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Zestawienie zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2018/2019 

na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 18 czerwca 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 
WGK 

B0006RA 

RADO-PARK zielony kompleks rekreacyjno - 

wypoczynkowy, etap 1. 

Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy 

ul. Jesionowej, przy dojeździe do posesji Jesionowa 

36 koło siłowni plenerowej oraz teren zieleni między 

boiskiem a budynkami ZSO nr 4. 

Zagospodarowanie terenu zielonego jako zieleńca, 

skweru. Wykonanie alejek, ławek, oświetlenia terenu 

koszy na odpady i psie odchody, a także nowych 

nasadzeń - drzewa, krzewy, rabaty wraz z 

rekultywacją trawników. 

Ogólnodostępne. 

478 900,00 

P 

Rekultywacja wraz z zagospodarowaniem 

ogólnie dostępnych terenów zielonych powiększy 

tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 

mieszkańców osiedla w różnym przedziale 

wiekowym. Z uwagi na położenie, w terenie o 

przewadze zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz oznaczenia, jako tereny 

zieleni urządzonej w strefie zurbanizowanej, 

powyższe zadanie podniesie standard życia 

mieszkańców osiedla, jak również przyczyni się 

do realizacji strategicznego celu „Zielona 

uporządkowana Łódź" wpisując się w Strategię 

Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. 

590 000,00 

2 
WGK 

B0020BD 

Sport to zdrowie wspomóżmy swój organizm - 

budowa ogólnodostępnej siłowni. 

Plac zlokalizowany przy zbiegu ulic Marysińskiej i 

Górniczej przy stacji roweru miejskiego. 

Wybudowanie siłowni zewnętrznej 5-cio elementowej 

na terenie skweru przy istniejącej stacji roweru 

miejskiego. Siłownia powinna składać się z takich 

elementów jak: biegacza wolnostojącego, orbitka 

wolnostojącego, prasy nożnej, wioślarza 

wolnostojącego lub rowerka, urządzenia do 

wyciskania na siedząco. Dodatkowo na ww. działkach 

dokonana zostanie renowacja trawnika i będą 

posadzone drzewa i krzewy ozdobne oraz ustawiona 

zostanie przy siłowni ławka. Siłownia ta zapewni 

49 100,00 

P 

Teren zwiększy atrakcyjność okolicy i będzie 

służyć mieszkańcom do wypoczynku. 

45 500,00 
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okolicznym mieszkańcom i dzieciom możliwość 

aktywnego i bezpłatnego spędzania wolnego czasu 

oraz pozwoli w większym stopniu zadbać o sprawność 

fizyczną. Siłownia zewnętrzna stanowi połączenie 

ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym 

powietrzu służąc wszystkim mieszkańcom. 

Ogólnodostępne.. 

3 
WGK 

B0037BC 

Budowa miejsc postojowo-parkingowych dla 

samochodów osobowych. 

Teren przy ul. Kasprzaka 67 i Gandhiego 21. 

Bodowa: 14 miejsc postojowo-parkingowych wzdłuż 

bloku przy ul. Kasprzaka 67, 33 miejsc postojowo-

parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Gandhiego 21. 

Proponowany wjazd przy klatce I bloku - Gandhiego 

21, wyjazd przy klatce III. Miejsca postojowo-

parkingowe oddzielone od bloku żywopłotem o 

długości ok. 40 mb. 

Ogólnodostępne. 

200 000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagi, gdyż parking 

zaspokoi potrzeby okolicznych mieszkańców i 

sklepów na obsługę parkingową ponieważ 

obecnie występują duże niedobory miejsc 

postojowych szczególnie wieczorem. 

200 000,00 

4 
WGK 

B0049BC 

Park Osiedlowy Łagiewnicka Centrum - Budowa 

nowego parku. 

Żabia 10/12. 

W tej części osiedla nie ma dużo zieleni. Teren szkoły 

jest szansą na stworzenie przyjaznej przestrzeni dla 

wszystkich. Zakłada się postawienie placu zabaw 

przystosowanego również dla dzieci 

niepełnosprawnych. Nasadzenie drzew, postawienie 

ławek i koszy. Montaż furtki od ul. Łagiewnickiej i 

Stefana. 

Ogólnodostępne. 

270 000,00 

N 

W dniu 25 lipca 2012 r. pomiędzy Miastem Łódź 

a Fundacją Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat" 

została podpisana umowa użyczenia DGM - MM 

- VIII. 27/12. Zgodnie z § 1.4.p.1 „z budżetu 

obywatelskiego nie są w szczególności 

finansowane zadania, które mają być realizowane 

na terenach oddanych w dzierżawę, najem oraz 

użyczenie" do działki położonej w obrębie B49-

184/32. Pozostałe działki wskazane we wniosku, 

poza ogrodzeniem szkoły to jedna działka w 

zarządzie ZDiT (droga) drugą zarządza WGK, 

270 000,00 
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ale jest to wąski pas gruntu (od 6 do 12 m). W 

związku z tym Wydział Gospodarki Komunalnej 

nie może wyrazić pozytywnej opinii w 

odniesieniu do wnioskowanego zadania. 

5 
WGK 

B0057BD 

Bezpieczna droga do szkoły. Remont osiedlowej ul. 

Starosikawskiej - Etap I. 

Osiedle im. Władysławy Bytomskiej, Ulica osiedlowa 

w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Wojska 

Polskiego 92/94 i Obrońców Westerplatte 7 (działki nr 

100/2, 100/7, 93/2, 91/10, 91/14 i 102/23 w obrębie B-

50). 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji  

projektowo - kosztorysowej  na  naprawę nawierzchni 

ulicy osiedlowej na odcinku od ul. Wojciecha 

Głowackiego do ul. Org. „Wolność i Niezawisłość". 

W ramach etapu  l zostanie naprawiona nawierzchnia 

ulicy osiedlowej w rejonie bloku mieszkalnego przy 

ul.  Wojska Polskiego 92/94 do działki nr 91/14 przy 

ul.  Obrońców Westerplatte 7. Remont obejmie 

wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z 

krawężnikami i chodnikiem oraz modernizację słupów 

oświetleniowych. 

Ogólnodostępne. 

242 750,00 

P 

Realizacja zdania w znaczący sposób 

uporządkuje przestrzeń  publiczną na 

osiedlu Bałuty-Doły w rejonie ulic 

Starosikawskiej, Głowackiego i Org. „Wolność 

i Niezawisłość". Remont  nawierzchni  asfaltowej  

wraz  z  krawężnikami   i  chodnikiem   poprawi 

dostępność w zakresie komunikacji drogowej i 

pieszej mieszkańców. Powyższa inwestycja 

poprawi estetykę tej części miasta podnosząc 

jednocześnie standard życia i bezpieczeństwo 

mieszkańców Łodzi. 

345 000,00 
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6 
WGK 

B0105RA 

Bezpieczna droga do placu zabaw - budowa alejek 

parkowych w Parku Liściasta. 

Budowa alejek parkowych w parku przy Liściastej 44 

(teren między osiedlami naprzeciw kościoła) 

doprowadzających do placu zabaw i parku linowego. 

Budowa alejek parkowych zapewniających 

bezpieczną drogę do nowo powstałego placu zabaw i 

parku linowego oraz wymiana starej nawierzchni na 

terenie miedzy osiedlami. 

Ogólnodostępne. 

144 000,00 

P 

Realizacja zadania wpisywać się będzie w 

prowadzoną przez Miasto Łódź rewitalizację 

doliny rzeki Sokołówki m.in. wykonane w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 

2016/2017/2018 tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe, place zabaw, nasadzenia zieleni, 

prace porządkowe. Prace i zakres objęte 

wnioskiem nie mogą kolidować z 

opracowywanym w roku bieżącym (na zlecenie 

Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi) Programem 

Funkcjonalno Użytkowym dla doliny rzeki 

Sokołówki w ramach realizacji zadania z 

Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 - Park 

Julianowski rozbudowa XXI wieku". 

143 900,00 

7 
WGK 

B0108BC 

Zieleniec przy Wrześnieńskiej - zagospodarowanie 

terenu i plac zabaw. 

Niezagospodarowany teren zieleni między ulicami 

Wrześnieńską, Białą i Limanowskiego. 

Zagospodarowanie terenu zieleni poprzez budowę 

placu zabaw (5 urządzeń), wytyczenie alejek (150m), 

ustawienie ławek (10) i koszy na śmieci (5) i 

nasadzenia drzew (10)i krzewów (100). Utrzymanie 

zieleni. 

Ogólnodostępne. 

275 000,00 

N 

Zgodnie z paragrafem 1 punkt 4 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. 

Większość działek wskazanych przez 

Wnioskodawcę posiada nieuregulowany stan 

prawny, są własnością prywatną lub działki 

będące własnością Gminy Miasta Łódź są oddane 

w dzierżawę. Pozostałe działki stanowią działki 

drogowe, na których nie ma możliwości realizacji 

zakresu wskazanego we wniosku. 

233/12 - nieustalone prawo własności  

289 -  nieustalone prawo własności; działka 

290 000,00 
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drogowa (ul. Wrześniewska) 

290 - nieustalone prawo własności; działka 

drogowa (ul. Biała) 

271/15 - nieustalone prawo własności; działka 

drogowa (ul. Wrześniewska) 

233/81 - działka prywatna  

233/72 - działka prywatna  

144/40 - działka drogowa, władający Zarząd 

Dróg i Transportu (ul. Limanowskiego) 

233/8 - nieustalone prawo własności  

233/6 - własność Gmina Miasto Łódź, władający 

Wydział Gospodarki Komunalnej; zawarta 

umowa dzierżawy  - wybudowany parking 

233/69 - własność Gmina Miasto Łódź, 

władający Wydział Gospodarki Komunalnej; 

zawarta umowa dzierżawy - wybudowany 

parking 

233/70 - nieustalone prawo własności  

233/68 - własność Gmina Miasto Łódź, 

władający Wydział Gospodarki Komunalnej; 

zawarta umowa dzierżawy  

233/58 - własność Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Żubardź  

Wnioskodawca nie wskazał innej lokalizacji. 

8 
WGK 

B0123BD 

Zielone skwery Marysińskiej. 

Działka przy ul. Marysińskiej w rejonach numerów 88 

i 88 a. 

Wykonanie nasadzeń na zaniedbanych działkach przy 

budynkach mieszkalnych przy ul. Marysińskiej 88 i 

88a, drzewami takimi jak: klon Globosum kulisty 

szczepiony na pniu, klon kulisty czerwony szczepiony 

58 680,00 

P 

Realizacja zadania polepszy warunki bytowania 

okolicznych mieszkańców oraz poprawi estetykę 

terenu do spacerów i wypoczynku. 

68 500,00 
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na pniu, lipy drobnolistne (ok. 40 drzew). Przy 

istniejących parkingach samochodowych wykonanie 

nasadzeń krzewami typu: berberysy, tawuły i azalie 

oraz trawami ozdobnymi ok. 200 krzewów. Pomiędzy 

roślinnością i istniejącymi chodnikami ustawienie 

malej architektury w postaci kilku ławek dla 

spacerowiczów i mieszkańców pobliskich budynków 

mieszkalnych. Na 90% powierzchni wykonanie nowej 

nawierzchni trawy oraz wyłożenie wokół części 

nasadzeń kruszywem ozdobnym Postawienie koszy na 

psie nieczystości. 

Ogólnodostępne. 

9 
WGK 

B0130BZ 

Plac zabaw dla Romanowa i Kochanówki. 

ul. Tatarczana 17. 

Budowa placu zabaw o powierzchni 500m2 na terenie 

osiedla Romanów. 

Ogólnodostępne. 

235 000,00 

P 

Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Tatarczanej 17, na osiedlu 

Batuty Zachodnie w znaczący sposób uatrakcyjni 

tereny osiedla tworząc miejsce do aktywnego 

spędzania wolnego czasu dla młodzieży i 

dorosłych. Powyższa inwestycja poprawi 

estetykę tej części miasta podnosząc jednocześnie 

standard życia mieszkańców Łodzi. 

258 000,00 
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10 
WGK 

B0132BD 

Plac zabaw i kącik seniora na Kolińskiego. 

Skwer wzdłuż ul. Kolińskiego, pomiędzy blokiem 

przy Kolińskiego 27, a skrzyżowaniem z ul. 

Jonschera, działki B23-668/2 i B23-668/9. 

Plac zabaw uwzględniający potrzeby dzieci w różnym 

wieku (bezpieczne zjeżdżalnie, huśtawki, atrakcje 

typu „małpi gaj", itp.) ustawione na zamkniętym, 

otoczonym zielenią placu. Uzupełnione w ławki i 

stoliki dla opiekunów i/lub seniorów i oświetlenie. 

Całość uzupełniona w elementy uspokojenia ruchu na 

ul. Kolińskiego. 

Ogólnodostępne. 

275 000,00 

N 

Zaproponowana przez wnioskodawcę lokalizacja 

działka 668/9 w obrębie B-23 stanowi własność 

Skarbu Państwa, w związku z powyższym 

wskazana działka stanowi teren, na którym nie 

można realizować / finansować zadań z budżetu 

obywatelskiego (zgodnie z §1 ust. 4 pkt 2 

załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 7646/VII/18 z 

dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

2018/2019). Mając powyższe na uwadze, 

wspólnie z wnioskodawcą została podjęta 

decyzja o dalszym procedowaniu wniosku w 

oparciu o działkę nr 668/2 w obrębie B-23. 

Zarząd Dróg i Transportu mając na względzie art. 

39 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.1985r. o drogach 

publicznych negatywnie opiniuje przedmiotowe 

zadanie -działka 668/2 w obrębie B-23 jest 

działką pasa drogowego drogi publicznej, 

przeznaczoną pod infrastrukturę drogową - placu 

zabaw oraz kącika seniora nie zalicza się do 

takiej infrastruktury. W opinii Zarządu Dróg i 

Transportu w przedmiotowej lokalizacji nie ma 

potrzeby montażu progów zwalniających -stosuje 

się je wyłącznie w sytuacjach, kiedy konieczne 

jest skuteczne ograniczenie prędkości ruchu 

pojazdów, niemniej jednak zdaniem ZDiT w 

zakresie montażu ww. elementów należy 

wystąpić o opinię do Oddziału Zarządzania 

Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta 

275 000,00 
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w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu 

Miasta Łodzi. Po przedstawieniu powyższej 

opinii wnioskodawcy, nie wyraził on zgody na 

montaż progów zwalniających bez budowy placu 

zabaw i kącika seniora. Budowa placu zabaw 

oraz kącika seniora na działce nr 668/2 w obrębie 

B-23 otrzymała również negatywną opinię Biura 

Architekta Miasta. Propozycja zadania 

zlokalizowana jest na działce, której szerokość 

wynosi ok. 15,5 m, natomiast zgodnie z 

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny 

odpowiadać buddyjki i ich usytuowanie, §40.3 

„Odległość placów i urządzeń (...) od linii 

rozgraniczających ulicę (...) powinna wynosić co 

najmniej 10 m". 

11 
WGK 

B0145BC 

Latarnia w nieoświetlonym szczycie wieżowca. 

ul. Łagiewnicka 102/116, szczyt wieżowca przy 

pierwszej klatce. 

W szczycie wieżowca przy ul. Łagiewnickiej 102/116 

jest potrzebna latarnia która oświetli to ciemne 

miejsce poprawiając względy bezpieczeństwa gdyż 

zbierają się w tym ciemnym miejscu grupy ludzi 

korzystających z pobliskiego sklepu monopolowego 

pijąc alkohol, tłukąc butelki i zachowując się głośno i 

wulgarnie. Wiele razy miała tu miejsce interwencja 

policji. Doświetlenie tego obszaru zakończyłoby taką 

działalność poprawiając bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

Ogólnodostępne. 

10 000,00 
P 

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu. 
10 000,00 
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12 
WGK 

B0158BC 

Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej oraz 

wymiana chodnika. 

Droga osiedlowa biegnąca wzdłuż bloków przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, 

25, 23, Kasprzaka 66, 68. 

Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej ( 

długość ok. 430 m, średnia szerokość 

ok. 3,60 m) wraz z wymianą krawężników. Wymiana 

chodników ( ok. 300 m2) w obrębie bloków przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, i 

25. 

Ogólnodostępne. 

510 000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Remont drogi i chodników usprawni 

komunikacje w tym rejonie. Niezależnie od 

lokalizacji zadania z budżetu obywatelskiego 

zapis o ryzyku postępowania zwrotowego, który 

umieszczamy oznacza zawsze ten sam "problem" 

z nieruchomością. Nieruchomości tak opisane 

zostały pozyskane przez Skarb Państwa poprzez 

wywłaszczenie lub inną umowę o tym 

charakterze. Działo się to najczęściej w latach 60 

lub 70 ubiegłego wieku. Zgodnie z ustawą o 

nieruchomości (art. 136) nieruchomość 

wywłaszczona nie może być użyta na inny cel niż 

określony w decyzji wywłaszczeniowej. W 

przypadku gdy Gmina chce użyć tę 

nieruchomość na inny cel musi zawiadomić 

poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o 

takim zamiarze i poinformować o 

przysługującym im prawie do zwrotu. Dzieje się 

tak również w przypadku gdy nieruchomość stała 

się zbędna na cel wywłaszczenia (art. 137). 

Analizując nieruchomości do budżetu 

obywatelskiego sprawdzamy podstawę nabycia 

przez Skarb Państwa w programie INKOMA. 

Gdy znajduje się tam zapis o wywłaszczeniu 

stosujemy ostrzeżenie, które Państwu 

przekazujemy. Na tym etapie badania 

nieruchomości nie da się stwierdzić, czy cel 

został zrealizowany, czy nastąpi postępowanie 

510 000,00 
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zwrotowe. Nasz zapis to ostrzeżenie, że takie 

ryzyko występuje ale nie wskazujemy z jakim 

prawdopodobieństwem może wystąpić. 

Oczywiście może się okazać, że w toku 

szczegółowego badania okaże się, że nie będzie 

postępowania zwrotowego. Sprawdzanie 

nieruchomości wywłaszczonych pod względem 

zwrotowym to długotrwały i pracochłonny 

proces, który nierzadko trwa dłużej niż rok 

(polega na odnalezieniu i analizie map i 

dokumentów z okresu wywłaszczenia oraz 

odszukaniu byłych właścicieli bądź ich 

spadkobierców). Ze względu na zasady 

zawiadamiania nigdy nie trwa krócej niż 4-5 

miesięcy. Nie ma możliwości przeprowadzenia 

takiej analizy na potrzeby budżetu 

obywatelskiego biorąc pod uwagę ilość działek, 

która miałaby podlegać sprawdzeniu oraz czas 

jaki jest na to potrzebny. Na potrzeby sprzedaży 

nieruchomości gminnych sprawdzanych jest 

około 100 działek rocznie. W tegorocznym 

budżecie sprawdziliśmy już blisko 800 działek (i 

nie jest to koniec).Biorąc te aspekty pod uwagę 

przekazujemy do Państwa informację o tym 

zagrożeniu w celu podjęcia przez Państwa 

decyzji co do możliwości realizacji zadania. 

Procedury wyjaśniające mogą wydłużyć proces 

inwestycyjny powyżej 1 roku. Zdaniem 

Wydziału Dysponowania Mieniem istnieje 

ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli. W 
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ID 
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dniu 24.05.2018 r. w trakcie rozmowy ustalono, 

iż konieczne koszt finansowe dokumentacji 

kosztorysowe - projektowej zadania są ujęte 

przez wnioskodawcę zadania w szacunkowych 

kosztach zadania. Wysłano informacje także 

drogą elektroniczną. 

13 
WGK 

B0166TW 

Skwer przy Bałuckim Ośrodku Kultury. 

Limanowskiego 166, teren pomiędzy drogą 

dojazdową do Bałuckiego Ośrodka Kultury a 

chodnikiem wzdłuż linii tramwajowej. 

Skwer przy Bałuckim Ośrodku Kultury powstanie z 

myślą o dzieciach, rodzicach oraz seniorach. 

Powstanie przestrzeń do odpoczynku dla 

mieszkańców, miejsce do zabawy dla dzieci, a także 

miejsce spotkań dla seniorów. Chcemy oddzielić 

skwer od ruchliwej ulicy, budując kwietnik z gazonów 

wzdłuż chodnika, który udekoruje nieatrakcyjną 

wizualnie część osiedla. Planujemy postawienie 

ławek, huśtawek, piaskownicy, chodnika, oraz 

zasadzenie trawy na błotnistym terenie. 

Ogólnodostępne. 

48 504,00 

P 

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na 

estetykę Miasta w rejonie i spowoduje powstanie 

miejsca odpoczynku dla mieszkańców 

48 504,00 

14 
WGK 

B0174BC 

Zagospodarowanie terenu zielonego, położenie 

chodników, instalacja sprzętu rekreacyjno - 

sportowego. 

Obręb B-28, działki nr 308, 309, 316/7. 

Budowa obramowania na granicy działek, położenie 

chodnika na obecnej ścieżce gruntowej, remont 

(wymiana) bramki do gier zespołowych z tablicą do 

gry w kosza nad górną poprzeczką, instalacja sprzętu 

rekreacyjno-sportowego dla  młodzieży i dorosłych 

oraz dzieci. Niwelacje terenu, zasianie trawy. 

115 000,00 

P 

Zagospodarowanie terenu stworzy przyjazne 

miejsce dla rekreacji i wypoczynku, zarówno dla 

osób dorosłych jak i dzieci. Wydzielone miejsca 

postojowe uchronią teren zielony przed 

dewastacją. 

388 000,00 
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Instalacja siatek zabezpieczających. Budowa zatok 

ziemnych dla postoju pojazdów na obrzeżach i słupki. 

Ogólnodostępne. 

15 
WGK 

B0175BD 

Zielony skwer łączący pokolenia - etap I. 

Skwer przy ul. Sojczyńskiego między ulicami 

Marynarską a Kolektywną (między blokami). 

Pierwszy etap projektu, to rewitalizacja całości 

zielonego skweru o powierzchni około 2500 m
2
 

pomiędzy blokami i stworzenie przyjaznej przestrzeni 

integrującej pokolenia, sąsiadów i właścicieli psów. 

Wydzielona strefa relaksu - założenie łąki kwiatowej, 

zamontowanie kilku miejskich hamaków -jako 

ciekawych i zachęcających miejsc do siedzenia i 

zabawy, odnowienie murku od strony ulic 

(Sojczyńskiego i pomiędzy kamienicą, a skwerem), 

ścieżek i nasadzeń. Strefa dla psów z koszem na 

odchody. Inwestycja w systemie „Zaprojektuj i 

wybuduj". 

Ogólnodostępne. 

290 000,00 

P 

Przedmiotowe zadanie przyczyni się do poprawy, 

jakości życia mieszkańców. Stworzenie miejsca 

atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i 

rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności 

lokalnej. 

400 000,00 

16 
WGK 

B0181RA 

Kontynuacja projektu RADO-DOGS. Zielony 

zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym 

uwzględnieniem właścicieli psów i ich 

podopiecznych. 

Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, 

Świtezianki, Okoniową i Łososiową. 

Nasadzenie 25 drzew rodzimych gatunków i odmian. 

Nasadzenie 20 krzewów. Zamontowanie 15 budek 

lęgowych dla ptaków. Zachowanie obecnego 

charakteru terenu (drzewa, zieleń). Ochrona przed 

smogiem. Redukcja nadmiernej liczby dokuczliwych 

owadów (meszek, komarów). 

20 750,00 

N 

Obie działki objęte zadaniem są przeznaczone do 

zwrotu i toczy się w tej sprawie postępowanie. 

20 750,00 
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Ogólnodostępne. 

17 
WGK 

B0187BD 

Parking dla mieszkańców ulicy Zbożowej i 

Czarnieckiego. 

B-49 - 568/77, 568/41. 

Budowa parkingu jednorzędowego dla mieszkańców - 

nawierzchnia z płyt ażurowych na 

podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 25 cm, o 

powierzchni ok 220 m2 wraz z chodnikiem 

przy ul. Zbożowej wzdłuż parkingu. Oddzielenie 

planowanego parkingu od istniejącej siłowni 

żywopłotem oraz przełożenie istniejącego chodnika 

do boiska. 

Ogólnodostępne. 

126 500,00 

P 

Realizacja zadania stworzy miejsca parkingowe 

dla samochodów osobowych mieszkańców 

bloków zlokalizowanych przy ul. Zbożowej i 

Czarnieckiego 1. Zrealizowanie projektu poprawi 

estetykę w okolicy i przyczyni się do wzrostu 

komfortu korzystania przez mieszkańców z tego 

terenu zarówno przez ludzi starszych jak i 

młodzież. Ponadto będzie miało wpływ na 

zadowolenie mieszkańców. 

100 000,00 

18 
WGK 

B0197BD 

Remont skweru przy Franciszkańskiej. 

Skwer przy Franciszkańskiej. 

Zadanie polega na remoncie skweru: dosadzeniu 

drzew, krzewów, remoncie chodników oraz 

uporządkowaniu i ogrodzeniu trawników. 

Ogólnodostępne. 

100 000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas VI edycji 

Budżetu Obywatelskiego wpłynie korzystnie na 

estetykę otocznia, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

100 000,00 
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19 
WGK 

B0208BC 

"Oaza Seniora" na terenie miejskim przy ul. 

Wojska Polskiego 162 - miejsce odpoczynku i 

integracji dla starszych mieszkańców Osiedla. 

Teren, na którym planowane jest urządzenie „Oazy 

Seniora" znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 162 - 

powierzchnia blisko 1500 metrów kwadratowych 

(działki: 228, 229, 230/1 w obrębie B – 50). Na 

obszarze, który ma podlegać inwestycji znajduje się 

obecnie zaniedbany trawnik oraz zniszczone chodniki. 

Zadanie polega na utworzeniu „Oazy Seniora" tj. 

miejsca spotkań dla osób starszych, a także 

niepełnosprawnych. Ponadto, z "Oazy" będą mogły 

korzystać również dzieci, znajdujące się pod opieką 

dziadków. Zadanie zrealizowane zostanie przy ul. 

Wojska Polskiego 162, na zaniedbanych zielonych 

terenach należących do miasta. 

Ogólnodostępne. 

142 800,00 

N 

Działki wskazane przez Wnioskodawcę są 

własnością Skarbu Państwa i posiadają 

nieuregulowany stan prawny. Działka nr 228, 

obręb B-50, właściciel Skarb Państwa Prezydium 

Rady Narodowej m. Łodzi, istnieje ryzyko w 

sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz byłych 

właścicieli lub ich spadkobierców, działka nr 

229, obręb B-50, właściciel Gmina Miasto Łódź, 

istnieje ryzyko w sprawie zwrotu nieruchomości 

na rzecz byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców, działka nr 230/1, obręb B-50, 

właściciel Gmina Miasto Łódź, istnieje ryzyko w 

sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz byłych 

właścicieli lub ich spadkobierców: zgodnie z § 1 

ust. 4 pkt 2 - Zasad budżetu obywatelskiego w 

Mieście Łodzi stanowiących załącznik 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, 

z budżetu obywatelskiego nie są finansowane 

zadania na terenach stanowiących własność 

Skarbu Państwa. Wnioskodawca nie wskazał 

innej lokalizacji. 

142 800,00 

20 
WGK 

B0221BD 

Bałuty-Doły, bez błota do szkoły. 

Obręb ulic Staszica 12a , Staszica 12, Staszica 4 - 

Głowackiego 15, Głowackiego 17. 

Wykonanie rekultywacji trawników pomiędzy 

budynkami w obrębie Boya Żeleńskiego 3 -

Głowackiego 15, 17-Staszica 4. Uporządkowanie 

494 000,00 

P 

Zadanie będzie realizowane dla potrzeb 

mieszkańców osiedla. W chwili obecnej 

wszystkie chodniki są w złym stanie 

technicznym. Miejsca parkingowe nie mają 

utwardzonej powierzchni a trawniki są 

494 000,00 
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istniejących miejsc postojowych pomiędzy 

budynkami Staszica 12 a - Głowackiego 17 - Boya 

Żeleńskiego 3 a przy nich trawnik i nasadzenia 

krzewów, chodnik pomiędzy budynkami stanowiący 

dojścia do głównych ulic. 

Ogólnodostępne. 

zniszczone. Po realizacji inwestycji nastąpi 

poprawa jakości życia okolicznych mieszkańców 

osiedla. 

21 
WGK 

B0224BD 

Rewitalizacja osiedla - Modernizacja przestrzeni 

międzyblokowej w kwartale Sporna-Boya 

Żeleńskiego-Przemysłowa-Bracka. 

Przestrzeń pomiędzy ulicami Sporna-Boya 

Żeleńskiego-Przemysłowa-Bracka. 

Zadanie obejmuje renowację terenu 

międzyblokowego wraz z budową miejsc postojowych 

dla samochodów, budową ciągów pieszych, 

montażem ławek, budową placu zabaw, rekultywacją 

zieleni wraz z nowymi nasadzeniami. 

Ogólnodostępne. 

750 000,00 

N 

Brak kontaktu z wnioskodawcą. Zakres zadania 

wykracza poza zasady Budżetu 

Obywatelskiego. 

750 000,00 

22 
WGK 

B0226BC 

Bałuty bez smogu. Skwer pochłaniający 

zanieczyszczenia. 

Działki nr 230/30, 230/29, 230/23, 230/28, 230/31, 

230/25 w obrębie B-46. 

Projekt zakłada podniesienie jakości przestrzeni 

wspólnych poprzez: wymianę nawierzchni chodnika z 

zastosowaniem kostki pochłaniającej 

zanieczyszczenia, nasadzenie krzewów mogących 

pochłaniać szkodliwe związki chemiczne (ok. 70 

sztuk), stojak na rowery (2 sztuki), wstawienie latarni 

(4 sztuki) wstawienie ławek (4 sztuki), odnowienie 

trawnika, ustawienie l kosza na psie odchody, 

ustawienie 2 koszy na śmieci, zainstalowanie kamery 

monitoringu miejskiego. Obszar objęty zadaniem 

521 000,00 

P 

Zaproponowany skwer stanie się miejscem 

przyjaznym i atrakcyjnym dla okolicznych 

mieszkańców i przechodniów. 

615 500,00 
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wynosi ok. 2152,3 m kw. 

Ogólnodostępne. 

23 
WGK 

B0238RA 

Budowa placu zabaw na osiedlu Radogoszcz - 

Zachód. 

Działka nr 206/11, obręb B-6. 

Budowa placu zabaw na osiedlu Radogoszcz-Zachód, 

obejmującego urządzenia zabawowe typu: wieże z 

mostkiem i zjeżdżalnią, tuby, pomosty linowe oraz 

huśtawka typu „gniazdo bociana", piaskownica i mała 

karuzela. Niezbędne byłyby też dodatkowo na placu 

zabaw dwie ławki i kosz na śmieci. 

Ogólnodostępne. 

204 000,00 

P 

Realizacja placu zabaw zgodnie z 

zaproponowanym zadaniem uatrakcyjni 

spędzanie czasu rodzinom z dziećmi, stworzy 

bezpieczne miejsce aktywnego wypoczynku dla 

dzieci, zintegruje społeczność osiedla i urozmaici 

jego wygląd. 

214 000,00 

24 
WGK 

B0254BC 

Fontanna mieszkańców. 

Skwer im. Michaliny Wisłockiej. 

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. 

Kompleksowa odbudowa fontanny wraz z 

wykonaniem przyłączy wód.- kań.  Zagospodarowanie 

skweru wokół fontanny (wyposażenie  w elementy 

małej architektury, dokonanie nasadzeń zieleni). 

Nadzór inwestorski. 

Ogólnodostępne. 

200 000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas VI edycji 

Budżetu Obywatelskiego wpłynie korzystnie na 

estetykę otocznia, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

570 000,00 

25 
WGK 

B0258BD 

Aktywny Park Promienistych - plac zabaw, tężnia i 

siłownia przy parku. 

Przy Parku Promienistych - wschodnia granica parku - 

działka na tyłach izby pielęgniarek (Emilii Plater). 

Rodzinna strefa rekreacji dla mieszkańców 

okolicznych osiedli: budowa tężni solankowej wraz ze 

strefą odpoczynku, placu zabaw dla dzieci oraz 

siłowni plenerowej. 

Ogólnodostępne. 

600 000,00 

N 

Zadanie nie możliwe do zrealizowania z uwagi 

na brak prawa do dysponowanie przez Miasto 

terenem na cele budowlane. Dokonano sprzedaży 

gruntu pod wnioskowaną inwestycję. 

600 000,00 
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26 
WGK 

B0259TW 

Ośrodek sportowo - rekreacyjny dla użytku 

lokalnej społeczności. 

Teren kwadratu: Dom Kultury Lutnia ul. Łanowa 14, 

blok 55, 58, Szkoła 182, Park Andersa. 

Siłownia plenerowa składająca się z 10 elementów. 

Ogólnodostępne. 

120 000,00 

N 

Zgodnie z paragrafem 1 punkt 4 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. cyt.: „W przypadku 

zadań, które wymagają lokalizacji na określonym 

terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina 

albo powiat może zgodnie z prawem 

wydatkować środki publiczne na te zadanie." 

120 000,00 

27 
WGK 

B0260BC 

Siłownia plenerowa na zielonym osiedlu. 

Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i 

Zgierskiej 124/140. 

Budowa siłowni plenerowej koło bloków przy ul. 

Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 

Ogólnodostępne. 

100 000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania poprawi 

warunki bytowania okolicznych mieszkańców, 

poprawi estetykę terenu. Siłownia plenerowa 

zachęci mieszkańców Łodzi do aktywności 

fizycznej. 

115 000,00 

28 
WGK 

B0263BC 

Budowa miejsc parkingowo-postojowych dla 

samochodów osobowych. 

Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i 

Zgierskiej 124/140. 

Budowa 10 miejsc postojowych wzdłuż (prostopadłe 

miejsca) do bloków przy ulicy Sędziowskiej 11/13 i 

Zgierskiej 124/140. 

Ogólnodostępne. 

70 000,00 

P 

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż bloku 

przy ul. Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140 

poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. 

Ułatwi dojazd do budynków i zapewni 

bezpieczeństwo zaparkowanych aut. Ponadto 

poprawi wygląd i estetykę Miasta. 

85 000,00 

29 
WGK 

B0265BD 

Zielony łącznik na Bałutach. 

Nie zagospodarowany pas działek między ul. 

Łagiewnicką/Wawelską i Młynarską. Pas między 

blokami a prywatnymi parkingami samochodowymi. 

alejką, trawnikiem, skwerkami zieleni, nasadzeniami 

drzew i krzewów, ławkami, latarniami, koszami na 

580 000,00 
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śmieci oraz miejską siłownią i placem zabaw. Zielony 

łącznik między wspomnianymi ulicami ma około 270 

m i średnią szerokością 15m. Wskazany obszar 

pozwoli na posadzenie około 70 drzew niskopiennych, 

zamontowanie 8 ławek, 8 koszy na śmieci, 10 lamp, 

zorganizowaniu placu zabaw oraz ulokowanie 

miejskiej siłowni. Alejka asfaltowa o szerokości 

najmniej 3,5 metra umożliwiła by komfortową jazdę 

na rolkach, rowerze czy komfortowo prowadzić 

wózek z dzieckiem, spacerować osobom starszym. 

Ogólnodostępne. 

30 
WGK 

B0272BD 

Remont chodników - osiedle Zbożowa, 

Czarnieckiego, Marynarska, Szklana. 

Zbożowa, Czarnieckiego, Marynarska, Szklana. 

Remont / budowa chodników, które posiadają liczne 

ubytki. 

Ogólnodostępne. 

85 050,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Remont chodników usprawni komunikacje w tym 

rejonie. Niezależnie od lokalizacji zadania z 

budżetu obywatelskiego zapis o ryzyku 

postępowania zwrotowego, który umieszczamy 

oznacza zawsze ten sam "problem" z 

nieruchomością. Nieruchomości tak opisane 

zostały pozyskane przez Skarb Państwa poprzez 

wywłaszczenie lub inną umowę o tym 

charakterze. Działo się to najczęściej w latach 60 

lub 70 ubiegłego wieku. Zgodnie z ustawą o 

nieruchomości (art. 136) nieruchomość 

wywłaszczona nie może być użyta na inny cel niż 

określony w decyzji wywłaszczeniowej. W 

przypadku gdy Gmina chce użyć tę 

nieruchomość na inny cel musi zawiadomić 

poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o 

takim zamiarze i poinformować o 

85 050,00 
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przysługującym im prawie do zwrotu. Dzieje się 

tak również w przypadku gdy nieruchomość stała 

się zbędna na cel wywłaszczenia (art. 137). 

Analizując nieruchomości do budżetu 

obywatelskiego sprawdzamy podstawę nabycia 

przez Skarb Państwa w programie INKOMA. 

Gdy znajduje się tam zapis o wywłaszczeniu 

stosujemy ostrzeżenie, które Państwu 

przekazujemy. Na tym etapie badania 

nieruchomości nie da się stwierdzić, czy cel 

został zrealizowany, czy nastąpi postępowanie 

zwrotowe. Nasz zapis to ostrzeżenie, że takie 

ryzyko występuje ale nie wskazujemy z jakim 

prawdopodobieństwem może wystąpić. 

Oczywiście może się okazać, że w toku 

szczegółowego badania okaże się, że nie będzie 

postępowania zwrotowego. Sprawdzanie 

nieruchomości wywłaszczonych pod względem 

zwrotowym to długotrwały i pracochłonny 

proces, który nierzadko trwa dłużej niż rok 

(polega na odnalezieniu i analizie map i 

dokumentów z okresu wywłaszczenia oraz 

odszukaniu byłych właścicieli bądź ich 

spadkobierców). Ze względu na zasady 

zawiadamiania nigdy nie trwa krócej niż 4-5 

miesięcy. Nie ma możliwości przeprowadzenia 

takiej analizy na potrzeby budżetu 

obywatelskiego biorąc pod uwagę ilość działek, 

która miałaby podlegać sprawdzeniu oraz czas 

jaki jest na to potrzebny. Na potrzeby sprzedaży 

nieruchomości gminnych sprawdzanych jest 
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około 100 działek rocznie. W tegorocznym 

budżecie sprawdziliśmy już blisko 800 działek (i 

nie jest to koniec). Biorąc te aspekty pod uwagę 

przekazujemy do Państwa informację o tym 

zagrożeniu w celu podjęcia przez Państwa 

decyzji co do możliwości realizacji zadania. 

Procedury wyjaśniające mogą wydłużyć proces 

inwestycyjny powyżej 1 roku. Zdaniem 

Wydziału Dysponowania Mieniem istnieje 

ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli. W 

dniu 29.05.2018 r. w rozmowie telefonicznej 

ustalono z wnioskodawcą zadania, iż koszty 

dokumentacji kosztorysowe - projektowej są 

uwzględnione w szacunkowych kosztach zadania 

podanych przez wnioskodawcę. 
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31 
WGK 

G0005RO 

Komfortowa nawierzchnia - utwardzenie drogi 

wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych 

pomiędzy blokami na ul. Komfortowej 2 i 4. 

Plac pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul. 

Komfortowej 2 i 4  działka G10, 15/11. 

Projekt zakłada wyłożenie kostką brukową istniejącej 

drogi osiedlowej wraz z wydzieleniem miejsc 

postojowych z płyt ażurowych. W projekcie 

planowane jest wyznaczenie stanowiska dla osoby 

niepełnosprawnej oraz instalacja stojaka na rowery w 

pobliżu pergoli śmietnikowej. Ustawienie znaku B-36 

zakaz zatrzymywania się i postoju poza 

wyznaczonymi dla tego miejscami. Obecny fatalny 

stan nawierzchni i brak chodnika utrudniają 

okolicznym mieszkańcom dotarcie do bloków. 

Ponadto parkowanie pojazdów „na dziko" utrudnia 

dojazd do posesji na ulicy Komfortowej 2 i 4 służbom 

komunalnym wywożącym odpady z usytuowanej w 

szczycie drogi pergoli, czy w nagłych przypadkach 

dojazdu np.: karetkom. 

Wykonanie projektu uwzględnia zachowanie 

istniejących drzew bez ich usuwania. Zakłada 

natomiast uregulowanie ich koron oraz zasianie 

trawników, co w znacznym stopniu poprawi estetykę 

tej części osiedla. 

Ogólnodostępny. 

80000,00 

P 

Wzrost liczby samochodów należących do 

mieszkańców Rokicia przy jednoczesnej 

ograniczonej ilości istniejących miejsc 

postojowych powoduje iż pojazdy pozostawione 

są na chodnikach przez co utrudniają 

komunikację pieszym i powodują 

niebezpieczeństwo wtargnięcia na jezdnię. 

Zadanie możliwe do realizacji po uwzględnieniu 

zapisów umów o służebność przesyłu 

planowanych do zawarcia pomiędzy miastem 

Łódź a firmami przesyłowymi (Veolia Energia 

Łódź S.A.,Polska Spółka Gazownictwa, Toya Sp. 

Z o.o.) Oraz nie będące w sprzeczności z 

zapisami bezterminowo zwartych umów 

użyczenia z mieszkańcami nieruchomości przy 

ul. Komfortowej 2 oraz ul. Rogozińskiego 10. 

80000,00 
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32 
WGK 

G0015CD 

Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej 

(od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). 

Rewitalizacji poddany by został teren zieleni biegnący 

wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do ul. 

Śląskiej. 

Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek 

ziemnych znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż 

ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. 

Śląskiej). Dodatkowo ustawione były by kosze na 

śmieci (l0 szt.) oraz ławki (5szt). 

Rewitalizacja skweru skierowana jest głównie dla 

mieszkańców okolicznych bloków oraz ich rodzin i 

znajomych przyjeżdżających w odwiedziny. 

Oczywiście korzystanie z niego było by bezpłatne i 

dostępne 24h/7d. 

285000,00 

P 

Nowo wybudowane ciągi piesze podniosą 

standard poruszania się osób starszych pomiędzy 

blokami. 

285000,00 
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33 
WGK 

G0020CH 

Nowoczesny plac zabaw na Chojnach Zatorzu. 

Modernizacja i powiększenie placu zabaw przy ul. 

Kongresowej. Plac przyjazny dla dzieci 

niepełnosprawnych. 

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w 

Łodzi, niedaleko skrzyżowania z ul .Jana Bożego. 

Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa placu 

zabaw dla dzieci przy ul .Kongresowej. Plac zostałby 

powiększony i rozbudowany w kierunku 

południowym o około 180 m kwadratowych (w 

kierunku kościoła).Urządzenia w dobrym stanie, 

dotychczas funkcjonujące na placu, zostałyby 

odnowione i rozplanowane na nowo, w połączeniu z 

dodatkowymi 3 elementami, przyjaznymi też dla 

dzieci niepełnosprawnych i na wózkach (m. in. duży 

tor przeszkód na wysokości ze zjeżdżalnią, dostępny 

na wózku inwalidzkim). Powierzchnia placu zostałaby 

wyrównana i pokryta częściowo pod urządzeniami 

miękką nawierzchnią bezpieczna dla dzieci typu 

EPDM. Istniejące na powiększonym placu drzewa i 

krzewy pozostałyby nienaruszone. Dodatkowo 

rozmieszczono by 2 nowoczesne ławki i 2 kosze na 

śmieci oraz stojak rowerowy- od strony ulicy 

Kongresowej(Należałoby rozbudować istniejące 

ogrodzenie i wykonać 2 wejścia na plac odpowiednio 

szerokie i o utwardzonej nawierzchni-dostępne także 

dla wózków inwalidzkich. 

Ogólnodostępny. 

254200,00 

N 

Pomimo, że plac zabaw jest zlokalizowany na dz. 

350/26 w obrębie G-26, której właścicielem jest 

Gmina Miasto Łódź, a władającym Wydział 

Gospodarki Komunalnej, to plac zabaw nie został 

wybudowany przez jednostki organizacyjne 

Miasta ani również przekazany do eksploatacji 

Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Plac zabaw został wykonany przez Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Chojny" zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego osiedla i jest 

obecnie przez SM „Chojny" konserwowany. W 

związku z powyższym Miasto Łódź nie może 

inwestować w środek trwały, który nie stanowi 

majątku Miasta. 

337750,00 
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34 
WGK 

G0022CD 

Nowy chodnik przy ul. Gojawiczyńskiej 7. 

Projekt zlokalizowany byłby przy bloku nr 321 na ul. 

Gojawiczyńskiej 7. 

Projekt zakłada budowę nowego chodnika (22mb.) 

wzdłuż istniejących miejsc postojowych położonych 

pomiędzy blokiem 321 na ul. Gojawiczyńskiej 7 a 

stojącą obok wiatą śmietnika. Dodatkowo 

wymieniono by nawierzchnię wokół pobliskiego 

trzepaka. 

Budowa chodnika będzie ułatwieniem głównie dla 

okolicznych mieszkańców oraz ich rodzin i 

znajomych przyjeżdżających w odwiedziny. 

Oczywiście korzystanie z niego było by bezpłatne i 

dostępne 24h/7d. 

15000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagi na 

utwardzenie dojścia do śmietnika. 

15000,00 

35 
WGK 

G0028CH 

Zielony pasaż wypoczynkowy z ławkami, wzdłuż 

ul. Łazowskiego, dla mieszkańców Chojen Zatorza. 

Działki miejskie wzdłuż ulicy Łazowskiego w obrębie 

prostokąta ul. Mieszkalnej, Łazowskiego, Żywotnej, 

do zabudowań prywatnych domów i ogrodów przy 

blokach. 

300 metrów alejki w kostce bezfazowej szerokiej na 

160 cm, 9 ławek betonowo - drewnianych, 6 koszy 

betonowych, nasadzenie 27 drzew, nasadzenie 50 

krzewów, uzupełnienie trawników w obszarze około 

170 m x 30 metrów. 

ogólnodostępny. 

178800,00 

N 

Zgodnie z paragrafem 1 punkt 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.cyt.: „W przypadku 

zadań, które wymagają lokalizacji na określonym 

terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina 

albo powiat może zgodnie z prawem 

wydatkować środki publiczne na te zadanie." 

245400,00 



25 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

36 
WGK 

G0035CD 

PROSTO NA PRZYSTANEK – 

WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU 

TRAMWAJU. 

Północno -wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej. 

Zadanie polega na wybrukowaniu chodnika w miejscu 

obecnej ścieżki. Chodnik ułatwi i uprzyjemni dotarcie 

do przystanku. Długość potrzebnego odcinka 

chodnika to 150 m, szerokość ok. 1,5 m. 

Ogólnodostępny. 

24216,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagi, gdyż 

nowobudowany ciąg pieszy podniesie standard 

dojścia do przystanku tramwajowego z 

okolicznych bloków. 

24016,00 

37 
WGK 

G0060CD 

REMONT DROGI I MIEJSC PARKINGOWYCH 

PRZY UL. ODYNCA 66. 

Wschodnia strona bloku przy ul. Odyńca 66. 

Remont drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi 

pożarowej min. 4m x 110m = 440m2 

Wydzielenie, wybudowanie i oznakowanie miejsc 

postojowych wzdłuż drogi 5m x 100m = 500m2 

Ogólnodostępny. 

424000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. 

Wydział Dysponowania Mieniem - Istnieje 

ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców. Niezależnie od lokalizacji 

zadania z budżetu obywatelskiego zapis o ryzyku 

postępowania zwrotowego, który umieszczamy 

oznacza zawsze ten sam "problem" z 

nieruchomością. Nieruchomości tak opisane 

zostały pozyskane przez Skarb Państwa poprzez 

wywłaszczenie lub inną umowę o tym 

charakterze. Działo się to najczęściej w latach 60 

lub 70 ubiegłego wieku. Zgodnie z ustawą o 

nieruchomości (art. 136) nieruchomość 

wywłaszczona nie może być użyta na inny cel niż 

określony w decyzji wywłaszczeniowej. W 

przypadku gdy Gmina chce użyć tę 

nieruchomość na inny cel musi zawiadomić 

poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o 

takim zamiarze i poinformować o 

przysługującym im prawie do zwrotu. Dzieje się 

424000,00 
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tak również w przypadku gdy nieruchomość stała 

się zbędna na cel wywłaszczenia (art. 137). 

Analizując nieruchomości do budżetu 

obywatelskiego sprawdzamy podstawę nabycia 

przez Skarb Państwa w programie INKOMA. 

Gdy znajduje się tam zapis o wywłaszczeniu 

stosujemy ostrzeżenie, które Państwu 

przekazujemy. Na tym etapie badania 

nieruchomości nie da się stwierdzić, czy cel 

został zrealizowany, czy nastąpi postępowanie 

zwrotowe. Nasz zapis to ostrzeżenie, że takie 

ryzyko występuje ale nie wskazujemy z jakim 

prawdopodobieństwem może wystąpić. 

Oczywiście może się okazać, że w toku 

szczegółowego badania okaże się, że nie będzie 

postępowania zwrotowego. Sprawdzanie 

nieruchomości wywłaszczonych pod względem 

zwrotowym to długotrwały i pracochłonny 

proces, który nierzadko trwa dłużej niż rok 

(polega na odnalezieniu i analizie map i 

dokumentów z okresu wywłaszczenia oraz 

odszukaniu byłych właścicieli bądź ich 

spadkobierców). Ze względu na zasady 

zawiadamiania nigdy nie trwa krócej niż 4-5 

miesięcy. Nie ma możliwości przeprowadzenia 

takiej analizy na potrzeby budżetu 

obywatelskiego biorąc pod uwagę ilość działek, 

która miałaby podlegać sprawdzeniu oraz czas 

jaki jest na to potrzebny. Na potrzeby sprzedaży 

nieruchomości gminnych sprawdzanych jest 

około 100 działek rocznie. W tegorocznym 
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budżecie sprawdziliśmy już blisko 800 działek (i 

nie jest to koniec). Biorąc te aspekty pod uwagę 

przekazujemy do Państwa informację o tym 

zagrożeniu w celu podjęcia przez Państwa 

decyzji co do możliwości realizacji zadania. 

Inwestycja technicznie możliwa do realizacji 

Procedury wyjaśniające mogą wydłużyć proces 

inwestycyjny powyżej 1 roku. Zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców. Remont drogi i 

miejsca parkingowe usprawnią komunikacje w 

tym rejonie . W dniu 24.05.2018 r. w rozmowie 

telefonicznej ustalono z wnioskodawcą zadania, 

iż koszty dokumentacji kosztorysowe - 

projektowej są uwzględnione w szacunkowych 

kosztach zadania podanych przez wnioskodawcę. 
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38 
WGK 

G0065RO 

Rozbudowa placu zabaw oraz powstanie 

siłowni pod chmurką. 
Rejon ulic: Odrzańska -Uroczysko-Teodorowicza 

Obręb G- 23 działka 212/97. 

Zadanie obejmuję wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. Obejmuję rozbudowę 

istniejącego placu zabaw dla najmłodszych 

mieszkańców poprzez dostawienie huśtawki-bocianie 

gniazdo, bujaka z dwoma siedziskami na sprężynie, 

huśtawki dla osób niepełnosprawnych.. Zadanie 

obejmuję również powstanie dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych mieszkańców osiedla siłowni „pod 

chmurką" z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń oraz 

powstanie stojaka na rowery. Poszerzenie ogrodzenia 

oraz wykonanie ścieżek dojazdowych do urządzeń dla 

niepełnosprawnych oraz utwardzonego podłoża. 

Ogólnodostępny. 

214000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas 6 edycji 

Budżetu Obywatelskiego, polepszy warunki 

okolicznych mieszkańców, umożliwi dzieciom 

oraz dorosłym aktywne i ciekawe spędzanie 

czasu na świeżym powietrzu. 

214000,00 

39 
WGK 

G0067CD 

Przebudowa istniejącej ogólnodostępnej zatoczki -

zespołu miejsc parkingowych oraz utworzenie 

nowych dodatkowych miejsc postojowych aut 

mieszkańców. 

Zbieg ulic: Z. Nałkowskiej (bl.nr 9A) i W. 

Broniewskiego (bl. nr 111) 

Plantowanie powierzchni po demontażu istniejących 

linii krawężnika i wywóz ziemi, wyłożenie 

splantowanej powierzchni ażurowymi płytami 

betonowymi, zainstalowanie nowych linii 

krawężników ograniczających nowopołożone płyty, 

oznakowanie pionowe i poziome "miejsca dla 

inwalidów". 

228000,00 

P 

Nowe miejsca parkingowe przyczynią się do 

rozładowania problemu z parkowaniem 

samochodów na trawnikach i miejscach 

niedozwolonych. 

390000,00 
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Ogólnodostępny. 

40 
WGK 

G0084RU 

Strefa aktywnego wypoczynku -Rudzka Góra. 

Rudzka Góra mieści się na Osiedlu RUDA, pomiędzy 

ul. Starorudzką, Demokratyczną, Żwawą i 

Ekonomiczną. 

Wnioskowane zadanie jest częścią programu 

podnoszącego jakość terenów zielonych w dzielnicy 

Górna, na Osiedlu Ruda. Wnioskuje o budowę strefy 

street workout na polance pod szczytem Rudzkiej 

Góry. Na strefę składałyby się np. drążki, ławeczki, 

słupki, uchwyty do ćwiczeń, koła gimnastyczne, 

drabinki itd. Wszystko na betonowych fundamentach i 

na stalowych słupach. Dodatkowo wokół strefy 

postawić kilka zabetonowanych ławek do 

odpoczynku. Strefa może być świetnym sposobem na 

spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Ogólnodostępny. 

150000,00 
 

  

41 
WGK 

G0102CD 

Wyrównanie i utwardzenie terenu. 
ul. Mazurska 44/46. Teren w miejscu 

zdewastowanego trawnika, między wiatami 

garażowymi a ulicą dojazdową z kostki brukowej od 

strony klatek schodowych budynku ( strona 

północna). 

Wyrównanie zniszczonej powierzchni trawnika i 

ułożenie ażurowej kostki brukowej wraz z  obrzeżami. 

Teren usytuowany przed budynkiem mieszkalnym -

wieżowiec l0-cio piętowy, l0-cio klatkowy, 

zamieszkany przez 880 osób. 

Z uporządkowanego terenu będą mogli korzystać 

mieszkańcy budynku usytuowanego przy ul. 

Mazurskiej 44/46 przez wszystkie dni, przez całą 

685600,00 

N 

Zdaniem Wydziału Dysponowania Mieniem 

istnieje ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli. 

Niezależnie od lokalizacji zadania z budżetu 

obywatelskiego zapis o ryzyku postępowania 

zwrotowego, który umieszczamy oznacza zawsze 

ten sam "problem" z nieruchomością. 

Nieruchomości tak opisane zostały pozyskane 

przez Skarb Państwa poprzez wywłaszczenie lub 

inną umowę o tym charakterze. Działo się to 

najczęściej w latach 60 lub 70 ubiegłego wieku. 

Zgodnie z ustawą o nieruchomości (art. 136) 

nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta 

685600,00 
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dobę. na inny cel niż określony w decyzji 

wywłaszczeniowej. W przypadku gdy Gmina 

chce użyć tę nieruchomość na inny cel musi 

zawiadomić poprzednich właścicieli lub ich 

spadkobierców o takim zamiarze i poinformować 

o przysługującym im prawie do zwrotu. Dzieje 

się tak również w przypadku gdy nieruchomość 

stała się zbędna na cel wywłaszczenia (art. 137). 

Analizując nieruchomości do budżetu 

obywatelskiego sprawdzamy podstawę nabycia 

przez Skarb Państwa w programie INKOMA. 

Gdy znajduje się tam zapis o wywłaszczeniu 

stosujemy ostrzeżenie, które Państwu 

przekazujemy. Na tym etapie badania 

nieruchomości nie da się stwierdzić, czy cel 

został zrealizowany, czy nastąpi postępowanie 

zwrotowe. Nasz zapis to ostrzeżenie, że takie 

ryzyko występuje ale nie wskazujemy z jakim 

prawdopodobieństwem może wystąpić. 

Oczywiście może się okazać, że w toku 

szczegółowego badania okaże się, że nie będzie 

postępowania zwrotowego. Sprawdzanie 

nieruchomości wywłaszczonych pod względem 

zwrotowym to długotrwały i pracochłonny 

proces, który nierzadko trwa dłużej niż rok 

(polega na odnalezieniu i analizie map i 

dokumentów z okresu wywłaszczenia oraz 

odszukaniu byłych właścicieli bądź ich 

spadkobierców). Ze względu na zasady 

zawiadamiania nigdy nie trwa krócej niż 4-5 

miesięcy. Nie ma możliwości przeprowadzenia 
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takiej analizy na potrzeby budżetu 

obywatelskiego biorąc pod uwagę ilość działek, 

która miałaby podlegać sprawdzeniu oraz czas 

jaki jest na to potrzebny. Na potrzeby sprzedaży 

nieruchomości gminnych sprawdzanych jest 

około 100 działek rocznie. W tegorocznym 

budżecie sprawdziliśmy już blisko 800 działek (i 

nie jest to koniec). Biorąc te aspekty pod uwagę 

przekazujemy do Państwa informację o tym 

zagrożeniu w celu podjęcia przez Państwa 

decyzji co do możliwości realizacji zadania. 

Procedury wyjaśniające mogą wydłużyć proces 

inwestycyjny powyżej 1 roku. Zarząd Zieleni 

Miejskiej - negatywna opinia dotycząca wycięcia 

drzewek owocowych. Zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców. Usprawnienie 

komunikacji w tym rejonie. Biuro Architekta 

Miasta - możliwość realizacji zadania na 

fragmentach działek; Działki numer 73/13, 73/14, 

73/15, obręb G-16, zgodnie z ewidencją gruntów 

są własnością Skarbu Państwa. Wnioskodawca 

zadania nie wyraża zgody na jakiekolwiek 

zmiany we wniosku. 

42 
WGK 

G0122CD 

Parking – rozbudowa i modernizacja. 

Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 16 

i 14 oraz ul. Kraszewskiego 17a. 

Wymiana nawierzchni, rozbudowa o dodatkowe 

miejsca parkingowe, wydzielenie miejsc dla 

niepełnosprawnych. 

Ogólnodostępny. 

200000,00 

P 

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na 

estetykę Miasta w rejonie. 

200000,00 
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43 
WGK 

G0123CD 

Nowy chodnik i świeża zieleń dla mieszkańców 

bloku przy ul. Przyborowskiego 16. 

ul. Przyborowskiego 16. 

Remont chodnika od strony klatek, rekultywacja 

trawnika i zieleni wokół bloku. 

Ogólnodostępny. 

52000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas VI edycji 

Budżetu Obywatelskiego wpłynie korzystnie na 

estetykę otocznia, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

52000,00 

44 
WGK 

G0125PK 

Funkcjonalne podwórko. 

Podwórko przy Paderewskiego między nr 16,20,22 a 

SP nr 51. 

Zadanie polega na wyrównaniu i uporządkowaniu 

terenu oraz wykonaniu miejsc postojowych. 

Ogólnodostępny. 

151000,00 

P 

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na 

estetykę Miasta w rejonie. 

151000,00 

45 
WGK 

G0126PK 

Po pierwsze bezpieczeństwo - wymiana 2 słupów 

oświetleniowych przy PM 89. 

ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach 

bocznych do PM 89. 

Zadanie będzie polegać na wymianie dwóch słupów 

oświetleniowych na nowe kompozytowe wraz ze 

zmianą źródła oświetlenia z sodowego na ledowe. 

Ogólnodostępny. 

16000,00 

P 

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu w 

okolicy PM 89. 

16000,00 
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46 
WGK 

G0129CH 

Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. 

Lotnej i ul. Bałtyckiej. 

Zadanie zlokalizowane w obrębie ul. Lotnej i ul. 

Bałtyckiej (obręb G-30). 

Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu 

jedynego placu zabaw w okolicy, który będzie 

przyjazny dla rodzin z dziećmi. 

Elementy placu zabaw: teren ogrodzony, wyłożony 

nawierzchnią bezpieczną, duży wielofunkcyjny 

zestaw zabawowo - sprawnościowy ze zjeżdżalniami, 

piaskownica, bujaki, huśtawki koszykowe i 

wahadłowe, ławki z oparciem dla rodziców, stojaki na 

rowery, zestaw drabinek linowych, kosze na śmieci 

itp. 

Ogólnodostępny. 

313500,00 

P 

Przedmiotowe zadanie przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców oraz wpłynie 

pozytywnie na poprawę aktywności fizycznej. 

Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem 

wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwi 

integrację społeczności lokalnej. 

375000,00 

47 
WGK 

G0138CD 

Rewitalizacja istniejącego "Ogródka 

Jordanowskiego" wraz z przylegającymi 

miejscami parkingowymi. 

ul. Dąbrowskiego 69, ul. Dąbrowskiego 71/73, ul. 

Dąbrowskiego 75, Bałuckiego 68. 

Na placu zabaw proponujemy 4 strefy wydzielone dla 

różnych grup wiekowych:  zestaw sprzętu 

zabawowego wraz z piaskownicą dla dzieci, stół do 

ping ponga dla młodzieży, siłownię dla wszystkich 

grup wiekowych, część relaksacyjną dla seniorów i 

niepełnosprawnych. 

Ogólnodostępny. 

565000,00 
P 

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu. 
600000,00 
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48 
WGK 

G0148RO 

Zagospodarowanie działki poprzez ustawie 

ławek i gazonów z nasadzeniami. 
ul. Piękna 51 działka ewidencyjna nr 246/15 obręb 

G1. 

Ustawienie 2 szt. ławek ulicznych oraz gazonów z 

nasadzeniami (kwiaty, krzewy ozdobne) i kosza na 

śmieci. 

Ogólnodostępny. 

8600,00 

P 

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na 

estetykę otoczenia, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

8600,00 

49 
WGK 

G0149RO 

Ustawienie wzdłuż pasa drogowego ul. Pięknej 

koszy na psie nieczystości. 

ul. Piękna Działka ewidencyjna nr 259/18 obręb G1. 

Kosze na psie nieczystości (zakup i ustawienie) - 10 

000,00 zł. 

Ogólnodostępny. 

24000,00 

P 

Utrzymanie czystości i porządku na terenach 

pozostających we władaniu Miasta należy do 

jego obowiązków. 

10000,00 

50 
WGK 

G0158GO 

Poprawa bezpieczeństwa przejścia pomiędzy 

ulicami: Radomską - Praską - Łomżyńską. 

Poprowadzenie nowego chodnika łączącego ulice 

Radomską - Praską - Łomżyńską w miejscu starego 

przejścia wzdłuż ogrodzenia ROD im. Dąbrowskiego. 

Wybudowanie od nowa przejścia z wykonaniem 

nowego chodnika 144 metry długości l metr 

szerokości, ustawieniem sześciu latarni typu LED, 

oraz, jeśli będzie taka możliwość techniczna, 

zainstalowaniem monitoringu miejskiego - 4 kamery. 

Ogólnodostępny. 

127000,00 

N 

Rekomendacja negatywna z uwagi na brak prawa 

do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane przez Miasto. Projektowany ciąg 

pieszy byłby zlokalizowany na gruntach 

osób fizycznych. Jakiekolwiek zmiany położenia 

ścieżki w stosunku do istniejącego ciągu 

jest nie możliwe do realizacji z uwagi na prawa 

własności sąsiednich działek - grunty 

przyległe są gruntami prywatnymi. 

127000,00 

51 
WGK 

G0159RU 

Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa – Karowa. 

Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej. 

Wykonanie projektu wraz z kosztorysem. Montaż 

huśtawki bocianie gniazdo 1 szt., huśtawki 

wahadłowej 1 szt., huśtawki wagowej 1 szt., 

85000,00 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki odpoczynku 

mieszkańców i ich dzieci. 

85000,00 
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piaskownicy 1 szt., skoczka 1 szt., wielofunkcyjnego 

zestawu ze zjeżdżalniami tzw. wieżyczki 1 szt., ławek 

2 szt., plenerowego stołu do ping - ponga 1 szt., 

stojaku rowerowego 1 szt., kosz 1 szt., regulaminu. 

Teren zabezpieczony ogrodzeniem systemowym, pola 

piaskowe, trawnik, nasadzone krzewy. 

Ogólnodostępny. 

52 
WGK 

G0181CH 

Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa. 

Działka przy ul Jędrzejowskiej nr 575 obręb G30. 

Budowa zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na 

terenie osiedla Chojny. 

Ogólnodostępny. 

100000,00 

N 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

Łodzi negatywnie opiniuje niniejszy wniosek. 

W ocenie Biura Architekta Miasta oraz Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej realizacja funkcji 

rekreacyjnej we wskazanej przez wnioskodawcę 

lokalizacji, z uwagi na bliskie sąsiedztwo 

zakładów przemysłowych i terenów kolejowych, 

które generują uciążliwy hałas, nie pozwala na 

pozytywne rozpatrzenie wniosku. Zadanie 

znalazłoby się w konflikcie z istniejącymi i 

funkcjonującymi zakładami produkcyjnymi, a 

ponadto przez przedmiotową działkę przebiegają 

dwie linie nawietrzne 15 kV. Takie urządzenie 

terenu stałoby w kolizji z przyległym terenem 

przemysłowym i rodziłoby w przyszłości 

niedogodności dla jego użytkowników. Ponadto 

po konsultacji z Wydziałem Gospodarowania 

Majątkiem, ustalono, że dla przedmiotowej 

działki prowadzone jest postępowanie 

służebności gruntowej. 

150000,00 
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53 
WGK 

G0162CH 

Ratujemy osiedlowe rzeźby-oczyszczenie i 

konserwacja rzeźby „Macierzyństwo" przy 

Szpitalu Matki Polki. 

Rzeźba "Macierzyństwo" przy ul. Rzgowskiej 281 (nr 

działki G44-368/2). 

Zadanie obejmuje oczyszczenie całej powierzchni 

rzeźby „Macierzyństwo", uzupełnienie ewentualnych 

ubytków oraz jej konserwacje preparatem antygraffiti. 

Ogólnodostępne 

10 000,00 

P 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy 

estetyki powyższej rzeźby. 

45 000,00 
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54 
WGK 

G0184CD 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gojawiczyńskiej. 

Rozbudowie poddany by został plac zabaw 

zlokalizowany pomiędzy blokami nr 323 i 326 

leżącymi przy ul. Gojawiczyńskiej 11 i 13 

Plac wyłożony będzie częściowo bezpieczną 

nawierzchnią typu EPDM oraz trawą. 

Ogrodzenie zostanie powiększone w kierunku 

południowo – wschodnim (do wysokości 

chodnika i drogi ziemnej). Przed placem zabaw 

ustawiono by stojak na rowery, natomiast na 

terenie placu ustawiono by 2 ławki oraz l śmietnik. 

Nowe elementy placu: 2 zabawki edukacyjne, tablica 

do rysowania kredą, równoważnia, 

huśtawka wagowa, l zjeżdżalnia, l bujak, l karuzela 

Stare elementy placu zabaw (zabawki i ogrodzenie) 

należy odnowić i pomalować. Obudowę 

piaskownicy wykonać na nowo drewnianą lub z 

tworzywa palisadą. 

Projekt skierowany jest głównie dla dzieci 

okolicznych mieszkańców. Nie wyklucza się jednak 

obecności osób z innych dzielnic a nawet miast 

(rodzina, znajomi). Obiekt otwarty byłby cały czas, 

oczywiście za darmo. 

300000,00 

P 

Realizacja zadania poprawi warunki odpoczynku 

okolicznych mieszkańców i ich dzieci. 

300000,00 
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55 
WGK  

G0196RU 

Plac zabaw i rekreacji    Ruda — Beczkowa. 

ul. Beczkowa działki: G24-96/10 i GG24-97. 

Wniosek dotyczy zakupu i montażu urządzeń placu 

zabaw . W ramach projektu usytuowane będą w 

szczególności: huśtawka wahadłowa , zjeżdżalnia , 

karuzela stanowisko do koszykówki, urządzenia do 

ćwiczeń , dwie ławki, kosz na śmieci, regulamin. 

Teren zostanie ogrodzony , zasadzone zostaną krzewy 

, oraz odmiany karłowe drzew , konserwacji, 

zabiegom pielęgnacyjnym zostaną poddane istniejące 

nasadzenia. 

Ogólnodostępny. 

160000,00 

N 

W stosunku do działek nr: 96/10, 97 w obrębie 

G-24, na których ma być realizowane zadanie 

prowadzone są postępowania mające na celu 

zbycie przedmiotowych nieruchomości. 

160000,00 

56 
WGK 

G210RU 

Szachy w lesie. 

Skrzyżowanie ul. Rodzinnej i Przyjemnej. 

Ławeczka drewniano-metalowa, stolik do szachów 

oraz kosz betonowy na śmieci. 

Ogólnodostępny. 

5500,00 

N 

Negatywne opinie Biura Inżyniera Miasta i Biura 

Architekta Miasta w zakresie bezpieczeństwa 

użytkowników i uczestników ruchu drogowego. 

Brak miejsca na posadowienie elementów małej 

architektury stanowiących wyposażenie obiektu 

rekreacyjnego. 

5500,00 
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57 
WGK 

S0018KA 

Sąsiedzki skwer Piotrkowska 257 - ławki dla 

przechodniów, nasadzenia zieleni oraz kosze na 

odchody. 

ul. Piotrkowska 257, działka nr S9-28/15. 

Planowane prace mają na celu poprawienie estetyki, 

funkcjonalności i higieny zaniedbanego, 

zagrażającego bezpieczeństwu sanitarnemu terenu o 

powierzchni 550 m
2
, położonego przy Piotrkowskiej 

257 poprzez 

- odnowienie trawnika, 

- nasadzenia krzewów (30 sztuk), 

- ustawienie 2 koszy na odchody zwierzęce 

ustawienie 3 tabliczek edukacyjnych, 

-ustawienie dwóch ławek : jednej przy ciągu pieszym 

Piotrkowskiej, drugiej przy dojściu do posesji 

Piotrkowskiej 257 A 

Nie dotyczy, opinia negatywna. 

215000,00 

N 

Ruszyły procedury mające umożliwić sprzedaż 

działki. 

21500,00 

58 
WGK 

S0023WS 

Zagospodarowanie terenów publicznych na 

zapleczu Nowego Centrum Łodzi - okolice 

Tramwajowej. 

działki: S2- 325/11, 323/17, S2-324/8, teren na 

zapleczu ul. Tramwajowej 15,17,19 i 21. 

Wytyczenie alejki wzdłuż wydeptanej ścieżki przez 

mieszkańców ustawienie latarni, ławeczek i koszy na 

śmieci, w tym kosza na psie odchody. Posadzenie 

kilku krzewów ozdobnych, wyznaczenie miejsc 

parkingowych. 

Z efektów realizacji zadania korzystaliby wszyscy 

pobliscy mieszkańcy 

81019,00 

N 

Rekomendacja dla zadania negatywna z uwagi na 

obowiązującą umowę dzierżawy. Umowa 

dzierżawy obejmuje teren, który wskazał 

wnioskodawca w przesłanym szkicu, jako obszar 

realizacji przedmiotowego zadania. 

81019,00 
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59 
WGK 

S0024WS 

Przebudowa obecnego placu zabaw przy ul. 

Tramwajowej wraz z jego doposażeniem w 

urządzenia siłowe. 

323/17, 325/11. 

Przebudowa obecnego placu zabaw wraz z 

doposażeniem go w 5-6 urządzeń siłowych. Pozostały 

zakres zadania tj. bezpieczne podłoże, latarnia, 2 

ławki, kosz na śmieci, 2 stojaki na rowery, żywopłot 

pozostają bez zmian. 

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

80000,00 

P 

Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ 

pozytywnie opiniuje niniejszy wniosek. 

Przedmiotowe zadanie przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców oraz wpłynie na 

poprawę aktywności fizycznej i zdrowego trybu 

życia. Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod 

względem wypoczynkowym i rekreacyjnym 

umożliwi integrację społeczności lokalnej. 

120000,00 

60 
WGK 

S0027KA 

Odnowienie rzeźby-fontanny przy ŁDK. 

pasaż pomiędzy budynkiem ŁDK, a terenem 

inwestycyjnym po wyburzonym Hotelu Centrum (ul. 

H. Sienkiewicza 10). 

Remont niecki fontanny, wykonanie nowego 

przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodnej, 

odtworzenie rzeźby w oryginalnej technologii 

(wytłoczyny z tworzywa sztucznego) i zgodnie z 

oryginalnym projektem. 

Ogólnodostępne.. 

60000,00 
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61 
WG 

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. 

111000,00 
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62 
WGK 

S0058WS 

Przyjazne osiedle. 

teren pomiędzy ul. 

Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką 

Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni 

publicznej w obrębie budynków mieszkalnych do 

najwyższych standardów zapewniających bezpieczne 

poruszanie się, zwiększenie atrakcyjności. 

Wyburzenie 2 budynków przy ul. Pomorska 113A 

ZLM nie zakończył postępowania dotyczącego 

zakwalifikowania budynków do wyburzenia 

200000,00 

P 

Poprawa wizerunku tej części Miasta wpisuje się 

w Strategię Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 

2020+. 

200000,00 

63 
WGK 

S0074WS 

Plac Dąbrowskiego wolny od samochodów! 

Plac Dąbrowskiego. 

Codziennością jest widok na Placu Dąbrowskiego w 

Łodzi nielegalnie zaparkowanych samochodów. 

Reprezentacyjna przestrzeń wyłożona drogim 

kamieniem szlachetnym jest systematycznie 

rozjeżdżana przez właścicieli aut osobowych oraz 

autokarów (sic!). Przedstawiony projekt zakłada 

ustawienie na obrzeżach Placu Dąbrowskiego 

słupków oraz donic z kwiatami i/lub krzewami, które 

będą jednocześnie zaporą uniemożliwiającą wjazd 

samochodów na płytę placu. 

Nie dotyczy - opinia negatywna. 

90000,00 

N 

Opinia negatywna z punktu widzenia polityki 

przestrzennej Miasta, uzasadnienie: zgodnie z 

ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

przestrzennym za „obszar przestrzeni 

publicznej", którym jest teren placu 

Dąbrowskiego, rozumie się obszar o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości życia i 

sprzyjający nawiązywaniu kontaktów 

społecznych ze względu na jego położenie oraz 

cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w 

studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. Ponadto dla terenu 

objętego wnioskiem nie ma obowiązującego 

planu zagospodarowania przestrzennego. W 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 

przyjętym uchwałą nr LXIX/1753/18 z dnia 

28.03.2018 r. wskazany obszar położony jest na 

terenie oznaczonym jako W2a, tj. w terenie 

90000,00 
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porządkowania i uzupełniania historycznej 

struktury przestrzennej: wielofunkcyjne kwartały 

śródmiejskie II, jak również w granicach 

historycznej dzielnicy miasta „Ogrody 

Sukiennicze Nowego Miasta". 

Zgodnie z powyższą definicją przestrzeń ta 

powinna być otwarta i w możliwie minimalnym 

stopniu grodzona. Jednocześnie trzeba 

zaznaczyć, że pierwotny projekt architektoniczny 

placu nie zakładał takiego rozwiązania. Na 

terenie placu funkcjonuje znak drogowy zakaz 

ruchu - z wyjątkiem służb miejskich i pojazdów 

wjeżdżających w celu wysadzenia lub zabrania 

pasażera oraz zakaz postoju, które należy 

respektować i w kwestii ewentualnego 

poruszania się po przedmiotowym terenie 

pojazdami powinno to być działaniem 

wystarczającym. Ponadto elementy 

wygrodzeniowe skutecznie ograniczą dostępność 

pojazdów ratowniczych w nagłych przypadkach 

ratujących życie czy mienie. 

64 
WGK 

S0089WS 

Mini Park Wierzbowa: Odnowa placu zabaw dla 

dzieci i budowa siłowni zewnętrznej dla młodzieży, 

dorosłych i seniorów. 

(https:/Iwww.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 

Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska 

-Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), 

Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 

dziatki: 52-96/69. 

W tym projekcie chcemy stworzyć część rekreacyjną, 

gdzie wszyscy mieszkańcy w każdym wieku mogliby 

162900,00 

P 

Realizacja zadania powiększy tereny rekreacyjne 

i wypoczynkowe mieszkańców osiedla w różnym 

przedziale wiekowym zapewniając wypoczynek 

w bezpiecznej przestrzeni. 

393400,00 
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aktywnie i wspólnie spędzać czas. Projekt obejmuje: 

1) Odnowę istniejących elementów placu zabaw: 

zjeżdżalnia, karuzela, bujaki, piaskownica i montaż 

dodatkowych 5 elementów m.in.: dwie huśtawki, 

mostek linowy, drabinka, mała ścianka wspinaczkowa 

i powierzchnia amortyzująca. 

2) Budowa siłowni zewnętrznej dla młodzieży, 

dorosłych i seniorów spełniającej funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne. 

Teren nieogrodzony, ogólnodostępny dla 

mieszkańców we wszystkich przedziałach wiekowych 

lubiących wypoczynek na świeżym powietrzu. 

65 
WGK 

S0090WS 

Mini Park Wierzbowa. Parkingi dla samochodów i 

chodniki dla pieszych. Wyznaczanie i 

wymalowanie stref parkowania na terenach 

zielonych i asfaltowych. Budowa i renowacja 

chodników dla pieszych. 

(https:/lwww.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 

Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska 

-Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), 

Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 

dziatki: 52-96/69. 

W tym projekcie chcemy zrobić porządek z miejscami 

parkingowymi na całym osiedlu: na terenach 

utwardzonych (asfalt, płyty) i zielonych (ziemia; 

trawa). Zależy nam na jak najbardziej efektywnym 

wykorzystaniu powierzchni osiedla do parkowania 

możliwie jak największej ilości aut jednocześnie nie 

niszcząc zieleni oraz nie blokując pieszym 

chodników. Dodatkowo: 

•chcemy wybudować fragment chodnika ok. 30 

165 000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.   

Remont drogi i chodników usprawni 

komunikacje w tym rejonie. Niezależnie od 

lokalizacji zadania z budżetu obywatelskiego 

zapis o ryzyku postępowania zwrotowego, który 

umieszczamy oznacza zawsze ten sam "problem" 

z nieruchomością. Nieruchomości tak opisane 

zostały pozyskane przez Skarb Państwa poprzez 

wywłaszczenie lub inną umowę o tym 

charakterze. Działo się to najczęściej w latach 60 

lub 70 ubiegłego wieku. Zgodnie z ustawą o 

nieruchomości (art. 136) nieruchomość 

wywłaszczona nie może być użyta na inny cel niż 

określony w decyzji wywłaszczeniowej. W 

przypadku gdy Gmina chce użyć tę 

nieruchomość na inny cel musi zawiadomić 

poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców o 

165 000,00 
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wzdłuż wewnętrznej uliczki osiedlowej od PM nr 39 

(ul. Wierzbowa 6F) do Źródłowej 43-45 aby 

stworzyć bezpieczne przejście dla wszystkich 

pieszych. 

•oraz dokonać renowacji 20 m chodnika wzdłuż 

wewnętrznej uliczki osiedlowej od BM Łódź-

Śródmieście ul. Pomorska 96a do PM nr 39 (ul. 

Wierzbowa 6F). 

Ogólnodostępne. 

takim zamiarze i poinformować o 

przysługującym im prawie do zwrotu. Dzieje się 

tak również w przypadku gdy nieruchomość stała 

się zbędna na cel wywłaszczenia (art. 137). 

Analizując nieruchomości do budżetu 

obywatelskiego sprawdzamy podstawę nabycia 

przez Skarb Państwa w programie INKOMA. 

Gdy znajduje się tam zapis o wywłaszczeniu 

stosujemy ostrzeżenie, które Państwu 

przekazujemy. Na tym etapie badania 

nieruchomości nie da się stwierdzić, czy cel 

został zrealizowany, czy nastąpi postępowanie 

zwrotowe. Nasz zapis to ostrzeżenie, że takie 

ryzyko występuje ale nie wskazujemy z jakim 

prawdopodobieństwem może wystąpić. 

Oczywiście może się okazać, że w toku 

szczegółowego badania okaże się, że nie będzie 

postępowania zwrotowego. Sprawdzanie 

nieruchomości wywłaszczonych pod względem 

zwrotowym to długotrwały i pracochłonny 

proces, który nierzadko trwa dłużej niż rok 

(polega na odnalezieniu i analizie map i 

dokumentów z okresu wywłaszczenia oraz 

odszukaniu byłych właścicieli bądź ich 

spadkobierców). Ze względu na zasady 

zawiadamiania nigdy nie trwa krócej niż 4-5 

miesięcy. Nie ma możliwości przeprowadzenia 

takiej analizy na potrzeby budżetu 

obywatelskiego biorąc pod uwagę ilość działek, 

która miałaby podlegać sprawdzeniu oraz czas 

jaki jest na to potrzebny. Na potrzeby sprzedaży 
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nieruchomości gminnych sprawdzanych jest 

około 100 działek rocznie. W tegorocznym 

budżecie sprawdziliśmy już blisko 800 działek (i 

nie jest to koniec). Biorąc te aspekty pod uwagę 

przekazujemy do Państwa informację o tym 

zagrożeniu w celu podjęcia przez Państwa 

decyzji co do możliwości realizacji zadania. 

Procedury wyjaśniające mogą wydłużyć proces 

inwestycyjny powyżej 1 roku. Zdaniem 

Wydziału Dysponowania Mieniem istnieje 

ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli. 

Administratorem działki jest Zarząd Lokali 

Miejskich. 
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66 
WGK 

S0091WS 

Mini Park Wierzbowa: Odnowa i 

zagospodarowanie parku osiedlowego w obrębie 

ulic: Wierzbowa, Źródłowa, 

Pomorska.(https://www.faeebook.eom/MiniParkW

ierzbowa). 

Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska 

-Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), 

Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 

dziatki: 52-96/69. 

rekultywacja ok. 3200 m2, nasadzenia krzewów 100 

szt., nasadzenia krzewów 10 szt., zakup i montaż 4 

latarni parkowych, zakup i montaż 3 psich stacji, 

zakup i montaż słupków blokujących wjazd 

samochodów (40 szt.), zakup i montaż stojaków na 

rowerowych, ustawienie 10 ławek i 6 koszy na śmieci, 

opracowanie dokumentacja projektowo-

kosztorysowej. 

Ogólnodostępne. 

118930,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas VI edycji 

Budżetu Obywatelskiego wpłynie korzystnie na 

estetykę otocznia, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

129330,00 

67 
WGK 

P0024KO 

Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców 

między ul. Okrzei i ul Górną. 

Ul. Okrzei pomiędzy blokami o numerze 26/28, 22 

oraz ul. Górną 45. 

Parking na około 50 miejsc parkingowych z 

uwzględnieniem  miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonany z kostki brukowej lub z płyt jumbo, oraz 

wjazd na parking od ul. Okrzei i ul. Górnej. 

Parking ogólnodostępny, całodobowy. 

302000,00 

N 

Realizacja zadania możliwa po uzyskaniu przez 

Wydział dokumentów zezwalających na budowę 

parkingu. 

302000,00 
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68 
WGK 

P0035KO 

Wyrównanie, utwardzenie i wylanie asfaltem lub 

innym środkiem wjazdu między szczytami bloków. 

Z lewej strony bloku Pietrusińskiego 24/28 - wjazd do 

pergol na śmieci. Pomiędzy szczytami budynków 

Pietrusińskiego 18/22 a Pietrusińskiego 24/28. 

Wyrównanie - utwardzenie i wylanie betonem lub 

asfaltem. Teren około 50 m², od ul. Pietrusińskiego do 

pergol na śmieci. 

Ogólnodostępne. 

10000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Remont drogi usprawni komunikację w tym 

rejonie. Nowe wyremontowany dojazd do 

pergoli zapewni bezpieczeństwo 

mieszkańców. Niezależnie od lokalizacji 

zadania z budżetu obywatelskiego zapis o 

ryzyku postępowania zwrotowego, który 

umieszczamy oznacza zawsze ten sam 

"problem" z nieruchomością. Nieruchomości 

tak opisane zostały pozyskane przez Skarb 

Państwa poprzez wywłaszczenie lub inną 

umowę o tym charakterze. Działo się to 

najczęściej w latach 60 lub 70 ubiegłego 

wieku. Zgodnie z ustawą o nieruchomości 

(art. 136) nieruchomość wywłaszczona nie 

może być użyta na inny cel niż określony w 

decyzji wywłaszczeniowej. W przypadku 

gdy Gmina chce użyć tę nieruchomość na 

inny cel musi zawiadomić poprzednich 

właścicieli lub ich spadkobierców o takim 

zamiarze i poinformować o przysługującym 

im prawie do zwrotu. Dzieje się tak również 

w przypadku gdy nieruchomość stała się 

zbędna na cel wywłaszczenia (art. 137). 

Analizując nieruchomości do budżetu 

obywatelskiego sprawdzamy podstawę 

44000,00 
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nabycia przez Skarb Państwa w programie 

INKOMA. Gdy znajduje się tam zapis o 

wywłaszczeniu stosujemy ostrzeżenie, które 

Państwu przekazujemy. Na tym etapie 

badania nieruchomości nie da się stwierdzić, 

czy cel został zrealizowany, czy nastąpi 

postępowanie zwrotowe. Nasz zapis to 

ostrzeżenie, że takie ryzyko występuje ale nie 

wskazujemy z jakim prawdopodobieństwem 

może wystąpić. Oczywiście może się okazać, 

że w toku szczegółowego badania okaże się, 

że nie będzie postępowania zwrotowego. 

Sprawdzanie nieruchomości 

wywłaszczonych pod względem zwrotowym 

to długotrwały i pracochłonny proces, który 

nierzadko trwa dłużej niż rok (polega na 

odnalezieniu i analizie map i dokumentów z 

okresu wywłaszczenia oraz odszukaniu 

byłych właścicieli bądź ich spadkobierców). 

Ze względu na zasady zawiadamiania nigdy 

nie trwa krócej niż 4-5 miesięcy. Nie ma 

możliwości przeprowadzenia takiej analizy 

na potrzeby budżetu obywatelskiego biorąc 

pod uwagę ilość działek, która miałaby 

podlegać sprawdzeniu oraz czas jaki jest na 

to potrzebny. Na potrzeby sprzedaży 

nieruchomości gminnych sprawdzanych jest 

około 100 działek rocznie. W tegorocznym 
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budżecie sprawdziliśmy już blisko 800 

działek (i nie jest to koniec). 

Biorąc te aspekty pod uwagę przekazujemy 

do Państwa informację o tym zagrożeniu w 

celu podjęcia przez Państwa decyzji co do 

możliwości realizacji zadania. Biuro 

Architekta Miasta – negatywna opinia  z 

uwagi na działkę 328/6, obręb P-7 własność 

Skarb Państwa, Procedury wyjaśniające 

mogą wydłużyć proces inwestycyjny 

powyżej 1 roku. W dniu 24.05.2018 r. 

poinformowano wnioskodawcę  o 

konieczności aktualizacji cen za wykonanie 

prac. Wnioskodawca zaznaczył, iż nie 

wyraża zgody na zmianę kwot, które jego 

zdaniem są wystarczające, odnośnie 

wyrównania terenu i poprawy dojazdu do 

pergoli. Informacja przesłana także drogą 

elektroniczną w dniu 29.05.2018 oraz 

04.06.2018r. 
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69 
WGK 

P0036KO 

Wyrównanie - utwardzenie i wyłożenie płytami lub 

kostką. 

Plac przy skrzyżowaniu ul. Pietrusińskiego a 

przejazdem do ul. Odolanowskiej (przy garażach), za 

Lecznicą dla zwierząt. 

Teren ok. 100 do 120 m², bardzo zaniedbany i nigdy 

przez nikogo nie sprzątany. Wygląd straszny, podczas 

opadów deszczu straszne błoto. Miejsce 

wykorzystywane do parkowania samochodów, mieści 

się 8 samochodów i jeszcze jest miejsce dla 

postawienia 2 ławek. Na naszym osiedlu jest duży 

10000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Zdaniem 

Wydziału Dysponowania Mieniem istnieje 

ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli. 

Niezależnie od lokalizacji zadania z budżetu 

obywatelskiego zapis o ryzyku postępowania 

zwrotowego, który umieszczamy oznacza zawsze 

ten sam "problem" z nieruchomością.  

Nieruchomości tak opisane zostały pozyskane 

przez Skarb Państwa poprzez wywłaszczenie lub 

inną umowę o tym charakterze. Działo się to 

najczęściej w latach 60 lub 70 ubiegłego wieku. 

Zgodnie z ustawą o nieruchomości (art. 136) 

nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta 

na inny cel niż określony w decyzji 

wywłaszczeniowej. W przypadku gdy Gmina 

chce użyć tę nieruchomość na inny cel musi 

zawiadomić poprzednich właścicieli lub ich 

spadkobierców o takim zamiarze i poinformować 

o przysługującym im prawie do zwrotu. Dzieje 

się tak również w przypadku gdy nieruchomość 

stała się zbędna na cel wywłaszczenia (art. 137). 

Analizując nieruchomości do budżetu 

obywatelskiego sprawdzamy podstawę nabycia 

przez Skarb Państwa w programie INKOMA. 

Gdy znajduje się tam zapis o wywłaszczeniu 

stosujemy ostrzeżenie, które Państwu 

przekazujemy. Na tym etapie badania 

nieruchomości nie da się stwierdzić, czy cel 

został zrealizowany, czy nastąpi postępowanie 

zwrotowe. Nasz zapis to ostrzeżenie, że takie 

ryzyko występuje ale nie wskazujemy z jakim 

prawdopodobieństwem może wystąpić. 

Oczywiście może się okazać, że w toku 

szczegółowego badania okaże się, że nie będzie 

postępowania zwrotowego. Sprawdzanie 

36000,00 
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70 
WGK 

P0061LP 

Poprawa warunków dla 900 osób - użytkowników 

RODziałk. "Nowe Sady" przez dzieci, emerytów, 

rencistów i osoby niepełnosprawne. 

ul. Nowe Sady 38. 

Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury 

ROD "Nowe Sady". Podstawowym problemem do 

rozwiązania jest uruchomienie przystanku autobusu 

linii 69. Następnie poprawa stanu wyglądu całego 

obiektu, łącznie z rekultywacją terenu 

ogólnodostępnego (ok. 5 ha). Nasadzenia drzew, 

krzewów ozdobnych itp. Utworzenie Klubu Książki i 

Prasy, biblioteczki, doposażenie świetlicy w sprzęty i 

urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji. 

Dostępne dla użytkowników ROD "Nowe Sady". 

220000,00 

N 

Rekomendacja zadania jest negatywna, ponieważ 

zgodnie z zarządzeniem Nr 7646/VII/18 z dnia 

24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących budżetu 

obywatelskiego 2018/2019 gmina nie może 

finansować zadania na wydzielonym terenie, 

oddanym w posiadanie zależne. 

220000,00 

71 
WGK 

P0069LP 

Zagospodarowanie terenu między osiedlami Nowe 

Polesie 1 i Nowe Polesie 2. 

Teren zielony przy ul. Pienistej między osiedlami 

Nowe Polesie 1 i Nowe Polesie 2. 

Celem zadania jest zagospodarowanie terenu leżącego 

między osiedlami "Nowe Polesie 1" a "Nowe Polesie 

2", stworzenie miejsca przyjaznego okolicznym 

mieszkańcom. Przejście przez utworzony park 

osiedlowy stanowić będzie najkrótszą drogę dotarcia 

do przystanków autobusowych na ul. Maratońskiej 

oraz planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej. 

Zaaranżowanie parkowych alei, uporządkowanie 

terenu, ustawienie latarni, koszy na śmieci i ławek 

wpłynie także na bezpieczeństwo osób poruszających 

się po okolicach oraz mieszkających bezpośrednio 

obok. Teren zielony leżący pomiędzy osiedlami 

385800,00 

N 

Działki wskazane we wniosku, tj. dz. 28/1, 28/2, 

28/7 zostały oddane w użyczenie na czas 

nieokreślony od 01.12.2017 r. Trwa również 

procedura podziału nieruchomości mająca na 

celu wydzielenie części działek pod tereny 

kolejowe. Pozostała cześć nieruchomości będzie 

przeznaczona do sprzedaży pod tereny wielkich 

zespołów mieszkaniowych. Uwaga: W 

przypadku realizacji zadanie powinno zostać 

przekwalifikowane na zadanie ponadosiedlowe z 

uwagi na zwiększenie kosztów na kwotę 545 300 

zł. 

545300,00 
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"Nowe Polesie 1" a "Nowe Polesie 2" i "Nowe Polesie 

3" jest terenem ogólnodostępnym dla wszystkich całą 

dobę. Projekt nie zakłada grodzenia terenu. 

72 
WGK 

P0071LP 

MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część 

spacerowa i roślinność. 

Działki nr 6,7,8, obręb P-35 

Wykonanie etapu rekreacyjno-spacerowego w ramach 

realizacji kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego 

Mini Parku przy ul. Dennej dla mieszkańców Osiedla: 

1. Aleja spacerowa (bieganie). 2. Ścieżka rowerowa 

(rolki). 3. Urządzenia komunalne. 4. Stół do gry w 

tenisa stołowego. 

Ogólnodostępne. 

390000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Wydział 

Gospodarki Komunalnej UMŁ w oparciu o 

dokumentację projektowo-kosztorysową 

zrealizował w 2017r. I etap budowy Mini Parku 

pomiędzy ulicami Pienistą oraz Denną w Łodzi. 

Zakres całego Mini Parku obejmuje budowę 

oświetlenia (planowana realizacja w 2018r. – 

trwa postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego), boisk, siłowni plenerowej, stołów 

do gry w szachy (zrealizowane 2017r.) i tenisa 

stołowego, ogrodzenie, nasadzenia zieleni, mała 

architektura, urządzenia komunalne.   

Rada Osiedla Lublinek – Pienista Uchwałą NR 

33/XXXIV/2018 z dnia 8 stycznia 2018r. 

przystąpiła do XIII konkursu na zadania 

inwestycyjne dla Rad Osiedli. W przypadku 

wygranej, realizacja robót wskazanych we 

wniosku do BO 2018/2019 musi być prowadzona 

w sposób nie kolidujący z robotami 

prowadzonymi na przedmiotowym terenie w 

oparciu ewentualną wygraną w konkursie na 

zadania inwestycyjne dla Rad Osiedli na rok 

2019. Po zakończeniu robót konieczne może być 

odtworzenie około 3 mb istniejącego chodnika z 

płyt betonowych 25x25x8cm.Wygrana 

przedmiotowego wniosku w Budżecie 

Obywatelskim 2018/2019 przy jednoczesnym 

390000,00 
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braku zwycięstwa w konkursie dla Rad Osiedli 

na 2019r. spowoduje zmianę kolejności 

wykonywanych robót co będzie stanowić 

utrudnienie w realizacji zakresu wskazanego do 

konkursu. Zasadne było by wówczas nie 

wykonywanie całego toru rolkarskiego i alei 

spacerowej - pozostawienie miejsca na drogę 

technologiczną (około 25% długości toru/alei) 

lub wykonanie całej długości  z uwzględnieniem 

w przyszłości konieczności odtworzenia części 

toru i alei (np. mając na uwadze ewentualny brak 

środków na finansowanie zadania w kolejnych 

latach w przypadku przegranej w konkursie, 

braku finansowania ze strony budżetu jakim 

dysponuje Rada Osiedla etc.). 

73 
WGK 

P0088KR 

Plac zabaw „Pętla Bratysławska”. Etap drugi. 

Teren dawnej pętli Bratysławska w sąsiedztwie ulic: 

Bratysławska, Waltera-Janke i Nad Karolewką. 

Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" etap 2 

obejmuje rozbudowę placu zabaw o kolejne 

urządzenia zabawowe (huśtawki, zjazd linowy, 

piłkarzyki, ping pong), ławki, kosze oraz wykonanie 

nasadzeń drzew. 

Ogólnodostępne. 

106000,00 

P 

W 2017r. na terenie części nieruchomości 

wskazanych w przedmiotowym wniosku (tj. na 

dz. nr. 595/39 obręb P-27) Wydział Gospodarki 

Komunalnej UMŁ zrealizował budowę placu 

zabaw dla dzieci w kształcie statku, wykonał 

montaż huśtawki, ogrodzenia, ławek, utwardzono 

część terenu. Obie działki (dz. nr 595/39, 595/40 

obręb P-27) objęte formularzem  P0088KR 

stanowią użytek gruntowy opisany jako „tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe”. Rozbudowa placu 

zabaw o elementy sportowe, dodatkowe zabawki, 

ławki i zieleń będzie kontynuacją budowy 

oczekiwanego przez Mieszkańców terenu 

rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach po 

byłej pętli tramwajowej „Bratysławska”. 

106000,00 
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Właścicielem działek 595/39 i 595/40 P-27 jako 

nielicznych w najbliższym sąsiedztwie zgodnie z 

informacjami z Ewidencji Gruntów Budynków i 

Lokali jest Gmina Miasto Łódź.  

Rekomendacja pozytywna z uwagą dotyczącą 

akceptacji ryzyka postępowania ws zwrotu 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców. W 2017r. na terenie części 

nieruchomości wskazanych w przedmiotowym 

wniosku (tj. na dz. nr 595/39 obręb P-27) 

Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ 

zrealizował budowę placu zabaw dla dzieci w 

kształcie statku, wykonał montaż huśtawki, 

ogrodzenia, ławek, utwardzono część terenu.  

Obie działki (dz. nr 595/39, 595/40 obręb P-27) 

objęte formularzem  P0088KR stanowią użytek 

gruntowy opisany jako „tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe”. Rozbudowa placu zabaw o 

elementy sportowe, dodatkowe zabawki, ławki i 

zieleń będzie kontynuacją budowy oczekiwanego 

przez Mieszkańców terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego na działkach po byłej pętli 

tramwajowej „Bratysławska”. Właścicielem 

działek 595/39 i 595/40 P-27 jako nielicznych w 

najbliższym sąsiedztwie zgodnie z informacjami 

z Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali jest 

Gmina Miasto Łódź.  Rekomendacja pozytywna 

z uwagą dotyczącą akceptacji ryzyka 

postępowania ws zwrotu nieruchomości na rzecz 

byłych właścicieli lub ich spadkobierców. 
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74 
WGK 

P0106RS 

Siłownia plenerowa z otoczeniem. 

P-22, 66-6. 

1. Siłownia plenerowa - 1 szt. komplet. 2.Ławeczki 

parkowe - 4 szt. 3. Kosz na śmieci - 1 szt. 4. Krzewy 

ozdobne (wajgeły, bzy, forsycje, niskie iglaki) szt. 20. 

5. Drzewa kwitnące (głóg) szt. 4. 

Dla wszystkich mieszkańców. 

131504,00 

P 

Siłownia będzie miejscem spotkań miejscowej 

społeczności oraz powstanie nowe miejsce do 

rekreacji w Łodzi dla mieszkańców. 

160000,00 

75 
WGK 

P0107RS 

Tężnia solankowa z otoczeniem. 

Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 

333, 340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka 

P22-66/6. 

1. Budowa tężni solankowej z otoczeniem 2. 

Ławeczki parkowe szt. 4 3. Kosz na śmieci szt. 1 4. 

Krzewy ozdobne (bzy, wajgeły, forsycje, niskie 

iglaki) ok.. 20 szt. 5. Trawnik ok.. 400 m². 

Dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

407044,00 

P 

Tężnia będzie miejscem spotkań i wypoczynku 

lokalnej społeczności. 

510000,00 

76 
WGK 

P0118ZL 

Wybieg dla psów. 

Ul. Kusocińskiego przy Armii Krajowej - górka 

śmieciowa, działka P25-198/94. 

Wybieg przeznaczony dla psów. Ogrodzony teren z 

podwójną furtką, która ma zabezpieczać psa przed 

ucieczką z terenu. Na terenie wybiegu będą ławki, 

kosze na odchody wraz z aplikatorem woreczków. 

Przeszkody typu agility dla psów (kładka, hopki z 

regulacją, obręcze przeskoków, slalom, tunel). 

Ogólnodostępne dla właścicieli psów. 

40000,00 

P 

Teren ogólnodostępny dla mieszkańców osiedli 

Złotno, Karolew - Retkinia Wschód oraz Retkinia 

Zachód - Smulsko; pozwalający mieszkańcom i 

ich pupilom bezpiecznie oddać się zabawie i 

wypoczynkowi. 

63000,00 
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77 
WGK 

P0126MM 

Stojaki na rowery. 

1.Podwórko między blokami al.. Unii 18, al.. Unii 16, 

Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających 

centralny plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS 

Społem. 3. Podwórko między blokami al.. Unii 18, al. 

Unii 20, Daniłowskiego 7, na tyłach pergoli 

osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, znajdującym 

się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91. 

Cztery stojaki rowerowe z montażem do podłoża. 

Ogólnodostępne. 

2000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu  podczas VI edycji 

Budżetu Obywatelskiego, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

2800,00 

78 
WGK 

P0171RS 

Wymiana chodników przy bokach bloków 240 

(zach) oraz 252 i 253 

1.Chodnik przy zachodniej stronie bloku 240 obok 

placu zabaw, do bloku 241 Maratońska 79. 2.Chodnik 

przy blokach 252 i 253 od strony wschodniej 

uniemożliwiający drogę do dalszej części osiedla i do 

kościoła. 

Autor propozycji zgłasza konieczność wymiany 

chodników niezwykle istotnych w codziennym życiu 

osiedla, które z uwagi na stan zużycia, a co za tym 

idzie intensywność korzystania stały się problemem w 

drodze do pracy, szkoły, sklepu, kościoła. 1. 

Zdewastowany przez ciężkie samochody przy 

naprawie wodociągu. 2. Uszkodzony przez drzewo 

rosnące blisko chodnika, zbudowany patchworkowo. 

Nie dotyczy. 

26250,00 

N 

Zadanie nie może być realizowane przez Gminę z 

uwagi na fakt, że chodniki zgłoszone do remontu 

położone są na gruntach Spółdzielni Retkinia-

Południe i osób prywatnych (zgodnie z § 1 pkt 4 

załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 7846/VII/18 z 

dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących BO 2019/2019). 

26250,00 
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79 
WGK 

P0192LP 

Zielony Lublinek na Zielone EXPO – sadzimy 

drzewa. 

Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-

14/1. 

1. Wyrównanie i uporządkowanie terenu (śmieci, 

wystające druty, plastikowe rury itp.). 2. Posadzenie 

wzdłuż istniejącej ścieżki 100 "dorosłych" drzew 

alejowych o obwodzie pnia min. 16 cm (osiągających 

docelowo max wysokość 5 metrów): klony: pospolity, 

jesionolistny, jawor, drzewa owocowe ozdobne 

(jarzębina, wiśnia jabłoń). 

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

80000,00 

P 

WGK pozytywnie opiniuje niniejszy wniosek. 

Przedmiotowe zadanie przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców. Stworzenie miejsca 

atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i 

rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności 

lokalnej. Informuję, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w przedmiotowym wniosku zgłoszono 

również do BO nw. wnioski: P0196LP - 

"Zewnętrzna Siłownia z 4 elementów w parku 

pomiędzy Nowym Polesiem I i II/IV": P0197LP -

"Plac zabaw w parku pomiędzy Nowym 

Polesiem I i II/IV"; P0199LP -"Pszczółka Maja - 

wiatrak który pokaże kierunek i siłę wiatru dla 

najmłodszych i trochę starszych". 

93000,00 

80 
WGK 

P0196LP 

Zewnętrzna siłownia z 4 elementów w parku 

pomiędzy Nowym Polesiem I i II/III. 

Działka nr 14/1 w obrębie P-33 oraz 41/5 w obrębie 

P-34. 

Budowa zewnętrznej siłowni składającej się z 4 

elementów na zielonym terenie przy ul. Pienistej 

pomiędzy osiedlami Nowe Polesie I oraz Nowe 

Polesie II/III/IIIB. Wyciąg i krzesło, biegacz i ławka, 

surfer i twister, prasa i wioślarz. Przykładowa 

siłownia: https://bit.ly/2G53sU1    Elementy siłowni: 

https://goo.gl/XtcjkU. 

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

60000,00 

P 

WGK pozytywnie opiniuje niniejszy wniosek. 

Przedmiotowe zadanie przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców. Stworzenie miejsca 

atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i 

rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności 

lokalnej. Informuję, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w przedmiotowym wniosku zgłoszono 

również do BO nw. wnioski: P0197LP - "Plac 

zabaw w parku pomiędzy Nowym Polesiem I i 

II/III": P0192LP -"Zielony Lublinek na Zielone 

Expo""; P0199LP -"Pszczółka Maja - wiatrak 

który pokaże kierunek i siłę wiatru dla 

najmłodszych i trochę starszych". 

81 500,00 
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81 
WGK 

P0197LP 

Plac zabaw w parku pomiędzy Nowym Polesiem I i 

II/III. 

Działka nr 14/1 w obrębie P-33 oraz 41/5 w obrębie 

P-34. 

Budowa placu zabaw dla dzieci (złożonego z 9 

elementów) - toru przeszkód na zielonym terenie przy 

ul. Pienistej pomiędzy osiedlami Nowe Polesie I oraz 

Nowe Polesie II/III/IIIB. Proste elementy drewniane 

takie jak: ruchomy most, drabinka do chodzenia na 

rekach, kładka na sprężynach, "trzepak" do akrobacji. 

Przykładowy plac zabaw: https://bit.ly/2Glolxm. 

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

41000,00 

P 

WGK pozytywnie opiniuje niniejszy wniosek. 

Przedmiotowe zadanie przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców. Stworzenie miejsca 

atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i 

rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności 

lokalnej. Informuję, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w przedmiotowym wniosku zgłoszono 

również do BO nw. wnioski: P0196LP - 

"Zewnętrzna Siłownia z 4 elementów w parku 

pomiędzy Nowym Polesiem I i II/IV": P0192LP -

"Zielony Lublinek na Zielone Expo""; P0199LP -

"Pszczółka Maja - wiatrak który pokaże kierunek 

i siłę wiatru dla najmłodszych i trochę starszych". 

148000,00 

82 
WGK 

P0199LP 

Pszczółka Maja – wiatrak który pokaże kierunek i 

siłę wiatru – dla najmłodszych i trochę starszych. 

Działka nr 14/1 w obrębie P-33 oraz 41/5 w obrębie 

P-34. 

Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie 

Pszczółki Mai na wysokim na 5 metrów słupie. 

pokaże on  kierunek i siłę wiatru. Atrakcja i edukacja 

dla najmłodszych i informacja dla starszych osób, 

które poruszają się w okolicach osiedla Lublinek-

Pienista - niedaleko lotniska. Przykładowy wiatrak: 

https://bit.ly/2IQIzyn. 

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

2200,00 

P 

WGK pozytywnie opiniuje niniejszy wniosek. 

Przedmiotowe zadanie będzie atrakcją o 

charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych. 

Informuję, że na terenie nieruchomości 

wskazanej w przedmiotowym wniosku zgłoszono 

również do BO nw. wnioski: P0196LP - 

"Zewnętrzna Siłownia z 4 elementów w parku 

pomiędzy Nowym Polesiem I i II/IV": P0192LP -

"Zielony Lublinek na Zielone Expo""; P0197LP -

"Plac zabaw w parku pomiędzy Nowym 

Polesiem I i II/III". 

5200,00 
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83 
WGK 

P0200LP 

Walczmy ze smogiem, wspólnie sadźmy drzewa. 

Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. 

Działka P6-315/14. 

Nasadzenie sadzonek dębu, klonu, grabu, jesionu (20 

szt.) z kosztami utrzymania, zakup i montaż budek 

lęgowych dla ptaków - 5 szt., wykonanie alejki 

żwirkowej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

Ogólnodostępne. 

14775,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu  podczas VI edycji 

Budżetu Obywatelskiego, wpłynie korzystnie na 

estetykę otoczenia, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

31600,00 

84 
WGK 

L0024 

Odbudowa historycznego hipodromu - etap I. 

Kwartał ulic: Konna, Wyścigowa, Długa i 

Ksawerowska. 

Zadanie ma na celu odbudowę historycznych Torów 

Wyścigów Konnych w Rudzie Pabianickiej, które 

funkcjonowały w latach 1902 - 1939. Z uwagi na 

rozmach inwestycji zadanie ma charakter 

kilkuetapowy. 

Ogólnodostępny 

1460000,00 

N 

Z uwagi na sprzeczność wskazanego zadania z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Łodzi realizacja zadania 

nie będzie możliwa. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, uchwalony 

przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 5 czerwca 

2002 r. (uchwała nr LXXXI/1835/02) wskazuje 

dla tego terenu zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną (część północno- zachodnia 

obszaru), zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

(część południowa i wschodnia) oraz pas zieleni 

publicznej, rozdzielający tereny o funkcjach. 

Przeznaczenie takie wskazane jest także w 

obowiązującym Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Łodzi (uchwała nr XCIX/1826/10 z dnia 

27 października 2010 r.). 

1 460 000,00 
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85 
WGK 

L0040 

Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap l 

(plac zabaw). 

Przy ulicy Józefa. 

Budowa płacy zabaw w skład, którego wchodziłoby 

kilka dużych zestawów typu: gry i zabawy oraz statek. 

Zestawy zostałyby zamontowane w miejscu kiedyś 

istniejącego Ogródka Jordanowskiego. Obecnie teren 

ten jest zniszczonych i zdewastowany. Dodatkowo 

powstałyby dwie huśtawki wahadłowe podwójne, 

zjeżdżalnia, piramida linowa, karuzela, cztery bujaki 

oraz piaskownica. Zostałoby również zamontowanych 

około dziesięciu ławeczek oraz kosze na śmieci. 

Ogólnodostępny 

580000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna. Budowa placu zabaw 

oraz stworzenie terenu rekreacyjnego umożliwi 

zarówno dzieciom jak i dorosłym zabawę i 

spędzenie czasu na świeżym powietrzu. W 2018 

r. jest realizowana dokumentacja projektowa dla 

zagospodarowania działki nr 4/10 przy ul. Józefa 

w ramach środków finansowych (algorytm) 

przekazanych przez Radę Osiedla Stary Widzew. 

580 000,00 

86 
WGK 

L0056 

Rzeka Jasień dla mieszkańców. 

Działki wzdłuż rzeki Jasień od ul. Wólczańskiej do 

ujścia rzeki Karolewki. 

Posprzątanie śmieci i nasadzenie drzew na działkach 

wzdłuż rzeki Jasień Od Wólczańskiej do ujście 

Karolewianki. 

Ogólnodostępny 

100000,00 

P 

Przedmiotowe zadanie wpłynie pozytywnie na 

ład przestrzenny terenu rzeki Jasień. Uprzątnięcie 

zalegających odpadów, porostów oraz 

połamanych drzew i konarów przyczyni się do: 

- likwidacji źródeł zanieczyszczeń środowiska, 

- zapobiegania powstawania zatorów na rzece, 

- zwiększenie przepływu rzeki, 

- zwiększenie wartości rekreacyjnej rzeki. 

Ponadto, rzeki odgrywają bardzo ważną funkcję 

w bezpieczeństwie przeciwpowodziowemu 

każdego miasta. Rzeka Jasień odbiera wody 

opadowe i roztopowe z większości terenu 

śródmiejskiego miasta Łodzi, a więc zadanie to 

stanowi strategiczny punkt gospodarki wodnej na 

terenie naszego miasta. 

100 000,00 
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87 
WGK 

L0064 

Zielony bulwar nad Bałutką. 

Działka nr 20/5, 262/10, 262/25 w obrębie P-6. 

Stworzenie miejsca wypoczynku o charakterze leśno-

parkowym wzgłuż wschodniej strony rzeki Bałutki: 

oczyszczenie terenu ze śmieci, gruzu, niwelacji 

gruntu, uwtorzenie trawników, initalacja ławek (w 

miejscach widocznych z ulicy) i koszy na śmieci. 

Wykonanie wygodnej szerokiej ściezki po wschodniej 

stronie rzeki, od. ul Siewnej do mostku na zakręcie ul. 

Bronowej. Ścieżka o szerokości 2,5m, w typie 

parkowym (nie asfaltowa) byłaby wspólna dla 

pieszych, rowerzystów, biegaczy. 

Ogólnodostępne 

275 000,00 

P 

WGK pozytywnie opiniuje niniejszy wniosek. 

Przedmiotowe zadanie przyczyni się do poprawy 

jakości życia mieszkańców. Stworzenie miejsca 

atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i 

rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności 

lokalnej. 

275 000,00 

88 
WGK 

L0071 

Konserwacja i oświetlenie rzeźby "Retkińska 

Morela" czyli "Kuli przy wiaduktach". 

Zbieg ulicy Maratońskiej i Waltera - Janke. 

Celem projektu jest konserwacja "Retkińskiej Moreli" 

rzeźby plenerowej na trwałe wpisanej w pejzaż Łodzi. 

Rzeźba obecnie jest zaniedbana, elementy są 

powyginane, zardzewiałe i niszczeją. Oprócz 

zabezpieczenia samej struktury, prace objęłyby 

atrakcyjne podświetlenie obiektu. 

Ogólnodostępny 

230000,00 

P 

Poprawienie estetyki osiedla oraz 

wyeksponowanie rzeźby i konstrukcji 

charakterystycznej dla osiedla. Upamiętnienie 

dziedzictwa Łodzi i jej tożsamości. 

230 000,00 
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89 
WGK 

L0127 

Parking ogólnodostępny. 

Teren przy ul. Milionowej od strony ogrodu 

działkowego, na odcinku od ul. Milionowej 18 do ul. 

Milionowej 22. 

Teren na parking ogólnodostępny znajduje się przy ul 

Milionowej, która jest drogą powiatową Nr 1124 E. 

Zadanie to obejmuje wyrównanie i utwardzenie terenu 

na odcinku o szerokości 6 m i długości 300 m tj. 1800 

m
2
. 

Ogólnodostępne. 

223365,00 

P 

Wykonanie miejsc postojowych przy ul. 

Milionowej poprawi bezpieczeństwo i komfort 

mieszkańców. Ułatwi dojazd do znajdującego się 

w pobliżu Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Księży 

Młyn" i zapewni bezpieczeństwo zaparkowanych 

aut. Ponadto poprawi wygląd i estetykę Miasta. 

223 365,00 

90 
WGK 

L0128 

Obiekt sportowy typu skatepark o konstrukcji 

żelbetowej. 

Pomiędzy ul. Zachodnią, a ul. Drewnowską. 

Skatepark wyposażony w urządzenia skejtingowe z 

betonu, przeznaczony do jazdy na rowerach typu bmx, 

hulajnogach, deskorolkach i rolkach. Celem 

inwestycji jest stworzenie miejsca do aktywnego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, promowanie 

zdrowego stylu życia, utworzenie miejsca dającego 

możliwość kreatywnego rozwoju młodzieży w 

zakresie aktywności fizycznej i samorealizacji. 

Ogólnodostępne dla mieszkańców Łodzi. 

355000,00 

N 

Rekomendacja zadania jest negatywna, ponieważ 

zgodnie z opinia MPU oraz BAM: -) obecne 

parametry techniczne wskazanej nieruchomości 

nie odpowiadają proponowanemu we wniosku 

programowi -) w sytuacji, gdy po uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego podjęte zostaną działania 

prowadzące do realizacji kompleksowej 

koncepcji zagospodarowania istnieje ryzyko 

utraty istniejących naniesień, w szczególności 

proponowanego we wniosku skatepark -) podany 

teren położony jest w terenie porządkowania i 

uzupełniania historycznej struktury przestrzennej 

-) właściwe uznaje się wstrzymanie 

wnioskowanej inwestycji do czasu ustalenia 

zasad zagospodarowania w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

355 000,00 
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91 
WGK 

L0129 

Obiekt sportowy typu skatepark o konstrukcji 

żelbetowej. 

Pomiędzy ul. Górnicza, a ul. Plater. 

Budowa skateparku w Łodzi obok SP81 im. 

Bohaterskich Dzieci Łodzi oraz Parku im. Szarych 

Szeregów dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. 

Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie 

atrakcyjności walorów użytkowych osiedla. 

Ogólnodostępne. 

332000,00 

N 

Rekomendacja zadania pn. „Obiekt sportowy 

typu skatepark o konstrukcji żelbetonowej " 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 

2018/2019 jest NEGATYWNA, ponieważ zgonie 

z opinią Wydziału Zbywania i Nabywania 

Nieruchomości oraz Biura Architekta Miasta 

przedmiotowa działka została zlicytowana w dniu 

27 kwietnia 2018r. 

332 000,00 

92 
WGK 

L0130 

Koty na Kocim Szlaku - poszukaj kocich rzeźb na 

Księżym Młynie. 

Teren Księżego Młyna (famuły i Koci Szlak) 

ograniczony ulicami: Fabryczna, Przędzalniana, 

Tymienieckiego. 

Zadanie przewiduje projekt, wykonanie i 

zamontowanie 5 rzeźb naturalnej wielkości kotów z 

brązu. Dopuszczamy również inny surowiec na rzeźby 

(np. kamień), jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Na 

lokalizację rzeźb proponujemy: 1. Koci Szlak, 

2. Budynek przy ul. Księży Młyn 12, 3. Zabytkowa 

pompa 4. Brama wjazdowa przy ul. Przędzalnianej 

5. Budynek przy ul. Przędzalnianej 63. 

Elementem składowym zadania jest druk ulotek z 

zaznaczonymi na mapce rzeźbami kotów i krótkim 

opisem najważniejszych obiektów historycznych na 

Księżym Młynie oraz wykonanie okolicznościowych 

pieczątek. Uroczyste otwarcie uświetni zabawa dla 

całych rodzin - gra miejska. 

Ogólnodostępny 

56000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas 6 edycji 

Budżetu Obywatelskiego, przyczyni się do 

podniesienia estetyki miejsca. 

56 000,00 
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Lp. 
Realizator 

ID 
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Koszty przed 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

93 
WGK 

L0131 

Zielony pasaż Schillera 2019. 

Pasaż Schillera. 

Zadanie ma polegać na likwidacji parkingu i oddaniu 

przestrzeni pieszym oraz postawieniu dwóch drzew w 

donicach (Klon do 2,5m w donicach 1mx1m). Projekt 

wpisuje się w planowaną politykę Miasta, a w 

szczególności odpowiada założeniom rewitalizacji.. 

W całym pasażu ma być zakaz zatrzymywania. W 

ramach projektu należy zamontować znaki „Zakaz 

ruchu" bez tabliczek „nie dotyczy". 

Ogólnodostępne. 

8400,00 

N 

Obszar lokalizacji proponowanego zadania 

objęty jest priorytetowym projektem rewitalizacji 

obszarowej centrum Łodzi, w ramach którego na 

przedmiotowych działkach będą prowadzone 

zadania inwestycyjne: budowa drogi łączącej ul. 

Nawrot z Placem Komuny Paryskiej (działki nr 

235/26,235/27, 247/10) oraz zagospodarowanie 

pasażu Schillera (działki 237/107, 237/82 

247/10).Biuro ds. Rewitalizacji posiada plany 

związane z całkowitą przebudową pasażu 

obejmujące urządzenie w miejscu, którego 

dotyczy wniosek wysokiej jakości przestrzeni 

publicznej z ławkami, drzewami, fontanną 

posadzkową,w tym także likwidacji miejsc 

parkingowych, jednocześnie Biuro informuje, że 

zadania wymienione we wniosku nie rozwiążą 

problemu podniesienia jakości przestrzeni 

publicznej, w tym zapewnienia warunków dla 

spotkań i odpoczynku pieszych, dopiero 

przeprowadzenie zaplanowanych w ramach 

Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 

inwestycji da efekt o który zabiega 

wnioskodawca. Całkowity zakaz ruchu 

wyeliminowałby możliwość poruszania się 

rowerem oraz dojazd pojazdów Straży Miejskiej 

do zlokalizowanego tam ich posterunku, ponadto 

w zaproponowanej lokalizacji znajduje się 

siedziba UMŁ i Straży Miejskiej, więc zasadne 

jest utrzymanie tam miejsc postojowych. W 

odniesieniu do działki nr 236/26 w obr. S-6 

56 000,00 
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Kwota po 

weryfikacji 

prowadzone jest przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju postępowanie o 

stwierdzenie nieważności decyzji 

Wojewody Łódzkiego z dnia 27.02.2009 r. 

orzekającej o odmowie zwrotu nieruchomości - 

obecnie postępowanie jest zawieszone. 

Biuro Architekta Miasta uważa, że wniosek co do 

istoty nie jest sprzeczny z dokumentami 

planistycznymi, jednak wskazany teren stanowi 

jedną z najważniejszych przestrzeni publicznych 

dla którego wskazano także ograniczenia i inne 

możliwe funkcje. Jego zagospodarowanie musi 

prowadzić do najlepszego wykorzystania oraz 

atrakcyjnego ukształtowania zgodnie z ładem 

przestrzennym i potencjałem miastotwórczym. 

Nowe zagospodarowanie terenu musi być 

wynikiem koncepcji urbanistycznej, nie 

wystarczy tu ogólnie sformułowany wniosek. 

Ten w postaci zapisów planu miejscowego został 

już sformułowany. Zagospodarowanie pasażu 

zostało opracowane w Projekcie nr 5 w ramach 

projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum 

Łodzi - Pasaż Schillera. Ponadto wnioskowany 

do likwidacji parking obsługuje Urząd Miasta 

łodzi, pomimo, że parking nie jest rozwiązaniem 

docelowym, to jednak jego przeniesienie 

powinno nastąpić wraz z docelowym 

zagospodarowaniem pasażu, a nie w sposób 

przypadkowy. 



67 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
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weryfikacją 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

94 
WGK 

L0140 

Oznakowanie terenu byłego hitlerowskiego obozu 

dla dzieci i młodzieży przy ul. Przemysłowej. 

Park im. Szarych Szeregów. 

Oznakowanie granic dawnego hitlerowskiego obozu 

dla dzieci i młodzieży polskiej przy ulicy 

Przemysłowej poprzez rozmieszczenie informacji o 

historii obozu w postaci tablic informacyjnych wraz, z 

podajnikami na liszki informacyjne do pobierania 

przez przechodniów lub odwiedzających dawny teren 

obozu. Zostaną one na stałe zamieszczone na 

cementowanych elementach, symbolizujących granice 

obozu oraz dwóch elementach, które stanowią 

ogrodzenie garaży, a także na postumencie w bliskim 

sąsiedztwie pomnika Pękniętego Serca. 

Podsumowanie: 7 tablic wraz z podajnikami, w tym 6 

do zamontowania na istniejących cementowych 

elementach, l do zamontowania wraz z postumentem, 

4 ławki. 

36000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas 6 edycji 

Budżetu Obywatelskiego, przyczyni się do 

poszerzenia informacji o historii obozu dla dzieci 

i młodzieży. 

 

36 000,00 
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Realizator 

ID 
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Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

95 
WGK 

L0161 

Modernizacja i remont budynku OSP Wiskitno. 

Kolumny 312. 

Remont i modernizacja budynku OSP Wiskitno 

polegająca na wymianie podłóg, wymianie drzwi i 

okien, położenie tynków wewnętrznych ozdobnych, 

malowaniu, remont dachu, remont przyłączy, 

ocieplenie budynku, tynk zewnętrzny silikatowy, 

remont instalacji grzewczej i elektrycznej, wymiana 

kaloryferów i oświetlenia. 

Nie dotyczy 

200000,00 

N 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 

7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 

stycznia 2018 r., dotyczące budżetu 

obywatelskiego określa, że z budżetu 

obywatelskiego nie mogą być finansowane 

zadania, które  mają być realizowane m.in. na 

terenach oddanych do użyczenia, na terenach 

stanowiących własność Skarbu Państwa i na 

terenach będących w dyspozycji podmiotów, 

którym Miasto zgodnie przepisami powszechnie 

obowiązującymi nie może przekazać środków na 

dany cel. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 

7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 

stycznia 2018 r. - Zasady budżetu 

obywatelskiego w Mieście Łodzi. Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne - pkt. 4 - cyt: „Z budżetu 

obywatelskiego nie są w szczególności 

finansowane zadania, które mają być 

realizowane: 1) na terenie oddanych w 

dzierżawę, najem lub użyczenie;". Oznacza to, iż 

z budżetu obywatelskiego nie mogą być 

finansowane inwestycje i prace remontowe 

nieruchomości oddanych w użyczenie czy też 

stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

których właściciel jest nieustalony. 

Zarządzenie Nr 5434/VII/17 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 

użyczenia   Ochotniczej   Straży   Pożarnej   

Łódź-Wiskitno   nieruchomości   zabudowanej, 

położonej w Łodzi przy ul. Kolumny 312. 

Umowa  użyczenia  nr  DGM-DM-

XIII.6850.7.2017 z dnia 24 marca 2017  r.  na 

czas nieokreślony z prawe 3-misięcznego okresu 

wypowiedzenia przysługującym każdej ze stron. 

200 000,00 
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96 
WGK 

L0163 

Plac zabaw dla małego strażaka. 

Ul. Pionowej 29/31 - OSP Łódź Mikołajew. 

W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw dla 

dzieci przy wybudowanym zielonym boisku przy 

świetlicy OSP Łódź Mikołajew (os. Mikołajew). Ze 

względów użytkowych zostanie wykonana 

modernizacja rowów odwodnieniowych znajdujących 

się na działce 102/2 (B-38), 64/5 (B-39) polegająca na 

zakryciu kanału (ułożenie rur PCV, zasypanie rowów, 

humusowanie oraz wykonanie ewentualnych 

wpustów). Z uwagi na tworzące się zastoiny wodne, 

jest konieczne zbadanie przyczyny braku odpływu 

wody i ew. udrożnienie rowu). W wyniku zniszczeń 

(powalone drzewa zniszczyły ogrodzenie) należy w 

ramach zadania wymienić ogrodzenie wzdłuż granicy 

posesji przy ul. Pionowej. Przy placu zabaw zostanie 

zlokalizowana altana ogrodowa wraz z grillem. 

Ogólnodostępny 

87000,00 

N 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7990/VII/18 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 marca 2018 r., 

zmieniającym zarządzenie w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

2018/2019, zgłoszone zadanie nie może być 

zrealizowane na działce nr 102/2 B-38, gdyż jest 

ona użyczona OSP, umową od dnia 01.01.2007r. 

na czas nieoznaczony. Wobec powyższego, 

również wykonanie odwodnienia ww. terenu 

staje się bezprzedmiotowe. 

557 000,00 
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97 
WGK 

L0204 

Street workout na Retkini. 

Teren między ulicami Waltera Janke i al. Ks. Kard. S. 

Wyszyńskiego. 

Budowa workout parku w sąsiedztwie ul. Waltera 

Janke i al. Ks. Kard. S Wyszyńskiego. Konstrukcja 

dużego street workout parku, który spełni oczekiwania 

entuzjastów kalisteniki na Retkini. 

Ogólnodostępne. 

140000,00 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Realizacja 

proponowanego zadania przyczyni się do wzrostu 

zainteresowania kalisteniką. Inwestycja 

technicznie możliwa do realizacji, która musi być 

poprzedzona wydzieleniem z części 

nieruchomości drogowej (ZDiT) działki z 

przeznaczeniem na street workout park i zmianą 

użytku gruntowego z drogi na użytek budowlany. 

Zgodnie z informacjami z Wydziału 

Dysponowania Mieniem UMŁ dla części ze 

wskazanych nieruchomości istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości 

na rzecz byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców z uwagi na podstawę nabycia 

przez Skarb państwa i realizację celu zakupu. 

Procedura wydzielenia części nieruchomości 

może wydłużyć proces inwestycyjny powyżej 

roku. 

140 000,00 
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98 
WGK 

L0208 

Moto park Łódź - inicjatywa pasjonatów 

motoryzacji. 

Sanitariuszek 27. 

Teren z nitką toru (500m) + parking 250m2, krzewy 

10-15 sztuk, drzewa 10-15 sztuk, kosze na śmieci 3 

sztuki, miejsce do grillowania, oświetlenie terenu, 

przyłącze elektryczne, zadaszona wiata 30m2. 

Ogólnodostępny 

1330000,00 

N 

Zadanie zlokalizowane w obszarze 

ograniczonego użytkowania lotniska. Charakter 

obiektu jakim jest lotnisko z całą infrastrukturą 

techniczną, wymusza zabezpieczenie go przed 

możliwymi zakłóceniami pracy obiektu. Łódzki 

Urząd Marszałkowski prowadzi postępowania 

mające na celu ochronę strefy okalającej Port 

Lotniczy oraz stworzenie zielonej otuliny wokół 

niego. Dotychczasowe działania innych grup 

spowodowały samowolne dokonane zniszczenia 

w drzewostanie. Wszelkie działania zmieniające 

charakter zagospodarowania w rejonie zadania 

wymagają uzyskania, zgodnie z art. 135 Ustawy 

prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 r., z późn. zm. (Dz. U. 2018.0.799) zgody 

od organów do tego uprawnionych, a zwłaszcza 

utrzymanie odpowiedniego poziomu hałasu. 

1 330 000,00 
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99 
WGK 

L0214 

Wykonanie prac związanych z estetyką ekranów 

dźwiękochłonnych. 

Na terenie całej Łodzi. Przykładowy odcinek ul. 

Pabianicka naprzeciw kompleksu handlowego "Port-

Łódź" i "Ikea". 

Dźwiękochłonny ekran zostałby pokryty folią 

samoprzylepną zadrukowaną leśnym widokiem. Folia 

byłaby zalaminowana w celu jej wzmocnienia. Pejzaż 

wkomponuje się w otoczenie ładnym, estetycznym 

wyglądem. Plusem tego pomysłu jest zachowanie 

porządku i czystości ekranów, które zamazywane są 

obraźliwymi wyrazami jak i rysunkami. Poza tym 

ciągłe czyszczenie ekranów generuje wysokie koszty, 

jakie ponosi miasto. 

Ogólnodostępne. 

84480,00 

P 

Zwiększenie czystości ekranów 

dźwiękochłonnych i poprawa estetyki i wyglądu 

Miasta. 

 

84 480,00 

100 
WGK 

L0218 

Obywatel rodzic - lubi się huśtać. 

Śródmieście, okolice ul. Piotrkowskiej. 

Ustawienie huśtawek typu wahadłowego (10 sztuk), 

równoważonego (10 sztuk) oraz bujaków 

sprężynowych (10 sztuk) w celu zaadaptowania 

przestrzeni miejskiej dla potrzeb rodziców z dziećmi. 

Ogólnodostępne. 

50000,00 

N 

Tworzenie przestrzeni przy głównych ciągach 

komunikacyjnych jest niewskazane z uwagi na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu (bardzo duży 

ruch pieszych w podanych lokalizacjach, bliskość 

jezdni oraz dróg rowerowych). Działka nr 237/89 

w obrębie S-6 i nr 125/4 w obrębie S-1 są 

przewidziane do przebudowy w ramach 

rewitalizacji, działka nr 42/44 w obrębie S-7 była 

objęta przebudową (obowiązuje gwarancja 

Wykonawcy prac). Można jednak spodziewać 

się, że intensywne wykorzystanie urządzeń 

negatywnie wpłynęłoby na możliwość poruszania 

się po chodniku, a bliskość jezdni i dróg 

50 000,00 
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rowerowych negatywnie wpływałoby na 

bezpieczeństwo osób korzystających z urządzeń. 

Działka nr 248/4 w obrębie S-6 i 125/4 w obrębie 

S-1 znajdują się w zakresie prac inwestycyjnych 

w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum 

Łodzi, których rozpoczęcie przewidywane jest na 

rok 2020 (Plac Wolności – marzec 2020 i Pasaż 

Schillera - lipiec 2020). Działki wskazane we 

wniosku znajdują się na obszarze strefy 

Wielkomiejskiej i historycznych dzielnicach 

miasta wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków. Ponadto większość ze wskazanych 

lokalizacji znajduje się na obszarze historycznego 

układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej 

wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych 

pod numerem A/48 (decyzja z dnia 20 stycznia 

1971 r.) oraz uznanego za Pomnik Historii „Łódź 

- wielokulturowy krajobraz miasta 

przemysłowego”, w związku z czym wszelkie 

sprawy dotyczące uzgodnienia inwestycji na tych 

działkach prowadzi Łódzki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków. Urządzenia zabawowe, 

ze względu na swoją specyfikację oraz 

obligatoryjne spełnienie specyficznych 

warunków bezpieczeństwa użytkowników, 

powinny być lokalizowane w sposób 

niezaburzający ładu przestrzennego, najlepiej na 

skwerach, zieleńcach i placach o funkcji 

rekreacyjnej. Niezgodna jest propozycja obejścia 

przepisów, mówiącym o odległości od pasów 

drogowych, w sposób potraktowania huśtawek 
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jako „instalacji artystycznych” – byłoby to 

narażenie użytkowników przestrzeni (huśtających 

się, przechodniów oraz kierowców) na 

niebezpieczeństwo, na co nie można pozwolić. 

101 
WGK 

L0248 

„Kompleks rekreacyjne- spacerowy". 

Rodzinny Ogród Działkowy, Księży Młyn" w Łodzi 

Teren od strony ulicy Milionowej 18 przy ul. 

Tatrzańskiej do ul. Tymienieckiego 33a. 

Teren rekreacyjno — spacerowy będzie dostępny dla 

szerokiej społeczności lokalnej. Stanie się centrum 

wypoczynku zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. 

Zadanie to obejmuje: chodnik z kostki brukowej o 

długości 510 m, nasadzenia krzewów ozdobnych, 

kosze na śmieci. Na wyznaczonej trasie zaplanowany 

został plac zabaw dla dzieci z następującymi 

urządzeniami zabawowymi: karuzela, walec, 

podwójny bujak na sprężynie, Kółko - krzyżyk z 

tablicą do rysowania a także ławeczki i kosze na 

śmieci. 

Ogólnodostępny 

730340,00 

N 

Rekomendacja zadania pn. "Kompleks 

rekreacyjno-spacerowy" zgłoszonego do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 jest NEGATYWNA, 

ponieważ zgodnie z Zarządzeniem Nr 

7646/VII/18 z dnia 24 stycznia 2018r. (załącznik 

numer 1, rozdział 1, § 1 pkt. 4) w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 

- teren na którym ma być zlokalizowane 

proponowane zadanie stanowi teren, na którym 

gmina nie może zgodnie z prawem wydatkować 

środki publiczne. 

730 340,00 

102 
WGK 

L0249 

Ślizgawka i huśtawka w okolicach Lotniska (ul. 

Maczka). 

Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5.Budowa 

ślizgawki i podwójnej huśtawki dla dzieci na 

zielonym terenie - Uroczysko Lublinek przy oczku 

wodnym. 

Ogólnodostępne. 

50000,00 

P 

Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem 

wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwi 

integrację społeczności lokalnej. Zadanie 

uzyskuje opinię pozytywną pod warunkiem iż 

wysokość elementów placu zabaw nie będzie 

przekraczała 224 m. n. p. m. Z uwagi na 

lokalizację zadania w bezpośrednim sąsiedztwie 

głównej drogi do lotniska i ryzyko 

niekontrolowanego wtargnięcia dzieci na drogę, 

58 100,00 
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zasadny jest montaż ogrodzenia od strony ulicy. 

Na terenie nieruchomości, na której ma być 

realizowany przedmiotowy wniosek (uzgodniono 

z wnioskodawcą zmianę lokalizacji zadania na 

działkę nr 41/5 obręb P-34   przy ul. Gen. 

Mączka). 

103 
WGK 

L0250 

Rekreacyjne widokowa górka z ziemi na 

Uroczysku Lublinek. 

Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 

Budowa usypanej z ziemi górki przy na Uroczysku 

Lublinek przy oczku wodnym na wysokość 2-3 piętra. 

Górka służyłaby do zjazdy na sankach zimą, rowerem 

- latem. Stanowiła by także punkt widokowy na 

las/lotnisko/oczko wodne. 

Ogólnodostępne. 

70000,00 

P 

Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem 

wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwi 

integrację społeczności lokalnej. Zadanie 

uzyskuje opinię pozytywną pod warunkiem iż 

wysokość elementów placu zabaw nie będzie 

przekraczała 224 m. n. p. m. Z uwagi na 

lokalizację zadania w bezpośrednim sąsiedztwie 

głównej drogi do lotniska i ryzyko 

niekontrolowanego wtargnięcia dzieci na drogę, 

zasadny jest montaż ogrodzenia od strony ulicy. 

Na terenie nieruchomości, na której ma być 

realizowany przedmiotowy wniosek (uzgodniono 

z wnioskodawcą zmianę lokalizacji zadania na 

działkę nr 41/5 obręb P-34 przy ul. Gen. 

Mączka). 

108 000,00 
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104 
WGK 

L0251 

Zewnętrzna siłownia złożona z 4 elementów na 

uroczysku Lublinek. 

Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 

Budowa zewnętrznej siłowni składającej się z 4 

elementów na zielonym terenie przy Uroczysku 

Lublinek przy oczku wodnym. 

wyciąg l krzesło, biegacz l ławka, surfer l twister, 

prasa l wioślarz. Przykładowa siłownia: 

httpS://bit.ly/2G53sUl Elementy siłowni: 

https://goo.gl/XtcikU. 

Ogólnodostępne. 

60000,00 

P 

Stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem 

wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwi 

integrację społeczności lokalnej. Zadanie 

uzyskuje opinię pozytywną pod warunkiem iż 

wysokość urządzeń nie będzie przekraczała 224 

m. n.p.m. Z uwagi na lokalizację zadania w 

bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi do 

lotniska i ryzyko niekontrolowanego wtargnięcia 

osób na drogę, zasadny jest montaż ogrodzenia 

od strony ulicy. Na terenie nieruchomości, na 

której ma być realizowany przedmiotowy 

wniosek (uzgodniono z wnioskodawcą zmianę 

lokalizacji zadania na działkę nr 41/5 obręb P-34 

przy ul. Gen. Mączka). 

68 000,00 

105 
WGK 

L0274 

Driving Rangę teren rekreacji i rehabilitacji 

ruchowej oraz promocji zdrowego stylu życia 

przez grę w golfa. 

Sanitariuszek / Laskowice. 

Driving Rangę to wspaniałe miejsce do promocji 

zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz 

rehabilitacji przez ruch na świeżym powietrzu. 

Driving Rangę to jednocześnie obiekt treningowy 

przeznaczony do nauki oraz doskonalenia 

umiejętności golfowych zarówno osób 

początkujących stawiających pierwsze kroki w golfie 

jak i graczy bardziej doświadczonych. 

Obiekt składa się z : 

• terenu zielonego, 

• kilkunastu stanowisk do ćwiczenia dalekich uderzeń, 

• chorągiewek ustawionych na różnych odległościach, 

1 700 000,00 
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• terenu do ćwiczenia uderzeń z piachu, 

• terenu do ćwiczenia krótkich uderzeń i wbijania piłki 

do dołka. 

Ogólnodostępne. 

106 
WGK 

L0278 

„Sport cały rok" - Baton dla boiska przy ul. Sępiej. 

Boisko przy ul. Sępiej, budowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2017/2018. Teren pomiędzy ul. Sępią 

a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 

76/1, i 81/11. 

Projekt zakłada budowę hali pneumatycznej - tzw. 

balonu., nad sztucznym boiskiem przy ul. Sępiej w 

celu umożliwienia uprawiania sportu dzieciom i 

młodzieży przez cały rok. W ramach projektu 

stworzona zostanie hala pneumatyczna wraz z 

wszelkimi niezbędnymi instalacjami. Balon zostanie 

postawiony na boisku na jesień 2019 roku i będzie 

wykorzystywany przez okres około 6 miesięcy. Po 

tym czasie balon zostanie zdjęty i zmagazynowany 

oraz przygotowany do wykorzystania w kolejnym 

sezonie. 

Ogólnodostępne. 

1050000,00 

N 

Zadanie, które zostało zgłoszone jest kontynuacją 

zadania z roku poprzedniego. „Budowa boiska 

przy ul. Sępiej". Obecnie będzie podpisywana 

umowa na projekt boiska. Jednocześnie trzeba też 

przebudować sieć ciepłowniczą, która znajduje 

się na ww. działce. Wydział Gospodarki 

Komunalnej ze względu na wieloelementowość 

zadania i brak projektu oraz nie wiedząc jakie 

elementy składowe w wykonaniu boiska mogą 

przyczynić się do opóźnienia wykonania 

inwestycji proponuje złożyć wniosek o balon w 

przyszłej edycji po oddaniu już boiska do użytku. 

1 050 000,00 

107 
WGK 

L0294 

Remont drogi osiedlowej, uporządkowanie miejsc 

parkingowych. 

Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. 

Wapiennej 39/41, 45/47, 49/51, ul. Ossowskiego 

10,12,14. 

Remont drogi osiedlowej na całej jej szerokości wraz 

z miejscami parkingowymi w trzech miejscach w 

sąsiedztwie remontowanego ciągu pieszo -jezdnego. 

Ogólnodostępne. 

550000,00 

P 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Remont drogi usprawni komunikacje w tym 

rejonie. Nowe wyremontowane miejsca 

parkingowe ułatwią dojazd do budynków i 

zapewnią bezpieczeństwo zaparkowanych aut. 

Nowa zieleń poprawi samopoczucie osób 

mieszkających w pobliżu. 

765 000,00 
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 108 
WGK 

W0028SW 

Remont chodnika na ul. Kazimierza. 

chodnik przed blokiem ul. Kazimierza 9 oraz pas 

zieleni pomiędzy blokami ul. Kazimierza 9 i 11. 

Remont chodnika przy bloku ul. Kazimierza 9 oraz 

remont dwóch alejek, które są w pasie zieleni 

pomiędzy blokami na ul. Kazimierza 9 i 11. 

Postawienie na niej po jednej ławce parkowej. 

Postawienie kosza na śmieci przy chodniku. 

Ogólnodostępne. 

48 700,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas VI edycji 

Budżetu Obywatelskiego wpłynie korzystnie na 

estetykę otoczenia, polepszy jakość życia 

okolicznych mieszkańców. 

48 700,00 

 109 
WGK 

W0054SW 

Odkupimy Księży Młyn - czworonożni przyjaciele 

sami nie potrafią sprzątać 

osiedle Księży Młyn ograniczone ulicami : 

Przędzalnianą, Tymienieckiego, Fabryczną. 

Postawienie na trawnikach 12 tabliczek 

informacyjnych , zachęcających właścicieli do 

sprzątania po swoich pupilach (6 na trawnikach 

wzdłuż famuł, 4 na zielonym terenie rekreacyjnym, 2 

na trawniku od Kociego Szlaku w stronę ul. 

Fabrycznej). Tematyczny piknik na Księżym Młynie z 

zabawami dla najmłodszych oraz konsultacją 

parazytologiczną. 

Udostępnione dla wszystkich mieszkańców - zgodnie 

z przeznaczeniem. 

3 300,00 

P 

Zadanie pod nazwą: "Odkupimy Księży Młyn 

czworonożni przyjaciele sami nie potrafią 

sprzątać" wpłynie korzystnie na stan porządkowy 

i atrakcyjność terenów publicznych. Przyczyni 

się do propagowania właściwych zachowań 

wśród właścicieli psów. 

3 300,00 

 110 
WGK 

W0074AN 

Dzieciom też się coś należy - etap 2. Rozbudowa 

placu zabaw na północ od ul. Rokicińskiej. 

Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, 

zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu. 

Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego na 

Skautów Łódzkich 1/3. W zeszłym roku środków 

starczyło tylko na projekt, uprzątnięcie i ogrodzenie 

59 000,00 

 P 

Proponowana inwestycja znacznie poprawi 

standard życia i funkcjonowania okolicznych 

mieszkańców zwłaszcza dzieci. 

  

100 000,00 
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terenu oraz wyposażenie w wersji mini. W tym roku 

dodajmy 2 huśtawki, 2 bujaki i 1 moduł integracyjny 

ze zjeżdżalnią wytworzonych z stali i tworzywa 

HDPE w celu utrzymania jak najdłuższej jakości. Nie 

marnujmy środków z poprzedniej edycji, zagłosujmy 

jeszcze raz i pozwólmy dzieciom cieszyć się z placu 

zabaw. 

Zadanie ogólnodostępne. 

 111 
WGK 

W0081ZA 

Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów 

pomiędzy ROD a Osiedlem Majowym. 

teren znajdujący się przy ROD od zakrętu 

utwardzonej płytami/asfaltem ul. Nurta Kaszyńskiego 

do końca ogrodzenia ROD (długość około 230m). 

Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 metrów, 

poszerzonej do szerokości 2,0 m oraz wyłożoną płytą 

chodnikową lub asfaltem. Istniejący drzewostan 

kolidujący ze ścieżką (tj. znajdujący się na 

planowanej szerokości 2,Om) pozostanie bez mian. 

Pobocze ścieżki zostanie uporządkowane i 

wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu stron zostanie 

zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem 

samochodów oraz zaopatrzona w dwa kosze na 

śmieci. 

Ciąg pieszy będzie ogólnodostępny dla wszystkich 

mieszkańców Łodzi. 

174 800,00 

P 

Rekomendacja pozytywna, gdyż nowobudowany 

ciąg pieszy zapewni głównie dzieciom dojście 

lub dojazd rowerem z okolicznych bloków do 

szkoły i skróci jego drogę dojścia. 

174 800,00 
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112 
WGK 

W0089WW 

Psi Park na Widzewie Wschodzie 

w przebiegu „starej" ulicy Przybyszewskiego za 

Skateparkiem w kierunku ul. Augustów. 

Ogrodzony teren ok. 600-1000 m2 na którym 

powinny się znaleźć: 2-3 ławki, urządzenia dla psów - 

kładki proste i skośne, tunel, słupki do slalomu, 

poprzeczki regulowane do skakania, talerzyki, 

platformy. Psia toaleta (ewentualnie).Wejście na plac 

ze śluzą. Podłoże trawiaste. 

Zadanie ogólnodostępne. 

91 800,00 
  

   

 113 
WGK 

W0101OJ 

Miejsce postojowe dla samochodów osobowych 

przy ul. Skrzetuskiego 9. 

teren niezagospodarowany przy ul. Skrzetuskiego 9, 

pomiędzy sklepem "Biedronka" a kortami tenisowymi 

TKKF "Dzikusy". 

Na przedstawionym terenie chcemy wybudować 

utwardzone miejsca parkingowe dla samochodów 

osobowych, na których będą mogli bezpiecznie 

parkować swoje pojazdy zarówno mieszkańcy osiedla 

Janów jak i osoby, które przyjeżdżają na tereny 

sportowe, tj. na korty tenisowe TKKF "Dzikusy" oraz 

na treningi i zawody piłkarskie ba nowo 

wybudowanym boisku "Orlik". Utwardzone miejsca 

parkingowe zabezpieczą potrzeby na miejsca 

parkingowe na wiele lat. Ilość samochodów, które 

będą mogły tam bezpiecznie zaparkować to 32 

pojazdy osobowe. 

  

58 500,00 

N 

Wnioskodawca nie odpowiadał na maile, ani nie 

odbierał telefonów. Działka szykowana pod 

sprzedaż. 

58 500,00 
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 114 
WGK 

W0113SW 
Remont chodnika ul. Niciarniana 22. 

ul. Niciarniana 22 (od strony wschodniej). 

Wymiana nawierzchni z płyt betonowych 

chodnikowych wraz z obrzeżami wzdłuż budynku 

przy ul. Niciarnianej 22 od strony wschodniej. 

  

113 250,00 

 P 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

Remont chodnika usprawni komunikacje w tym 

rejonie.  

113 250,00 

 115 
WGK 

W0115OJ 

BRZOZOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA Z TOREM  

ROLKOWYM. 

teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława 

Opolczyka i Elżbiety Łokietkówny. 

Zachowanie jak największej ilości drzew, które 

znajdują się na omawianej działce. Uporządkowanie 

terenu. Budowa alejek parkowych. Montaż 7 sprzętów 

sportowych wytyczających ścieżkę zdrowia. Budowa 

320 m toru rolkowego. Wykonanie nasadzeń krzewów 

i kwietników. Montaż 10 ławek, 10 koszy na śmieci, 2 

kosze na odchody i 2 stojaków na rowery. 

Umieszczenie regulaminów oraz tablic 

informacyjnych. Montaż 1 latarni przy torze 

rolkowym. 

Miejsce byłoby ogólnodostępne w godzinach 6-22, by 

nie zakłócać ciszy nocnej okolicznych mieszkańców. 

560 000,00 

 P 

 Po zasięgnięciu opinii Zarządu Zieleni Miejskiej 

w Łodzi rekomenduję się lokalizację toru 

rolkowego w północnej części nieruchomości nr 

167/40, a wykonanie ścieżek w części leśnej 

działki w śladzie istniejących przedeptów w 

technologii z nawierzchni z kruszyw naturalnych 

i bez obrzeży. Przedmiotowe zadanie przyczyni 

się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz 

wpłynie pozytywnie na poprawę aktywności 

fizycznej i zdrowego trybu życia. Stworzenie 

miejsca atrakcyjnego pod względem 

wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwi 

integrację społeczności lokalnej. 

931 750,00 



82 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

 116 
WGK 

W0133NR 

Budowa siłowni plenerowej przy ul. 

Dyspozytorskiej. 

obok placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej. 

Budowa kilku pozycyjnej siłowni plenerowej:  

orbitrek, krzesło fit, stepper fit, ławka fit, biegacz fit, 

wioślarz. 

Dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

186 000,00 

P 

Siłownia będzie dostępna dla wszystkich 

mieszkańców Łodzi i uzupełni plac zabaw, który 

jest obecnie realizowany z poprzedniej edycji. 

180 000,00 

 117 
WGK 

W0134NR 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej. 

obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej 

realizowany z BO 2017/2018. 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej 

(zeszłoroczny projekt BO) o nowe elementy: karuzela 

dla dzieci, huśtawka równoważna, koniki. 

Dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

41 000,00 

P 

Rozbudowa uzupełni plac zabaw, który jest 

obecnie realizowany w ramach poprzedniej 

edycji. 

60 000,00 

 118 
WGK 

W0136OJ 

Obywatel Rodzic – Koniec z noszeniem wózka. 

ul. Przybyszewskiego, w okolicy SP nr 205, stara 

kładka nad wodociągiem. 

Celem zadania jest wykonanie kładki nad 

wodociągiem z podjazdem dla wózków inwalidzkich, 

rowerów i z udogodnieniami dla osób z 

niepełnosprawnościami. Podest nad rurociągiem 

powinien być o powierzchni gładkiej z lekką 

perforacją odprowadzającej wodę i umożliwiającej 

bezproblemowy przejazd wózkiem inwalidzkim i 

dziecięcym oraz rowerem. Powierzchnia podestu 

powinna być rozległa, aby kilka osób mogło się bez 

problemu minąć np.: 4x5 m. 

100 000,00 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie 

korzystnie na sposób poruszania się rodzin z 

małymi dziećmi, osób starszych czy osób na 

wózkach inwalidzkich, a tym samym poprawi 

bezpieczeństwo poruszania się wszystkich 

mieszkańców. 

300 000,00 
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Z efektów realizacji zadania korzystaliby wszyscy 

pobliscy mieszkańcy. 

 119 
WGK 

W0137DL 

Ratujmy zabytkową studnię kręgową z żurawiem 

na ul. Beskidzkiej. 

ul. Beskidzka 214, skrzyżowanie z ul. 

Hanuszkiewicza. 

Zgłoszone zadanie ma na celu uratowanie przed 

całkowitą dewastacją i zniszczeniem zabytkowej 

studni kręgowej z żurawiem poprzez: 1) Przywrócenie 

studni kręgowej do działania, jej oczyszczenie, 2) 

Odtworzenie zniszczonych kręgów studziennych i 

drewnianego żurawia, 3) Zainstalowanie na studni 

żeliwnej ręcznej pompy/napędu do czerpania wody, 4) 

Wymiana zniszczonego ogrodzenia wokół studni, 5) 

Zakup i montaż stołu betonowego z dwiema ławkami 

parkowymi. 

W przypadku realizacji zadania byłoby ono 

ogólnodostępne, bez ograniczeń czasowych. 

20 000,00 

N 

Obecnie studnia ujmuje wody powierzchniowe, 

silnie zanieczyszczone a jej dno jest zamulone. 

Studnia jest za płytka aby można było na niej 

zamontować elementy do czerpania wody. wg. 

wstępnej oceny, warstwy wodonośnie z wodą 

podziemną o prawdopodobnie dobrej jakości 

znajdują się poniżej 25 m poniżej poziomu 

terenu. Jednakże, montaż ręcznych urządzeń 

pompowych z żeliwną pompą stojakową i 

jednoczesne utrzymanie konstrukcji zabytkowego 

żurawia jest techniczne niemożliwe. 

W ocenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków, działania na obiekcie powinny mieć 

na celu przede wszystkim zabezpieczenie i 

utrwalenie zabytku, jaki stanowi drewniany 

żuraw studzienny. Zabytkowa studnia powinna 

być użytkowana w sposób zapewniający trwałe 

zachowanie jej wartości. Zamontowanie na 

studni pompy żeliwnej jest niedopuszczalne, 

ponieważ spowoduje całkowite zniszczenie 

żurawia studziennego. Ponadto, nieruchomość 

której dotyczy przedmiotowe zadanie, objęta jest 

postępowaniem o zwrot. W toku postępowania 

wnioskodawca zmarł. Obecnie trwają czynności 

mające na celu ustalenie czy spadkobiercy 

podtrzymują wniosek dotyczący zwrotu 

nieruchomości. Wobec powyższego, realizacja 

zadania pn.: „Ratujmy zabytkowa studnie 

65 000,00 



84 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

kręgowa z żurawiem na ul. Beskidzkiej" 

otrzymała rekomendację negatywną. 

 120 
WGK 

W0183MI 

Miejsce integracji lokalnej społeczności osiedla 

Mileszki -plac zabaw i wiata. 

ul. Sołecka na działce nr. ew. W18-97 w pobliżu 

planowanego zbiornika retencyjnego wód 

deszczowych. 

Budowa małego placu zabaw oraz wiaty z miejscem 

na piknik. 4 ławki + 12 drzew lub krzewów. 

Miejsce dostępne cały czas dla lokalnej społeczności 

bez ograniczeń. 

270 000,00 

 N 

 Propozycja lokalizacji zadania na działce o 

numerze ewidencyjnym: 97 w obrębie W-18 

została odrzucona ze względu na planowaną 

budowę zbiornika retencyjnego ,,Sołecka". 

Wobec powyższego autor Wniosku zmienił 

lokalizację zadania na działki o numerze 

ewidencyjnym: 98, 100 w obrębie W-18, jednak 

po zasięgnięciu opinii innych jednostek 

wykazano, że prowadzone jest postępowanie w 

sprawie sprzedaży ww. działek. 

330 000,00 

 


