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Zestawienie zadań do budżetu obywatelskiego 2018/2019 
Na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 5 lipca 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.  BPS 
L0132 

Poprawa zasad głosowania na zadania Budżetu 
Obywatelskiego Łodzi od następnej edycji. 
Cała Łódź. 
Uzyskanie bardziej miarodajnych wyników głosowania na 
zadania Budżetu Obywatelskiego Łodzi, poprzez usunięcie 
ograniczenia prawa głosującego do głosowań na zadania z 
jednego tylko osiedla, a także poprzez powiązanie dopuszczalnej 
liczby popieranych projektów z liczbą projektów zatwierdzonych 
do głosowania. 
Ogólnodostępne. 

1 500,00 zł 

N 
Uwagi zgłoszone w proponowanym zadaniu są 
przedmiotem etapu ewaluacji procesu w trakcie 
głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim (w 
2017 roku zebrano  w ankiecie ewaluacyjnej 2035 
odpowiedzi). Następnie są poddane pod ocenę Rady 
Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego i zmiany 
zasad są następnie rekomendowane Prezydentowi 
Miasta. Przyszłoroczna edycja Budżetu 
Obywatelskiego wymaga jednak dodatkowego 
umocowania prawnego w postaci uchwały Rady 
Miejskiej, stąd też  16 czerwca br. rozpoczną się 
konsultacje społeczne projektu takiej uchwały. 
Ponadto pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej 
nie tworzą długich dokumentów elektronicznych PDF 
typu ciągłego bez podziału na strony, a jedynie 
generują PDFy w efekcie skanowania dokumentacji. 
W związku z powyższym zgłoszony projekt 
dodatkowo nosi znamiona niegospodarności. 

1 500,00 zł 
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2.  BPS 
L0133 

Chcemy możliwości negatywnego głosowania na projekty 
Budżetu Obywatelskiego! 
Nie dotyczy. 
„Czy w Budżecie Obywatelskim Łodzi należy wprowadzić 
możliwość głosowania na „nie", aby głosujący mogli 
wypowiadać się nie tylko pozytywnie, ale też negatywnie o 
jakimś projekcie?" - zadajmy to pytanie Łodzianom w 
profesjonalnym badaniu opinii społecznej na próbie minimum 1 
500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie chcą mieć możliwość nie 
tylko akceptowania ciekawych projektów, ale też odrzucania 
różnych niepoważnych pomysłów zgłaszanych do Budżetu 
Obywatelskiego. Ogólnodostępne. 

19 999,45 zł 

N 
Zadanie jest niezgodne z § 3 ust. 3 załącznika Nr 1 do 
zarządzenia Nr 7646/VII/18 prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019, który mówi:  „3. 
Wyłączone ze zgłaszania do budżetu obywatelskiego 
są propozycje zadań dotyczące: 1) kolejnych stacji 
roweru miejskiego;  2) przeprowadzania sond, ankiet, 
konsultacji; 3) budowy pomników upamiętniających 
osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej.” 
Badanie opinii społecznej wyczerpuje § 3 ust. 3 pkt 2 
wskazanego zarządzenia. Ponadto dysponując 
narzędziami typu: ankieta ewaluacyjna prowadzona w 
trakcie głosowania na zadania w Budżecie 
Obywatelskim (w 2017 roku zebrano w niej 2035 
odpowiedzi) oraz platformą Vox Populi wydanie 
prawie 20 tys. na przeprowadzenie sondy jest 
niegospodarne. 

19 999,45 zł 

3.  BPS 
P0210ZL 

Mikrogranty aktywizujące mieszkańców Złotna w dziedzinie 
kultury, sportu oraz edukacyjne. 
Osiedle Złotno. 
Zadanie polega na działaniach animujących społeczność Złotna 
oraz na przeprowadzeniu konkursu na mikrogranty do 3000 zł. 
Działania w konkursie obejmą pracę animacyjną, przygotowanie 
spotkań informacyjnych oraz wsparcie animatora w czasie 
planowania i realizacji inicjatyw, przeprowadzenie i obsługę 
konkursu grantowego. 20 mikrograntów po maksymalnie 3000 
zł, do realizacji od marca do listopada 2019 r. Dla grup 
nieformalnych wraz z organizacją pozarządową, dla organizacji 
pozarządowych. Wnioski mogą składać grupy nieformalne i 
organizacje pozarządowe. Wszyscy mogą także skorzystać z 
warsztatów prowadzonych przez specjalistów uczących jak 
rozpoznawać potrzeby mieszkańców Osiedla. 

90 000,00 zł 

P 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ pozytywnie 
rekomenduje zadanie pn. „Mikrogranty aktywizujące 
mieszkańców Złotna w dziedzinie kultury, sportu oraz 
edukacyjne”. Podobne zadanie zostało zrealizowane w 
poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Działania 
animacyjne na terenie Złotna cieszyły się dużą 
popularnością (złożonych zostało 51 wniosków z 
czego dofinansowanie uzyskały 33 wnioski, w 
projektach wzięło łącznie udział ponad 900 osób). W 
ocenie tut. Biura zastosowanie trybu regrantingu 
znacznie rozszerzyło liczbę wnioskodawców, co 
przełożyło się na większą ilości beneficjentów całego 
zadania. Zmniejszenie szacunkowych kosztów zadania 
(z kwoty 90.000,00 na kwotę 84.000,00) wynika  
z zasad obowiązujących w trybie regrantingu, zgodnie 
z którymi kwota przeznaczona na przygotowanie i 
obsługę konkursu nie powinna przekraczać 20 % 
kwoty przeznaczonej na realizację zadania. 

84 000,00 zł 
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4.  BPS 
W0175NO 

OSIEDLOWE CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI  
PRZY OSP ŁÓDŻ – NOWOSOLNA. 
ul. Byszewska 1/3. 
Zakup wyposażenia do budynku OSP Łódź-Nowosolna: ekran 
projekcyjny sufitowy, projektor, telewizor, laptop, drukarka, 
sprzęt nagłaśniający: zestaw kolumny i mikser z okablowaniem, 
5 stolików i 20 krzesełek dziecięcych i 15 puf, wykładziny 
dywanowej, chusty animacyjnej, farby tablicowej do rysowania, 
10 stolików bufetowych, stołu bilardowego i stołu do ping-
ponga, gry ściennej DART, mobilnej ścianki wspinaczkowej 
oraz zatrudnienie animatora w wymiarze 20 godzin miesięcznie 
w celu utworzenia Osiedlowego Centrum Kultury i Integracji dla 
mieszkańców osiedla. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich 
mieszkańców osiedla po wcześniejszym uzgodnieniu 
harmonogramu i terminów spotkań, zajęć, warsztatów, szkoleń i 
imprez. 

149 600,00 zł 

N 
Zadanie jest niezgodne z § 1 ust. 4 załącznika Nr 1 do 
zarządzenia Nr 7646A/II/18 prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019, ze względu na umowę 
użyczenia. 

        149 600,00 zł     

5.  ZZM 
B0001JM 

Prosta droga do placu zabaw – remont alejki asfaltowej na 
Cygance w parku Julianowskim. 
Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. 
Jaworowej na tzw. Cygance. Powierzchnia alejki do remontu - 
900 m2 

205 000,00 zł 
(długość ok. 300 m, szerokość 3 m). Remont alejki i z 

rozebraniem starej nawierzchni, wymianą podbudowy1 i 
położeniem nowej warstwy asfaltu - ok. 180 tys. zł. 
Dokumentacja projektowa na remont - ok. 20 tys. zł. Park jest 
wpisany do rejestru zabytków, prace muszą być wykonywane 
pod nadzorem osób z uprawnieniami konserwatorskimi. 
Przewidywany koszt nadzoru to 3-5 tys. zł. Ogólnodostępne. 

P 
Realizacja zadania pozwoli poprawić estetykę alejki, 
która dodatkowo ucierpiała w wyniku nawałnic w 
2017 r. przez upadające drzewa. Dobry stan 
nawierzchni umożliwi dojazd matkom z dziećmi w 
wózkach oraz osobom niepełnosprawnych do leśnej 
części parku i placu zabaw z plenerową siłownią. 
Remont alejki zwiększy bezpieczeństwo i 
atrakcyjność parku oraz ułatwi użytkownikom 
swobodne poruszanie się po nim. 

280 000,00 zł 

6.  ZZM 
B0003JM 

Park Julianowski naszych marzeń – cudowny dla seniorów, 
rowerzystów i psów.  Park Julianowski. Celem zadania jest 
zwiększenie radości z przebywania w parku. Wzdłuż ulicy 
Zgierskiej przewiduje się wykonanie szpaleru zieleni: nowych 
nasadzeń ciekawych, kolorowych krzewów i drzew dobranych 
przez architektów zieleni. Zielony szpaler umożliwi wykonanie 
ścieżki rowerowej odizolowanej od hałasu i zanieczyszczeń z 
ulicy Zgierskiej. Ścieżka zieleni zmniejszy zanieczyszczenia 
oraz wyciszy przestrzeń na istniejących alejkach wokół jeziorka, 
polepszy komfort spacerów i przejazdów rowerowych. 
Ogólnodostępne. 

295 000,00 zł 

P 
Nowe nasadzenia w Parku im Adama Mickiewicza 
wzdłuż ul Zgierskiej stworzą barierę od hałasu z ulicy. 
Realizacja zadania uatrakcyjni spacerowiczom i 
rowerzystom pobyt w parku. Nasadzenia drzew 
wzdłuż alejki wjazdowej zrekompensują w pewnym 
stopniu straty w drzewostanie w urządzonej części 
parku. Po zniszczeniach spowodowanych silnym 
wiatrem każde nowo posadzone drzewo czy krzew 
daje szansę na odtworzenie utraconej roślinności. 

295 000,00 zł 
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7.  ZZM 
B0016BC 

Ustawienie brakujących latarni w parku pomiędzy ul. 
Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Zadanie polega na ustawieniu brakujących 7 lamp oświetlenia 
solarnego. Ogólnodostępne. 

35 000,00 zł 

P 
Realizacja zgłoszonego zadania obejmującego 
dokończenie budowy oświetlenia na Zieleńcu miedzy 
Lutomierską, a Drewnowską przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności tego obiektu i umożliwi 
korzystanie z niego w godzinach wieczornych. 

89 000,00 zł 

8.  ZZM 
B0018BC 

Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a 
ul. Drewnowską. Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 
Drewnowską, w miejscu aktualnego placu zabaw. Zadanie 
zakłada budowę nowego placu zabaw w miejscu aktualnie 
znajdującej się piaskownicy, doprowadzenie ścieżki do nowego 
placu zabaw (ok.15m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 sztuk) 
oraz nowe nasadzenia (ok. 200). Ogólnodostępne. 

480 000,00 zł 

P 
Realizacja zgłoszonego zadania obejmująca budowę 
placu zabaw na zieleńcu miedzy Lutomierską a 
Drewnowską przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności tego obiektu. 

480 000,00 zł 

9.  ZZM 
B0019BC 

Monitoring w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 
Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Zadanie zakłada montaż 12 kamer monitoringu miejskiego w 
parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. Kamery 
powinny być ulokowane po dwie na maszcie i rozstawione 
wzdłuż istniejących alejek. 
Ogólnodostępne. 

312 000,00 zł 

N 
Na terenie wskazanym do realizacji zadania - Parku 
pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, 
będącym we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej 
znajdują się działki prywatne oraz Skarbu Państwa, na 
których zgodnie z zarządzeniem Nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., 
Zasady budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi § 
1.3 i 1.4, nie mogą być realizowane zadania 
finansowane z budżetu obywatelskiego. W związku z 
powyższym nie ma możliwości realizacji na tym 
terenie zadania wymagającego budowy infrastruktury 
liniowej koniecznej przy budowie monitoringu. 

312 000,00 zł 

10.  ZZM 
B0025BD 

Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku Szarych 
Szeregów koło Pomnika Martyrologii Dzieci. 
Park Szarych Szeregów przy schodach w okolicy Pomnika 
Martyrologii Dzieci. 
Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku Szarych 
Szeregów obok schodów na zachód od Pomnika Martyrologii 
Dzieci (długość podjazdu ok. 15 m, szerokość 2m). 
Ogólnodostępne. 

6 000,00 zł 

N 
Wniosek B0025BD złożony w ramach budżetu 
obywatelskiego 2018/2019 dotyczy Parku im. 
„Szarych .Szeregów" - działka nr 72/14 w obrębie B-
50. Właścicielem działki są osoby prywatne oraz 
Skarb Państwa. W związku z powyższym, Zarząd 
Zieleni Miejskiej w Łodzi nie może inwestować na 
terenie, którego nie jest właścicielem. Zgodnie z 
informacją Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ 
w stosunku do przedmiotowych nieruchomości 
prowadzone jest postępowanie w celu pozyskania 
nieruchomości w trybie spadkobrania. 

6 000,00 zł 
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11.  ZZM 
B0050BC 

Park Skarbowców - zieleniec na ul. Julianowskiej. 
Zieleniec na rogu Zgierskiej i Julianowskiej. 
Zagospodarowanie terenu skweru Skarbowców na rogu 
Łagiewnickiej i Julianowskiej. Postawienie Tężni Solankowych i 
nasadzenie drzew oraz budowa placu zabaw. 
Ogólnodostępne. 

300 000,00 zł 

P 
Budowa tężni solankowej na terenie zieleńca u zbiegu 
ulic Zgierskiej i Julianowskiej podniesie atrakcyjność 
tego terenu. Mikroklimat, jaki stworzy wybudowana 
tężnia będzie mieć korzystny wpływ na zdrowie 
korzystających z niej mieszkańców osiedla. 
Wybudowanie placu zabaw zwiększy dodatkowo 
możliwości rekreacyjne i walory estetyczne tego 
terenu. 

403 000,00 zł 

12.  ZZM 
B0052RA 

Park nad Sokołówką- kontynuacja projektu z ubiegłych lat 
Park Julianowski - rozbudowa XXI wieku. 
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy Zgierską, a 
Włókniarzy. Zadanie obejmuje dokumentację projektową! 
inwentaryzację zieleni w Parku nad Sokołówką oraz nasadzenia 
drzew i krzewów z zabezpieczeniem przed psami i rekultywacją 
trawników. Trzecim elementem składowym są alejki oraz mała 
architektura (trampolina, altana, ławki na placyku widokowym 
ze schodkami, kurtyna wodna). 
Ogólnodostępne. 

410 000,00 zł 

P 
Park nad Sokołówką zyska bardzo wiele po realizacji 
tego zadania. Osią do dalszych zmian będzie projekt, 
czyli spójna koncepcja parku, której do tej pory 
brakowało w aranżowaniu tej przestrzeni. Nowe 
nasadzenia rekompensujące straty po nawałnicach i 
wzbogacenie małej architektury uzupełnią braki w 
urządzeniu tej przestrzeni. Zachowane zostaną także 
miejsca o naturalnym charakterze doliny rzecznej. 
Wzbogacenie terenu o nowe nawierzchnie przyczyni 
się do poprawy komfortu spacerowiczów i 
użytkowników parku nad Sokołówką. Zmieni się 
całościowe postrzeganie tej przestrzeni jako dobrze 
zintegrowanej funkcjonalnie i dobrze urządzonej. 

659 000,00 zł 

13.  ZZM 
B0053JM 

Park Julianowski - budowa alejki do Placu Pamięci z 
przebudową placu zabaw w Domu Dziecka nr 3. 
Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a. 
Zadanie obejmuje prace budowlane polegające na przebudowie 
placu zabaw Domu Dziecka, remoncie i budowie ogrodzenia 
oraz budowie alejki glinkowo-żwirowej w Parku im A. 
Mickiewicza na podstawie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Realizacja zadania skomunikuje ze sobą dwa 
tereny ogólnodostępne - park A. Mickiewicza i zieleniec przy 
zbiegu ul. Sowińskiego i Zgierskiej. Zmodernizowany plac 
zabaw będzie do dyspozycji podopiecznych Domu Dziecka nr 3, 
bez dostępu dla osób z zewnątrz z uwagi na konieczność 
prawidłowego sprawowania opieki i zapewnienia 
bezpieczeństwa wychowankom placówki opiekuńczej. 

355 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania otworzy Park im Adama 
Mickiewicza od strony północno-wschodniej 
a nowa alejka usprawni komunikację użytkownikom 
parku. Realizacja zadania poprawi 
też estetykę ogrodzenia wokół Domu Dziecka nr 3 
oraz funkcjonalność i estetykę placu 
zabaw, z którego korzystają podopieczni placówki 
opiekuńczej. 

348 000,00 zł 
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14.  ZZM 
B0054LA 

Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty. 
Las Łagiewnicki. Projekt zakłada doposażenie terenu, głównie w 
obszarze miejsc wykorzystywanych do rekreacji i wypoczynku, 
w podstawowe urządzenia zagospodarowania rekreacyjnego 
(ławki drewniane z oparciem, kosze na śmieci). Usunięte zostaną 
stare, zużyte elementy zagospodarowania rekreacyjnego. 
Dofinansowane zostanie bieżące utrzymanie terenu (wykaszanie, 
sprzątanie). 
Ogólnodostępne. 

80 000,00 zł 

P 
Las Łagiewnicki jest miejscem rekreacji i 
wypoczynku dla bardzo dużej ilości osób. W ramach 
zadania wymienione zostaną stare, zużyte urządzenia 
zagospodarowania rekreacyjnego (ławki, kosze na 
śmieci) na nowe oraz wzrosną nakłady na bieżące 
utrzymanie terenu (wykaszanie, sprzątanie). 
Realizacja zadania w powyższym zakresie spowoduje 
podniesienie standardu wypoczynku oraz zwiększy 
atrakcyjność tego znanego i popularnego wśród 
mieszkańców miasta Łodzi kompleksu lasów 
komunalnych. 

80 000,00 zł 

15.  ZZM 
B0062BD 

Zbudujmy sobie tężnię solankową na Starych Bałutach. 
Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska 
Polskiego - Głowackiego – Sucharskiego. Budowa 
ogólnodostępnej tężni solankowej na terenie Skweru Gdańskiego 
wraz z infrastrukturą relaksacyjno-wypoczynkową (ławki, meble 
miejskie). Ogólnodostępne. 

250 000,00 zł 

P 
Budowa tężni solankowej na Skwerze Gdańskim 
podniesie atrakcyjność Skweru i wpłynie pozytywnie 
na zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających ze 
Skweru oraz mieszkańców okolicznych osiedli. 

400 000,00 zł 

16.  ZZM 
B0063BD 

Wyremontujmy sobie park na Dołach przy Woja Polaka. 
Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska 
Polskiego - Głowackiego – Sucharskiego. Remont alejek z płyt 
chodnikowych poprzedzony opracowaniem dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej. Ogólnodostępne. 

265 000,00 zł 

P 
Proponowany we wniosku remont nawierzchni z płyt 
betonowych na Skwerze Gdańskim wpłynie na 
poprawę estetyki obiektu, zwiększy komfort 
poruszania się po Skwerze oraz przyczyni się do 
poprawy atrakcyjności obiektu. 

750 000,00 zł 

17.  ZZM 
B0064BD 

Zaleśmy Wojska Polskiego drzewami owocowymi. 
Działki należące do miasta wzdłuż ul. Wojska Polskiego od 
Franciszkańskiej do Strykowskiej. Dodatkowe nasadzenia 
różnego rodzaju drzew (jabłonie, wiśnie, grusze, czereśnie) na 
działkach należących do miasta wzdłuż ul. Wojska Polskiego od 
Franciszkańskiej do Strykowskiej. 
Ogólnodostępne. 

60 000,00 zł 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich, na 
terenie wskazanym we wniosku planowana jest 
realizacja inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii 
tramwajowej w ulicy Wojska polskiego na odc. od ul. 
Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z 
przebudową układu drogowego i niezbędnej 
infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego 
wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA.” 
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-
2021 w systemie Zaprojektuj i wybuduj. 

60 000,00 zł 
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18.  ZZM 
B0065RA 

Kolorowy Julianów. Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy 
ul. Zgierską, a al. Włókniarzy. Projekt zakłada zakup i 
posadzenie 21 nowych, kolorowych drzew po zachodniej stronie 
parku im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski) - pomiędzy 
ulicami Zgierską a al. Włókniarzy. Główną ideą jaka przyświeca 
temu projektowi jest powiększenie terenu służącemu 
odpoczynkowi i zabawie przy jednoczesnym zadbaniu o estetykę 
(drzewa o kolorowych liściach) oraz zdrowie - drzewa to 
naturalne filtry powietrza. Ogólnodostępne. 

12 600,00 zł 

P 
Posadzenie 21 drzew podniesie atrakcyjność terenu 
zieleni w dolinie rzeki Sokołówki pomiędzy ul 
Zgierską a Włókniarzy. Wpłynie korzystnie na jego 
wizerunek. Nowe, nasadzenia uzupełnią zaczęte już na 
tym terenie inwestycje związane z wypoczynkiem i 
rekreacją. 

12 600,00 zł 

19.  ZZM 
B0078BD 

PSI-STANEK wybieg dla psów. 
Park Staromiejski. Ogrodzony wybieg dla psów na którym 
znajdą się akcesoria do agility dla psa: słupki, tunel i przeszkoda. 
Będą tam także kosz na śmieci, kosz na psie odchody, dwie 
ławeczki dla właścicieli i tablica na której można zamieścić 
ogłoszenia np. o zgubionych lub znalezionych zwierzakach. 
Ogólnodostępne. 

22 520,00 zł 

N 
W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 
(cz

22 520,00 zł 

ęść III, projekt nr 4) obejmującej kompleksową 
rewitalizację Parku Staromiejskiego powstanie także 
plac zabaw dla psów. Budowa wybiegu dla psów tuż 
przed całkowitą przebudową parku realizowaną 
przy udziale środków unijnych, byłaby niezgodna z 
zasadami gospodarności. 

20.  ZZM 
B0087TW 

Budowa placu zabaw w Parku Grabieńskim (Teofilów - 
osiedle, domków jednorodzinnych). 
Teren Parku Grabieńskiego u zbiegu ulic Kotarbińskiego, 
Banachiewicza i Zadraż. Budowa ogrodzonego placu zabaw 
obejmującego urządzenia typu: konstrukcję domek/ wieżę ze 
zjeżdżalnią, ścianką wspinaczkową, mostkiem i drabinkami do 
przechodzenia, karuzelę, huśtawki z pełnymi krzesełkami dla 
maluchów i płaskie dla dużych dzieci, piaskownicę, tuba do 
przechodzenia lub pomost linowy, dodatkowo: 3 ławki dla 
dorosłych, kosz na śmieci, stojak na rowery. Ogólnodostępne. 

285 000,00 zł 
P 

Budowa placu zabaw poniesie standard obiektu i 
wpłynie na zwiększenie atrakcyjność parku. 

450 000,00 zł 

21.  ZZM 
B0112JM 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 
Skwer po północnej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 19 drzew na istniejącym skwerze. 
Ogólnodostępne. 

11 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. 
Łagiewnickiej przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych  ulicy. 

28 000,00 zł 

22.  ZZM 
B0113BD 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 
Skwer po południowej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 17 drzew na istniejącym pustym skwerze. 
Ogólnodostępne. 

12 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Inflanckiej 
przy skrzyżowaniu  z ul. Łagiewnicką wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych  
ulicy oraz komfort mieszkańców przebywających w 
tym miejscu, oczekujących  na autobus. 

25 000,00 zł 



8 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 
Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji  

23.  ZZM 
B0114JM 

Więcej drzew niż słupów na Rondzie Powstańców. 
Pusty skwer na wschodniej części Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 7 drzew na pustym skwerze ronda. 
Ogólnodostępne. 

4 900,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym przy Rondzie 
Powstańców 1863 r., wpłyną na poprawę walorów 
estetycznych i użytkowych ulicy oraz komfort 
mieszkańców przebywających w tym miejscu, 
oczekujących na autobus. 

10 000,00 zł 

24.  ZZM 
B0118BD 

Wielofunkcyjny Plac Zabaw przy ASP etap II. 
Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. 
Palki). Plac zabaw posiadający elementy zarówno dla dzieci jak i 
młodzieży, a także dla starszych do rekreacji czy ćwiczeń 
związanych z street -workoutem. Kojonym etapem będzie 
budowa statku dla najmłodszych. 
Ogólnodostępne. 

200 000,00 zł 

P 
Urządzenie zabawowe integracyjne typu „Statek", na 
wielofunkcyjnym placu zabaw dla dzieci, młodzieży i 
starszych przy ASP, w pobliżu zbiornika retencyjno-
widokowego „Wojska Polskiego", zapewni ruch i 
wypoczynek dzieciom okolicznych osiedli 
mieszkaniowych, również dzieciom 
niepełnosprawnym. W projekcie należy uwzględnić 
izolację (nasadzenia roślinne) od ul. Wojska Polskiego 
i Alei G. Palki. 

236 000,00 zł 

25.  ZZM 
B0139TW 

ODNOWA TEOFILOWA: PARK DLA DZIECI I 
SENIORÓW! - plac zabaw, stoliki, zadbana zieleń w 
Grabieńskim Lesie. 
Park Grabieński Las, Teofilów, rejon ul. Banachiewicza, Zadraż, 
Kotarbińskiego. Park Grabieński Las to jedyny bałucki park 
pozbawiony jakichkolwiek urządzeń dla dzieci. Chcemy 
stworzyć tu plac zabaw bez barier - dla dzieci w różnym wieku, 
także niepełnosprawnych. Pojawienie się huśtawek, zjeżdżalni, 
drabinek, a także nowych ławek i stolików do gier towarzyskich 
sprzyjać będzie aktywności całych rodzin. Także seniorzy, dla 
których siłownia zewnętrzna jest zbyt dużym wyzwaniem, 
znajdą tu miejsce dla siebie. Ogólnodostępne. 

595 000,00 zł 

P 
Budowa placu zabaw podniesie standard obiektu i 
wpłynie na zwiększenie 
atrakcyjność parku. 

595 000,00 zł 

26.  ZZM 
B0142TW 

Pływająca Fontanna w parku im. S. Żeromskiego - etap II. 
Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie. 
Zakup i montaż pływającej fontanny do stawu w parku im. S. 
Żeromskiego na Teofilowie (ul. Kaczeńcowa). 
Ogólnodostępne. 

20 000,00 zł 

P 
Montaż pływającej fontanny podniesie standard 
istniejącego zbiornika wodnego i wpłynie na 
zwiększenie atrakcyjność parku. 

20 000,00 zł 
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27.  ZZM 
B0164BC 

Zielone drogi przy parku Hipoteczna -Uzupełnienie drzew w 
pasie drogowym. 
Ul.  Hipoteczna, Gdyńska, Pojezierska. Zielone drogi przy parku 
Hipoteczna -Uzupełnienie drzew w pasie drogowym. Gatunek 
odporny na sól i zanieczyszczenia dąb szypułkowy, głóg, 
oliwnik. Ogólnodostępne. 

6 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Hipotecznej 

osłonią mieszkańców od hałasu i zanieczyszczeń 
związanych z ruchem samochodów w ww. pasie 

drogowym oraz poprawią estetykę ulicy.  
  

 14 000,00 zł 

28.  ZZM 
B0172BD 

Park Helenów - Toaleta Automatyczna. 
Działka nr 173/2 i 179/11 w obrębie B - 48. 
Budowa Automatycznej Toalety Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

380 000,00 zł 

P 
Budowa   nowoczesnej  toalety  przystosowanej   dla   
osób   niepełnosprawnych,   kobiet, mężczyzn   i   
matek  z  dziećmi  wyposażonej  w   innowacyjne   
rozwiązania   techniczne, spełniająca najwyższe 
standardy zarówno w zakresie komfortu użytkowania, 
higieny, czystości,  bezpieczeństwa oraz ochrony 
przed wandalizmem w  Parku  Helenów jest 
uzasadniona. Umiejscowiona w takiej lokalizacji 
Parku (ostateczna lokalizacja na etapie projektu), aby 
była możliwość podłączenia przyłączy oraz, aby 
zabezpieczała możliwość skorzystania zarówno osób 
korzystających z parku jak i okolicznych ulic i węzła 
przesiadkowego. W Parku Helenów nie ma stałej 
toalety. Stary szalet suchy w pobliżu ul. Źródłowej 
został wyłączony z  użytkowania.  Na  zlecenie  
Zarządu  Zieleni  Miejskiej  w  Parku   Helenów 
ustawiane są przenośne toalety, których komfort 
użytkowania jest niski. 

400 000,00 zł 

29.  ZZM 
B0173BD 

Tężnia w Parku Ocalałych. 
Park Ocalałych. 
Budowa tężni solankowej zadaszonej z ławkami oraz 
elementami małej architektury. 
Ogólnodostępne. 

600 000,00 zł 

N 
Park Ocalałych założony zgodnie z koncepcją i 
projektem Pani Grażyny Ojrzyńskiej i Pani Moniki 
Reppel- Michnowskiej pełni funkcję memorialną i 
edukacyjną. Funkcja przyrodnicza i rekreacyjna jest 
podporządkowana głównej idei parku i stanowi jego 
element uzupełniający. Park odwiedzany jest przez 
mieszkańców miasta, gości oraz zwiedzany przez 
zorganizowane grupy młodzieży polskiej i 
zagranicznej w ramach realizowanego projektu 
„Dialog". Jest miejscem odbywających się co roku 
uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z 
likwidacją Litzmannstadt Getto oraz wkład Polaków 

600 000,00 zł 
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w ratowanie Żydów w czasie II Wojny Światowej. 
Park Ocalałych stanowi ogniwo Zielonego Kręgu 
Tradycji i Kultury, łączy tereny zieleni wokół 
Akademii Sztuk Pięknych z Parkiem Helenów i 
Parkiem Staromiejskim. Biorąc pod uwagę wyjątkowy 
charakter Parku Ocalałych wśród wszystkich zł 
pozostałych terenów zieleni w Łodzi nie przewiduje 
się urządzenia tu tężni solankowej, jako elementu nie 
pasującego do założenia parku. ZZM pozytywnie 
zaopiniował możliwość urządzenia tężni na Skwerze 
Gdańskim. 

30.  ZZM 
B0176TW 

Tężnie. 
Park im. Żeromskiego. 
Tężnia. 
Ogólnodostępne. 

250 000,00 zł 

P 
Budowa tężni solankowej podniesie atrakcyjność 
Parku Żeromskiego i wpłynie pozytywnie na zdrowie 
oraz samopoczucie osób korzystających z tego 
obiektu. 

420 000,00 zł 

31.  ZZM 
B0184JM 

Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim. Uzupełnienie 
drzewostanu przetrzebionego w zeszłorocznej wichurze. 
Park Julianowski (Adama Mickiewicza). 
Ubiegłoroczna wichura była dla Parku Julianowskiego bezlitosna 
- wyłamała setki drzew i drzewek, w tym pomniki przyrody. 
Posadźmy nowe drzewa i krzewy, żeby park był parkiem, nie 
łąką m.in. wzdłuż Zgierskiej, wokół stawów, przy placu zabaw. 
Zakres zadania rozszerzony o dokumentację projektową i 
inwentaryzację zieleni w parku im. A. Mickiewicza. 
Ogólnodostępne. 

262 000,00 zł 

P 
Realizacja zadania ma na celu odbudowę 
zniszczonego przez letnie nawałnice drzewostanu 
Parku im A. Mickiewicza. Drzewa i krzewy zostaną 
posadzone według projektu zieleni zatwierdzonego 
przez Łódzkiego Konserwatora Zabytków, co pozwoli 
w części odbudować utracony drzewostan. 
Odbudowana zostanie w znacznej części liczba 
siedlisk i kryjówek dla zwierząt dziko żyjących w 
mieście. Posadzenie drzew w części leśnej parku 
wspomoże również naturalne zdolności regeneracyjne 
lasu, pozwoli na szybszą odbudowę strat po 
nawałnicach. 

360 000,00 zł 

32.  ZZM 
B0186BD 

Uzupełnienie szpalerów drzew na Bałutach Dołach i nowe 
nasadzenia. 
Pasy drogowe na Bałutach Dołach. Zadanie polega na 
uzupełnieniu szpalerów drzew na Starych Batutach wzdłuż ulic. 
Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w 
chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte 
elementy szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. 
Ogólnodostępne. 

200 000,00 zł 

P 
Wykonanie nasadzeń drzew w pasach drogowych ulic: 
Niemojewskiego, Miarki, Boya- Źeleńskiego, 
Górniczej, Marysińskiej, Tokarzewskiego, 
Głowackiego wpłynie pozytywnie na urozmaicenie 
krajobrazu oraz poprawi walory estetyczne ww. ulic. 

135 000,00 zł 
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33.  ZZM 
B0188BD 

Łódź dla ludzi - Ogród Bałuty. 
Park Staromiejski  - kwadrat wyznaczony  ulicami  
Franciszkańska - Północna  (tył pętli tramwajowej). 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy Łodzianin 
będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! W ogrodzie 
prowadzona będzie edukacja dotycząca uprawy roślin w mieście, 
oraz roślin antysmogowych na balkonach i w mieszkaniach. 
Prowadzone będą tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej 
grupy wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, domek,  kratka na 
bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki roślin zwykłych 
oraz antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, ziemia czarnoziem. 
Ogólnodostępne. 

96 500,00 zł 

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 domku 
ogrodniczego lub jakiejkolwiek innej infrastruktury 
tuż przed całkowitą przebudową parku realizowaną 
przy udziale środków unijnych, byłaby niezgodna z 
zasadami gospodarności. 

96 500,00 zł 

34.  ZZM 
B0204BC 

Zazieleniamy Bałuty - żywopłoty i nowe drzewa na 
Lutomierskiej na Zielone Expo. 
Ulica Lutomierska między Modrą, a Graficzną - północny pas 
rozdzielający między jezdnią, a chodnikiem. Około 350 metrów 
żywopłotu w miejscu zaniedbanego trawnika po północnej 
stronie Lutomierskiej, oprócz tego zasadzenie 23 drzew w miarę 
równych odstępach na rzeczonym trawniku. Gatunki żywopłotu: 
bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około 1-1.3 m. Ogólnodostępne. 

25 000,00 zł   
    

35.  ZZM 
B0205BD 

Zielona Zagajnikowa na Zielone Expo - nowe drzewa i 
piękne żywopłoty. 
Ulice Zagajnikowa i Sporna - odcinek od ulicy Inflanckiej do 
ulicy Brackiej - pas rozdzielający dwie jezdnie. 
Posadzenie 6 drzew w równych odstępach na szerokim pasie 
rozdzielającym na odcinku między Radlińskiej a Inflancką- 
drzewa liściaste, preferowane gatunki kwitnące lub zimozielone. 
- w pozostałych częściach pasa rozdzielającego, a także 
pomiędzy zasadzonymi drzewami, zasadzenie krzewów 
docelowo formowanych jako żywopłot. Gatunki: bukszpan, 
forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do wysokości 
około 1-1.3. Ogólnodostępne. 

31 600,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew i krzewów w pasie rozdziału ul. 
Zagajnikowej pozytywnie wpłyną na wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ulicy. 

165 000,00 zł 
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36.  ZZM 
B0206JM 

Piękniejsza Łagiewnicka - zielony żywopłot dla Julianowa i 
Marysina na Zielone Expo. 
Ulica Łagiewnicka między Warszawską, a Sikorskiego. 
Zasadzenie żywopłotu na pasie rozdzielającym ulicy 
Łagiewnickiej oraz trawnikach między jezdnią a chodnikiem 
(gdzie takowy istnieje). Gatunki: bukszpan, forsycja lub 
krzewuszka. Żywopłot formowany do wysokości około l-1.3m. 
Żywopłot powinien być zasadzony jedynie odcinkach o 
szerokości powyżej l .5 metra. 
Ogólnodostępne. 

63 000,00 zł 

P  
Nasadzenia krzewów w pasie drogowym ul. 
Łagiewnickiej na odcinku  od ul. Warszawskiej do al. 
Sikorskiego  wpłyną na poprawę walorów 
estetycznych i użytkowych ulicy. 

375 000,00 zł 

37.  ZZM 
B0207BC 

Piękniejsza Zgierska z żywopłotami i nowymi drzewami na 
Zielone Expo. 
Ulica Zgierska na odcinku między ulicami 
Biegańskiego/Kniaziewicza do przystanku tramwajowego 
Targowisko Dolna; Zachodnia między Zgierską, a 
Limanowskiego - pas zieleni rozdzielający jezdnię samochodową 
i torowisko tramwajowe oraz przyległe trawniki. 
Posadzenie 16 drzew w równych odstępach na szerokim pasie 
rozdzielającym chodnik i jezdnię na odcinku Pojezierska-
Adwokacka - drzewa liściaste, preferowane gatunki kwitnące lub 
zimozielone. W pozostałych częściach pasa rozdzielającego, a 
także pomiędzy zasadzonymi drzewami, zasadzenie krzewów 
docelowo formowanych jako żywopłot. Gatunki: bukszpan, 
forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do wysokości 
około 70-80 centymetrów. 
Ogólnodostępne. 

94 600,00 zł   
    

38.  ZZM 
B0209JM 

Uzupełnienie drzew przy ul. Warszawskiej. 
Północna strona ul. Warszawskiej na odcinku Skrzydlata-
Wycieczkowa. Dosadzenie 35 brakujących drzew przy ulicy 
Warszawskiej. Proponowane drzewa - lipy. 
Ogólnodostępne. 

21 000,00 zł 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich, na 
terenie wskazanym, przez Wnioskodawcę planowana 
jest realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej od Ronda 
Powstańców 1863 r.  do ul. Wycieczkowej”. 

21 000,00 zł 
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39.  ZZM 
B0216JM 

Bawię się i uczę! 
Park im. Mickiewicza. 
Celem zadania jest stworzenie sensorycznego placu zabaw na 
terenie parku im. Mickiewicza. Plac zabaw zostanie 
zaprojektowany w sposób sprzyjający rozwojowi zmysłów np. 
różnorodna faktura, drganie elementów, wyraziste kolory. 
Ponadto będzie on dostosowany do specjalnych potrzeb dzieci 
niewidomych i niedowidzących - barierki (zapewniające 
bezpieczeństwo oraz naprowadzające). 
Ogólnodostępne. 

450 600,00 zł 

P 
Stworzenie pierwszego w Łodzi placu zabaw dla 
dzieci niedowidzących i niewidomych niewątpliwie 
powiększy ofertę rekreacyjną dla młodych osób z 
niepełnosprawnością wzrokową. Plac zabaw 
zlokalizowany w rekreacyjno - sportowej części parku 
w bliskiej odległości od parkingu przy ul Zgierskiej 
pozwoli niewidomym dzieciom z całej Łodzi i okolic 
bawić się bezpiecznie w otoczeniu pięknego parku. 
Trzeci plac zabaw na terenie Parku Adama 
Mickiewicza zapewni więcej możliwości także dobrze 
widzącym dzieciom. 

450 600,00 zł 

40.  ZZM 
B0217JM 

Drzewa przy ul. Kryształowej. 
ul. Kryształowa. Posadzenie 94 drzew przy ul. Kryształowej. 
Proponowane drzewa-klony (np. Klon czerwony). 
Ogólnodostępne. 

55 000,00 zł 

P 
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym ul. 
Kryształowej wpłynie na urozmaicenie krajobrazu 
oraz poprawi walory estetyczne ulicy. 

125 000,00 zł 

41.  ZZM 
B0218JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć północna 
alei. Odcinek ul. Centralnej między Kasztelańską, a Rysią. 
Dosadzenie 16 brakujących drzew w alei. Proponowane drzewa - 
klony (formy naturalne, nie szczepione na pniu). 
Ogólnodostępne. 

9 600,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Centralnej 
uzupełnią szpaler już istniejących drzew, a tym 
samym urozmaicą krajobraz i poprawią estetykę ulicy. 

22 000,00 zł 

42.  ZZM 
B0219JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć 
południowa alei. Odcinek ul. Centralnej miedzy Warszawską a 
Eterową. Dosadzenie 9 brakujących drzew w alei. Proponowane 
drzewa - klony (formy naturalne, nie szczepione na pniu). 
Ogólnodostępne. 

5 400,00 zł 

P 
Uzupełnienie szpaleru drzew na ul. Centralnej 
pozytywnie wpłynie na odbiór ulicy przez 
mieszkańców, poprawi jej estetykę oraz wzbogaci 
okoliczny krajobraz. 

12 000,00 zł 

43.  ZZM 
B0220BD 

Kwitnące drzewa na skwerze przy Wojska Polskiego / Palki. 
Skwer po północno-zachodniej stronie skrzyżowania ul. Wojska 
Polskiego i Palki. Posadzenie grupy 11 drzew na istniejącym 
skwerze między chodnikami. Proponowane ozdobne drzewa 
kwitnące - śliwa wiśniowa Pisardii. 
Ogólnodostępne. 

6 000,00 zł 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich 
informujemy, że na terenie wskazanym we wniosku 
planowana jest realizacja inwestycji pn. „Budowa i 
przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska 
Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. 
Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i 
niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia 
tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z 
przystankiem ŁKA”. Przedsięwzięcie realizowane 
będzie w latach 2018-2021 w systemie zaprojektuj i 
wybuduj. 

6 000,00 zł 
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44.  ZZM 
B0222BC 

Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. 
Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska. Budowa tężni wzbogaci 
ofertę wypoczynku. (reszta tekstu nieczytelna) Ogólnodostępne. 

350 000,00 zł 

P 
Park im Andrzeja Struga jest terenem zielonym 
założonym jeszcze przez Ludwika Anstadta w 1900 r. 
Jego położenie w samym środku osiedla sprawia, że 
odwiedza go spore grono okolicznych mieszkańców. 
Na dzień dzisiejszy park oferuje im zieleń, kilka 
urządzeń siłowniczych i skromny plac zabaw. Budowa 
tężni solankowej na terenie Parku im. Andrzeja Struga 
podniesie atrakcyjność tego terenu dla aktywnych 
łodzian. Mikroklimat, jaki stworzy wybudowana 
tężnia będzie mieć korzystny wpływ na zdrowie 
korzystających z niej mieszkańców przyległego do 
parku osiedla. Wybudowanie tężni zwiększy 
dodatkowo możliwości rekreacyjne i walory 
estetyczne tego terenu, na którym w 2019 r. zostanie 
przebudowana fontanna, rozbudowany plac zabaw i 
siłownia. Tężnia będzie atrakcją dla wszystkich 
grup wiekowych. 

350 000,00 zł 

45.  ZZM 
B0253RA 

Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-Czereśniowa. 
ul. Zgierska (przy ul. Czereśniowej). 
Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-Czereśniowa, 
obejmująca urządzenia do ćwiczeń oraz przygotowanie 
nawierzchni -wyłożenie piasku. Dodatkowym wyposażeniem 
byłyby również 2 ławki i l kosz na śmieci oraz stojak na rowery. 
Ogólnodostępne. 

105 000,00 zł 

P 
Budowa siłowni wpłynie pozytywnie na możliwości 
rozwoju fizycznego mieszkańców Radogoszcza i 
innych osiedli oraz integrację społeczności lokalnej. 
Bliskość ścieżki rowerowej przy ul Zgierskiej sprawi, 
że z siłowni może skorzystać więcej użytkowników. 
Lokalizacja siłowni na skwerze u zbiegu ulic 
Zgierskiej i Sowińskiego wpłynie na 
zagospodarowanie tego miejsca pod kątem 
rekreacyjno-wypoczynkowym. Z punktu widzenia 
mieszkańców części zachodniej Radogoszcza obiekt 
ten będzie bliżej usytuowany niż siłownia w parku im 
Adama Mickiewicza. 

105 000,00 zł 

46.  ZZM 
B0264BD 

Tężnia solankowa w Parku im. Szarych Szeregów. 
Park im. Szarych Szeregów - północna część. 
Tężnia w parku będzie służyć mieszkańcom jako miejsce 
wypoczynku i relaksu. W ramach zadania powstanie tężnia oraz 
mała architektura - ławki, stoliki. Ogólnodostępne. 

250 000,00 zł 

P 
Budowa tężni solankowej w Parku im. „Szarych 
Szeregów" podniesie atrakcyjność Parku i wpłynie 
pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie osób 
korzystających z Parku oraz mieszkańców 
okolicznych osiedli. 

400 000,00 zł 
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47.  ZZM 
G0038CD 

TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. 
LECZNICZEJ. 
Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy 
ul. Leczniczej. Róg ulic; Podmiejskiej i Słowackiego. 
Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni solankowej 
oraz zagospodarowanie pustego terenu w jej najbliższym 
otoczeniu, bez naruszania drzewostanu. Inwestycja obejmuje: - 
tężnię solankową o wymiarach: długość ok. l Om. szerokość ok. 
1,3 i wysokość ok. 3,8m z odpowiednich materiałów wraz z 
systemem cyrkulacji solanki. 
- instalacja wodno- kanalizacyjna i elektryczna 
- teren pod tężnię (kostka, piaskowiec lub inne wskazane) 
- montaż ławek parkowych 8szt 
- montaż koszy na śmieci 2szt 
- oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz monitoring 
- pozostawienie naturalnej roślinności otaczającej tężnię (drzew i 
krzewów). Inwestycja była by ogólnodostępna, nieodpłatna dla 
wszystkich mieszkańców Łodzi, codziennie, w godzinach 8-21 
(lub do ustalenia), w okresie wiosenno —jesiennym. 

350 000,00 zł 

P 
Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku oraz wpłynie pozytywnie na 
zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających z 
tego obiektu. Ponadto monitoring ograniczy akty 
wandalizmu w tej części parku. 

456 000,00 zł 

48.  ZZM 
G0044CD 

Rewitalizacja Parku  im. J. Dąbrowskiego. 
Park im. J. Dąbrowskiego 
1. wymiana nawierzchni alejek na kostkę betonową, 
2. rezygnacja z likwidacji koszy i ławek, 
3. 11 szt. nowych ławek zostanie dostawiona (typ ławek taki jak 
już stojące na obiekcie, tj. stalowe, rurowe, z podłokietnikami) w 
lokalizacji wskazanej przez Wnioskodawcę, 4. rezygnacja z 
utrzymania porządku i koszenia trawników, 5. gatunki drzew i 
krzewów: klony, dęby, wierzby, lilaki, derenie, jaśminowce. 
Ogólnodostępny. 

333 000,00 zł 
P 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku. 

1 134 460,00 zł 
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49.  ZZM 
G0055NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, 
mniej hałasu) -etap 1. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul Chocianowicka przy rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia hałasu 
pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i odnowienia 
drzewostanu i uzupełnienia po nielegalnych wycinkach. (uI. 
Chocianowicka) Posadzenie i uzupełnienie drzew i krzewów na 
terenie Parku Nad Nerem przy (ul. Łaskowice). 
Ogólnodostępny. 

50 000,00 zł 

N/P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
wykonanie nasadzeń Parku osiedlowym Nad Nerem. 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 
wykonanie nasadzeń na działkach nr 1 w obrębie G35 
oraz nr 3/1 1 w obrębie G-21 przy ul. Chocianowice. 
Opinia ta wynika zarówno ze składu gatunkowego 
proponowanych nasadzeń jak i typów biocenoz 
obecnych na danym terenie. Proponowane przez 
wnioskodawcę gatunki roślin są gatunkami 
alochtonicznymi, co stanowi zagrożenie dla rodzimej 
różnorodności biotycznej. Ponadto wprowadzenie 
zadrzewień do biocenoz nieleśnych (zarostowych, 
szuwarowych, łąkowych i murawowych) wpłynie 
niekorzystnie na utrzymanie różnorodności biotycznej, 
ze względu na co zaleca się pozostawienie terenu 
doliny rzeki Ner naturalnej sukcesji. Co więcej 
wprowadzenie zwartych nasadzeń na powierzchni 
ponad 0,1 ha wpłynie na przekształcenie gruntu 
nieleśnego w grunt leśny, co wymaga decyzji o 
dopuszczalnym zakresie zmian zagospodarowania 
gruntów (warunków zabudowy), do których wydania 
konieczne są analizy uwarunkowań środowiskowych, 
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

91 000,00 zł 
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50.  ZZM 
G0056NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, 
mniej hałasu) -etap 2. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul Chocianowicka przy rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia hałasu 
pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i odnowienia 
drzewostanu i uzupełnienia po nielegalnych wycinkach. 
(uI.Chocianowicka) Posadzenie i uzupełnienie drzew i krzewów 
na terenie Parku Nad Nerem przy (ul. Łaskowice). 
Ogólnodostępny. 

50 000,00 zł 

N/P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
wykonanie nasadzeń Parku osiedlowym Nad Nerem. 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 
wykonanie nasadzeń na działkach nr 1 w obrębie G35 
oraz nr 3/1 1 w obrębie G-21 przy ul. Chocianowice. 
Opinia ta wynika zarówno ze składu gatunkowego 
proponowanych nasadzeń jak i typów biocenoz 
obecnych na danym terenie. Proponowane przez 
wnioskodawcę gatunki roślin są gatunkami 
alochtonicznymi, co stanowi zagrożenie dla rodzimej 
różnorodności biotycznej. Ponadto wprowadzenie 
zadrzewień do biocenoz nieleśnych (zarostowych, 
szuwarowych, łąkowych i murawowych) wpłynie 
niekorzystnie na utrzymanie różnorodności biotycznej, 
ze względu na co zaleca się pozostawienie terenu 
doliny rzeki Ner naturalnej sukcesji. Co więcej 
wprowadzenie zwartych nasadzeń na powierzchni 
ponad 0,1 ha wpłynie na przekształcenie gruntu 
nieleśnego w grunt leśny, co wymaga decyzji o 
dopuszczalnym zakresie zmian zagospodarowania 
gruntów (warunków zabudowy), do których wydania 
konieczne są analizy uwarunkowań środowiskowych, 
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

91 000,00 zł 
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51.  ZZM 
G0057NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, 
mniej hałasu) -etap 3. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul Chocianowicka przy rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia hałasu 
pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i odnowienia 
drzewostanu i uzupełnienia po nielegalnych wycinkach. 
(uI.Chocianowicka) Posadzenie i uzupełnienie drzew i krzewów 
na terenie Parku Nad Nerem przy (ul. Łaskowice). 
Ogólnodostępny. 

50 000,00 zł 

N/P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
wykonanie nasadzeń Parku osiedlowym Nad Nerem. 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 
wykonanie nasadzeń na działkach nr 1 w obrębie G35 
oraz nr 3/1 1 w obrębie G-21 przy ul. Chocianowice. 
Opinia ta wynika zarówno ze składu gatunkowego 
proponowanych nasadzeń jak i typów biocenoz 
obecnych na danym terenie. Proponowane przez 
wnioskodawcę gatunki roślin są gatunkami 
alochtonicznymi, co stanowi zagrożenie dla rodzimej 
różnorodności biotycznej. Ponadto wprowadzenie 
zadrzewień do biocenoz nieleśnych (zaroślowych, 
szuwarowych, łąkowych i murawowych) wpłynie 
niekorzystnie na utrzymanie różnorodności biotycznej, 
ze względu na co zaleca się pozostawienie terenu 
doliny rzeki Ner naturalnej sukcesji. Co więcej 
wprowadzenie zwartych nasadzeń na powierzchni 
ponad 0,1 ha wpłynie na przekształcenie gruntu 
nieleśnego w grunt leśny, co wymaga decyzji o 
dopuszczalnym zakresie zmian zagospodarowania 
gruntów (warunków zabudowy), do których wydania 
konieczne są analizy uwarunkowań środowiskowych, 
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

91 000,00 zł 
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52.  ZZM 
G0058NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, 
mniej hałasu) -etap 4. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul Chocianowicka przy rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia hałasu 
pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i odnowienia 
drzewostanu i uzupełnienia po nielegalnych wycinkach. 
(uI.Chocianowicka) Posadzenie i uzupełnienie drzew i krzewów 
na terenie Parku Nad Nerem przy (ul. Łaskowice). 
Ogólnodostępny. 

50 000,00 zł 

N/P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
wykonanie nasadzeń Parku osiedlowym Nad Nerem. 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 
wykonanie nasadzeń na działkach nr l w obrębie G35 
oraz nr 3/11 w obrębie G-21 przy ul. Chocianowice. 
Opinia ta wynika zarówno ze składu gatunkowego 
proponowanych nasadzeń jak i typów biocenoz 
obecnych na danym terenie. Proponowane przez 
wnioskodawcę gatunki roślin są gatunkami 
alochtonicznymi, co stanowi zagrożenie dla rodzimej 
różnorodności biotycznej. Ponadto wprowadzenie 
zadrzewień do biocenoz nieleśnych (zaroślowych, 
szuwarowych, łąkowych i murawowych) wpłynie 
niekorzystnie na utrzymanie różnorodności biotycznej, 
ze względu na co zaleca się pozostawienie terenu 
doliny rzeki Ner naturalnej sukcesji. Co więcej 
wprowadzenie zwartych nasadzeń na powierzchni 
ponad 0,1 ha wpłynie na przekształcenie gruntu 
nieleśnego w grunt leśny, co wymaga decyzji o 
dopuszczalnym zakresie zmian zagospodarowania 
gruntów (warunków zabudowy), do których wydania 
konieczne są analizy uwarunkowań środowiskowych, 
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

91 000,00 zł 



20 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 
Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji  

53.  ZZM 
G0059NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, 
mniej hałasu) -etap 5. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul Chocianowicka przy rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia hałasu 
pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i odnowienia 
drzewostanu i uzupełnienia po nielegalnych wycinkach. 
(uI.Chocianowicka) Posadzenie i uzupełnienie drzew i krzewów 
na terenie Parku Nad Nerem przy (ul. Łaskowice). 
Ogólnodostępny. 

40 000,00 zł 

N/P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
wykonanie nasadzeń Parku osiedlowym Nad Nerem. 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 
wykonanie nasadzeń na działkach nr l w obrębie G35 
oraz nr 3/11 w obrębie G-21 przy ul. Chocianowice. 
Opinia ta wynika zarówno ze składu gatunkowego 
proponowanych nasadzeń jak i typów biocenoz 
obecnych na danym terenie. Proponowane przez 
wnioskodawcę gatunki roślin są gatunkami 
alochtonicznymi, co stanowi zagrożenie dla rodzimej 
różnorodności biotycznej. Ponadto wprowadzenie 
zadrzewień do biocenoz nieleśnych (zaroślowych, 
szuwarowych, łąkowych i murawowych) wpłynie 
niekorzystnie na utrzymanie różnorodności biotycznej, 
ze względu na co zaleca się pozostawienie terenu 
doliny rzeki Ner naturalnej sukcesji. Co więcej 
wprowadzenie zwartych nasadzeń na powierzchni 
ponad 0,1 ha wpłynie na przekształcenie gruntu 
nieleśnego w grunt leśny, co wymaga decyzji o 
dopuszczalnym zakresie zmian zagospodarowania 
gruntów (warunków zabudowy), do których wydania 
konieczne są analizy uwarunkowań środowiskowych, 
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

91 000,00 zł 
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54.  ZZM 
G0095GO 

Łódź dla ludzi - Ogród Górna. 
Park Legionów w Łodzi. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy Łodzianin 
będzie bezpłatnie uprawiać własny 
ogródek! W ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca 
uprawy roślin w mieście, oraz roślin, antysmogowych na 
balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą tematyczne 
imprezy oraz warsztaty dla każdej grupy wiekowej oraz szkoły. 
Ogrodzenie, domek, kratka na bluszcz, stół zalewowy 
ogrodniczy, sadzonki roślin zwykłych oraz antysmogowych, 
arzędzia ogrodnicze, ziemia czarnoziem. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny nieodpłatnie dla każdego, 
codziennie, w godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00. 

96 500,00 zł 

N 
Park w swojej północnej części jest obiektem 
zabytkowym, na którego terenie obowiązuje 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
(Uchwała Nr LXXXVIM/1823/14 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 04.06.2014 r.). Zagospodarowanie tego 
obszaru (oznaczonego jako 6ZP) jest regulowane 
zapisami MPZP, tj. teren musi zachować swój 
parkowy charakter, a wszelkie działania mogą być 
jedynie kontynuacją historycznych cech kompozycji, 
zabrania się lokalizacji nowej zabudowy oraz 
stawiania ogrodzeń wewnątrz strefy. Ponadto należy 
pamiętać, że na terenie parku zlokalizowany jest 
Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast część południowa 
to park o układzie zgeometryzowanym. tj. posiada 
symetrię osiowa. Nowe naniesienie w postaci ogródka 
zaburzyłoby układ przestrzenny parku. Dodatkowo w 
ubiegłym roku w części południowej parku stanął 
pomnik żołnierza - legionisty. nadając -obiektowi 
patriotyczno-historyczny rys. 
Tak więc lokalizacja „ogródka społecznego" w parku 
o takim charakterze nie jest możliwa. 
Ogródki społeczne powinny być lokalizowane, na 
terenach nieurządzonych lub rekultywowanych, 
natomiast nie mogą niszczyć terenów już 
urządzonych. Jednocześnie należy zauważyć,., że do 
Parku im. Legionów przylega Rodzinny Ogród 
Działkowy im.St. Błaszczaka o powierzchni. 2,3 ha 

96 500,00 zł 

55.  ZZM 
G0116PK 

Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza. 
Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza. 
Organizacja ok. 10 pokazów kina plenerowego na boisku przy 
skwerze Dubaniewicza, w pobliżu IX LO. 
Nieodpłatne, dostępne w terminach pokazów. 

60 000,00 zł 

P 
Wieczorne seanse kina plenerowego z roku na rok 
stają się coraz bardziej popularne, integrują 
społeczność lokalna, Są bezpłatną i ogólnodostępną 
formą rozrywki dla całych rodzin. Kino Letnie 
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Skweru 
Dubaniewicza. 

60 000,00 zł 
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56.  ZZM 
G0142PK 

Rewitalizacja południowo-zachodniej części Parku im. 
Legionów. Zachodnia strona parku im. Legionów między 
ulicami Bednarską i Sanocką. Uzupełnienie chodników i ławek 
w południowo-zachodniej części zabytkowego parku im. 
Legionów. 1. Zamknięcie okręgu alejki po stronie zachodniej 
omawianej części parku. Kosze na śmieci już są zainstalowane. 
2.  Utworzenie dwóch dojść do parku: a)  Od północno-
zachodniej strony (skrzyżowanie Bednarskiej i Dygasińskiego) 
b)  Od południowo-zachodniej strony (od strony Sanockiej) 3.  
Alejka łącząca zachodnią stronę parku z jego centrum. 4.  
Postawienie ławki do odpoczynku dla spacerowiczów po 
północno-zachodniej stronie Ogólnodostępny. 

107 900,00 zł 
P 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku. 

221 300,00 zł 

57.  ZZM 
G0160CD 

Ratujemy osiedlowe rzeźby-oczyszczenie i konserwacja 
rzeźby „Łabędzie" na skwerze Kolbego przy ul. 
Tatrzańskiej. Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na 
skwerze Kolbego (nr działki G17-106/8). Projekt zakłada 
odczyszczenie i przeprowadzenie drobnych prac 
konserwatorskich znanej każdemu łodzianinowi rzeźby 
„Łabędzie", znajdującej się na skwerze Kolbego przy ul. 
Tatrzańskiej. Ogólnodostępny. 

4 000,00 zł P 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 4 000,00 zł 

58.  ZZM 
G0200CH 

Wybieg dla Psów - Ogrodzenie kawałka przestrzeni w Parku 
J. Dąbrowskiego. Park im. J. Dąbrowskiego. Ogrodzenie ( 50m 
x 40m) na terenie Parku Dąbrowskiego oraz zamieszczenie 
informacji, że jest to wydzielony teren dla psów. Zamontowanie 
na wydzielonym terenie koszy na odchody. Ogólnodostępny. 

14 600,00 zł 

P 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu dla 
miłośników psów oraz poczucie bezpieczeństwa dla 
pozostałych użytkowników obiektu. 

40 600,00 zł 

59.  ZZM 
P0039ZL 

Park na Górce Retkińskiej. Teren zielony przy skrzyżowaniu 
Juszczakiewicza, Kusocińskiego - kwartał Juszczakiewicza, 
Kusocińskiego, Konstantynowska, Ogród Botaniczny. 
Utworzenie alejki wzdłuż południowej strony górki, od 
istniejącej ścieżki przy ogródkach rekreacyjnych do parkingu 
przy Juszczakiewicza. Alejka przepuszczalna glinowo-żwirowa 
750 m² długość 450 m. Altanka z bali i grill parkowy w obecnym 
miejscu grillowym, ławki z bali wzór zastosowany na Lublinku, 
kosze. Miejscowy plan zagospodarowania dla Górki Retkińskiej, 
poprzedzony zbieraniem pomysłów za pomocą portalu Vox 
Populi. Obszar powinien pozostać terenem zielonym. Zadanie 
będzie ogólnie dostępne. 

130 000,00 zł 

P 
Budowa alejki utwardzonej i prowadzenie małej 
architektury uatrakcyjni łódzkie Błonia dla 
użytkowników tego zieleńca. 

313 500,00 zł 



23 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 
Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji  

60.  ZZM 
P0047LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 
Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. 
Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. Zakłada 
utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie 
Uroczyska Lublinek. 
Uroczysko Lublinek stanowi publicznie dostępny teren. Zadanie 
będzie dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń i opłat. 

100 000,00 zł 

P 
Zapewnienie monitorowania terenu przez 
umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 
formie stałych patroli konnych w najbardziej 
narażonych na dewastację i zaśmiecanie miejscach, 
przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na 
terenie uroczyska Lublinek. W ramach zadania 
zrealizowane zostanie również oczyszczenie 
śródleśnych stawów metodą biologiczną 
(kontynuacja) oraz bieżące utrzymanie terenu 
(wykaszanie, sprzątanie). Realizacja zadania w 
powyższym, uzgodnionym z wnioskodawcą zakresie, 
spowoduje wzrost bezpieczeństwa i standardu 
wypoczynku oraz zwiększy atrakcyjność tego znanego 
i popularnego wśród mieszkańców miasta Łodzi 
(głównie Retkini) kompleksu lasów komunalnych. 

135 000,00 zł 

61.  ZZM 
P0060ZM 

Plac zabaw przy muszli koncertowej w parku na Zdrowiu. 
Al. Retkińska, teren przy muszli koncertowej. 
Teren przy muszli koncertowej w Parku na Zdrowiu. Utworzenie 
atrakcyjnego placu zabaw, który zaspokoi potrzebę ruchu i 
rozwoju dzieci. Budowa zestawu rekreacyjnego na bezpiecznym 
piaszczystym podłożu, złożonego ze zjeżdżalni, domku 
drewnianego, mostku, drabinki do wspinania, karuzeli, 
sprężynowca, huśtawek, bocianiego gniazda do bujania, pająka 
do wspinania. Montaż 2 ławek dla opiekunów. Obszar otoczony 
płotkiem zabezpieczającym przed wchodzeniem zwierząt. 
Umiejscowienie regulaminu oraz śmietnika dla zachowania 
czystości. Powstały plac zabaw będzie ogólnodostępny i 
darmowy. 

28 851,00 zł 

N 
Powstanie placu zabaw dla dzieci w otoczeniu muszli 
koncertowej w Parku na Zdrowiu, zgodnie z opinią 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 
z dnia 20.04.2018 r. jest sprzeczne z koncepcją 
urządzenia Parku z lat 30. XX wieku autorstwa 
ogrodnika miasta Stefana Rogowicza oraz obecnym 
zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu. Ponadto 
w parku znajdują się 4 inne place zabaw w docelowo 
zaplanowanych miejscach, spójnych z wspomnianą 
koncepcją. 

28 851,00 zł 
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62.  ZZM 
P0070ZM 

Altana z oświetleniem w nowoczesnej strefie rekreacji, 
wypoczynku i animacji w Parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego, działka P-16 33/6. 
Budowa drewnianej altany na planie ośmiokąta wyposażonej w 
siedziska i stoły, stalową balustradę, schodki na wejściach i 
oświetlenie wnętrza w postaci centralnie zlokalizowanej latarni. 
Altana powstanie na północno-zachodniej części nowoczesnej 
strefy rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku na Zdrowiu na 
terenie dawnego lunaparku pomiędzy strefą wspinaczki a torami 
rowerowymi. 
Korzystanie z altany będzie ogólnodostępne i bezpłatne. 

100 000,00 zł 

P 
Park na Zdrowiu jest odwiedzany przez wiele osób 
zarówno z terenu Łodzi, jaki i turystów 
odwiedzających miasto. Wybudowanie altany 
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Parku dla 
osób chcących czynnie wypoczywać w otoczeniu 
zieleni, umożliwi odpoczynek w jej wnętrzu i ochronę 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
(silne nasłonecznienie, opady). 

100 000,00 zł 

63.  ZZM 
P0102KR 

Krzewy i drzewa zamiast rozjechanych trawników! 
Wybrane ulice: ul. Wygodna od ul. Wileńskiej do końca, ul. 
Karolewska 0d Wileńskiej do zakrętu przed UMŁ, ul. Wileńska 
od Bandurskiego do Retkińskiej, ul. Wróblewskiego od 
Bratysławskiej do bandurskiego, ul. Bratysławska od 
Bandurskiego do bloku przy Bratysławskiej 7. Na naszym 
osiedlu jest wiele miejsc, gdzie kierowcy nie szanują zieleni, 
zamiast trawy są klepiska, a samochód zaparkowany między 
drzewa to standard. Celem projektu jest dosadzenie drzew (ok.15 
+ pionowe osłony) i krzewów (do 150) - jako zagęszczenie 
między obecnymi drzewami, aby tę sytuację zmienić i 
uniemożliwić niszczenie kolejnych odcinków. Nie dotyczy. 

33 750,00 zł   
    

64.  ZZM 
P0117ZM 

Ławki na ulicy Krzemienieckiej, przy parku na Zdrowiu. 
Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, 
działka P16-42/62 Przy ul. Krzemienieckiej w parku w okolicy 
skrzyżowania z ul. Retkińską, zostanie zainstalowanych 6 ławek 
miejskich. Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne i 
darmowe. 

12 000,00 zł 

P 
Ustawienie ławek parkowych w miejscu ich 
pozbawionym, tj. przy alejce pomiędzy ul. 
Krzemieniecką a Rezerwatem Przyrody  " Polesie 
Konstantynowskie" w Parku na Zdrowiu przyczyni się 
do poprawy komfortu korzystania z obiektu przez jego 
użytkowników oraz umożliwi odpoczynek i 
kontemplację w otoczeniu przyrody. 

12 000,00 zł 

65.  ZZM 
P0121MM 

Pielęgnacja zieleni na Osiedlu Montwilła-Mireckiego 
Osiedle Montwiłła-Mireckiego. Konserwacja drzewostanu. 
Prześwietlenie drzew i wycięcie suchych gałęzi. Usunięcie 
pozostałości obumarłych roślin i uzupełnienie nowym 
drzewostanem. Montaż 20 budek lęgowych. 
Nie dotyczy. 

25 000,00 zł 

P 
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach 
oraz uzupełnienie drzewostanu na terenie osiedla 
Montwiłła Mireckiego wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa oraz podniesie walory estetyczne i 
użytkowe okolicy. 

82 000,00 zł 
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66.  ZZM 
P0124RS 

Park na Smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. 
Park na Smulsku, działka P39-100/5. 
Zadanie przewiduje budowę nowych alejek spacerowych oraz 
rozbudowanie oświetlenia w Parku na Smulsku. Realizacja 
zadania składa się z 2 części: a) Budowa nowych alejek 
żwirkowo-glinkowych lub z kostki betonowej w miejsce 
istniejących, wydeptanych ścieżek - 795 m² 9530mb x1,5 m 
szer.), 795 m²x 250zł/m²=198 750zł. Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 10000 zł. Razem: 220000 zł brutto. b) Budowa 
13 latarni solarnych (13x12450 zł = 161 850 zł). Ogółem - 381 
850 zł. Korzystanie z efektów realizacji zadania będzie 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

381 850,00 zł 

P 
Rozbudowa alejek spacerowych i uzupełnienie 
oświetlenia Parku na Smulsku poprawi 
bezpieczeństwo i komfort korzystania z tego obiektu 
zieleni dla użytkowników z osiedla Smulsko jak i 
całej Retkini. 

396 000,00 zł 

67.  ZZM 
P0129ZM 

Remont mostu na rz. Łódce przy wyremontowanym ciągu 
pieszym na krańcówce tramwajowej „Zdrowie” 
Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na 
wysokości ul. Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6. 
Remont mostu na rz. Łódce. Demontaż balustrady mostu. 
Montaż nowej balustrady. Wyrównanie nawierzchni użytkowej 
mostu. Prace wykończeniowe. Korzystanie z wyremontowanego 
mostu będzie ogólnodostępne i bezpłatne. 

65 000,00 zł 

P 
Remont mostu na rzece Łódce, do którego wiodą 
odnowione w 2017 r. ciągi piesze z pętli tramwajowej 
"Zdrowie" i ul. Krakowskiej, stanowi ostatnie ogniwo 
w procesie odświeżania i poprawy bezpieczeństwa 
ważnego i uczęszczanego przez mieszkańców Złotna 
szlaku komunikacyjnego pomiędzy osiedlem a 
Parkiem. 

65 000,00 zł 

68.  ZZM 
P0131MM 

Rewitalizacja zieleni na Osiedlu Mireckiego – architektura + 
drzewa. 
Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach 
ulicy. Nasadzenia drzew w miejsce brakujących oryginalnych 
nasadzeń lipy drobnolistnej wzdłuż ulic F.Perla i K. Praussa 
symetrycznie w miejscach brakujących nasadzeń lipy 
drobnolistnej w ilości 20 drzew do dalszego uzupełniania w 
kolejnych latach przy brakujących, razem ok. 40. Nie dotyczy. 

20 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Perla i ul. 
Praussa wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ww. ulic. 

20 000,00 zł 

69.  ZZM 
P0167SP 

Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe 
nasadzenia. 
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym 
Polesiu wzdłuż ulic. Należy zasadzić duże (nie gatunki 
miniaturowe) drzewa na chodniku lub w pasie zieleni 
przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w 
miejscach do tego przystosowanych. Projekt ogólnodostępny. 

200 000,00 zł   
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70.  ZZM 
P0168SP 

Łódź dla ludzi – Ogród Polesie. 
Park Poniatowskiego w Łodzi. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy Łodzianin 
będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! W ogrodzie 
prowadzona będzie edukacja dotycząca uprawy roślin w mieście, 
oraz roślin antysmogowych na balkonach i w mieszkaniach. 
Prowadzone będą tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej 
grupy wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie. Domek. Kratka na 
bluszcz. Stół zalewowy ogrodniczy. Sadzonki roślin zwykłych 
oraz antysmogowych. Narzędzia ogrodnicze. Ziemia czarnoziem. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny bezpłatnie dla każdego, 
codziennie, w godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00. 

96 500,00 zł 

N 
ZZM negatywnie opiniuje powstanie Ogrodu Polesie 
na terenie Parku im. ks. J. Poniatowskiego, który jest 
obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nr 
A/303. Wprowadzenie w parku zabytkowym takiego 
rodzaju zagospodarowania terenu byłoby sprzeczne z 
historycznymi założeniami, czyli koncepcją Teodora 
Chrząńskiego z 1905 r. Zaburzyłoby ono układ 
przestrzenny parku. Tego rodzaju ogródki powinny 
być zakładane poza terenami urządzonymi parków. 
Najbardziej odpowiednią lokalizacją byłyby tereny 
jeszcze nieurządzone lub nadające się do rekultywacji. 
W załączeniu negatywna opinia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zbieżna ze stanowiskiem 
ZZZ w Łodzi. 

96 500,00 zł 

71.  ZZM 
P0191KR 

Mieszkańcy dla skweru przy ul. Wileńskiej. 
Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska, Krzemieniecka. 
Działka P27-19/9. Remont chodnika z kostki/płyt betonowych. 
Ustawienie nowych obrzeży krawężników. Korzystanie z 
wyremontowanych chodników będzie ogólnodostępne i 
bezpłatne. 

120 000,00 zł 

P 
Remont chodników z płyt betonowych na zieleńcu 
miejskim przy ul. Wileńskiej  57 przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia estetyki tego 
ważnego i popularnego wśród mieszkańców Karolewa 
miejsca odpoczynku i szlaku komunikacyjnego. 

120 000,00 zł 

72.  ZZM 
P0206ZM 

Utwardzenie ścieżki przecinającej Park w kwartale ulic: 
Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna 
Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, 
Siewna. Budowa ścieżki parkowej w Parku na Zdrowiu, 
przecinającej ten fragment w kierunku południowo-zachodnim. 
Ta część parku jest często odwiedzana przez spacerowiczów i 
rowerzystów. Służy jako miejsce rekreacji i dogodny skrót. 
Utwardzenie ścieżki, przecinającej park umili korzystanie z 
zieleni podczas okresów zalegania błota. Efekty realizacji 
zadania będą ogólnodostępne i darmowe. 

150 000,00 zł 

P 
Budowa utwardzonej ścieżki w śladzie istniejącego 
przedeptu leśnego stanowiącego szlak rekreacji i 
komunikacji codziennej w Parku Na Zdrowiu poprawi 
komfort korzystania z obiektu oraz umili spacery i 
przejazdy jego użytkownikom. 

150 000,00 zł 

73.  ZZM 
P0211KR 

Kolorowa trasa W-Z na Retkini. 
Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. 
Retkińskiej. Zadanie ma na celu nasadzenie cebulic lub 
krokusów, które w okresie wiosennym rozkwitając zabarwią pas 
zieleni różnymi kolorami. Nie dotyczy. 

3 000,00 zł 

P 
Nasadzenia roślin cebulowych w torowisku 
tramwajowym ul. Wyszyńskiego wpłynie na poprawę 
walorów estetycznych i użytkowych ww. ulicy. 

100 000,00 zł 
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74.  ZZM 
S0041WS 

Brzozowy lasek i łąka na Rondzie Solidarności. 
Skwer przed biurowcem Infosys. Posadzenie 25 brzóz oraz 
utworzenie łąki kwietnej na istniejącym skwerze przed 
budynkiem biurowca Infosys, z zachowaniem dojścia do 
budynku i przejścia przez jezdnię. Dostępne dla wszystkich. 

123 000,00 zł   
    

75.  ZZM 
S0044KA 

Zielona ławka - mech przeciw smogowi. 
instalację należałoby zlokalizować w jednym z miejsc o silnym 
zanieczyszczeniu, które są też często odwiedzane przez 
mieszkańców oraz osoby zwiedzające miasto - a więc w 
centralnej części Łodzi. Do najważniejszych terenów zaliczyć 
należy ul. Piotrkowską, ul. Kilińskiego, trasę W-Z, ul. Gdańską. 
Projekt polega na stworzeniu i utrzymaniu pilotażowej zielonej 
ławki - miejsca odpoczynku, ale również żywego systemu 
filtracji powietrza. Powinna się ona znaleźć w centrum Łodzi, 
jako "zielona" reklama zdrowego stylu życia. Za drewnianą 
ławką znajdować się będzie rama dla rosnącego mchu typu 
antysmogowego oraz lampy LEDowe, wraz z zasilającymi je 
panelami słonecznymi. Ławka musi być dostępna całodobowo, 
dla szerokiego grona odbiorców - dzieci, osób starszych, 
uczniów, studentów, turystów oraz pozostałych grup, które będą 
podróżowały przez lub działały na obszarze centrum Łodzi. 
Wzmacnianie świadomości społecznej w zakresie ochrony 
środowiska może dokonywać się m.in. dzięki takim 
prototypowym rozwiązaniom. 

111 000,00 zł   
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76.  ZZM 
S0056KA 

Alejka na Pasażu Rubinsteina. 
południowo-zachodnia część pasażu, działka nr S6-89/17. 
Wykonanie dodatkowej alejki z płytek betonowych 20 x 20 x 6 
cm na podsypce cementowej, w miejscu wydeptanej alejki 
wzdłuż północnej elewacji posesji przy ul. T. Kościuszki 22. 
Pasaż Rubinsteina jest ogólnodostępny przez cały rok. 

27 000,00 zł 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
projekt zadania polegający na wykonaniu dodatkowej 
nowej alejki wzdłuż południowej granicy pasażu. 
Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Łodzi, ewentualna zmiana układu alejek i 
wprowadzenie nowych alejek w Pasażu Rubinsteina 
powinna być zaprojektowana w oparciu o opinię i 
przemyślaną koncepcję zagospodarowania terenu, 
uwzględniającą cechy historycznego otoczenia oraz 
wymagania i potrzeby użytkowników. Na dzień 
dzisiejszy nie została opracowana taka koncepcja. 
Zarząd Zieleni Miejskiej stoi na stanowisku, że 
obecny układ alejek spełnia swoją funkcję, dlatego też 
nie zlecił nowej koncepcji zagospodarowania pasażu. 
Biorąc pod uwagę przedmiotowy wniosek do budżetu 
obywatelskiego w kolejnych latach, Zarząd ZM 
rozważy możliwość ewentualnych zmian w układzie 
alejek w tym obiekcie. 

27 000,00 zł 

77.  ZZM 
S0067KA 

Niebieska inwazja cebulic syberyjskich w pasażu 
Abramowskiego – nasadzenia krzewów oraz bylin 
kwiatowych. 
Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. 
Sienkiewicza/Tylną/Kilińskiego oraz Abramowskiego. 
Nasadzenia wysokich krzewów kwitnących typu - bez lilak, 
jaśminowiec, wajgela oraz wieloletnich kwiatów bylinowych 
oraz cebulowych cieniolubnych wzdłuż południowej granicy 
pasażu Abramowskiego. Wysokie krzewy są naturalnym 
schronieniem dla drobnych ptaków śpiewających, a cieniolubne 
rośliny bylinowe oraz cebulowe trwale ozdobią szatę roślinną 
parku. Szczególnie ciekawe wydaje się nasadzenie cebulic 
syberyjskich, które polubiły już łódzki park Klepacza. Pasaż 
Abramowskiego jest ogólnodostępny przez cały rok. 

100 000,00 zł 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
zadanie związane z dosadzeniem materiału roślinnego 
na terenie Pasażu Abramowskiego. Realizacja tego 
przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność pasażu. 

100 000,00 zł 
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78.  ZZM 
S0068KA 

Kwitnące łąki w Śródmieściu – rekultywacja pasów zieleni 
wzdłuż ulicy Sienkiewicza od Piłsudskiego do 
Tymienieckiego. 
wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego. 
Odtworzenie pasów zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku 
od Piłsudskiego do Tymienieckiego. Szczególnie trawników u 
zbiegu ulic Sienkiewicza/Wigury, zieleńca wzdłuż Zespołu 
Szkół GASTRONOMIK oraz pasów odgradzających jezdnię od 
chodnika do skrzyżowania z Tylną. Ponadto prosimy o 
uporządkowanie trójkątnego zieleńca u zbiegu Sienkiewicza i 
Tylnej. Proponujemy utworzenie łąk kwiatowych, które nie będą 
wymagały koszenia oraz nasadzeń niskich krzewów 
okrywowych odpornych na sól drogową. Wnioskujemy o 
zabezpieczenie pasów zieleni przed rozjeżdżaniem i dzikim 
parkowaniem przy pomocy kamieni od strony jezdni. Nie 
dotyczy. 

110 000,00 zł 

P 
Nasadzenia krzewów oraz utworzenie łąki kwietnej 
wzdłuż ulicy Sienkiewicza pozytywnie wpłynie na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ulicy. 

134 000,00 zł 

79.  ZZM 
S0070WS 

Łódź dla ludzi - Ogród Śródmieście. 
Park im. Staszica. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy Łodzianin 
będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! W ogrodzie 
prowadzona będzie edukacja dotycząca uprawy roślin w mieście 
oraz roślin antysmogowych na balkonach i w mieszkaniach. 
Prowadzone będą tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej 
grupy wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, domek, kratka na 
bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki roślin zwykłych 
oraz antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, ziemia czarnoziem. 
Korzystanie z obiektu, byłoby ograniczone do wąskiej grupki 
osób, którym zostałyby "przydzielone" minidziałeczki. 

96 500,00 zł 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
powstanie tzw. Ogródka społecznego na terenie Parku 
im. St.Staszica. Park   jest   obiektem   wpisanym   do    
rejestru   zabytków   objętym   ochroną 
konserwatorską. Na terenie zabrania się lokalizacji 
nowej zabudowy oraz stawiania ogrodzeń  wewnątrz   
parku.   Ponadto   nowe   naniesienie   w   postaci   
ogródka zaburzyłoby układ przestrzenny i 
kompozycyjny parku. Tak więc lokalizacja 
„ogródka społecznego" w parku o takim charakterze 
nie jest możliwa. Ogródki społeczne powinny być 
lokalizowane na terenach nieurządzonych lub 
rekultywowanych, natomiast nie mogą niszczyć 
terenów już urządzonych. 

96 500,00 zł 
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80.  ZZM 
S0072WS 

Tężnia solankowa i zdrój wody pitnej Łódź Fabryczna - 
zdrowe płuca centrum miasta. 
teren pomiędzy ul. Składową 20/24 a Al. Rodziny Poznańskich.  
Na terenie w samym centrum miasta, zaraz obok nowego dworca 
Łódź Fabryczna - naszej pięknej nowej wizytówki miasta 
zbudujemy tężnię solankową na wzór tężni w Ciechocinku tylko 
o mniejszych wymiarach. Proponowana długość to około 10 
metrów, wysokość około 3,6 m, a szerokość około 1,5 m. 
Poprawi to zdecydowanie jakość powietrza dla mieszkańców w 
centrum miasta, ale też dla turystów może stanowić ciekawą 
dodatkową atrakcję przyciągającą do zwiedzania Łodzi. Wokół 
tężni powstanie mini zdrój z wodą pitną, ławki oraz zieleń. 

350 000,00 zł 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
projekt zadania polegający na wykonaniu tężni na 
działce oznaczonej numerem 258/12 w obrębie S-2, 
stanowiącej fragment Parku im. St. Moniuszki z uwagi 
na nowe zagospodarowanie obiektu (także 
przedmiotowej działki) w związku z realizacją 
inwestycji pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum 
Łodzi - Rewitalizacja Parku im. St. Moniuszki wraz z 
budową niezbędnej  infrastruktury technicznej w 
systemie zaprojektuj i wybuduj". 

350 000,00 zł 

81.  ZZM 
S0075WS 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 
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 360 m2 estetycznych i zielonych rabat 
kwiatowych.  Pełna dostępność. 

41 000,00 zł   
    

82.  ZZM 
S0078WS 

Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami. 
ul. Sterlinga 13. Zasadzenie łącznie 22 drzew (drzewa liściaste, 
preferowane gatunki kwitnące lub zimnozielone) i posadzenie 
około 300 metrów żywopłotu (gatunki: bukszpan, forsycja lub 
krzewuszka). Żywopłot formowany do wysokości około 1-1,3 
m). Rekultywacja trawnika przed Sterlinga 19 i posadzenie tam 
ogrodzonej, kwietnej rabatki. Nie dotyczy. 

25 500,00 zł 

P 
Nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów oraz 
wykonanie rabaty w pasach drogowych ulicy Sterlinga 
oraz Pomorskiej pozytywnie wpłyną na poprawę 
walorów estetycznych i użytkowych ww. ulic. 

141 960,00 zł 

83.  ZZM 
S0081KA 

Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na 
Kościuszki. 
al. Kościuszki na odcinku między Zieloną a Struga, ul. Struga 
między Kościuszki a Wólczańską. Zasadzenie około 1000 
metrów żywopłotu na trawniku między torami tramwajowymi a 
jezdnią na al. Kościuszki oraz w pasie rozdzielającym na Struga. 
Gatunki: bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot 
formowany do wysokości około 70-80 cm. Zasadzona zieleń 
podniesie walory estetyczne osiedla oraz będzie dostępna dla 
wszystkich użytkowników drogi - pieszych, rowerzystów, 
użytkowników komunikacji miejskiej oraz samochodów. 

35 000,00 zł   
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84.  ZZM 
S0082WS 

Więcej zieleni na Piramowicza. 
ul. Grzegorza Piramowicza. 
Nasadzenie na woonerfie Piramowicza czterech drzew w 
czterech zieleńcach, w których brakuje teraz wysokiej 
roślinności (w zieleńcach od strony ul. Jaracza znajdują  się  
jedynie krzewy). Obecna roślinność jest zaniedbana i zbyt niska. 
Małe drzewa, przepuszczające  wystarczającą ilość światła do 
pobliskich mieszkań, przyczynią  się do znacznej poprawy 
estetyki jednej z najładniejszych łódzkich ulic i umożliwią lepsze 
ukrycie parkujących tam samochodów. 
Dostępność nieodpłatna dla wszystkich o dowolnej porze. 

3 120,00 zł   
    

85.  ZZM 
S0093KA 

Strefa Workout - Pasaż Abramowskiego. 
Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. 
Sienkiewicza). Zadanie polega na budowie średniej wielkości 
instalacji sportowej przeznaczonej dla osób w różnym wieku. 
Workout Park umożliwia ćwiczenie wytrzymałości i siły przy 
użyciu własnego ciężaru ciała. W jego skład wchodzą m.in : 
poręcze, drążki, obręcze, liny, rury lub ławki treningowe. 
Nawierzchnia poliuretanowa lub naturalna. Przykłady 
zeszłorocznych projektów (BO 2017/2018) : L0107 oraz L0109. 
Pasaż Abramowskiego jest ogólnodostępny przez cały rok. 

100 000,00 zł 

P 
Zarząd Zielem Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
zadanie związane z montażem urządzeń sportowych 
na terenie Pasażu Abramowskiego. Realizacja tego 
przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność pasażu. 

130 000,00 zł 

86.  ZZM 
S0095WS 

Zielone trawniki wzdłuż ul. Narutowicza. 
pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. 
Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. 
Kopcińskiego i ul. Matejki. Zadanie polega na rewaloryzacji 
zaniedbanych, porozjeżdżanych trawników wzdłuż ul. 
Narutowicza na wschód od skrzyżowania z ul. Kopcińskiego. 
Zadanie obejmuje posadzenie krzewów i drzew, zabezpieczenie 
trawników przed samochodami, ustawienie koszy na śmieci, 
ustawienie stojaków rowerowych oraz utrzymanie zieleni przez 
cały rok. Nie dotyczy. 

4 424,00 zł 

P 
Nasadzenia zieleni  w postaci  drzew  i  krzewów  w 
pasie  drogowym Narutowicza (pomiędzy ulicą 
Kopcińskiego a ulicą Matejki) pozytywnie wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ww. 
ulicy. 

36 680,00 zł 
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87.  ZZM 
W0020SW 

Łodzianie grają w bule. 
ul. Małachowskiego 7, teren MOSiR Łódź, obok parkingu przy 
hali. Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 20-
polowego, odwodnionego boiska do gry w bule (petanka), jako 
rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej MOSiR przy ul. 
Małachowskiego. Przy boisku postawione zostaną ławeczki. 
Zamocowany zostanie również stojak na rowery i 2 śmietniki. 
Wymiary całego boiska: długość 40 m, szerokość 32 m. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

269 000,00 zł 

N 
W związku z planowaną budową ul. 
Nowokonstytucyjnej ujętą w planie zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w 
Łodzi nr LVII/1292/01 z dnia 21 marca 2001 r. nie ma 
możliwości wybudowania w tej lokalizacji boiska do 
gry w bule, natomiast w innym miejscu parku nie ma 
tak dużej powierzchni umożliwiającej umieszczenie 
tam przedmiotowego boiska. 

        269 000,00 zł     

88.  ZZM 
W0036SW 

Zielona ulica między Parkami nad Jasieniem i Parkiem 
Podolskim - Stary Widzew. 
pas drogowy al. Rydza-Śmigłego między Parkiem nad 
Jasieniem, a ul. Milionową. Nasadzenie drzew w pasie 
drogowym Rydza Śmigłego od Parku Podolskiego do ul. 
Milionowej. Zadanie ogólnodostępne. 

25 000,00 zł 

  
  

  

89.  ZZM 
W0037ZA 

Zielona ulica między Parkami nad Jasieniem i Parkiem 
Podolskim Zarzew. 
pas drogowy al. Rydza-Śmigłego między Parkiem Podolskiego, 
a ul. Milionową. 
Nasadzenie drzew w pasie drogowym Rydza Śmigłego od Parku 
Podolskiego do ul. Milionowej. 
Nie dotyczy. 

50 000,00 zł 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich al. 
Śmigłego - Rydza będzie przebudowywana w ramach 
zadania „Kompleksowy program integracji sieci 
niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 
łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z 
oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją 
zajezdni tramwajowych w Łodzi. Prace mają 
rozpocząć się w połowie 2018 r., a ich zakończenie 
planowane jest w listopadzie 2021 r. 

          50 000,00 zł     

90.  ZZM 
W0043SW 

Plac zabaw w Parku Nad Jasieniem. 
Park nad Jasieniem. 
Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na terenie Parku 
Nad Jasieniem. Nowoczesny i atrakcyjny plac zabaw z dwoma 
sekcjami: dla dzieci do lat 3 (m.in. kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnia, 
karuzela, piaskownica) oraz zestaw dla dzieci starszych 
(drabinki, mostki, ścianka wspinaczkowa, tyrolka). Bezpieczne 
elastyczne podłoże. Dodatkowo infrastruktura towarzysząca: 
ławki parkowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dodatkowo 
teren ogrodzony niskim parkanem. 
Zadanie ogólnodostępne. 

354 000,00 zł 
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91.  ZZM 
W0049OJ 

Zasadzenie dwudziestu drzew wzdłuż ulicy Ketlinga. 
ul. Ketlinga od Zagłoby do Juranda ze Spychowa. 
20 drzew. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Ketlinga 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
zamieszkujących pobliskie tereny mieszkalne. 

          30 000,00 zł     

92.  ZZM 
W0050OJ 

Plac zabaw dla psów. 
na działce o numerze W34-142/85 lub o numerze W34-142/91 
(Park na Janowie). 20 drzew, 1 kosz na psie nieczystości 1 kosz 
na śmieci 200m2

89 000,00 zł 
 trawnik 6 ławek parkowych 10 różnych psich 

urządzeń. Zadanie ogólnodostępne. 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
budowę placu zabaw dla psów na terenie Parku na 
Janowie. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku dla miłośników psów. 

        156 900,00 zł     

93.  ZZM 
W0061ST 

Zabawa na Grembachu. Plac zabaw dla najmłodszych i dla 
nieco starszych 
teren zielony u zbiegu ulic: Mazowieckiej, Lawinowej i 
Pomorskiej (od strony północno- wschodniej tego 
skrzyżowania). Plac zabaw dla dzieci, ogrodzony: Dla 
młodszych: piaskownica, podwójna huśtawka łańcuchowa dla 
małych dzieci, drabinki, dwa bujaki sprężynowe. Dla starszych: 
podwójna huśtawka łańcuchowa dla starszych dzieci, ścianka 
wspinaczkowa, trampolina ziemna. Strefa rekreacyjna dla 
młodzieży i dorosłych: siłownia „pod chmurką". Dodatkowa 
infrastruktura: cztery ławki, dwa kosze na śmieci, dwa kosze na 
psie odchody. 
Zieleniec przy ul. Lawinowej jest obiektem ogólnodostępnym. 

497 000,00 zł 

P 
Proponowane zadanie pn. "Zabawa na Grembachu. 
Plac zabaw dla najmłodszych i dla nieco starszych" to 
pomysł, który wpłynie pozytywnie na integrację 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. 
Wykorzystanie ciekawych komponentów urządzeń 
zabawowych dla osób w każdym wieku podnosi 
wartość społeczną parku, integruje do wspólnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu, pryz pobudzeniu 
rozwoju ruchowego. 

        500 000,00 zł     

94.  ZZM 
W0067OJ 

Zielone rabaty na Olechowie. 
istniejące trawniki przy skrzyżowaniu ulic 
Zakładowa/Hetmańska i Zakładowa/Ziemowita 
Wykonanie rabat na terenie istniejących trawników poprzez 
obsadzenie ich krzewami o różnorodnej kolorystyce i wysokości 
( berberysy, trawy ozdobne , iglaki) według projektu 
zaproponowanego przez firmę ogrodniczą. Uwzględnienie 
istniejącego chodnika przecinającego trawnik przy skrzyżowaniu 
Zakładowa/Hetmańska i wykonanie takiego na terenie drugiej 
rabaty, co ma zapobiec rozdeptywaniu go przez pieszych 
(obecnie jest tam wydeptana ścieżka). Łączna powierzchnia rabat 
to około 362 m kw. Nie dotyczy. 

76 500,00 zł 

P 
Wykonanie rabaty w pasie drogowym ul. Zakładowej 
wpłynie na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
zamieszkujących pobliskie tereny mieszkalne. 

        109 600,00 zł     
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95.  ZZM 
W0073ZA 

Skwer im. Darii „Duśki" Trafankowskiej w Łodzi (PARK 
PODOLSKI I). 
Park Podolski I (Obręb Śmigłego Rydza, Zbaraska, Tatrzańska). 
1360 m2 rekultywacji trawnika, 1150 m2

463 440,00 zł 
 alejki parkowej, 20 

ławek i 12 koszy na śmieci w stylach secesyjnych, 11 nowych 
latarni zasilanych na słońce i wiatr (styl lat 70-80), przyłącze 
wodnokanalizacyjne, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew. 
Park Podolski jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez cały 
rok. 

P 
Realizacja przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność 
parku licznie odwiedzanego przez mieszkańców.  

        463 440,00 zł     

96.  ZZM 
W0093OJ 

Pierwszy w Łodzi zielony przystanek! 
skrzyżowanie al.. Hetmańskiej z ul. Zakładową. 
Projekt polega na nasadzeniu pięciu drzew w pasie zieleni 
między drogą asfaltową a przystankiem tramwajowym (kierunek 
centrum). Nasadzone drzewa będą rzucały cień na pobliski 
przystanek tramwajowy i tym samym pozytywnie wpłyną na 
komfort oczekiwania na tramwaj. 
Nie dotyczy. 

4 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym al. Hetmańskiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Zakładową wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ulicy 
oraz na komfort użytkowników przystanku 
tramwajowego. 

            7 400,00 zł     

97.  ZZM 
W0095SW 

Drzewa przy trasie WZ. 
ul. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 100 drzew 
wzdłuż trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w pasach 
zieleni oddzielających torowisko od drogi dla samochodów. 
Nasadzenia powinny osiągnąć docelową wysokość do 8 metrów. 
W przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia 
drzew o niższych parametrach np. : ozdobnych. 
Nie dotyczy. 

127 440,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
korzystających z ruchu drogowego. Będą również 
pozytywnie wpływać na komfort podróżujących 
tramwajem. 

        153 000,00 zł     

98.  ZZM 
W0096WW 

Drzewa przy trasie WZ. 
ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 50 drzew wzdłuż 
trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w pasach zieleni 
oddzielających torowisko od drogi dla samochodów. Nasadzenia 
powinny osiągnąć docelową wysokość do 8 metrów. W 
przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia 
drzew o niższych parametrach np. : ozdobnych. 
Nie dotyczy. 

63 720,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
korzystających z ruchu drogowego. Będą również 
pozytywnie wpływać na komfort podróżujących 
tramwajem. 

          76 500,00 zł     
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99.  ZZM 
W0098OJ 

Szpaler drzew przy ul. Opolczyka. 
ul. Opolczyka między sklepem (Biedronka) a ul. Łokietkówny. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew o obwodzie (na 
wysokości 130 cm) 10-14 cm w pasie zieleni po zachodniej 
stronie ul. Opolczyka, na odcinku miedzy sklepem (Biedronka), 
a ul. Łokietkówny. Na powyższym odcinku powinno być 
posadzonych około 40 szt. drzew. Drzewa muszą być poddawane 
systematycznej pielęgnacji (podlewanie, nawożenie, etc.). Nie 
dotyczy. 

21 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Opolczyka 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
zamieszkujących pobliskie tereny mieszkalne.           59 000,00 zł     

100.  ZZM 
W0099OJ 

Drzewa owocowe na Olechowie! 
al. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew owocowych w pasie 
zieleni przy Al. Hetmańskiej między ul. Odnowiciela a ul. 
Zakładową. Drzewa powinny być zostać nasadzone między 
torowiskiem a ul. Opolczyka. Na powyższym odcinku powinno 
być posadzone około 100 szt. drzew owocowych. Drzewa muszą 
być poddawane systematycznej pielęgnacji (podlewanie, 
nawożenie etc.). Nie dotyczy. 

33 000,00 zł 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym al. Hetmańskiej 
za torowiskiem tramwajowym wpłyną na poprawę 
walorów estetycznych i użytkowych ulicy oraz na 
komfort użytkowników ruchu drogowego. Będą 
również pozytywnie wpływać na komfort 
podróżujących tramwajem. 

          66 000,00 zł     
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101.  ZZM 
W0108SW 

Nowe drzewa na Starym Widzewie. 
Istniejące trawniki oraz miejsca po wyciętych drzewach na ul. 
Nowej na  wysokości numerów:  3, 11/13, 17, 25, 29/31, 37/41 
po zachodniej stronie oraz numerów 20, 24, 26, 36, 38, 40/44 po 
wschodniej stronie, na ul. Dobrej na wysokości  numeru  11, na 
ul. Nawrot od ul. Nowej do ul. Kopcińskiego po stronie 
południowej, na Al. Piłsudskiego od ul. Nowej do Wysokiej po 
stronie północnej wraz z trawnikiem na zachodnim rogu 
skrzyżowania z ul. Wysoką, na ul. Miedzianej na wysokości 
numerów: 2, 6/8, 10, 12, 14, 20, 22, 24 po stronie północnej oraz 
na wysokości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
i numeru  1/3 oraz numeru 5, na ul. Przędzalnianej na wysokości  
numerów:  6, 8, 12 po stronie wschodniej oraz numerów  7/9, 13, 
15 po stronie zachodniej, na ul. Złotej na wysokości numerów:  
3, 5, 7, 9 po stronie południowej oraz numerów: 4 i 10 po stronie 
północnej. Celem zadania jest uzupełnienie szpalerów drzew na 
ulicach Starego Widzewa. W ramach zadania na trawnikach 
zostanie usuniętych 10 pni po wyciętych drzewach oraz 
posadzonych: 21 lip drobnolistnych na ul. Nowej,4 robinie 
akacjowe na ul. Nawrot, 1 jesion wyniosły na ul. Dobrej, 3 klony 
zwyczajne, 3 lipy drobnolistne, 2 topole włoskie i 2 wiązy 
pospolite przy Al. Piłsudskiego, 14 robinii akacjowych na ul. 
Miedzianej, 9 kasztanowców zwyczajnych na ul. Przędzalnianej, 
10  kasztanowców zwyczajnych na ul. Złotej.  Nie dotyczy. 

63 820,00 zł 

P  
 Nasadzenia nowych drzew v, pasach drogowych ul. 
Nowej, Dobrej, Nawrót, Piłsudskiego, Miedzianej, 
Przedzalnianej, Złotej wpłyną na poprawę walorów 
estetycznych i użytkowych ulic. 

64 000,00 zł  

102.  ZZM 
W0119AN 

Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Tadeusza Gajcego, 
Zakładowej i Przylesie. 
skwer u zbiegu ulic: T. Gajcego, Zakładowej i Przylesie - dawna 
krańcówka autobusowa. 
Nasadzenie różnego rodzaju krzewów, obsianie trawą i 
zabezpieczenie obrzeży krawężnikami, ustawienie koszy oraz 
montaż oświetlenia. 
Nie dotyczy. 

50 000,00 zł 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich na 
terenie wskazanym we wniosku planowana jest 
inwestycja polegająca na przebudowie ul. Gajcego na 
odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Zakładowej. 
Planowany projekt obejmuje przebudowę 
przedmiotowego skweru wraz z wybudowaniem 
zbiornika retencyjno- rozsączającego. 

          50 000,00 zł     
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103.  ZZM 
W0130SW 

Łódź dla ludzi – Ogród Widzew. 
Park Widzewski. Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym 
każdy Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! W 
ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca uprawy roślin 
w mieście oraz roślin antysmogowych na balkonach i w 
mieszkaniach. Prowadzone będą tematyczne imprezy oraz 
warsztaty dla każdej grupy wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, 
domek, kratka na bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki 
roślin zwykłych oraz antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, 
ziemia czarnoziem. Korzystanie z obiektu, byłoby ograniczone 
do wąskiej grupki osób, którym zostałyby „przydzielone” 
minidziałeczki. 

96 500,00 zł 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
powstanie tzw. ogródka społecznego na terenie Parku 
Widzewskiego. Na terenie parku obowiązuje 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
(Uchwała Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 21.01.2016 r.). Zagospodarowanie tego obszaru 
(oznaczonego jako 1ZP) jest regulowane zapisami 
MPZP, tj. teren musi zachować swój parkowych 
charakter - z zachowaniem kompozycji założenia 
krajobrazowego Parku Widzewskiego, zabrania się 
lokalizacji obiektów kubaturowych i infrastruktury 
technicznej oraz stawiania ogrodzeń wewnątrz strefy. 
Nowe naniesienie w postaci ogródka zaburzyłoby 
układ przestrzenny parku.  Ogródki społeczne 
powinny być lokalizowane na terenach 
nieurządzonych lub rekultywowanych, natomiast nie 
mogą niszczyć terenów już urządzonych.  

          96 500,00 zł     

104.  ZZM 
W0144ZA 

Fontanna „Podolanka I”. 
Park Podolski I, działka nr : W30-17/50. 
Zburzenie obecnej fontanny, stworzenie nowej w wymiarach 
7x11 m typu dry plaza z 16 dyszami i oświetleniem ledowym, a 
wraz z płytami granitowymi 11x11 metrów. Remont obecnych 
ścieżek. Postawienie 11 latarni, 11 ławek, 7 koszy na śmieci. 
Fontanna będzie działać w miesiącach maj-październik (jednak 
gdy wcześniej będzie cieplej np. połowa kwietnia) będzie mogła 
zostać uruchomiona. 

708 131,00 zł 

P 
Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku licznie odwiedzanego przez 
mieszkańców. 

        840 000,00 zł     
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105.  ZZM 
W0171SW 

Odbetonowujemy Trasę WZ -piękne żywopłoty na 
Piłsudskiego. 
Aleja Piłsudskiego na odcinkach Kilińskiego-Przędzalniana i 
Śmigłego Rydza/Kopcińskiego do przystanku tramwajowego 
Widzew Stadion. Zasadzenie około 3800 metrów żywopłotu na 
nieużywanym trawniku między torowiskiem tramwajowym a 
jezdnią. Żywopłot powinien zostać jedynie zasadzony na 
odcinkach szerszych niż 1 metr, jego szerokość powinna 
dochodzić do około 80 centymetrów, a wysokość do 70-80 cm, 
gatunek: bukszpan, forsycja lub krzewuszka.  Nie dotyczy. 

132 000,00 zł 

P  
 Nasadzenia krzewów w pasie drogowym al. 
Piłsudskiego w pasie pomiędzy torowiskiem a jezdnią 
wpłynie na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort użytkowników 
korzystających z tramwajów. 234 000,00 zł  

106.  ZZM 
W0176SW 

Miejsca do grillowania w parku "Nad Jasieniem”. 
Park "Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie do 
grillowania Trzy miejsca do grillowania (takie same jak na 
Stawach Jana). Jedno miejsce na ognisko. 6 latarni zasilanych z 
paneli słonecznych. Korzystanie z obiektu, którego budowa jest 
zawarta w zadaniu będzie bezpłatne. 

171 000,00 zł 

P 
Realizacja miejsca do grillowania w Parku nad 
Jasieniem podniesie atrakcyjność parku i zachęci 
mieszkańców do wypoczynku na świeżym powietrzu.         171 000,00 zł     

107.  ZZM 
W0181OJ 

Plac Street Workout. 
Park Źródła Olechówki. Projekt zakłada budowę 
specjalistycznego placu do ćwiczeń z wykorzystaniem własnego 
ciała (ćwiczeń kalistenicznych) rozwijających sprawność 
fizyczną i kondycję ruchową. Park Źródła Olechówki jest 
ogólnodostępny dla mieszkańców przez cały rok. 

150 000,00 zł 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
budowę placu do Street Workout'u, na terenie Parku 
Źródła Olechówki. Realizacja tego przedsięwzięcia 
podniesie atrakcyjność parku. 

        170 000,00 zł     

108.  ZZM 
W0193ST 

Zadbajmy o Park Baden-Powella. 
aleja parkowa w Parku Baden-Powella, od hali sportowej 
MOSiR do stacji Łódź Niciarniana. 
Zadanie polega na wykonaniu nowej alei w Parku Baden-
Powella powstałaby przy użyciu mineralnej, 
wodoprzepuszczalnej nawierzchni typu Hanse Grand. 
Dodatkowo wzdłuż alei posadzone byłyby krzewy, ustawione 
ławki parkowe i kosze na psie nieczystości. 
Park Baden-Powella jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez 
cały rok. 

473 475,00 zł 

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

        473 475,00 zł     

 


