strefę w Parku im. Roberta 
Baden-Powelła w Łodzi, W ramach projektu 
powinny powstać urządzenia do zabawy Ś rekreacji; 
m .m.: linaria, zjeżdżalnie, street workout, 
trampoliny, ścianki wspinaczkowe, urządzenia 
treningowe, mała architektura, nowa nawierzchnia, 
alejki, zieleń, toaleta. Wyróżnikiem tej strefy 
rozrywki będzie powiązanie tematyczne 
powstających urządzeń z piłką nożną, jako 
uhonorowanie historii miejsca, w którym trenowała 
drużyna Wielkiego Widzewa. 
Ogólnodostępne. 

1 910 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Wydziału ds. Zarządzania 
Projektami, przedmiotowe zadanie stoi w 
sprzeczności z planami związanymi z EXPO 2024, z 
uwagi na fakt, iż wskazany teren będzie ujęty w 
opracowaniu całościowego projektu EXPO. W 
ramach Opracowania Studium Wykonalności dla 
EXPO przedmiotowy wniosek do Budżetu 
Obywatelskiego zostanie przeanalizowany i o ile 
będzie to możliwe, włączony w projekt EXPO. 

1 910 000,00 
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109.  ZZM 
L0253 

Las Młodej Lodzi. 
ul. Latawcowa/Ikara. 
Las Młodej Łodzi to akcja w ramach której można 
posadzić drzewo z okazji urodzenia lub adopcji 
dziecka. Ma za zadanie promować rodzicielstwo i 
dbanie o środowisko naturalne. W ramach zadania 
planowane jest zagospodarowanie miejsca sadzenia 
Lasu Młodej Łodzi (drewniane ogrodzenie, 
ławostoły, kosze, utwardzenie fragmentu terenu), 
przeprowadzenie kolejnych edycji z warsztatami 
ekologicznymi oraz utworzenie strony internetowej 
akcji m.in. z mapą lasu. 
Ogólnodostępne. 

58 000,00 

P 
Zadanie ma na celu promowanie rodzicielstwa i 
dbania o środowisko naturalne. Daje możliwość 
uczczenia narodzin czy adopcji dziecka w przyjazny 
dla środowiska sposób. Odwołuje się do 
staropolskiej tradycji sadzenia drzew z okazji 
urodzin dziecka. Wpływa pozytywnie na 
podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców naszego miasta poprzez czynny 
udziału w sadzeniu nowego pokolenia lasu. 

79 000,00  

110.  ZZM 
L0255 

Ścieżka sensoryczna. 
Park na zdrowiu w okolicy al. Unii Lubelskiej 4, w 
pobliżu Aquaparku Fala. 
Alejka sensoryczna w Parku na zdrowiu. Ma na celu 
wspomagać terapię oraz rozwój motoryczny osób w 
każdym wieku. Ścieżka ma się składać z 4 części 
wpływających na wszystkie zmysły. I część - ogród 
dotyku - roślinność, ściółka o zróżnicowanej 
fakturze. II część - ogród kolorów - roślinność o 
intensywnym zabarwieniu. III część - ogród 
zapachów - rośliny o intensywnej woni. Części 
współgrają ze sobą.  

70 000,00   
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111.  ZZM 
L0256 

Budowa wodnego placu zabaw z elementami 
oświetleniami. 
Aquapark Fala. 
Działanie zakłada wybudowanie placu zabaw 
wspomagającego rozwój motoryczny dzieci. Celem 
jest rozwój aktywności ruchowej dzieci w oparciu o 
ruch w wodze, oswojenie z wodą, uzmysłowienie, że 
zabawy w wodzie są ciekawym sposobem na 
aktywne spędzanie wolnego czasu. Tego typu 
budowla będzie jedyną w naszym mieście przy 
zjeżdżalniach i basenach.  

1 500 000,00   
    

112.  ZZM 
L0257 

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

475 136,00 

N 
Zgodnie z opinią Wydziału ds. Zarządzania 
Projektami, przedmiotowe zadanie stoi w 
sprzeczności z planami związanymi z EXPO 2024, z 
uwagi na fakt, iż wskazany teren będzie ujęty w 
opracowaniu całościowego projektu EXPO. W 
ramach Opracowania Studium Wykonalności dla 
EXPO przedmiotowy wniosek do Budżetu 
Obywatelskiego zostanie przeanalizowany i o ile 
będzie to możliwe, włączony w projekt EXPO. 

475 136,00 
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113.  ZZM 
L0258 

Julianów - łódzkie centrum aktywności - 
modernizacja historycznej zabudowy folwarczno-
dworskiej. 
Zadanie dotyczy modernizacji historycznej 
zabudowy folwarczno-dworskiej łódzkiego 
fabrykanta Juliusza Heinzla, położonej w pn.-zach 
części parku im. A. Mickiewicza na terenie dzielnicy 
Bałuty, przy ul. Zgierskiej 139. 
Zadanie obejmuje ewentualną wymianę 
uszkodzonych sprzętów na terenie placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej oraz modernizację istniejącego 
obiektu wraz z utworzeniem oświetlonych dojść - 
alejek. Modernizacja zakłada niezbędną wymianę 
konstrukcji (dach, klatka schodowa) oraz zmianę 
pokrycia dachu, wymianę stolarki drzwiowej i 
okiennej. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie 
przeszklonej zabudowy istniejącego zadaszonego 
tarasu w celu umożliwienia całorocznego 
wykorzystania obiektu. Budowa monitoringu. 
Ogólnodostępne 

1 575 000,00 

P 
Realizacja zadania umożliwi remont znajdującego 
się w złym stanie technicznym drewnianego 
budynku w leśnej części parku im Adama 
Mickiewicza. Wykonanie prac remontowo-
konserwatorskich pozwoli odtworzyć historyczny 
obiekt o charakterze zabudowy folwarczno-
dworskiej. Wykonanie zadania poprawi też estetykę 
oraz funkcjonalność placu zabaw Poprzez budowę 
monitoringu i oświetlenia zwiększy się 
bezpieczeństwo użytkowników parku. Stworzenie 
miejsca spotkań mieszkańców Julianowa i okolic 
ożywi przestrzeń parku i zintegruje lokalną 
społeczność. Wyremontowany obiekt może zostać 
wykorzystany do prowadzenia akcji kulturalnych i 
promujących zdrowy styl życia oraz celem 
stworzenia inicjatyw dla mam z dziećmi czy spotkań 
seniorów .Dzięki rewitalizacji tego obiektu park 
będzie mógł zaoferować spacerowiczom i 
zwolennikom zdrowego sposobu spędzania wolnego 
czasu zaplecze sportowe oraz może też 
restauracyjne. 

1 998 000,00 

 


