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Zestawienie zadań do Budżetu Obywatelskiego 2018/ 2019  

na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 27 czerwca 2018 roku 
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Kwota po 
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1.  
SM 

B0002LA 

Las Łagiewnicki – zielona wyspa spokoju – dla zdrowia 

pieszych i rowerzystów. 

Las Łagiewnicki. 

Celem zadania jest usunięcie z lasu nielegalnie poruszających 

się, parkujących pojazdów silnikowych. Poprawa jakości 

powietrza, zmniejszenie hałasu, spowolnienie ruchu 

samochodów na ulicach biegnących przez las. Las ma być 

zieloną wyspą spokoju przystosowaną do wypoczynku 

pieszych i rowerzystów. Las będzie patrolowany przez Straż 

Miejską, doposażoną w Oddział Konny Straży Miejskiej w 

siodła, juki w celu zwiększenia skuteczności przestrzegania 

prawa w lesie. 

Ogólnodostępne. 
85 000,00 zł 

P 

W pkt. l tabeli szacunkowe koszty brutto zadania 

wskazano 15 000 zł. na wystawienie ok. 20 tablic 

zakazów ruchu na drogach leśnych. Wskazane 

działanie nie leży w kompetencjach Straży 

Miejskiej ponieważ Straż nie posiada ustawowych 

uprawnień do ustawiania znaków drogowych. Nie 

mniej jednak Straż Miejska widzi potrzebę 

prawidłowego oznakowania dróg leśnych. 

Ponieważ wykonanie wskazanej części zadania 

leży w kompetencjach Zarządu Zieleni Miejskiej 

wystąpiono do Leśnictwa Miejskiego - Łódź o 

opinię w zakresie możliwości jej realizacji. Treść 

uzyskanej opinii jest następująca cyt. „W 

odpowiedzi na Pana maiła informuję, ze 

opiniujemy pozytywnie ww. wniosek w części 

dotyczącej właściwości Leśnictwa tj. obejmującej 

wystawienie ok. 20 tablic - zakazów ruchu na 

drogach leśnych w Lesie Łagiewnickim. Nie 

zgłaszamy żadnych zamian do zakresu rzeczowego 

i finansowego ww. części zadania. Jednocześnie 

deklarujemy realizację zadania w ww. zakresie, w 

przypadku wyboru zadania do realizacji. Roczny 

koszt utrzymania wystawionych tablic - znaków 

szacujemy na ok. 2 000 zł. Sugerujemy jednak 

zmianę zadania na ogólnomiejskie, ponieważ z 

85 000,00 zł 
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Lasu Łagiewnickiego korzystają mieszkańcy 

całego miasta, nie tylko mieszkańcy osiedla 

Łagiewniki czy nawet Bałut". 2. W pkt. 2 tabeli 

Szacunkowe koszty brutto zadania wskazano m.in. 

prowadzenie przez Straż Miejską kontroli 

przekraczania prędkości oraz kontroli jakości 

spalin. Wskazane działanie nie leży w 

kompetencjach Straży Miejskiej ponieważ Straż 

nie posiada ustawowych uprawnień do kontroli 

przekraczania przez kierujących pojazdami 

dozwolonej prędkości. Nie posiada również 

ustawowych uprawnień do badania jakości spalin 

pojazdów. 

Z uwagi na powyższe skontaktowano się z autorem 

przedmiotowego zadania w celu wyjaśnienia 

powyższych okoliczności. W wyniku powyższego 

autor zadania wyraził zgodę na częściową zmianę 

zadania. Wskazana zmiana polega na realizacji 

wszystkich wskazanych we wniosku składowych 

zadań z pominięciem kontroli przekroczenia 

dozwolonej prędkości oraz kontroli jakości spalin 

poruszających się po Lesie Łagiewnickim 

pojazdów. Niezależnie od powyższego informuję – 

mając na uwadze pozostałe składowe zadania, do 

których należą kontrole nieuprawnionych wjazdów 

do lasu, nieuprawnionego poruszania się po lesie, 

nieprawidłowego parkowania oraz doposażenia 

Sekcji konnej -, że Straż Miejska została powołana 

do ochrony porządku publicznego na terenie 

gminy. Ponadto, Straż pełni służebną rolę wobec 

społeczności lokalnej wykonując zadania 
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wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Dlatego też dodatkowe służby ponadnormatywne 

pozytywnie wpłyną na możliwość 

skuteczniejszego realizowania interwencji, 

zrealizowania ich większej liczby oraz skrócenia 

czasu ich realizacji. Tym samym przyczynią się do 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa, standardu 

wypoczynku oraz atrakcyjności terenów Lasu 

Łagiewnickiego jako miejsca wypoczynku łodzian. 

Ponadto, większa liczba patroli – w tym konnych – 

to skuteczniejsze działania prewencyjne w 

zakresie; 

 -) czuwania nad przestrzeganiem ładu i porządku 

publicznego na terenie Lasu Łagiewnickiego, jako 

miejsca rekreacji i wypoczynku -) zapobiegania 

wjazdom pojazdów silnikowych do lasu, -)kontroli 

prawidłowości parkowania -)ochrony fauny i flory 

przed jej wyniszczeniem poprzez przeciwdziałania 

niezgodnemu z prawem pozyskiwaniu roślin, w 

tym nielegalnej wycinki drzew, -)zapobiegania 

kradzieży drewna, -) ochrony zwierząt poprzez 

przeciwdziałanie kłusownictwu, -) itp.  

Istotnym również jest możliwość doposażenia 

Sekcji konnej, co pozytywnie wpłynie na realizację 

powierzonych zadań. Pamiętać bowiem należy, że 

wskutek codziennych patroli konnych osprzęt koni 

zużywa się. Dlatego też dodatkowe siodła, ogłowia 

itp. W sposób oczywisty przyczynią się do 

sprawniejszej organizacji i skuteczności pełnionej 

służby. Ponadto, zakup juków spowoduje 

możliwość wożenia przy sobie przez strażników 
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jeźdźców apteczek pierwszej pomocy, co 

bezpośrednio umożliwi w nagłych przypadkach 

skuteczniejsze udzielenie pierwszej pomocy 

osobom potrzebującym przebywającym w lesie. 

2.  
SM 

B0079BD 

Stare Miasto bez psich kup. 

Stare Miasto. 

Dwuosobowe ośmiogodzinne patrole Straży Miejskiej w 

rejonie Starego Miasta sprawdzają czy wszyscy właściciele 

czworonogów sprzątają po swoich pupilach. Tym 

nieprzestrzegającym przepisów dotyczących niezaśmiecania 

miasta wręczają woreczki jako upomnienie. Na recydywistów 

nakładają kary. 

Ogólnodostępne. 

20 000,00 zł 

P 

Straż Miejska w Łodzi została powołana do 

ochrony porządku publicznego na terenie gminy. 

Ponadto Straż pełni służebną rolę wobec 

społeczności lokalnej, wykonując zadania 

wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Jednym z podstawowych zadań Straży Miejskiej 

jest dbanie o należyty stan porządkowy, a w tym w 

szczególności egzekwowanie przestrzegania 

przepisów wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Łodzi, który m. in. normuje obowiązki właścicieli 

psów w przestrzeni publicznej, a w tym obowiązek 

sprzątania nieczystości oraz posiadania 

odpowiednich środków służących do takiego 

sprzątania. l właśnie wspomniani właściciele psów, 

którzy nie sprzątają po swoich „pupilach", 

stanowią istotny problem porządkowy z jakim 

boryka się nasze miasto, o czym dobitnie świadczy 

duża liczba interwencji zgłaszanych w tym 

zakresie przez mieszkańców Łodzi, ale również 

interwencji podejmowanych przez strażników w 

ramach codziennych patroli. Nie ulega bowiem 

wątpliwości, że nieczystości pozostawione przez 

właścicieli psów szpecą nasze ulice, parki, skwery, 

negatywnie wpływając na wizerunek miasta, a 

20 000,00 zł  
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także wywołując zgorszenie u mieszkańców, 

którzy psów nie posiadają lub posiadają i rzetelnie 

wypełniają związane z tym obowiązki. Z uwagi na 

powyższe dodatkowe patrole, których zadaniem 

będzie wyłącznie czuwanie nad wykonywaniem 

przez właścicieli psów obowiązków porządkowych 

w rejonie Starego Miasta, poprzez prowadzenie 

działań edukacyjnych, prewencyjnych, ale również 

egzekwowanie zgodnego z prawem postępowania, 

bez wątpienia przyczynią się do znacznego 

zwiększenia skuteczności działań Straży Miejskiej 

w przedmiotowym zakresie, a w konsekwencji 

doprowadzą do poprawy stanu porządkowego tego 

rejonu miasta. 

3.  
SM 

G0134GO 

Górniak dla ludzi: budowa systemu monitoringu 

miejskiego na osiedlu „Górniak''. 

Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska 

- Brzozowa; 

Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - 

Grabowa. 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie 

osiedla Górniak. Projekt zakłada budowę czterech punktów 

kamerowych i zakup około 20 kamer miejskiego monitoringu 

przy skrzyżowaniach ulic: -Senatorska - Brzozowa; -

Senatorska - Dębowa; -Senatorska - Słowiańska; Senatorska-

Grabowa. 

Ogólnodostępny. 

350 000,00 zł 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej 

jest elementem istotnym zarówno dla szeroko 

pojętej prewencji jak i dla procesów wykrywczych 

zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i 

typowaniu sprawców czynów karalnych. 

Pozwalają na obserwowanie w czasie 

rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca 

zagrożone właściwych służb, ułatwiając 

zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku lub 

tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania w 

obszarze monitorowanym ma wpływ na 

zachowania osób oraz poprawia społeczne 

poczucie bezpieczeństwa. Opis techniczny. 

System Monitoringu Miejskiego (SMM) działa w 

oparciu o punkty kamerowe składające się z jednej 

385 000,00 zł   
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kamery obrotowej i 2 do 4 kamer 

stałopozycyjnych. Wszystkie obrazy z kamer, przy 

wykorzystaniu sieci światłowodowej, rejestrowane 

są na macierzy dyskowej w serwerowni miejskiej 

(DC). W szacunkowych kosztach zadania 

uwzględniono koszt wykonania (montażu, 

włączenia do SMM) światłowodowej sieci 

transmisyjnej, łączącej kamery z Centrami 

Oglądowymi i DC UMŁ. 

W przedstawionym rozwiązaniu proponujemy 

rozbudowę sieci światłowodowej administrowanej 

przez W.I. UMŁ, która pozwoli na połączenie 

kamer z serwerami SMM i dodatkowo na 

uruchomienie innych usług IT w miejscach 

dotychczas niedostępnych dla UMŁ. Proponowane 

rozwiązania pozwolą na posadowienie kamer w 

miejscach wskazanych w projekcie. Podana łączna 

kwota pozwoli na wybudowanie ok. 550 m linii 

światłowodowej 24J, zakup i zainstalowanie 20 

kamer - 16 statycznych i 4 obrotowych w 4 

lokalizacjach (punktach kamerowych). 

4.  
SM 

P0150KR 

Bezpieczny Karolew inaczej – monitoring ul. Wioślarskiej. 

Na wysokości ul. Wioślarskiej 27, działki obręb P27: 596/4, 

596/5, 596/11. 

Monitoring ul. Wioślarskiej na wys. Żłobka nr 20 oraz 

pawilonu handlowego poprzez zainstalowanie 2-ch kamer 

stacjonarnych oraz jednej obrotowej z zoomem pozwalającym 

zidentyfikować filmowane osoby na budynku żłobka, oraz w 

wydzielonym pomieszczeniu lub zamkniętej szafie 

zabudowanie komputera wraz z serwerem umożliwiającym 

rejestrację obrazu, celem późniejszego odtworzenia przez 

50 000,00 zł    

 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej 

jest elementem istotnym zarówno dla szeroko 

pojętej prewencji jak i dla procesów wykrywczych 

zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na 

obserwowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń i 

kierowanie w miejsca zagrożone właściwych 

służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

76 000,00 zł 
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odpowiednie służby. Obraz z ww. kamer może być wpięty do 

istniejącej sieci monitoringu miejskiego. Monitorowane 

miejsce jest bardzo często zgłaszane na Krajowej Mapie 

Zagrożeń Bezpieczeństwa Policji Państwowej jako miejsce 

występowania spożywania alkoholu, żebractwa, bezdomności 

- co niepokoi okolicznych mieszkańców. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. 

Świadomość przebywania w obszarze 

monitorowanym ma wpływ na zachowania osób 

oraz poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. 

Opis techniczny: System Monitoringu Miejskiego 

(SMM) działa w oparciu o punkty kamerowe 

składające się z jednej kamery obrotowej i kilku 

(2-4) kamer stałopozycyjnych. Wszystkie obrazy z 

kamer, przy wykorzystaniu sieci światłowodowej, 

rejestrowane są na macierzy dyskowej w 

serwerowni miejskiej (DC). W szacunkowych 

kosztach zadania uwzględniono koszt wykonania 

(zaprojektowania, wybudowania i włączenia do 

systemu) punktu kamerowego (3 kamery IP, w tym 

1 kamera obrotowa PTZ) i podłączenia go do 

SMM za pomocą dzierżawionego łącza. 

5.  
SM 

P0194KO 

Monitoring na Kozinach. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 

znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, 

bądź w tych, które mogą generować sytuacje prawdopodobnie 

zagrażające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. 

w okolicy sklepów nocnych(monopolowych), przy 

niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach, terenach 

rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, oraz w 

okolicy urzędów lub placówek użyteczności publicznej 

związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje bankowe i 

bankomaty. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle. 

Projekt zakłada rozmieszczenie około 14-16 kamer 

dwufazowych  (4 punkty kamerowe) w miejscach uznanych 

za niebezpieczne, działających w dzień i w nocy oraz 

380 000,00  zł  

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej 

jest elementem istotnym zarówno dla szeroko 

pojętej prewencji jak i dla procesów wykrywczych 

zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na 

obserwowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń i 

kierowanie w miejsca zagrożone właściwych 

służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. 

Świadomość przebywania w obszarze 

monitorowanym ma wpływ na zachowania osób 

oraz poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. 

Opis techniczny: System Monitoringu Miejskiego 

395 000,00 zł 
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podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu, działającego 

"na żywo". Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 

stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z już 

istniejącymi kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi 

instalowanymi przez mieszkańców, przedsiębiorców. Takie 

połączenie zapewni zwiększenie zasięgu i skuteczności 

działania całej sieci, a tym samym stworzy możliwość 

szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, 

będących zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

(SMM) działa w oparciu o punkty kamerowe 

składające się z jednej kamery obrotowej i 4 kamer 

stałopozycyjnych. Wszystkie obrazy z kamer, przy 

wykorzystaniu sieci światłowodowej, rejestrowane 

są na macierzy dyskowej w serwerowni miejskiej 

(DC). W szacunkowych kosztach zadania 

uwzględniono koszt wykonania (montażu, 

włączenia do systemu) światłowodowej sieci 

transmisyjnej, łączącej kamery z Centrami 

Oglądowymi i DC UMŁ. W przedstawionym 

rozwiązaniu proponujemy rozbudowę sieci 

światłowodowej administrowanej przez W.I 

UMŁ., która pozwoli na połączenie kamer z 

serwerami SMM za pomocą łącza radiowego i 

dodatkowo na uruchomienie innych usług IT w 

miejscach dotychczas niedostępnych dla UMŁ. 

Proponowane rozwiązania pozwolą na 

posadowienie kamer w miejscach wskazanych w 

projekcie. Podana łączna kwota pozwoli na 

wybudowanie ok. 500 m linii światłowodowej 24J, 

zakup i zainstalowanie 14 kamer - 10 statycznych i 

r obrotowych w 4 lokalizacjach (punktach 

kamerowych). 

6.  
SM 

P0195MM 

Bezpieczne osiedle – System Monitoringu Miejskiego na 

Osiedlu Montwilła-Mireckiego. 

Osiedle Montwiłla-Mireckiego skrzyżowanie ul. 

Srebrzyńska/Praussa. 

System monitoringu obejmie swoim zasięgiem kluczowe 

punkty Osiedla - skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te 

obszary, które są wskazywane przez mieszkańców jako 

szczególnie niebezpieczne. Obecny etap przewiduje 

139 000,00 zł   

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej 

jest elementem istotnym zarówno dla szeroko 

pojętej prewencji jak i dla procesów wykrywczych 

zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karalnych. Pozwalają na 

obserwowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń i 

139 000,00 zł 
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wybudowanie 550 m linii światłowodowej, zakup i instalację 

kamer w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Srebrzyńska/Praussa 

oraz włączenie punktu kamerowego do sieci SMM. 

Sugerowanym miejscem montażu są slupy energetyczne. 

Zadanie dostępne jest dla wszystkich. 

kierowanie w miejsca zagrożone właściwych 

służb, ułatwiając zatrzymywanie sprawców na 

gorącym uczynku lub tuż po zdarzeniu. 

Świadomość przebywania w obszarze 

monitorowanym ma wpływ na zachowania osób 

oraz poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. 

Opis techniczny: System Monitoringu Miejskiego 

(SMM) działa w oparciu o punkty kamerowe 

składające się z jednej kamery obrotowej i 4 kamer 

stałopozycyjnych. Wszystkie obrazy z kamer, przy 

wykorzystaniu sieci światłowodowej, rejestrowane 

są na macierzy dyskowej w serwerowni miejskiej 

(DC). W szacunkowych kosztach zadania 

uwzględniono koszt wykonania (montażu, 

włączenia do systemu) światłowodowej sieci 

transmisyjnej, łączącej kamery z Centrami 

Oglądowymi i DC UMŁ. W przedstawionym 

rozwiązaniu proponujemy rozbudowę sieci 

światłowodowej administrowanej przez W.I 

UMŁ., która pozwoli na połączenie kamer z 

serwerami SMM za pomocą łącza 

światłowodowego i dodatkowo na uruchomienie 

innych usług IT w miejscach dotychczas 

niedostępnych dla W.I UMŁ. Proponowane 

rozwiązania pozwolą na posadowienie kamer w 

miejscu wskazanym w projekcie 

(Srebrzyńska/Praussa). Podana łączna kwota 

pozwoli na wybudowanie ok. 550 m linii 

światłowodowej , zakup i zainstalowanie kamer, 

oraz eksploatację i utrzymanie inwestycji przez 1 

rok. 
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7.  
SM 

S0047KA 

Budowa monitoringu na ul. Edwarda Abramowskiego. 

ul. Edwarda Abramowskiego na długości od ul. Kilińskiego i 

Sienkiewicza. 

Budowa monitoringu na całej długości ul. Edwarda 

Abramowskiego.                                 

 Elementy składowe:                                                                                                                  

- zakup kamer, - montaż minimum 3 punktów kamerowych, w 

których będzie znajdowało się 11 kamer (3 kamery obrotowe i 

8 kamer stało-pozycyjnych),                                                         

-dokumentacja projektowa,                                                                                                                   

- budowa światłowodu. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

350 000,00 zł 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej 

jest elementem istotnym zarówno dla szeroko 

pojętej prewencji jak i dla procesów wykrywczych 

zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i 

typowaniu sprawców czynów karalnych. 

Pozwalają na obserwowanie w czasie 

rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca 

zagrożone właściwych służb, ułatwiając 

zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku lub 

tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania w 

obszarze monitorowanym ma wpływ na 

zachowania osób oraz poprawia społeczne 

poczucie bezpieczeństwa. 

System Monitoringu Miejskiego (SMM) działa w 

oparciu o punkty kamerowe składające się z jednej 

kamery obrotowej i 2 do 4 kamer 

stałopozycyjnych. Wszystkie obrazy z kamer, przy 

wykorzystaniu sieci światłowodowej, rejestrowane 

są na macierzy dyskowej w serwerowni miejskiej 

(DC). W szacunkowych kosztach zadania 

uwzględniono koszt wykonania (montażu, 

włączenia do SMM) światłowodowej sieci 

transmisyjnej, łączącej kamery z Centrami 

Oglądowymi i DC UMŁ. 

W przedstawionym rozwiązaniu proponujemy 

rozbudowę sieci światłowodowej administrowanej 

przez W.I. UMŁ, która pozwoli na połączenie 

kamer z serwerami SMM. Proponowane 

rozwiązania pozwolą na posadowienie kamer w 

332 000 zł 
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miejscach wskazanych w projekcie. Podana łączna 

kwota pozwoli na wybudowanie ok. 800 m linii 

światłowodowej 48J w relacji Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Jana Kilińskiego 

159/163, wzdłuż ul. Abramowskiego, do ul. 

Sienkiewicza, zakup i zainstalowanie 12 kamer (9 

statycznych i 3 obrotowych) w 3 lokalizacjach 

(punktach kamerowych). W przyszłości możliwe 

będzie budowanie dodatkowych punktów 

kamerowych w obszarze Pasażu Abramowskiego. 

Rozwiązanie alternatywne, to dzierżawa łącza 

światłowodowego - koszt ok. 15 000 zł/rok 

8.  S0054WS 

Bezpieczne Zacisze – monitoring miejski. 

ul. Zacisze. 

Rozbudowa strefy monitoringu miejskiego o 8 kamer oraz 3 

obrotowych w 3 punktach kamerowych na ul. Zacisze. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

200 000,00 zł  

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej 

jest elementem istotnym zarówno dla szeroko 

pojętej prewencji jak i dla procesów wykrywczych 

zdarzeń o charakterze przestępczym. Obrazy z 

kamer są nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i 

typowaniu sprawców czynów karalnych. 

Pozwalają na obserwowanie w czasie 

rzeczywistym zdarzeń i kierowanie w miejsca 

zagrożone właściwych służb, ułatwiając 

zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku lub 

tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania w 

obszarze monitorowanym ma wpływ na 

zachowania osób oraz poprawia społeczne 

poczucie bezpieczeństwa. System Monitoringu 

Miejskiego (SMM) działa w oparciu o punkty 

kamerowe składające się z jednej kamery 

obrotowej i 2 do 4 kamer stałopozycyjnych. 

Wszystkie obrazy z kamer, przy wykorzystaniu 

267 000.00 zł 
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sieci światłowodowej, rejestrowane są na macierzy 

dyskowej w serwerowni miejskiej (DC). W 

szacunkowych kosztach zadania uwzględniono 

koszt wykonania (montażu, włączenia do SMM) 

światłowodowej sieci transmisyjnej, łączącej 

kamery z Centrami Oglądowymi i DC UMŁ.  W 

przedstawionym rozwiązaniu proponujemy 

rozbudowę sieci światłowodowej administrowanej 

przez W.I. UMŁ, która pozwoli na połączenie 

kamer z serwerami SMM. Proponowane 

rozwiązania pozwolą na posadowienie kamer w 

miejscach wskazanych w projekcie. Podana łączna 

kwota pozwoli na wybudowanie ok. 800 m linii 

światłowodowej 48J w relacji: najbliższy punkt 

styku z MSSDI, do Gimnazjum nr 3 im. F. 

Chopina przy ul. Zacisze 7/9, zakup i 

zainstalowanie 11 kamer (8 statycznych i 3 

obrotowych) w 3 lokalizacjach (punktach 

kamerowych). Rozwiązanie to pozwoli również na 

podłączenie Przedszkola i (przyszłej) SP, do 

informatycznej sieci miejskiej. W przyszłości 

możliwe będzie budowanie dodatkowych punktów 

kamerowych w tym obszarze. Rozwiązanie 

alternatywne, to dzierżawa łącza światłowodowego 

— koszt ok. 15 000 zł/rok. 

9.  

SM 

W0056ZA 
BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA 

MONITORINGU W PARKU - etap I. 

Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą 

Tatrzańską, a Aleją Śmigłego - Rydza. 

Zadanie polega na budowie w zachodniej części Parku Podolskiego 

systemu monitoringu wizyjnego składającego się z trzech punktów 

kamerowych. Monitoring ten dzięki stałemu, elektronicznemu 

300 000,00 zł 

P 

Budowa systemów kamer w przestrzeni publicznej jest 

elementem istotnym zarówno dla szeroko pojętej 

prewencji jak i procesów wykrywczych zdarzeń o 

charakterze przestępczym. Obrazy z kamer są 

nieocenioną pomocą przy ujawnianiu i typowaniu 

sprawców czynów karnych. Pozwalają na 

299 000,00 zł 
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dozorowi Straży Miejskiej nad parkiem i możliwości szybkiej 

reakcji strażników w przypadku niebezpiecznych zdarzeń w 

zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo korzystających z 

parku i z urządzeń wypoczynkowo- rekreacyjnych oraz ograniczy 

dewastację tych urządzeń. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

obserwowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń i 

kierowanie w miejsca zagrożone właściwych służb, 

ułatwiając zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku 

lub tuż po zdarzeniu. Świadomość przebywania w 

obszarze monitorowanym ma wpływ na zachowania 

osób oraz poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. 

Opis techniczny: System Monitoringu Miejskiego 

(SMM) działa w oparciu o punkty kamerowe składające 

się z jednej kamery obrotowej i 4 kamer 

stałopozycyjnych. Wszystkie obrazy z kamer, przy 

wykorzystaniu sieci światłowodowej, rejestrowane są na 

macierzy dyskontowej w serwerowni miejskiej (DC). W 

szacunkowych kosztach zadaniach uwzględniono koszt 

wykonania (montażu, włączenia do systemu) 

światłowodowej sieci transmisyjnej, łączącej kamery z 

Centrami Oglądowymi i DC UMŁ. W przedstawionym 

rozwiązaniu proponujemy rozbudowę sieci 

światłowodowej administrowanej przez W.I. UMŁ, 

która pozwoli na połączenie kamer z serwerami SMM i 

dodatkowo na uruchomienie innych usług IT w 

miejscach dotychczas niedostępnych dla UMŁ. 

Proponowane rozwiązania pozwolą na posadowienie 

kamer w miejscach wskazanych w projekcie. Podana 

łączna kwota pozwoli na wybudowanie ok. 600 m linii 

światłowodowej 24J, zakup i zainstalowanie 15 kamer - 

3 dookólnych i 3 obrotowych (jedna kamera dookólna 

składa się z 4 kamer stałych) w 3 lokalizacjach 

(punktach kamerowych). W przyszłości możliwe będzie 

budowanie dodatkowych punktów kamerowych w tym 

obszarze. 
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10.  
SM 

L0039 

Łódź bez wraków. 

Miasto Łódź. 

Celem zadania jest usunięcie z ulic pojazdów bez tablic 

rejestracyjnych lub takich, których stan wskazuje na to, że nie 

są używane. Takie „wraki" stwarzają poważne zagrożenie dla 

ludzi i środowiska naturalnego oraz negatywnie wpływają na 

krajobraz miejski i wizerunek naszego miasta. Dlatego też 

koniecznym jest zintensyfikowanie działań zmierzających do 

usuwania takich pojazdów poprzez doposażenie Sekcji ds. 

Pojazdów Straży Miejskiej. 

Ogólnodostępne. 

220 000,00 zł 

P 

Straż Miejska w Łodzi została powołana do 

ochrony porządku publicznego na terenie gminy. 

Ponadto, Straż pełni służebną rolę wobec 

społeczności lokalnej wykonując zadania 

wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Pojazdy bez tablic rejestracyjnych lub takie, 

których stan wskazuje na to, że nie są używane to 

głównie pozostawione „wraki" aut, które stwarzają 

zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. 

Ponadto, szpecą one nasze ulice negatywnie 

wpływając na krajobraz miejski i wizerunek miasta 

oraz blokują również miejsca parkingowe. W 

minionym, 2017r. do Straży wpłynęło kilkaset 

zgłoszeń dotyczących usunięcia z drogi takich 

pojazdów. Zadaniami związanymi z usuwaniem z 

drogi wskazanego rodzaju pojazdów zajmuje się w 

naszym mieście Straż Miejska, a w jej strukturach 

specjalistyczna Sekcja ds. Pojazdów. 

Zaobserwowana liczba zgłoszeń wiąże się z 

koniecznością doposażenia Sekcji w radiowóz oraz 

niezbędny sprzęt. Ponadto, do zintensyfikowania 

działań bez wątpienia przyczyną się również 

dodatkowe służby ponadnormatywne. Tym 

samym, z łódzkich dróg zostanie usuniętych więcej 

„wraków", co bezpośrednio wpłynie na poprawę 

czystości oraz wizerunku naszego miasta. 

Przedmiotowa Sekcja posiada radiowóz i sprzęt 

komputerowy, niemniej jednak -mając na 

względzie intensyfikację działań - ilość sprzętu jest 

niewystarczająca, a radiowóz bardzo 

220 000,00 zł 
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wyeksploatowany. Wskazany pojazd - Peugeot o 

numerze bocznym 105 - ma na liczniku 

przejechanych ponad 251980 km. Powyższe 

skutkuje m.in. generowaniem kosztów związanych 

z jego częstą awaryjnością. Awaryjność zaś 

negatywnie wpływa na realizacje powierzonych 

zadań. Do skuteczniejszego i efektywniejszego 

wykonywania zadań koniecznym jest radiowóz, 

sprzęt komputerowy, aparaty fotograficzne itp. 

Ponadto, realizacja zadań wymaga tworzenia 

stosownej dokumentacji służbowej - w tym 

tworzenia jej w terenie, na miejscu realizowanej 

interwencji. Dlatego też przestrzeń ładunkowa 

nowego pojazdu zostanie odpowiednio 

zabudowana i przystosowana na potrzeby tzw. 

"mobilnego biura". 

11.  
SM 

L0050 

Patrol Sekcji Konnej Straży Miejskiej dotrze w każdy 

rejon Łodzi.  

Miasto Łódź. 

Sekcja Konna Straży Miejskiej pełni służebną rolę wobec 

społeczności lokalnej. Doposażenie Sekcji w niezbędny sprzęt 

zintensyfikuje jej działania, zwiększy efektywność 

prowadzonych interwencji, pozwoli zrealizować ich większą 

ilość oraz skróci czas ich realizacji. Powyższe pozytywnie 

wpłynie na zwiększenie wśród łodzian poczucia 

bezpieczeństwa oraz standardu wypoczynku na terenach 

zielonych miasta. 

Ogólnodostępne. 

285 000,00 zł 

P 

Straż Miejska w Łodzi została powołana do 

ochrony porządku publicznego na terenie gminy. 

Ponadto, Straż pełni służebną rolę wobec 

społeczności lokalnej wykonując zadania 

wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

1. Sprawne   i   specjalistyczne   pojazdy   są   

niezwykle   istotne   dla   sprawnego 

funkcjonowania Sekcji Konnej. Dlatego też zakup 

radiowozu pozytywnie przyczyni się 

do   poprawy   logistyki   służby   ponieważ   

przeznaczony   zostanie   jako   uzupełnienie, 

a   w   niedalekiej  już   przyszłości   zastąpienie   

jednego   z   dwóch   pojazdów   obecnie 

285 000,00 zł 
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użytkowanych przez Sekcję. Istotnym również jest 

fakt, że zakupiony w 2008r. Peugeot 

Transporter, który oznakowany jest jako radiowóz 

posiada przejechanych już 133900 km. 

Ulega on częstym awariom, a jest niezbędny do 

prawidłowego wykonywania zadań. 

Częste awarie zaś generują koszty związane z 

naprawami oraz negatywnie wpływają na 

realizacje powierzonych zadań. Ponadto, 

problemem organizacyjnym jest fakt, że nie 

można nim ciągnąć przyczepy z końmi. Drugi z 

użytkowanych pojazdów natomiast to Fiat 

Ducato zakupiony w 2009r. Pojazd ten posiada 

przejechanych 83235 km i również nie 

omijają go awarie. Istotnym również jest, że jest to 

samochód dostawczy z tzw. plandeką 

jako przestrzeń ładunkowa i jako taki jest 

wykorzystywany. Tym samym nie może być 

wykorzystywany do pełnienia służby w patrolu 

zmotoryzowanym. Ponadto, można nim 

ciągnąć przyczepę z końmi, lecz tylko o 

dopuszczalnej masy całkowitej do 2000 kg. 

2. Zakupiony   pojazd   zostanie   poddany   

specjalistycznej   zabudowie   przestrzeni 

ładunkowej umożliwiającej m.in. sprawny i 

bezpieczny przewóz sprzętu jeździeckiego. 

Ponadto, zostanie wyposażony w hak holowniczy 

umożliwiający ciągnięcie przyczepy 

z końmi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

2000 kg. 

3. Oczywistym jest, że sprzęt, którym dysponuje 
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Sekcja zużywa się. Dlatego też 

doposażenie Sekcji poprzez wymianę obecnie 

używanego i starzejącego się oraz zakup 

dodatkowego sprzętu pozwoli na 

zintensyfikowanie jej działań. Ponadto, 

pozytywnie wpłynie na logistykę oraz organizację 

służby. 

Sekcja korzysta z różnego rodzaju sprzętu. Dlatego 

też przykładem niezbędnego uzupełnienia i 

doposażenia niech będzie sprzęt bezpośrednio 

związany z jazdą konną i opieką nad końmi typu 

siodła, wędzidła, ogłowia, wodze, szczotki, 

zgrzebła, juki itp. Przykładowo też, juki 

umożliwiają wożenie przy sobie przez strażników 

jeźdźców apteczek pierwszej pomocy, co 

bezpośrednio umożliwi w nagłych przypadkach 

skuteczniejsze udzielenie pierwszej pomocy 

osobom potrzebującym przebywającym w lesie. 

Ponadto, przykładem doposażenia niech też będzie 

niezbędny zakup dodatkowego sprzętu 

komputerowego na okoliczność prowadzenia 

sprawnej i efektywnej pracy biurowej. Sprzęt 

komputerowy przyczyni się do skuteczniejszego 

wykorzystywania monitoringu wizyjnego 

zainstalowanego na terenie siedziby Sekcji. 

4. Pamiętać również należy, że Sekcję tworzą 

zwierzęta - konie. Obecnie Straż 

posiada siedem koni, a niebawem będzie ich 

osiem. 

Karuzele dla koni to urządzenia do jednoczesnego 

oprowadzania kilku koni wymuszające u nich 
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zwiększoną dawkę ruchu. Ponadto, umożliwiają 

również ich kontrolowany trening w stępie lub 

kłusie. Pamiętać bowiem należy, że ruch jest 

niezbędnym elementem życia koni. Ich zdrowie 

oraz żywotność zależy głównie od ilości ruchu, 

który jest nieodzowny dla krążenia krwi i 

zdrowego wzrostu. Dlatego też, pomimo, że konie 

łódzkiej Straży Miejskiej wykorzystywane są do 

służby patrolowej oraz mają możliwość 

przebywania na padokach ilość ruchu może być 

dla nich niewystarczająca. Wynika to z faktu, ze w 

naturze konie przebywają znaczne odległości, 

migrując w poszukiwaniu pożywienia. Na 

padokach natomiast - nawet tych dużych -głównie 

stoją lub poruszają się stępem. Dlatego też 

karuzela bez wątpienia przyczyni się do poprawy i 

utrzymania dobrej kondycji i zdrowia zwierzęcia, 

co przełoży się na skuteczność działania podczas 

strażniczej konnej służby patrolowej. Ponadto, 

istotnym również jest fakt, że karuzela pomaga w 

rehabilitacji koni po przebytych urazach. 

5. Do zintensyfikowania działań bez wątpienia 

przyczyną się dodatkowe służby 

ponadnormatywne, w wyniku których będzie 

więcej patroli w mieście. Więcej patrol zaś 

to skuteczniejsze działania prewencyjne. Dlatego 

też dodatkowe patrole pozytywnie 

wpłyną   na   możliwość  skuteczniejszego   

realizowania   interwencji,   zrealizowania   ich 

większej liczby oraz skrócenie czasu ich realizacji. 

Tym samym przyczynią się do wzrostu 



 

str. 19 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

poczucia bezpieczeństwa, standardu wypoczynku 

oraz atrakcyjności terenów zielonych 

będących miejscami rekreacji łodzian. Ponadto, 

większa liczba patroli - w tym konnych - 

to skuteczniejsze działania prewencyjne w 

zakresie: 

• czuwania nad przestrzeganiem ładu i porządku 

publicznego na terenach zielonych 

miasta, w tym na terenie Lasu Łagiewnickiego, 

• patrolowania większych parków miejskich, 

zabezpieczania ładu i porządku 

publicznego podczas imprez plenerowych, 

festynów oraz zawodów sportowych, 

• zapobiegania wjazdom pojazdów silnikowych do 

lasu, 

• zapobiegania nielegalnej wycinki drzew oraz 

kradzieży drewna, 

• ochrony zwierząt poprzez przeciwdziałanie 

kłusownictwu, 

• zabezpieczania imprez masowych, w tym 

również tych o podwyższonym ryzyku. 

• itp. 

12.  
SM 

L0157 

Animal Patrol - doposażenie w sprzęt i narzędzia 

niezbędne do ratowania zwierząt. 

Łódź. 

Animal patrol zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi jest 

zobowiązany do podejmowania interwencji dotyczących 

zwierząt w mieście. Jest to program zwalczania bezdomności 

zwierząt zgodnie z ustawą o strażach gminnych i miejskich 

oraz według ustawy o ochronie zwierząt. W związku z tymi 

zadaniami niezbędne jest doposażenie sekcji z powodu 

310 000,00 zł 

P 

Straż Miejska w Łodzi została powołana do 

ochrony porządku publicznego na terenie gminy. 

Ponadto, Straż spełnia służebną rolę wobec 

społeczności lokalnej wykonując zadania 

wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. 

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość 

kształtuje nowe wyzwania. Tym samym, aby 

należycie wykonywać powierzone zadania 

310 000,00 zł 
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zwiększenia ilości interwencji. Dotyczą one zwierząt 

domowych, egzotycznych, gospodarskich i dzikich.  

Ogólnodostępne. 

niezbędne są odpowiednie specjalistyczne 

jednostki działające na terenie całego miasta. 

Dodatkowo, jednostki te muszą tworzyć wysoko 

wykwalifikowani pracownicy wyposażeni w 

odpowiedni sprzęt. Farmacją taką jest Sekcja 

Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi 

nakłada na Straż Miejską liczne zadania, do 

których należy m.in. współpraca ze Schroniskiem 

dla Zwierząt przy podejmowaniu interwencji w 

stosunku do zwierząt bez nadzoru, prowadzenie 

działań informacyjnych mających na celu 

promowanie właściwych postaw i zachowań w 

stosunku do zwierząt oraz realizowanie czynności 

wyjaśniających w stosunku do właścicieli zwierząt 

zagubionych lub zabłąkanych na okoliczność 

zaprzestania sprawowania nad nimi nadzoru. 

Pamiętać bowiem należy, że bezdomne zwierze 

może stwarzać zagrożenie dla porządku 

publicznego i członków społeczności lokalnej. 

Sekcja Animal Patrol w ciągu roku realizuje kilka 

tysięcy interwencji. Są to między innymi przewozy 

do Schroniska dla zwierząt, interwencje związane 

ze znęcaniem się nad zwierzętami, pomoc 

zwierzętom powypadkowym i ich przewóz do 

lecznicy weterynaryjnej, zgłoszenia związane ze 

zwierzyną dziką na terenie miasta i jej transport do 

Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt oraz coraz 

częstsze interwencje dotyczące zwierząt 

egzotycznych i gospodarskich. W minionym, 
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2017r. zrealizowano łącznie 5720 zgłoszeń. Mając 

powyższe na uwadze oczywistym jest, że sprzęt, 

którym dysponuje Sekcja zużywa się. Dlatego też 

doposażenie Sekcji poprzez wymianę obecnie 

używanego i starzejącego się oraz zakup nowego 

pozwoli na zintensyfikowanie jej działań. Ponadto, 

pozytywnie wpłynie na logistykę oraz organizację 

służby. 

Sekcja obecnie posiada trzy pojazdy, planowany 

jest zakup kolejnego. Dlatego też pozyskany 

pojazd, który zostanie odpowiednio zabudowany i 

przystosowany do przewozu zwierząt, będzie 

uzupełnieniem do istniejącego taboru, a w 

niedalekiej już przyszłości zastąpi otrzymany w 

2012r. drogą darowizny Opla Vivaro. Potrzeba ta 

płynie z ciągle rosnącej liczby interwencji, a 

wskazany radiowóz jest niezwykle istotny dla 

sprawnego funkcjonowania Sekcji oraz 

prawidłowego wykonywania zadań. Jednocześnie 

jest też radiowozem wyeksploatowanym. Jego 

przebieg ponad 204940 km sprawia, że ulega on 

częstym awariom wykluczającym go ze służby. 

Funkcjonariuszom niezbędne są również szkolenia 

w ramach doskonalenia zawodowego, które 

pozytywnie wpłyną na zwiększenie 

profesjonalizmu podczas realizowanych zadań. 

Powinny to być szkolenia dotyczące postępowania 

ze zwierzętami domowymi, egzotycznymi, 

gospodarskimi oraz dzikimi, których w Łodzi z 

roku na rok przybywa. Doskonalenie technik 

behawiorystycznych jest również niezbędne, gdyż 



 

str. 22 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

praca ta wymaga szczególnej ostrożności, dużych 

umiejętności i doświadczenia. Jest to ważne z 

uwagi na bezpieczeństwo zarówno 

funkcjonariuszy, jak i zwierząt. 

Mając na uwadze ilość realizowanych interwencji 

oraz uwzględniając stale rosnącą liczbę zgłoszeń 

należy uznać, że dodatkowe służby 

ponadnormatywne bez wątpienia przyczyną się do 

zintensyfikowania działań Sekcji. Spowodują one 

bowiem więcej patroli w mieście. Więcej patrol 

zaś to zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców, skuteczniejsze i sprawniejsze 

przeprowadzanie interwencji, zrealizowanie ich 

większej liczby oraz skrócenie czasu ich realizacji. 

Niezależnie od powyższego istotnym również jest 

zakup materiałów promocyjnych i edukacyjnych 

na potrzeby Sekcji. Ze względu na zwiększające 

się ilości prowadzonych przez funkcjonariuszy 

prelekcji i pogadanek w placówkach oświatowych 

oraz udział w festynach i rodzinnych imprezach 

kulturalno - rozrywkowych organizowanych dla 

łodzian niezbędny jest zakup materiałów 

promocyjnych i edukacyjnych w postaci broszur, 

plansz, ulotek, itp. Materiały te przyczynią się do 

przybliżenia dzieciom i młodzieży oraz 

mieszkańcom Łodzi zasad właściwego zachowania 

w kontaktach ze zwierzętami. Będą również 

pomocą dla strażników w przekazywaniu wiedzy, 

którą posiadają. 
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13.  
SM 

L0158 

Bezpieczne osiedla. 

Łódź. 

Uzyskana kwota pozwoli na uruchomienie dodatkowych 

patroli z Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi. 

Prewencja odbywać się będzie w miejscach wyznaczonych 

przez mieszkańców Łodzi. 

Ogólnodostępne. 

250 000,00 zł 

P 

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom wyjdzie naprzeciw 

postulatom i oczekiwaniom mieszkańców Łodzi 

zapewniając większą ilość patroli, które będą dbały 

o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład oraz 

porządek publiczny na osiedlach i ulicach naszego 

miasta. 

250 000,00 zł 

14.  
SM 

L0159 

Poprawmy bezpieczeństwo w mieście. 

Łódź. 

Służby ponadnormatywne będą realizowane przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej na osiedlach w miejscach 

niebezpiecznych wskazanych przez mieszkańców Łodzi. 

Dodatkowo zakup 7 specjalistycznych samochodów oraz 

zabudowa i ich wyposażenie. Pojazdy będą przeznaczone do 

realizacji interwencji zgłaszanych przez mieszkańców miasta. 

Ogólnodostępne. 

1 150 000,00 zł 

P 

Straż Miejska w Łodzi posiada 7 specjalistycznych 

radiowozów do przewozu osób nietrzeźwych bądź 

ujętych. Wszystkie radiowozy są bardzo 

wyeksploatowane z przebiegiem służby ok. 300 

tys. Km. Przebiegi te wynikają z faktu, iż 

radiowozy pełnią służbę 24h na dobę. Z uwagi na 

znaczne przebiegi radiowozy ulegają częstym 

awariom. Z każdym rokiem liczba interwencji 

realizowana przez Straż Miejską znacząco wzrasta. 

Zakup nowych radiowozów oraz służby 

ponadnormatywne poprawią bezpieczeństwo i 

sprawność wykorzystywanych interwencji w 

związku z przewozami oraz poprawią znacząco ład 

i porządek publiczny w mieście. 

1 150 000,00 zł 
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15.  
SM 

L0173 

"Bezpiecznie i szczęśliwie - od Juniora do Seniora". 

Łódź. 

Zadanie polega na: prowadzeniu zajęć profilaktycznych 

ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa, 

wyeliminowanie negatywnych zachowań, zorganizowaniu 

zajęć podczas wypoczynku letniego i zimowego w formie 

półkolonii, w celu zapewnienia możliwości bezpiecznego, 

atrakcyjnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego przez 

uczniów łódzkich szkół - uwrażliwianiu Seniorów na ciągle 

pojawiające się zagrożenia w ich otoczeniu i jak do nich nie 

dopuszczać. 

Ogólnodostępny 

216 000,00 zł 

P 

Biorąc pod uwagę, ciągle pojawiające się nowe 

zagrożenia w stosunku do dzieci i młodzieży takie 

jak: przemoc, agresja, narkotyki, dopalacze, 

prostytucja, handel ludźmi, grupy przestępcze, 

subkultury młodzieżowe, i inne ryzykowne 

zachowania, wskazane jest, aby tym młodym 

ludziom bezustannie uświadamiać konsekwencje 

ich wyborów i wskazywać drogi, które mogą być 

pozytywną alternatywą do ich postępowania. 

Pomysłowość     przestępców     najbardziej      

dotyka     osoby     starsze     (Seniorów). Są oni w 

grupie największego ryzyka zagrożonego 

przestępczością, gdyż pozostawieni są najczęściej  

sami sobie, bez pomocy, wsparcia i rzetelnej  

wiedzy jak sobie radzić w trudnych sytuacjach i 

jaki jest zakres zagrożeń. Zasadne jest  dotarcie  do 

jak  największej   liczby  seniorów       osobiście  -  

poprzez dostarczanie broszurek informacyjnych, 

uczestnictwo w spotkaniach Klubów Seniorów 

itp. Podsumowując uważamy, że proponowany 

wniosek jest zasadny. Nasze wieloletnie 

obserwacje i doświadczenia wskazują, że 

zagrożenia te rzeczywiście występują i 

niejednokrotnie nasilają się, a młodzież i seniorzy, 

nie zawsze wiedzą, gdzie szukać pomocy, a tym 

samym potrzebują wskazań i podpowiedzi, co 

robić, jak uniknąć ryzykownych sytuacji, gdzie i u 

kogo szukać wsparcia. Spotkania, zajęcia, 

warsztaty itp. powinny odbywać się jak najczęściej 

w celu wyeliminowania pojawiających się nowych 

216 000,00 zł 
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zagrożeń. Praca ta powinna przebiegać przez cały 

rok kalendarzowy nie wykluczając ferii zimowych 

i wakacji. Podczas długich przerw w zajęciach 

szkolnych, dzieci i młodzież, będące bez opieki 

osób dorosłych mają najbardziej szalone pomysły. 

W okresie tym trzeba włożyć najwięcej wysiłku, 

aby zorganizowanie im czasu wolnego nauczyło 

ich alternatywnych, ciekawych, a przede 

wszystkim bezpiecznych sposobów na nudę. 

Przeważającym atutem we wszystkich tych 

działaniach jest osoba prowadząca posiadająca: 

wiedzę, doświadczenie, dobry kontakt z dziećmi i 

młodzieżą, a mundur będzie dodatkowym atutem. 

Osoba mundurowa, poruszająca tematykę zagrożeń 

i ryzykownych zachowań jest bardziej wiarygodna 

i zaufana. 

16.  
ZDiT 

L0003 

Ul. Nowokonstytucyjna - przedłużenie do al. Piłsudskiego. 

Ul. Konstytucyjna / Małachowskiego i dalej teren między 

Parkiem 3 Maja, a parkiem Baden Powella do al. 

Piłsudskiego. 

Zadanie obejmuje przedłużenie ulicy Konstytucyjnej do Al. 

Piłsudskiego i obejmuje odcinek drogi od Konstytucyjnej przy 

Małachowskiego i dalej między parkami 3 Maja i Parkiem 

Baden Powella- do Al. Piłsudskiego ok. 900 m. 

Ogólnodostępne. 

1 998 000,00 zł 

N 

Zadanie zgodne z strategicznymi dokumentami 

Miasta, w tym z Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 

jednak niemożliwe do wykonania w ramach 

Budżetu Obywatelskiego z uwagi na koszt, okres 

niezbędny do realizacji przekraczający rok oraz 

realizację na terenach, na których niemożliwa jest 

realizacja zadań w BO, w tym na terenach PKP i 

prywatnych. 

W przeszłości opracowano koncepcję, zgodną z 

SUiKZP, budowy ul. Konstytucyjnej, która ma 

mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Z uwagi na 

konieczność przejścia nad tunelem PKP niezbędne 

będzie wykonanie odpowiednich konstrukcji pod 

67 000 000,00 

zł 
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drogę, dodatkowo występują 4 skrzyżowania w 

sygnalizacją świetlną przy ul. Małachowskiego, 

Nowowęglowej, CH Tulipan i z Al. Piłsudskiego i 

kolizje z infrastrukturą podziemną. Przy takich 

założeniach koszt realizacji przekracza kwotę 

przeznaczoną na Budżet Obywatelski. 

17.  
ZDiT 

L0004 

Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi. 

Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją. 

Powszechny program z którego może skorzystać każdy 

mieszaniec lub przedsiębiorca działający na terenie objętych 

programem rewitalizacji Lodzi. Z programu dofinansowania 

zakupu rowerów towarowych (cargo) może skorzystać każdy, 

kto zgłosi się do Urzędu Miasta Łodzi z wypełnionym j 

stosownym wnioskiem i zadeklaruje zakup roweru 

towarowego ułatwiającego poruszanie się po mieście i/lub 

przewóz towarów większych gabarytów. 

Ogólnodostępne. 

65 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na niegospodarność. 

Proponowane zadanie jest niezgodne z zasadami 

gospodarki finansami publicznymi, w 

szczególności ujętymi w Ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 44. 

ust. 3, zgodnie z którymi wydatki publiczne 

powinny być dokonywane: 

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 

zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących 

osiągnięciu założonych celów. 

We wniosku nie wskazano, w jaki sposób miałaby 

być wykazywana zasadność przyznania dotacji ani 

jak określano by efektywność wykorzystania 

środków trwałych sfinansowanych z dotacji. 

Należy podkreślić, że nie ma możliwości 

wyegzekwowania, w ramach posiadanych przez 

jednostki miejskie kompetencji, czy środki trwałe, 

na które przyznano dotację, są wykorzystywane w 

sposób właściwy przez beneficjenta. 

Nie można na etapie analizy wniosku określić 

liczby zainteresowanych przyznaniem dotacji, ani 

 65 000,00 zł   
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Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
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Kwota po 

weryfikacji 

zasad przyznawania środków w przypadku 

większej liczby wniosków niż środków 

zarezerwowanych na realizację, w związku z czym 

nie można ocenić warunków dostępności zadania 

ani czy spełniona jest zasada równego traktowania. 

Ponadto, przyznanie dotacji podmiotom 

gospodarczym może zostać uznane za 

nieuprawnioną pomoc publiczną. Zgodnie z 

wskazaną wyżej Ustawą, tryb postępowania o 

udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia i kontroli 

wykonywania zleconego zadania określa w drodze 

uchwały organ stanowiący gminy. Podmioty 

dokonujące niezgodnie z przepisami czynności 

związanych z udzielaniem, rozliczaniem i 

wydatkowaniem dotacji celowych ponoszą 

odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych oraz odpowiedzialność 

karną skarbową. 

18.  
ZDiT 

L0005 

Zabytkowy Park Julianowski - zaopiekuj się mną. 

Park Julianowski i ul. Biegańskiego - odcinek od ul. 

Zgierskiej do ul. Orzeszkowej, wzdłuż parku, po obu stronach 

ulicy. 

Celem zmian jest powiększenie parku, stworzenie nowej 

ścieżki rowerowej, uczynienie kolejnego przyjaznego dla 

mieszkańców miejsca w Łodzi. Nowe nasadzenia kwiatów i 

krzewów oraz nowo zamontowane latarnie zwiększą walory 

Parku Julianowskiego. Zadanie polega na uzyskaniu 

bezkrawężnikowej nawierzchni na ulicy Biegańskiego -

wzdłuż parku Julianowskiego oraz wzbogaceniu przestrzeni o 

elementy historycznej architektury. Zadanie polepszy 

przestrzeń parkową i jej funkcje rekreacyjno-spacerowe. 

995 000,00 zł 

N 

1. Działka drogowa po stronie południowej 

wskazanego odcinka ulicy stanowi 

własność osoby prywatnej. 

2. Koszt inwestycji dla zadania ponadosiedlowego 

został przekroczony. 

3. Projekt i wykonanie pomnika „Ławeczka 

Heinzla" - zgodnie z zasadami budżetu 

obywatelskiego   2018/2019   wyłączone   ze   

zgłaszania   są   propozycje   zadań 

dotyczące m.in. budowy pomników 

upamiętniających osoby lub wydarzenia 

w przestrzeni miejskiej. 

2 240 000,00 zł 
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Ogólnodostępne. 4. Ulica Biegańskiego jest drogą publiczną o 

kategorii powiatowej. Pełni funkcję 

drogi zbiorczej  dla  całego  osiedla. Z  uwagi  na  

powyższe  nie  może  mieć 

charakteru promenady czy woonerfu. Spełnienie 

oczekiwań wnioskodawców 

wymagałoby   przebudowy   całego   układu   

drogowego   w   okolicy,   łącznie 

z wywłaszczeniami, wyburzeniami oraz wycinką 

znacznej ilości drzew. 

19.  
ZDiT 

L0010 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach 

Cityrunner. 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach 

Cityrunner nr tab. 1210, 1213. 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach 

Cityrunner numery taborowe: 1210, 1213 poprzez montaż  

siedzeń tapicerowanych, które zastąpiono niewygodnymi 

siedzeniami plastikowymi.  

Ogólnodostępne. 

900,00 zł 

P 

Realizacji wniosku poprawi komfort 

podróżowania. 

46 000,00 zł 

20.  
ZDiT 

L0011 

Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od al. 

Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po 

północnej stronie ulicy na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do 

ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi przez 

skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po 

północnej stronie ulicy na odcinku od al. Śmigłego-Rydza do 

ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi przez 

skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską. 

Ogólnodostępne. 

1 661 100,00 zł 

N 

Opinia negatywna – zadanie nie jest możliwe do 

wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. 

Zadanie obejmuje odcinek o długości ok. 1100 m 

w gęstej zabudowie typowej dla osiedla 

mieszkaniowego z tzw. wielkiej płyty. Realizacja 

wymaga opracowania wielobranżowej 

dokumentacji projektowej, obejmującej także 

usunięcie kolizji z infrastrukturą i rozwiązania 

dotyczące uwzględnienia potrzeb różnych 

użytkowników dróg, np. przeorganizowanie miejsc 

postojowych, a także inwentaryzację i 

1 661 100,00 zł 
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zagospodarowanie zieleni. Opracowanie i 

uzgodnienie dokumentacji oraz budowa 

wskazanego odcinka nie są możliwe w ciągu 

jednego roku. Ponadto, część działek na których 

znajdują się elementy drogi, w szczególności w 

północno-wschodnim narożniku skrzyżowania 

Dąbrowskiego/Tatrzańska, ma właściciela 

niezależnego od Miasta, a realizacja inwestycji z 

pominięciem tych działek skutkowałaby 

niefunkcjonalnym rozwiązaniem przebiegu drogi 

rowerowej. Niewykluczona jest także konieczność 

pozyskania terenów znajdujących się obecnie poza 

pasem drogowym, dla zapewnienia możliwości 

wybudowania lub zachowania elementów drogi, tj. 

jezdni, miejsc postojowych, chodnika, drogi 

rowerowej, przestrzeni wokół drzew, o właściwych 

parametrach. 

21.  
ZDiT 

L0012 

Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od ul. 

Ossendowskiego do ul. Puszkina. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po 

południowej stronie ulicy na odcinku od ul. Ossendowskiego 

do ul. Puszkina wraz z przejazdami rowerowymi przez 

skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, Lodowa i 

Tomaszowska. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po 

południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy 

Ossendowskiego do ulicy Puszkina wraz z przejazdami 

rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, 

Lodowa i Tomaszowska. 

Ogólnodostępne. 

1 661 100,00 zł 

N 

Opinia negatywna – zadanie nie jest możliwe do 

wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. 

Zadanie obejmuje odcinek o długości ok. 1100 m. 

Proponowana droga rowerowa przecinałaby 

skrzyżowanie Dąbrowskiego/Lodowa, które 

powinno zostać wyposażone w sygnalizację 

świetlną, tym bardziej po wprowadzeniu 

przejazdów rowerowych, w szczególności z uwagi 

na rozległy układ skrzyżowania i duże natężenie 

ruchu samochodów ciężarowych. Opracowanie i 

uzgodnienie dokumentacji oraz budowa 

wskazanego odcinka nie są możliwe w ciągu 

jednego roku. Koszt budowy drogi rowerowej 

2 861 100,00 zł 
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wraz z sygnalizacją świetlną, wynoszący ponad 2 

800 000 zł, przekracza możliwości, jakie daje 

Budżet Obywatelski. Ponadto, część działek w 

pasie drogowym, po południowej stronie ulicy, 

posiada wieczystego użytkownika. 

22.  
ZDiT 

L0013 

Budowa drogi rowerowej w ul. Tomaszowskiej od ul. 

Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Tomaszowskiej po 

zachodniej stronie ulicy na odcinku od Dąbrowskiego do alei 

Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami 

rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i 

Olechowską. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Tomaszowskiej po 

zachodniej stronie ulicy na odcinku od Dąbrowskiego do alei 

Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami 

rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i 

Olechowską. 

Ogólnodostępne. 

1 807 400,00 zł 

N 

Opinia negatywna – zadanie nie jest możliwe do 

wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. 

Zadanie obejmuje odcinek o długości ok. 1200 m. 

Realizacja wymaga opracowania wielobranżowej 

dokumentacji projektowej, obejmującej także 

usunięcie kolizji z infrastrukturą oraz 

inwentaryzację i zagospodarowanie zieleni. 

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji oraz 

budowa wskazanego odcinka nie są możliwe w 

ciągu jednego roku. Brak możliwości wykonania 

drogi rowerowej przez most nad rzeką Olechówką 

- konieczność zaprojektowania nowego obiektu. 

Wzdłuż drogi, szczególnie w rejonie rzeki, rośnie 

duża liczba drzew, które należałoby wyciąć lub 

ominąć, wychodząc poza obecne granice pasa 

drogowego. 

1 807 400,00 zł 

23.  
ZDiT 

L0014 

Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 78 do 

nr 86. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 

78 do nr 86. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej po 

zachodniej stronie ulicy na odcinku od posesji nr 78 do posesji 

nr 86. 

Ogólnodostępne. 

1 950 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na ochronę zieleni. Z 

uwagi na lokalizację w sąsiedztwie terenów 

leśnych cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz 

w celu dostosowania przebiegu ścieżki do 

naturalnych warunków, należy przeanalizować 

zmianę nawierzchni na kruszywo naturalne oraz 

rezygnację z obrzeży. Jednak również taka 

technologia wykonania nawierzchni niesie ryzyko 

 1 950 000,00zł   
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uszkodzenia korzeni drzew w trakcie budowy. W 

granicach pasa drogowego ulicy Wycieczkowej, po 

stronie zachodniej, istnieje pas pozwalający na 

wytyczenie drogi rowerowej, jednak w zależności 

od odcinka jest otoczony drzewami z jednej lub z 

obu stron. W ramach opracowywania 

dokumentacji projektowej należy opracować 

szczegółową inwentaryzację zieleni i przygotować 

rozwiązania minimalizujące negatywne skutki 

budowy na otaczającą zieleń. Istnieje ryzyko 

niezrealizowania zadania w ciągu jednego roku 

budżetowego. 

24.  
ZDiT 

L0015 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. 

Antycznej do granicy miasta. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od Antycznej 

do granicy miasta. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej po 

południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Antycznej do 

granicy miasta. 

Ogólnodostępne. 
1 950 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na brak możliwości 

wykonania w ciągu jednego roku. 

Ze względu na zakres zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w ciągu jednego roku z powodu 

konieczności wykonania wielobranżowej 

dokumentacji projektowej. Należy zwrócić uwagę 

na konieczność wycinki wielu drzew na trasie 

planowanej drogi. Na odcinku od ul. Antycznej do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 71 brak 

możliwości zlokalizowania ddr. po południowej 

stronie ul. Okólnej - w 2015 roku wykonano tam 

chodnik wraz z odwodnieniem. Przebieg drogi 

należy dostosować do opracowanego projektu 

ronda na skrzyżowaniu Okólnej i drogi krajowej nr 

71. 

1 950 000,00 zł 

25.  
ZDiT 

L0016 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. 

Wycieczkowej do ul. Antycznej. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od ul. 

1 653 700,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi brak możliwości 

wykonania w ciągu jednego roku i ochronę zieleni. 

1 653 700,00 zł 
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Wycieczkowej do ul. Antycznej. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej po 

południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Wycieczkowej 

do ulicy Antycznej. 

Ogólnodostępne. 

Z uwagi na lokalizację w sąsiedztwie terenów 

leśnych cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz 

w celu dostosowania przebiegu ścieżki do 

naturalnych warunków, należy przeanalizować 

zmianę nawierzchni na kruszywo naturalne oraz 

rezygnację z obrzeży. Jednak również taka 

technologia wykonania nawierzchni niesie ryzyko 

uszkodzenia korzeni drzew w trakcie budowy.  

W granicach pasa drogowego ulicy Okólnej 

pomiędzy Wycieczkową a ulicą Przyklasztorne 

znajduje się wąski chodnik, jednak jego szerokość 

i sąsiedztwo drzew nie pozwala na przekształcenie 

go w ciąg pieszo-rowerowy ani budowę obok drogi 

rowerowej. Należy rozpatrywać poprowadzenie 

drogi dla rowerów przez teren lasu. Na odcinku od 

ul. Łagiewnickiej do ul. Antycznej brak 

możliwości zlokalizowania drogi rowerowej po 

południowej stronie ul. Okólnej - w 2015 roku 

wykonano tam chodnik wraz z odwodnieniem. 

W ramach opracowywania dokumentacji 

projektowej należy opracować szczegółową 

inwentaryzację zieleni i przygotować rozwiązania 

minimalizujące negatywne skutki budowy na 

otaczającą zieleń.  
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26.  
ZDiT 

L0017 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach 

Duwag M8C. 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag 

M8C nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796,2797, 2798, 2799. 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag 

M8C nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796, 2797, 2798, 2799 

poprzez montaż nowych siedzeń tapicerowanych, które 

zastąpiono niewygodnymi siedzeniami plastikowymi. 

Ogólnodostępne. 

1 020,00 zł 

P 

Realizacji wniosku poprawi komfort 

podróżowania. 

161 000,00 zł 

27.  
ZDiT 

L0018 

Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 86 do 

ul. Okólnej. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 

86 do ul. Okólnej. 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej po 

zachodniej stronie ulicy na odcinku od posesji nr 86 do ulicy 

Okólnej. 

Ogólnodostępne. 

1 998 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na ochronę zieleni i 

konieczność opracowania dokumentacji 

projektowej. 

Z uwagi na lokalizację w sąsiedztwie terenów 

leśnych cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz 

w celu dostosowania przebiegu ścieżki do 

naturalnych warunków, należy przeanalizować 

zmianę nawierzchni na kruszywo naturalne oraz 

rezygnację z obrzeży. Jednak również taka 

technologia wykonania nawierzchni niesie ryzyko 

uszkodzenia korzeni drzew w trakcie budowy. W 

granicach pasa drogowego ulicy Wycieczkowej, 

między posesją 86 a mostem na rzece 

Łagiewniczance, po stronie zachodniej, istnieje pas 

pozwalający na wytyczenie drogi rowerowej, 

jednak przylega on do pasa drzew. Od mostu do ul. 

Okólnej występuje skarpa przylegająca do jezdni. 

Na tym odcinku należy rozpatrywać budowę drogi 

rowerowej przez teren lasu. Istnieje ryzyko 

konieczności przebudowy mostu. 

W ramach opracowywania dokumentacji 

1 998 000,00 zł 
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projektowej należy opracować szczegółową 

inwentaryzację zieleni i przygotować rozwiązania 

minimalizujące negatywne skutki budowy na 

otaczającą zieleń. Istnieje ryzyko niezrealizowania 

zadania w ciągu jednego roku budżetowego. 

28.  
ZDiT 

L0020 

Ciszej na działkach w Łagiewnikach (Ekrany akustyczne 

przy DK71). 

Południowa strona Drogi Krajowej nr 71 od ul. Antycznej do 

ul. Przyklasztorze. 

Zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż północnej 

granicy sektora A Rodzinnych Ogródków Działkowych 

„Łagiewniki" w Lodzi. 

Ogólnodostępne. 1 920 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek dotyczący wybudowania 

ekranów akustycznych na w pasie drogowym 

Drogi Krajowej nr 71 od ul. Antycznej do ul. 

Przyklasztorze ze względu na uwarunkowania 

formalno-prawne – zadanie niemożliwe do 

realizacji w trakcie jednego roku budżetowego ze 

względu na potrzebę stworzenia projektu 

budowlanego i wykonawczego dla tego zadania a 

następnie jego realizacja. Do powyższego projektu 

potrzebna będzie opinia Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa określająca zasadność 

budowy w powyższej lokalizacji ekranów 

akustycznych. 

 1 920 000,00zł   
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29.  
ZDiT 

L0022 

1+2 na bus pasach. 

Ulice należące do gminy Łódź na których wytyczone zostaly 

Bus pasy. 

Zadanie dotyczy dopuszczenia poruszania się samochodów 

osobowych po buspasach o ile w 1 samochodzie oprócz 

kierowcy znajduje się co najmniej 2 pasażerów. 

Nie dotyczy 

30 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowe zadanie. 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach pkt. 5.2.11. Dopuszczenie do poruszania 

się po takim pasie innych pojazdów powinno być 

ograniczone w takim stopniu, aby pojazdy te nie 

powodowały utrudnień w ruchu autobusów dla 

których pas ten został przeznaczony. 

Obecnie na ternie miasta Łodzi na bus pasach 

dopuszczony jest ruchu pojazdów TAXI oraz 

motocykli. Nie zasadnym jest więc rozszerzanie 

grup "uprzywilejowanych" uczestników ruchu, ze 

względu na priorytet płynności i punktualności dla 

komunikacji zbiorowej. Nadmieniam, że przy 

podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego 

zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów 

szacunkowych. 

30 000,00 zł 

30.  
ZDiT 

L0023 

Witajcie w Łodzi - mieście nieprzyjaznym dla kierowców. 

Akcja informacyjna. 

Ulice wjazdowe do miasta. 

Wyrażając oburzenie polityką komunikacyjną miasta - 

zamykaniem ulic, zawężaniem ulic, 

uniemożliwianiem wjazdu do centrum miasta, ograniczeniem 

możliwości dostępu do usług przez brak parkingów miejskich, 

likwidacją miejsc parkingowych w centrum oczekujemy 

160 000,00 zł 

N 

Zadanie nie ma znamion promocji, informacji czy 

edukacji, a tym samym jest nie zgodny z 

zadaniami i celami jednostki. Projekt ma charakter 

propagandowy i może negatywnie wpłynąć na 

odbiór społeczny. Sama realizacja nie jest możliwa 

z uwagi, że reklamy stanowiące obiekty 

budowlane przy drogach, powinny być usytuowane 

160 000,00 zł 



 

str. 36 
 

Lp. 
Realizator 

ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Koszty przed 

weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 

Treść rekomendacji 

Kwota po 

weryfikacji 

kampanii informacyjnej na billboardach przy drogach 

wjazdowych do miasta z przewodnim hasłem: Witamy w 

Łodzi, mieście nieprzyjaznym dla kierowców. 

Nie dotyczy 

zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o drogach 

publicznych, w odległości od zewnętrznej 

krawędzi jezdni co najmniej 10 metrów w 

przypadku drogi krajowej (DK 14, DK 91, DK 72) 

oraz 8 metrów dla drogi powiatowej (ul. 

Szczecińska). Powyższe wytyczne jednoznacznie 

wykluczają możliwość instalacji powyższych 

urządzeń w granicach pasa drogowego. Definicja 

reklamy zawarta jest w ustawie o drogach 

publicznych. Reklama jest to nośnik informacji 

wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 

z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, 

umieszczony w polu widzenia użytkowników 

drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów 

o znakach i sygnałach lub znakiem informującym 

o obiektach użyteczności publicznej ustawionym 

przez gminę. W świetle przepisów wszelkie 

materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery, 

afisze i hasła wyborcze są reklamami, a 

umieszczanie ich w pasie drogowym, może 

nastąpić wyłącznie w obrębie obszarów 

zabudowanych (oznakowanych znakami 

pionowymi D-42, D-43), za zezwoleniem zarządcy 

drogi. Lokalizacja, wielkość i kolorystyka reklam, 

nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa 

ruchu użytkowników dróg i pieszych, odwracać 

uwagi kierowców od ruchu na drodze i 

wprowadzać ich w błąd. Nie zezwala się na 

umieszczanie reklam na urządzeniach drogowych 

(barierach energochłonnych, znakach drogowych 

itp.), w pasach rozdzielczych dróg 
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dwujezdniowych oraz w lokalizacji powodującej 

zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. 

w obszarze oddziaływania skrzyżowania. Reklamy 

przybierają różne formy. Mogą to być zwykłe 

tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe 

trwale związane z gruntem (np. billboardy). 

Urządzenie reklamowe to obiekt o bardziej 

złożonej konstrukcji niż tablica reklamowa. Jeżeli 

jest trwale połączony z gruntem, to jest on 

uznawany za budowlę. Budowlą jest bowiem 

każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, 

lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolnostojące maszty 

antenowe czy też właśnie wolnostojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe. 

Reklamy stanowiące obiekty budowlane przy 

drogach, powinny być usytuowane zgodnie z art. 

43 ust.1 ustawy o drogach publicznych, w 

odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co 

najmniej 10 metrów w przypadku drogi krajowej 

(DK 14, DK 91, DK 72) oraz 8 metrów dla drogi 

powiatowej (ul. Szczecińska). Powyższe wytyczne 

jednoznacznie wykluczają możliwość instalacji 

powyższych urządzeń w granicach pasa 

drogowego. 
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31.  
ZDiT 

L0031 

Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na 

przystankach autobusowych. 

Przystanki: 

• Lutomierska - Zachodnia (0484, 0485) 

• Zachodnia - Lutomierska (l399), (1393) 

• Zachodnia -Manufaktura(2316) 

• Jaracza - Piotrkowska (0225) 

• Kopcińskiego - Narutowicza (0368), (0364) 

• Struga - Piotrkowska (0248) 

• Zamenhofa - Piotrkowska (1422) 

• Włókniarzy - Mickiewicza (1323), (2093) 

• Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska (l599) 

• Żeromskiego - Pl. Barlickiego (l516,1517) 

• Palki - Wojska Polskiego (l114,1092) 

• Kopcińskiego - Rondo Solidarności (1791, 03 66) 

Zadanie zakłada montaż 18 tablic dynamicznej informacji 

pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie 

ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - 

rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby 

nielogiczne oraz bezzasadne. 

Ogólnodostępne. 

1 680 000,00 zł 

P 

Realizacja wniosku poprawi system informacji 

pasażerskiej stosowanej na przystankach 

komunikacji miejskiej. 

1 800 000,00 zł 
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32.  
ZDiT 

L0033 

Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na 

przystankach tramwajowych. 

Przystanki: 

Limanowskiego - Pułaskiego (0450, 0436) 

Limanowskiego — Klonowa (0440, 0447) 

Limanowskiego - Sierakowskiego (0446, 0441) 

Włókniarzy-Lutomierska(1315, 1306) 

Włókniarzy-Długosza (l317, 1304) 

Piotrkowska - Żwirki (0401), (1522) 

Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769) 

Piotrkowska - pl. Katedralny (0772), (0767) 

Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), (0105) 

Dąbrowskiego - Kossaka (0118) 

Dąbrowskiego - Podhalańska (0117) 

Pomorska - Lumumby (0848). 

Zadanie zakłada montaż 19 tablic dynamicznej informacji 

pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie 

ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - 

rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby 

nielogiczne oraz bezzasadne. 

Ogólnodostępne. 

1 620 000,00 zł 

P 

Realizacji wniosku poprawi system informacji 

pasażerskiej stosowanej na przystankach 

komunikacji miejskiej. 

1 900 000,00 zł 

33.  
ZDiT 

L0034 

Oświetlenie łódzkich przystanków. 

Przystanki: 

• Zgierska - Dolna (1430), (1465) 

• Zachodnia - Limanowskiego (1395), (1396) 

• Zachodnia - Lutomierska (1398), (1392) 

• Zachodnia - Legionów (1401), (1391) 

• Zachodnia - Zielona (1403) 

• Kościuszki - Zielona (0394) 

• Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769) 

• Piotrkowska - Pl. Katedralny (0772), (0767) 

59 000,00 

N 

Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu 

na stan własności (właściciele prywatni lub MPK) 

wymienionych we wniosku wiat przystankowych. 

Ponadto zwrócić należy uwagę, iż większość wiat 

stanowiących majątek miasta zlokalizowanych jest 

na ulicach w ostatnim czasie przebudowywanych 

ze spełniającym normę oświetleniem drogowym, 

mających podświetlane gabloty z rozkładem jazdy, 

w wykonaniu secesyjnym i będących na gwarancji 

59 000,00 
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• Piotrkowska - Czerwona (0774), (0766) 

• Pabianicka - Rondo Lotników Lwowskich (0689), (0682) 

+ 100 wiat przystankowych wybranych przez mieszkańców w 

głosowaniu internetowym. 

Zadanie zakłada montaż 118 lamp LED na przystankach 

komunikacji miejskiej (l lampa na przystanek) wskazanych we 

wniosku oraz przez mieszkańców w głosowaniu za pomocą 

strony VOX POPULI. Zadanie jest zadaniem systemowym. 

Ogólnodostępne. 

wykonawcy prac. 

34.  
ZDiT 

L0035 

Wydłużenie linii nr 5 do Chochoła. 

Pętla tramwajowa Chochoła. 

Zadanie zakłada wydłużenie linii nr 5 do pętli tramwajowej 

Chochoła od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

wolnych ustawowo od marca do grudnia 2019 roku. Łącznie z 

pętli Chochoła dziennie powinno odjeżdżać 81 pojazdów 

(przy założeniu 12 minutowej częstotliwości). W okresie 

wakacyjnych rozkładów jazdy prawdopodobnie ulegnie 

zmniejszeniu liczba dziennych odjazdów. 

Ogólnodostępne. 
1 781 948,10 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu rozlicza się z MPK - 

Łódź Sp. z o. o. na podstawie tzw. rekompensaty. 

Kwota rekompensaty wyznaczana jest w oparciu o 

audyt i zawiera wszystkie uzasadnione i 

udokumentowane przez przewoźnika koszty 

związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu 

zbiorowego. Nie ma możliwości zawarcia osobnej 

umowy z MPK na realizację przewozu osób na 

części regularnej linii ze środków Budżetu 

Obywatelskiego. Ponadto na dzień obecny Spółka 

MPK nie posiada wolnego taboru tramwajowego. 

Realizacja poniższego zadania wiązałaby się z 

zakupem nowego taboru lub 

skierowaniem go z innych linii komunikacyjnych, 

co bezpośrednio przekłada się na 

zmniejszenie częstotliwości. Natomiast koszt 

zakupu i eksploatacji tramwajów 

przekracza pulę środków przeznaczonych na 

realizację zadania. 

1 781 948,10 zł 
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35.  
ZDiT 

L0036 

Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy priorytet 

dla trasy ŁTR i WZ. 

Skrzyżowania znajdujące się w kolizji z trasą tramwajową 

WZ, ŁTR oraz inne newralgiczne dla pasażerów (wymienione 

w szczegółowym opisie). 

Zadanie zakłada przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na 

wymienionych skrzyżowaniach w taki sposób, żeby to 

tramwaj i autobus miał tam bezwzględny priorytet. 

Dodatkowo zadanie zakłada umieszczenie na przystanku 

Piotrkowska Centrum plakatu informującego o zaistniałym 

polepszeniu w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz korektę 

rozkład jazdy. 

Nie dotyczy 

1 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowe zadanie z przyczyn zarówno 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i płynności 

w jego odbywaniu się. Uruchomienie funkcji 

priorytetu bezwzględnego przy założonym obecnie 

rozkładzie jazdy pojazdów komunikacji publicznej 

oraz dużym natężeniu ruchu, spowoduje całkowity 

paraliż komunikacyjny w lokalizacjach, na których 

będzie on funkcjonował. Piesi uczestnicy ruchu 

drogowego, którzy w głównej mierze korzystają z 

usług komunikacji zbiorowej, zmuszeni do 

długotrwałego oczekiwania na sygnał zielony 

(kilka minut), przechodzić będą na świetle 

czerwonym ryzykując poważnym w skutkach 

wypadkiem drogowym. Pozostali uczestnicy ruchu 

drogowego, a więc autobusy komunikacji 

zbiorowej oraz transport indywidualny znajdujący 

się na wlotach podporządkowanych, poprzez 

bardzo długi czas oczekiwania na światło zielone, 

stworzą liczne zatory drogowe, powodując tym 

samym wzrost agresji drogowej oraz liczby 

przejazdów na świetle czerwonym. Pragniemy 

nadmienić, że istotą funkcji priorytetu 

bezwzględnego jest realizowanie fazy 

sygnalizacyjnej dla wybranej relacji, zawsze gdy ta 

się pojawi na skrzyżowaniu, pomijając światło 

zielone dla pozostałych uczestników ruchu. Przy 

założonym harmonogramie przyjazdów pojazdów 

szynowych, faza sygnalizacyjna dla wlotów 

podporządkowanych (w tym dla pieszych) 

1 000,00 zł 
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realizowana byłaby średnio co piąty cykl 

sygnalizacyjny, powodując tym samym sytuacje 

zagrażające bezpieczeństwu wszystkim 

uczestnikom ruchu drogowego. Obecnie na 

zdecydowanej większości skrzyżowań gdzie 

porusza się pojazd szynowy stosowana jest funkcja 

tzw. priorytetu względnego, a więc 

przyspieszającego otrzymanie sygnału zielonego 

dla komunikacji zbiorowej w chwili wykrycia jego 

obecności,  bez pomijania pozostałych faz 

sygnalizacyjnych. Ponadto informacje o 

wdrożonych zmianach w kursowaniu komunikacji 

miejskiej oraz wprowadzenie korekt rozkładów 

jazdy zostają uaktualniane na bieżąco gdy zachodzi 

taka potrzeba w ramach czynności służbowych. 

Nadmieniam,   że   przy   podjęciu   opinii   

negatywnej   do  wnioskowanego   zadnia   nie 

dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. 

36.  
ZDiT 

L0037 

Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu przy 

Drewnowskiej. 

Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską. 

Likwidację   powierzchni   wyłączonej   z   ruchu   na   północ   

od   ul.   Drewnowskiej 

(wydłużenie pasa do lewoskrętu) działka B-45 69/33. 

Ogólnodostępne. 

222 000,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowe zadanie. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

w przedmiotowej lokalizacji. 

4 900,00 zł 
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37.  
ZDiT 

L0042 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 

Obywatelska 106. 

Budowa sygnalizacji świetlnej oraz malowanie pasów 

przejścia dla pieszych. 

Ogólnodostępne. 600 000,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

w przedmiotowej lokalizacji. 

600 000,00 zł 

38.  
ZDiT 

L0043 

Wymiana wiaty przystankowej i wymiana chodnika wraz 

z podłożem związanego z przystankiem i otoczeniem 

przystanku. 

Róg ulic Gdańskiej i Zielonej (w sąsiedztwie nieruchomości 

Gdańska 54). 

Usunięcie starej, zniszczonej, blaszanej wiaty przystankowej i 

wybudowanie nowej, przeszklonej, utrzymanej w stylu takim 

jak np. na ul. Kopernika pomiędzy ulicami Gdańską i 

Żeromskiego. Wymiana podłoża na którym znajduje się 

przystanek wraz z chodnikiem otaczającym rzeczony, na 

kostkę brukową i nowe „małe" płyty chodnikowe (takie jak na 

innych zmodernizowanych ciągach komunikacyjnych). 

Ogólnodostępne. 

60 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

wniosek dotyczący wymiany wiaty przystankowej 

z powodu terenu na którym gmina nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne 

na powyższe zadanie. Ponadto teren w okolicy 

przystanku będący we władaniu gminy nie jest w 

stanie zmieścić wiaty przystankowej z 

zachowaniem minimalnej odległości od jezdni (2,5 

m). 

 60 000,00 zł   

39.  
ZDiT 

L0055 

Dodatkowy pas do skrętu z Jana Pawła II na Retkinię. 

Skrzyżowanie Jana Pawła II i Bandurskiego-Mickiewicza. 

Skrzyżowanie Jana Pawła II z Mickiewicza-Bandurskiego 

kierunek na północ. Z Jana Pawła II w Bandurskiego jest 

tylko jeden pas do skrętu w lewo. Na wprost są dwa pasy co 

nie ma uzasadnienia ponieważ cały ruch na północ jest po 

estakadzie. Projekt zakłada na zmianie organizacji ruchu, 

Polegać ona będzie na przekształceniu środkowego pasa na 

wprost w pas do skrętu w lewo, W ten sposób rozładują się 

50 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowe zadanie. 

Wprowadzając wnioskowaną zmianę konieczne 

jest pozbawienie jednego pasa do skrętu w lewo z 

ulicy Bandurskiego, co podczas godzin szczytu 

komunikacyjnego sparaliżuje cały wlot zachodni, 

natężenie ruchu na tym wlocie jest większe niż na 

50 000,00 zł 
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duże korki na lewoskręcie na Retkinię. 

Nie dotyczy 

wlocie południowym. Ponadto przekształcając pas 

do jazdy na wprost z wlotu południowego w pas do 

lewo skrętu tym samym zostawiając jeden pas do 

jazdy na wprost z prawo skrętem spowodowałoby 

to również paraliż na relacji południe - północ. 

Wobec powyższego wniosek w obecnym kształcie 

nie kwalifikuje się do realizacji. 

Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej 

do wnioskowanego zadnia nie dokonywano 

kalkulacji kosztów szacunkowych. 

40.  
ZDiT 

L0057 

Dodatkowy pas do skrętu z Konstantynowskiej w 

Włókniarzy. 

Skrzyżowanie Włókniarzy-Konstantynowska-Legionów. 

Mimo zauważalnej poprawie w pracy sygnalizacji świetlnej. 

Potrzebna jest jego przebudowa Wykonanie dodatkowych 

pasów do skrętu z Legionów i Konstantynowskiej w 

Włókniarzy. 

Nie dotyczy 

1 998 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowe zadanie. Wprowadzając 

wnioskowaną zmianę konieczna jest przebudowa 

całej szerokości pasa drogowego  poprzez  

poszerzenie  prawych   pasów wraz  ze  zmianą  

lokalizacji  lamp oświetleniowych, częścią 

torowiska, wykonaniem dokumentacji projektowej 

co wiąże się z brakiem możliwości wykonania 

zadania w ciągu jednego roku. Ponadto 

informujemy, iż koszty przebudowy byłyby bardzo 

wysokie z uwagi na liczną infrastrukturę. 

1 998 000,00 zł 

41.  
ZDiT 

L0065 

Odkorkujmy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. 

Drewnowskiej w al. Włókniarzy. 

Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na 

odcinku od Kasprzaka do al. Włókniarzy. 

Zadanie polega na poszerzeniu ul. Drewnowskiej o l,5m na 

odcinku 50 m po obu stronach jezdni. Powstaną dodatkowe 3 

m szerokości jezdni. Następnie należy wyznaczyć i zbudować 

pas do skrętu w prawo w Al. Włókniarzy (w kierunku 

311 000,00 zł 

P 

We wskazanej lokalizacji znajduje się liczna 

infrastruktura podziemna, co może 

stanowić kolizje dla realizacji robót, ponieważ 

zmienia się też sygnalizacja należy 

przyjąć koszt 600 000 zł. Konieczność wykonania 

dokumentacji projektowej - 

koszt około 50 000 zł, co daje łącznie koszt 650 

650 000,00 zł 
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północnym). Zadanie wymaga przebudowy chodnika, 

przesunięcia sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i 

dostosowanie ich do nowych warunków. Należy również 

dostosować oznakowanie poziome. 

Ogólnodostępne. 

000 zł. 

Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj, aby 

zrealizować w ciągu jednego 

roku. 

42.  
ZDiT 

L0066 

Usiądź i odpocznij sobie. Ławki na przystankach MPK. 

Cała Łódź. 

Montaż ławek  na wszystkich przystankach MPK, które do tej 

pory ich nie posiadały do wyczerpania środków finansowych 

w kwocie 450000,00 brutto. 

Ogólnodostępne. 

450 000,00 zł 

P 

Montaż ławek na przystankach komunikacji 

publiczne w znacznym stopniu poprawi komfort 

oczekiwania pasażerów na komunikacji publiczną. 

450 000,00 zł 

43.  
ZDiT 

L0067 

Likwidacja rozlewiska wodnego na odcinku ul. 

Pomorskiej 270 -302. 

Fragment ul. Pomorskiej 270 - 302 na wysokości ul. Giewont 

Stoki - Pogórze. 

Odwodnienie fragmentu ulicy Pomorskiej 270-302 na 

wysokości Giewont 2-22 a . Wykonanie profesjonalnego 

odwodnienia tego fragmentu drogi. 

Ogólnodostępne. 

150 000,00 zł 

N 

Odwodnienie  pasa drogowego przedmiotowego 

odcinka  ul. Pomorskiej powinno być 

zaprojektowane i wykonane zgodnie  z ustaleniami 

zawartymi  w projekcie Generalnym 

odprowadzenia wód  opadowych w zlewni rzeki 

Jasień i w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi 

położonego na terenie osiedla Stoki w rejonie ulic: 

Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, 

Hyrnej, Pomorskiej, do terenu kolejowego. W 

związku z powyższym, zaprojektowanie i 

zrealizowanie odwodnienia ul. Pomorskiej   będzie 

możliwe po wybudowaniu kanału  deszczowego w 

ul. Pomorskiej z włączeniem  do istn. kanału 

deszczowego d =800mm przecinającego ul. 

Pomorską na wysokości ul. Giewont.  Nie jest to 

150 000.00 zł 
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zadanie jednoroczne.  W pierwszej kolejności , 

należy wykonać projekt odwodnienia fragmentu  

ulicy Pomorskiej 270-302 na wysokości ul. 

Giewont Stoki-Pogórze. Wyłonienie wykonawcy 

dokumentacji i jej wykonanie łącznie z 

uzyskaniem uzgodnień z gestorami sieci ze  

wszystkimi niezbędnymi decyzjami 

administracyjnymi zajmuje około roku czasu.   

Wskazany koszt  realizacji zadnia tj 150 000 zł 

jest  nie wystarczający. Na obecnym etapie nie jest 

możliwe podanie kosztu realizacji inwestycji . 

Koszt wykonania inwestycji będzie możliwy do 

oszacowania po opracowaniu dokumentacji 

projektowej. Obecnie na zlecenie ZIM jest 

opracowywany projekt przebudowy skrzyżowania 

ulic; Krokusowa, Edwarda, Pomorska wraz z 

odwodnieniem. W ramach dokumentacji będzie 

zaprojektowany kanał  deszczowy wraz z 

wpustami  w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. 

Edwarda do ul. Giewont. Termin zakończenia prac 

projektowy planowany jest na koniec maja 2018.  

Jednocześnie informujemy, iż w następnych latach 

ZIM będzie czynił starania o pozyskanie środków 

finansowych  na realizację w/w dokumentacji.  
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44.  
ZDiT 

L0068 

Wiadukt drogowy na Pomorskiej - poprawa 

bezpieczeństwa kierowców i pieszych. 

Wiadukt w ciągu drogowym ul. Pomorskiej przy ul. 

Lawinowej i ul. Mazowieckiej. 

Remont nawierzchni na wiadukcie drogowym w ciągu ulicy 

Pomorskiej , wymiana ciągów dla pieszych, zainstalowanie 

barierek energochłonnych i ochronnych., wykonanie 

oznakowania poziomego. 

Ogólnodostępne. 

200 000,00 zł 

P 

Remont nawierzchni, ciągów pieszych oraz  

balustrad na wiadukcie drogowym w ciągu ulicy 

Pomorskiej oraz wykonanie strefy skrętu do ulicy 

Mazowieckiej jest wskazane z uwagi na poprawę 

bezpieczeństwa kierowców i pieszych w tym 

rejonie oraz ze względów estetycznych. 

 240 000 zł   

45.  
ZDiT 

L0069 

Wymiana dywanika asfaltu na Julianowskiej. 

Ul. Julianowska na odcinku Zgierska Łagiewnicka. 

Projekt zakłada zerwanie asfaltu na prawym pasie ul 

Julianowskiej południowa jej cześć. Położenie nowego 

asfaltu. 

Ogólnodostępne. 

900 000,00 zł 

P 

Nastąpi poprawa komfortu, estetyki oraz 

bezpieczeństwa ruchu. 
900 000,00 zł 

46.  
ZDiT 

L0072 

Budowa drogi rowerowej oraz remont chodnika wzdłuż ul. 

Waltera-Janke na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. 

Pienistej. 

Ul. Waltera- Janke od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej. 

Inwestycja polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż 

ulicy Waltera-Janke od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Pienistej, 

po zachodniej stronie ulicy Waltera-Janke oraz remoncie 

chodnika od ul. Wyszyńskiego do ulicy Pienistej, po 

zachodniej stronie ulicy Waltera-Janke. 

Ogólnodostępne. 

1 800 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na stan prawny działek 

Zadanie obejmuje zakresem działki znajdujące się 

we władaniu PKP, a więc jego realizacja wymaga 

uzyskania zgody zarządcy tych działek na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
1 800 000,00 zł 
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47.  
ZDiT 

L0073 

Remont ul. Burzliwej na odcinku od ul. Sztormowej do ul. 

Falistej. 

Ul. Burzliwa na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej. 

Remont ulicy Burzliwej na odcinku od ulicy Sztormowej do 

ulicy Pienistej na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek-

Pienista, w strefie zurbanizowanej, typowej dla zabudowy 

jednorodzinnej - szeregowej z dostosowaniem do kategorii 

strefy uspokojonego ruchu za pomocą środków 

inżynieryjnych (geometria jezdni, wystrój, organizacja ruchu, 

elementy małej architektury) pozwalających na osiągnięcie 

poprawy bezpieczeństwa i polepszenia przestrzeni, w tym 

podniesienia walorów estetycznych przy zachowaniu funkcji 

komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. 

Ogólnodostępne. 1 000 000,00 zł 

P 

Opinia pozytywna w zakresie remontu. 

Przedmiotowa ulica znajduje się na działkach o 

różnym stanie prawnym. We wniosku wskazano 

działki, których właścicielem jest Gmina Miasto 

Łódź lub właściciel jest nieustalony, a władającym 

jest Zarząd Dróg i Transportu (nie dotyczy to 

działek 70/81 i 70/82, które nie powinny być 

objęte zadaniem, stanowią one dojście do podstacji 

energetycznej i rezygnacja z prac na nich nie 

wpływa na całość zadania). Pozostałe działki o 

użytku drogowym w ciągu tej ulicy, nieujęte we 

wniosku, mają prywatnego właściciela lub są we 

władaniu podmiotów niezależnych od Miasta. Na 

działkach ujęte we wniosku znajduje się głównie 

jezdnia z ruchem pieszym i opinia w zakresie jej 

remontu jest pozytywna. Nie jest natomiast 

możliwe objęcie pracami w ramach zadania 

pozostałych działek, na których znajdują się 

zieleńce, zjazdy i fragmenty chodników. W ramach 

remontu możliwy jest montaż elementów 

uspokojenia ruchu. Rada Osiedla Lublinek-Pienista 

poinformowała o zamiarze zgłoszenia zadania w 

ramach tzw. „algorytmu”, polegającego na 

remoncie ulicy Burzliwej i pomysł ten został 

zaakceptowany przez ZDiT, nie wpłynął dotąd 

natomiast oficjalny wniosek o realizację zadania. 

400 000,00 zł 
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48.  
ZDiT 

L0074 

"Rowerem na Lublinek" - budowa drogi rowerowej, 

remont i budowa chodnika wzdłuż ulic: Pienistej, Mączka, 

Sołtyka i Płocka. 

Ulice: Pienista, Mączka, Sołtyka i Płocka. 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Pienistej, Mączka, 

Sołtyka i Płocka od ulicy Waltera-Janke do ulicy Maratońskiej 

i remont istniejących chodników wzdłuż ulic Pienistej i 

Mączka oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Sołtyka po 

północnej stronie i wzdłuż ulicy Płocka po stronie zachodniej 

na długości od ulicy Pienistej do istniejącego chodnika. 

Ogólnodostępne. 

1 900 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na stan prawny działek, 

brak możliwości wykonania w ciągu jednego roku 

budżetowego i przekroczenie środków dostępnych 

w ramach Budżetu Obywatelskiego. Proponowana 

inwestycja dotyczy terenów o złożonej strukturze 

własności, obejmującej zarówno tereny Gminy 

Łódź, jak i Skarbu Państwa, o nieustalonym 

właścicielu, będące we władaniu ZDiT, Wydziału 

Gospodarki Komunalnej, Zarządu Zieleni 

Miejskiej oraz działki należące do PKP, MPO-

Łódź i Portu Lotniczego. Niezbędne jest 

opracowanie wielobranżowej dokumentacji 

projektowej obejmującej m. in. usunięcie kolizji 

oraz inwentaryzację i zagospodarowanie zieleni. 

Opracowanie dokumentacji i budowa nie są 

wykonalne w ciągu jednego roku. Koszt budowy 

drogi rowerowej i chodnika na odcinku ok. 3,8 km 

wynosi min. 3 800 000 zł. 

3 800 000,00 zł 

49.  
ZDiT 

L0075 

Remont ul. Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. 

Burzliwej. 

Ul. Falista na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej. 

Remont ulicy Falistej na odcinku od ulicy Obywatelskiej do 

ulicy Burzliwej na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek 

-Pienista, w strefie zurbanizowanej, typowej dla zabudowy 

jednorodzinnej - szeregowej z dostosowaniem do kategorii 

strefy uspokojonego ruchu za pomocą środków 

inżynieryjnych (geometria jezdni, wystrój, organizacja ruchu, 

elementy małej architektury) pozwalających na osiągnięcie 

poprawy bezpieczeństwa i polepszenia przestrzeni, w tym 

podniesienia walorów estetycznych przy zachowaniu funkcji 

1 500 000,00 zł 

P 

Opinia pozytywna w zakresie remontu. 

Przedmiotowa ulica znajduje się na działkach o 

różnym stanie prawnym. We wniosku wskazano 

działki, których właścicielem jest Gmina Miasto 

Łódź lub właściciel jest nieustalony, a władającym 

jest Zarząd Dróg i Transportu. Pozostałe działki o 

użytku drogowym w ciągu tej ulicy, nieujęte we 

wniosku, mają prywatnego właściciela lub są we 

władaniu podmiotów niezależnych od Miasta. Na 

działkach ujęte we wniosku znajduje się głównie 

jezdnia i chodnik po stronie północnej, opinia w 

730 000,00 zł 
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komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. 

Ogólnodostępne. 

zakresie ich remontu jest pozytywna. Nie jest 

natomiast możliwe objęcie pracami w ramach 

zadania pozostałych działek, na których znajdują 

się zieleńce, zjazdy i fragmenty chodników. W 

ramach remontu możliwy jest montaż elementów 

uspokojenia ruchu. 

50.  
ZDiT 

L0077 

Przystanek MPK. 

Obywatelska/Elektronowa. 

Budowa przystanku. 

Ogólnodostępne. 60 000,00 zł 

N 

Z uwagi na brak dostępności terenu, gdyż zgodnie 

z wymogami technicznymi wiata winna być 

ustawiona min. 2 m od krawężnika a teren, na 

którym można ją ustawić jest własnością prywatną 

nr działki P36-189. 

60 000,00 zł 

51.  
ZDiT 

L0078 

Ustawienie wiaty przystanku autobusowego. 

Obywatelska - Obywatelska 106. 

Wyposażenie przystanku autobusowego w wiatę na nowo 

wybudowanym przystanku. 

Ogólnodostępne. 

45 000,00 zł 

P 

Wymiana starej wiaty typu W-1 będącej w złym 

stanie technicznym w znacznym stopniu poprawi 

komfort oczekiwania pasażerów na komunikację 

publiczną oraz estetykę przestrzeni publicznej. 

45 000,00 zł 

52.  
ZDiT 

L0079 

Nowa Hodowlana (droga dojazdowa do cmentarza 

szczecińska). 

Odcinek drogi na ul. Hodowlanej (od ul. Szczecińskiej na 

zachód do parkingu przy Cmentarzu Komunalnym). 

Propozycja obejmuje wymianę nawierzchni jezdni drogi na 

zachodniej części ul. Hodowlanej. Ulica w tym odcinku 

stanowi drogę dojazdową do 2 łódzkich cmentarzy: Cmentarz 

Rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i 

Cmentarz Komunalny Szczecińska. Stan nawierzchni jest 

bardzo zły. Liczne dziury, z których wiele jest bardzo 

głębokich stanowi zagrożenie dla kierujących jak i pieszych, 

którzy ul. Hodowlaną przemieszczają się do cmentarzy oraz 

pomiędzy nimi. Degradacja postępuje i należy się spodziewać 

645 000,00 zł 

N 

1. Budowa odwodnienia ulicy nie jest zadaniem 

jednorocznym. 

2. Rzeczywisty koszt realizacji inwestycji będzie 

możliwy do oszacowania 

po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

3 512 000,00 zł 
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niemal całkowitego zniszczenia nawierzchni asfaltowej po 

kolejnym okresie zimowym. 

Ogólnodostępne. 

53.  
ZDiT 

L0080 

Przystanek Ariadna. 

Teren wokół przystanków na ul. Niciarnianej w bliskim 

sąsiedztwie Fabryki Nici, Domu Kultury „Ariadna", a także 

ścieżki rowerowej. 

Nowa aranżacja przestrzeni wokół przystanków na ulicy 

Niciarnianej w bliskim sąsiedztwie Fabryki Nici Ariadna, 

Domu Kultury Ariadna, w miejscu ściśle związanym z 

historią i dziedzictwem kulturowym Łodzi. Wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury przystanków do zamieszczenia 

informacji o historii tego miejsca, a także, prezentacja 

pamiątek mieszkańców Łodzi w formie zdjęć. Budowaniu 

tożsamości miejsca, poprzez odwoływanie się do historii, 

tworzenie nowej przyjaznej mieszkańcom przestrzeni. W tym 

celu w miejscu tym powstanie: l .Zdrój uliczny z ozdobnym 

ujściem nawiązujący architekturą do historii miejsca. 2. ławki 

uliczne. 4. stojaki rowerowe. 4. l kosz na śmieci. 5. 4 słupki 

separatora. 6. 3 miejsca parkingowe. 7. Stolik z planszą do 

gier + ławeczki. 8. Nowy chodnik o łącznej powierzchni 100 

m2. 9. Rekultywacja trawnika o powierzchni 150 m2. 10. 

Nasadzenia krzewów ozdobnych 10 sztuk. 11. Tablice 

informacyjne o historii miejsca i jego znaczenia dla Łodzi - 

przystanek Ariadna (po prawej i lewej stronie ulicy 

Niciarnianej). 

Ogólnodostępne. 

122 200,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na ingerencję w teren 

objęty gwarancją na wykonane prace i trwałość 

projektu współfinansowanego ze środków 

unijnych. Realizacja zadania w zakresie pasa 

drogowego ulicy Niciarnianej wymaga ingerencji 

w tereny objęte gwarancją na prace wykonane w 

ramach przebudowy tej ulicy, gwarancja upływa w 

grudniu 2021 r. i w opinii ZIM istnieje ryzyko nie 

uzyskania zgody gwaranta na przeprowadzenie 

proponowanych zmian. Zadanie nie może być 

realizowane na terenie, który znajdował się w 

zakresie przebudowy dróg w ramach przebudowy 

Dworca Łódź-Fabryczna. Realizacja zadania może 

mieć negatywny wpływ na zachowanie zasad 

trwałości zrealizowanego Projektu pn. 

"Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, 

etap II, Lot B2, odcinek Łódź Widzew – Łódź 

Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową 

części podziemnej dworca Łódź Fabryczna 

przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów 

oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu 

drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego 

dworca Łódź Fabryczna – budowa zintegrowanego 

węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową” 

współfinansowanego z funduszy europejskich, do 

zachowania których Beneficjent (Miasto Łódź) 

zobowiązał się w okresie 5 lat od daty zakończenie 

 122 200,00 zł   
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54.  
ZDiT 

L0081 

Miejski Carsharing. 

Łódź. 

25 samochodów na wynajem dla mieszkańców miasta. 10 

głównych stacji rozmieszczonych po mieście. 

Ogólnodostępne. 

1 279 500,00 zł 

N 

W 2018 roku na obszarze Łodzi rozpoczęła 

działalność komercyjna firma oferująca usługę 

carsharing, tj. wypożyczania ogólnodostępnych aut 

w rozliczeniu na minuty i przejechane kilometry. 

Koszt usługi jest podobny do zaproponowanego 

we wniosku (tzn. 50 gr/min i 65 gr/km). W 

związku z tym niecelowe jest uruchamianie 

konkurencyjnej usługi organizowanej przez Miasto 

Łódź. Należy zaznaczyć, że wymagałoby to 

wyłonienia operatora systemu zgodnie z 

wymaganiami Prawa zamówień publicznych, z 

czego wynikałoby m. in. skrócenie okresu trwania 

usługi o czas niezbędny do przeprowadzenia 

procedur przetargowych. W przypadku realizacji 

usługi przez operatora działającego na zlecenie 

Miasta Łodzi, niezbędne byłoby oddelegowanie 

lub zatrudnienie pracowników do nadzoru 

wykonywanej usługi. Ponadto, niezasadna jest 

realizacja zadania w trybie Budżetu 

Obywatelskiego, tj. jako zadania jednorocznego. 

Nie zapewnia to kontynuacji realizacji w latach 

następnych, a w związku z tym wymaga kalkulacji 

kosztów przedsięwzięcia w perspektywie jednego 

roku. W szczególności wiąże się to z kosztami 

bardzo wysokiej utraty wartości pojazdów w ciągu 

pierwszego roku po zakupie. 

1 297 500,00 zł 
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55.  
ZDiT 

L0095 

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż 

ul. Zapaśniczej, na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i 

Kolarską. 

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. 

Zapaśniczej: 

- na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską, po 

stronie północnej ul. Zapaśniczej, - na odcinku między ul. 

Gimnastyczną a ulicą dojazdową do posesji Zapaśnicza 4-32, 

po stronie południowej. 

Celem zadania jest wybudowanie chodnika dla pieszych w 

pasie drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej, na odcinku 

pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską. 

Ul. Zapaśnicza jest jedną z większych ulic osiedla Smulsko. Z 

ulicy korzystają mieszkańcy osiedla, a także pracownicy 

pobliskiej ŁSE, Aktualnie wzdłuż ulicy brakuje chodnika dla 

pieszych, a teren je nieuporządkowany. Znajdują się tam 

samosiejki drzew i krzewów, w części są także nasadzenia 

wykonane przez samych mieszkańców. 

Wykonanie chodnika pozwoli także na uporządkowanie tego 

terenu, uzupełnienie nasadzeń krzewów (zieleń niska) z 

wykorzystaniem istniejących drzewek i krzewów, gdzie zieleń 

będzie stwarzać naturalną zaporę przed zanieczyszczeniami, 

kurzem, spalinami. 

Ogólnodostępne. 

300 000,00 zł 

P 

Realizacja  wniosku   poprawi   bezpieczeństwo  w  

poruszaniu  się  pieszych  oraz wpłynie znacząco 

na estetykę pobliskiego otoczenia. 

300 000,00 zł 
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56.  
ZDiT 

L0097 

Modernizacja ul. Obywatelskiej odcinek Nowe Sady - 

Waltera Janke. 

Ul. Obywatelska od ul. Nowe Sady do Waltera Janke. 

Modernizacja nawierzchni wraz z budową drogi rowerowej i 

naprawą chodników wzdłuż ulicy Obywatelskiej na odcinku 

915 metrów. 

Ogólnodostępne. 

915 000,00 zł 

N 

ZDiT widzi uzasadnienie dla wykonania 

przebudowy ul. Obywatelskiej pomiędzy Waltera 

Janke a Nowe Sady. Dlatego w 2018 roku ZIM 

zleci i przystąpi do opracowywania 

wielobranżowej koncepcji przebudowy ul. 

Obywatelskiej na tym samym odcinku. 

Opracowana dokumentacja określi kosztorys prac 

inwestycyjnych. W związku z tym wniosek do bo 

jest niezasadny. Koszt realizacji inwestycji 

przekroczyłby wartość dostępną w ramach budżetu 

obywatelskiego, szacunkową wartość przyjęto przy 

założeniu zachowania szerokości drogi i bez 

przebudowy skrzyżowań na końcach wskazanego 

odcinka. 

6 000 000,00 zł 

57.  
ZDiT 

L0103 

Wiele drobnych usprawnień dla jazdy rowerem. 

Drogi na terenie całego miasta. 

Wprowadzenie drobnych zmian w organizacji ruchu oraz 

niewielkich prac remontowych i budowlanych w celu 

poprawy bezpieczeństwa i komfortu poruszania się rowerem 

po mieście. Zmiany te polegają m.in. na wyznaczeniu 

brakujących przejazdów rowerowych, fragmentów dróg 

rowerowych, pasów rowerowych, śluz, kontraruchu na 

osiedlowych ulicach jednokierunkowych, dopuszczeniu jazdy 

rowerem na wybranych chodnikach. 

Ogólnodostępne. 

400 000,00 zł       
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58.  
ZDiT 

L0137 

Ścieżka zdrowia „Dookoła Lumumbowa". 

Telefoniczna- Tamka - CKD UM - PKP Stoki. 

Wybudowanie ścieżki zdrowia dla mieszkańców okolicznych 

osiedli, polegające na: - przygotowaniu ścieżki rowerowej 

wraz z chodnikiem dla pieszych/ ścieżką parkową, przejazdem 

dla rowerów, oświetleniem - kontynuacji „Ścieżki zdrowia 

UMED" - bezpiecznej drogi minimalizującej ruch 

samochodowy i zwiększającej możliwość wzmocnienia 

aktywności ruchowej mieszkańców osiedli oraz miasta. 

Ogólnodostępne. 

1 048 700,00 zł 

N 

Opinia negatywna – zadanie nie jest możliwe do 

wykonania w ciągu jednego roku budżetowego. 

Zadanie obejmuje odcinek o długości ok. 1500 m. 

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji oraz 

budowa wskazanego odcinka nie są możliwe w 

ciągu jednego roku. Z zadania należy wyłączyć 

odcinek wzdłuż torów kolejowych, z uwagi na 

brak działek należących do Miasta. Inwestycja na 

tym odcinku musiałaby zostać zrealizowana na 

terenach kolejowych lub należących do 

prywatnych podmiotów. 

 1 750 000 zł   

59.  
ZDiT 

L0155 

Przywróćmy Łodzi rzeki. 

Przecięcia głównych ulic (Zachodnia, Zgierska, Strykowska, 

Łagiewnicka Włókniarzy, Jana Pawła II, Politechniki, Rydza 

Śmigłego, Pabianicka, Piotrkowska. Konstantynowska, Trasa 

Górna, Rzgowska) z przebiegiem Łódzkich rzek (Łódka, 

Jasień,  Bałutka, Sokołówka, Ner, Olechówka, Dąbrówka). 

Postawienie 30 tabliczek F-4 z nazwami Łódzkich rzek na 

przecięciu ulic łódzkich z ich przebiegiem. 

Ogólnodostępne. 9 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowe zadanie. Proponowane zadanie jest 

niezgodne z wytycznymi do projektowania 

organizacji ruchu drogowego, Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku 

(Dz. U. nr 220 z 2003 r. późn. zm.) w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach określa wytyczne co do 

znaku F-4: "nazwa rzeki" umieszcza się przed 

mostami o długości co najmniej 30 m, 

przebiegającymi nad rzekami. Nadmieniam, że 

przy podjęciu opinii negatywnej do 

wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji 

kosztów szacunkowych. 

9 000,00 zł 
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60.  
ZDiT 

L0184 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 

Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna. 

Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat kwiatowych w 

miejscach gdzie aktualnie znajdują się zdewastowane i 

nieestetyczne trawniki. Krzewy powinny być odporne na 

miejskie warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia. W 

ramach realizacji projektu zostanie nasadzonych około 595 

m2 estetycznych i zielonych rabat kwiatowych. W załączeniu 

mapa przedstawiająca proponowane nasadzenia. 

Ogólnodostępne. 

66 000,00 zł       

61.  
ZDiT 

L0185 

Utwardzenie i oświetlenie ulicy Konopnej i Spadkowej. 

Poprawa komunikacji między Aleksandrowem, a 

Zgierzem. 

Ul. Konopna i ul. Spadkowa. 

Utwardzenie nawierzchni betonem lub asfaltem 

nawierzchniowym oraz oświetlenie drogi poprawi 

komunikacje między Aleksandrowem a Zgierzem, dojazd 

mieszkańców do głównych dróg oraz dogodniejsze dojście 

pieszych do komunikacji miejskiej. Poprawa drogi umożliwi 

dodatkową drogę dojazdowa do cmentarza przy ulicy 

Szczecińskiej. 

Ogólnodostępne. 

420 000,00 zł 

P 

Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa 

drogowego i jego okolicy oraz bezpieczeństwa 

ruchu. 

1 430 000,00 zł 

62.  
ZDiT 

L0186 

Fragment ul. Pomorskiej, wymiana warstwy wierzchniej. 

Odcinek ul. Pomorskiej od Rynku Nowosolna w kierunku 

południowym. 

Zfrezowanie na długości około 1800 metrów, wierzchniej 

warstwy drogi i położenie nowej nawierzchni . Wykorzystanie 

zfrezowanego urobku do naprawy i utwardzenia okolicznych 

dróg osiedlowych ewentualne działania chcielibyśmy 

ograniczyć wyłącznie do warstwy wierzchniej , bez ingerencji 

w podbudowę drogi oraz kwestie odwodnienia i inne aspekty 

840 000,00 zł 

P 

Wykonanie remontu części ul. Pomorskiej poprawi 

bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników, 

mieszkańców oraz poprawi wygląd i estetykę 

miasta. 1 350 000,00 zł 
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techniczne , które od lat są argumentem ze strony Miasta 

uzasadniającym i usprawiedliwiającym nic nie robienie w 

temacie ul. Pomorskiej. 

Ogólnodostępne. 

63.  
ZDiT 

L0187 

Remont kładki dla pieszych na Alei Politechniki, dla was 

Studenci. 

Aleja Politechniki na wysokości Parku Klepacza. 

Remont kładki dla pieszych, to jest uzupełnienie (lub 

wymiana) elementów skorodowanych i odmalowanie. 

Ogólnodostępne. 

40 000,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje pozytywnie 

przedmiotowy wniosek dotyczący 

remontu kładki dla pieszych nad al. Politechniki. 

Odnowienie elewacji, schodów  oraz barier 

poprawi stan wizualny ww. kładki i przyczyni się 

do zwiększenia bezpieczeństwa. 

 600 000,00 zł   

64.  
ZDiT 

L0188 

Usprawnienie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic. 

Retkinia - zbieg ul. Kusocińskiego z Retkińską. 

Poszerzenie kosztem trawnika o jeden pas ruchu w kierunku 

ul. Kusocińskiego oraz przeniesienie ściezki rowerowej 

biegnącej bezpośrednio przy ul. Retkińskiej na istniejący 

chodnik (Opis P.6). Przez co zwiększy się bezpieczeństwo 

rowerzystów i lepszą ich widoczność przez kierowców.  

Ogólnodostępne. 

125 000,00 zł 

N 

ZDiT negatywnie opiniuje przedmiotowy wniosek. 

Proponowane zadanie wymaga przebudowy całej 

geometrii skrzyżowania wraz z wykonaniem 

dokumentacji projektowej. Budowa wyspy 

centralnej wyklucza możliwość ruchu autobusów 

komunikacji zbiorowej - promień skrętu jest 

niemożliwy do ruchu autobusów. Koncepcja nie 

wskazuje torów ruchów pieszych przez 

skrzyżowanie. Zgodnie z wytycznymi do 

projektowania organizacji ruchu przejścia dla 

pieszych i przejazdy dla rowerów powinny być 

lokalizowane przy skrzyżowaniach. Proponowana 

organizacja ruchu znacząco utrudni, a w godzinach 

szczytu komunikacyjnego może zablokować ruch 

pojazdów odbywający się ul. Retkińską, po której 

odbywa się ruch o znacznie większym natężeniu, 

niż po ul. Kusocińskiego. Posiadane przez ZDiT 

wyniki pomiarów natężeń ruchy stanowią, że w 

czasie jednej godziny szczytu komunikacyjnego ul. 

125 000,00 zł 
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Kusocińskiego przemieszcza się ok 250 poj./h, 

natomiast ul. Retkińską ok 500 poj./h. Pomiędzy 

godzinami szczytu komunikacyjnego zmniejsza się 

do ok. 150 pj./h, a na ul. Retkińskiej nie zmienia 

się, wynosi ok. 500 poj./h. Nadmieniam, ze przy 

podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego 

zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 

szacunkowych. 

65.  
ZDiT 

L0189 

Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy priorytet 

tramwajów na Retkini poprzez korektę pracy sygnalizacji 

świetlnej. Korekta sygnalizacji na przejściu dla pieszych. 

Przejazdy tramwajowe na terenie Retkini i Karolewa. 

Przejście dla pieszych przy Tesco na Retkini (Al. 

Wyszyńskiego 107). 

Przeprogramowanie wybranych sygnalizacji świetlnych: 

priorytet dla tramwaju na trasie Retkinia-Karolew (z 

wydzielonym torowiskiem), przeprogramowanie sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych między pętlą „Retkinia" a 

marketem Tesco (Al. Wyszyńskiego 107): całodobowo 

domyślne „zielone" dla pieszych (automatyczna zmiana na 

czerwone dopiero przy nadjeżdżających autach). 

Ogólnodostępne. 

4 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowe zadanie z przyczyn zarówno 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i płynności 

w jego odbywaniu się. Uruchomienie funkcji 

priorytetu bezwzględnego przy założonym obecnie 

rozkładzie jazdy pojazdów komunikacji publicznej 

oraz dużym natężeniu ruchu, spowoduje całkowity 

paraliż komunikacyjny w lokalizacjach, na których 

będzie on funkcjonował. Piesi uczestnicy ruchu 

drogowego, którzy w głównej mierze korzystają z 

usług komunikacji zbiorowej, zmuszeni do 

długotrwałego oczekiwania na sygnał zielony 

(kilka minut), przechodzić będą na świetle 

czerwonym ryzykując poważnym w skutkach 

wypadkiem drogowym. Pozostali uczestnicy ruchu 

drogowego, a więc autobusy komunikacji 

zbiorowej oraz transport indywidualny znajdujący 

się na wlotach podporządkowanych, poprzez 

bardzo długi czas oczekiwania na światło zielone, 

stworzą liczne zatory drogowe, powodując tym 

samym wzrost agresji drogowej oraz liczby 

przejazdów na świetle czerwonym. Pragniemy 

4 000,00 zł 
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nadmienić, że istotą funkcji priorytetu 

bezwzględnego jest realizowanie fazy 

sygnalizacyjnej dla wybranej relacji, zawsze gdy ta 

się pojawi na skrzyżowaniu, pomijając światło 

zielone dla pozostałych uczestników ruchu. Przy 

założonym harmonogramie przyjazdów pojazdów 

szynowych, faza sygnalizacyjna dla wlotów 

podporządkowanych (w tym dla pieszych) 

realizowana byłaby średnio co piąty cykl 

sygnalizacyjny, powodując tym samym sytuacje 

zagrażające bezpieczeństwu wszystkim 

uczestnikom ruchu drogowego. Obecnie na 

zdecydowanej większości skrzyżowań gdzie 

porusza się pojazd szynowy stosowana jest funkcja 

tzw. priorytetu względnego, a więc 

przyspieszającego otrzymanie sygnału zielonego 

dla komunikacji zbiorowej w chwili wykrycia jego 

obecności, bez pomijania pozostałych faz 

sygnalizacyjnych. Ponadto informacje o 

wdrożonych zmianach w kursowaniu komunikacji 

miejskiej oraz wprowadzenie korekt rozkładów 

jazdy zostają uaktualniane na bieżąco gdy zachodzi 

taka potrzeba w ramach czynności służbowych. 

Natomiast na wymienionym we wniosku przejściu 

dla pieszych przy bloku nr 270 nie ma 

zainstalowanych urządzeń sterowania ruchem, w 

związku z powyższym nie ma możliwości nadania 

priorytetu dla komunikacji zbiorowej. W 

odniesieniu do skrzyżowań ul. Bratysławskiej z ul. 

Wróblewskiego oraz Wileńską, zawiadamiamy, że 

w chwili obecnej obowiązuje program oparty o 
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wyświetlanie sygnału zielonego dla wszystkich 

przejść dla pieszych, a po zgłoszeniu pojazdu 

szynowego następuje niezwłoczna (uwzględniając 

warunki bezpieczeństwa) realizacja fazy, do której 

przynależy tramwajowa grupa sygnalizacyjna. W 

kwestii ustawienia sygnalizacji na skrzyżowaniu 

al. Wyszyńskiego/ ul. Łyżwiarska negatywnie 

opiniujemy ustawienie preferowanej fazy 

sygnalizacyjnej jako pieszej z uwagi na panujące 

natężenie ruchu pieszego i kołowego. Z uwagi na 

małe odstępy czasowe pomiędzy pojawianiem się 

komunikacji indywidualnej w przedmiotowej 

lokalizacji, omawiana funkcjonalność nie 

działałaby w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. 

Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej 

do wnioskowanego zadnia nie dokonywano 

kalkulacji kosztów szacunkowych.  

66.  
ZDiT 

L0190 

Techniczna odnowa zaniedbanych wagonów 

tramwajowych MPK. 

Tramwaje, głównie wagony Konstal (czyli składy starsze niż 

Cityrunner, czy Pesa). 

Poprawa komfortu podróży łódzkimi tramwajami poprzez: 

uszczelnienie drzwi, naprawę otwierania drzwi, naprawę i 

uzupełnienie brakujących grzejników, naprawę i wymianę 

części głośników oraz naprawę i uzupełnienie zegarów LED, 

przeprogramowanie wyświetlaczy informacyjnych LED. 

Ogólnodostępne. 

960 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi jakość funkcjonowania 

lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. 

943 605,50 zł 
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67.  
ZDiT 

L0191 

Ścieżka rowerowa z osiedla Nowosolna do centrum 

handlowego M1. 

Zbudowanie ścieżki rowerowej od kilkuramiennego 

skrzyżowania w Nowsolnej tj. zbiegu ulic Brzezińska-

Byszewska-Wiączyńska-Pomorska-Grabińska, do Centrum 

Handlowego M 1. 

Brak opisu. 

Ogólnodostępne. 

3 000 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z powodu wielu czynników. 

Realizacja zadania pozytywnie wpłynęłaby na 

bezpieczeństwo i komfort użytkowników. 

Wymaga jednak opracowania wielobranżowej 

dokumentacji technicznej. Dł. ścieżki rowerowej 

około 5,2 km , z uwagi na tak duży zakres nie jest 

możliwa realizacja w ciągu jednego roku, należy 

sporządzić dokumentacje projektową, a następnie 

zrealizować roboty. Wzdłuż trasy rośnie 

starodrzew, którego wycinka jest niezasadna, 

dlatego też może okazać się niezbędne wejście w 

tereny prywatne. Dodatkowo wzdłuż ulicy 

Brzezińskiej w części są istniejące rowy, co 

powoduje, że brak jest miejsca na ścieżkę 

rowerową w pasie drogowym. Dodatkowo w pasie 

znajduje się oświetlenie, które prawdopodobnie 

będzie w kolizji ze ścieżką rowerową. Koszt 

realizacji inwestycji przekroczyłby wartość 

dostępną w ramach budżetu obywatelskiego. Z 

uwagi na powyższe uwarunkowania opiniujemy 

negatywnie realizację wniosku. 

5 200 000,00 zł 

68.  
ZDiT 

L0192 

Ucywilizowanie wjazdów na krawężniki wózkami                

i rowerami. 

Cała Łódź. 

Wykonanie w całym mieście poziomych ścięć na krawędziach 

betonowych krawężników ułatwiających wjazd i zjazd w 

pasach dróg rowerowych oraz na przejściach dla pieszych: 

rowerami, wózkami inwalidzkimi i wózkami dla dzieci. 

Ogólnodostępne. 

500 000,00 zł 

N 

Zaproponowane zadanie wskazuje prace, które 

przyczynią się do dewastacji infrastruktury drogi.  

Frezowanie krawężników nie stanowi prawidłowej 

technologii zgodnej z przepisami prawa 

budowlanego. Zadanie nie przyniesie pożądanego 

efektu bez wykonania dodatkowych prac 

związanych z regulacją wysokościową przyległych 

do krawężników ciągów pieszych. Zaproponowane 

 500 000,00 zł   
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zadanie wpłynie negatywnie na estetykę pasów 

drogowych. Zakres ujęty w zadaniu nie jest 

możliwy do realizacji w ciągu 1 roku. 

Zarząd Dróg i Transportu realizując prace 

budowlane bądź remontowe chodników zawsze 

dostosowuje przejść dla pieszych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w sposób zgodny z przepisami 

budowlanymi. W związku z powyższym 

przedmiotowy wniosek otrzymuje opiniuje 

negatywnie 

69.  
ZDiT 

L0193 

Montaż brakujących tablic LED (dynamicznej informacji 

pasażerskiej) na przystankach MPK. 

Przystanki tramwajowe i autobusowe MPK przy ul. 

Narutowicza i Konstytucyjnej (od Kopcińskiego, do 

Pomorskiej), Al. Politechniki (od Radwańskiej do 

Wróblewskiego). 

Uzupełnienie na przystankach brakujących tablic LED 

(dynamicznej informacji pasażerskiej). 

Ogólnodostępne. 

1 000 000,00 zł 

P 

Realizacja wniosku poprawi system informacji 

pasażerskiej stosowanej na przystankach 

komunikacji miejskiej. 

 1700 000,00 zł   

70.  
ZDiT 

L0194 

Przywrócenie do użytku ostrzegawczego sygnału 

dźwiękowego tramwajów. 

Tramwaje MPK. 

Choć jeszcze kilka lat temu sygnały dźwiękowe tramwajów 

były przez motorniczych nadużywane, obecnie występuje 

przeciwny problem. Używane są prawie wyłącznie 

sygnalizatory przy drzwiach - do „poganiania" wsiadających 

pasażerów. Hamowanie tramwaju, również awaryjne, jest 

stosowane coraz częściej przed zastosowaniem środków 

przeznaczonych do użycia w pierwszej kolejności (sygnały 

dźwiękowe i świetlne). Zadanie polega na przygotowaniu 

odpowiednich ulotek informacyjnych dla kierujących 

1 000,00 zł 

N 

Stosownie do obowiązujących przepisów tramwaj 

musi być wyposażony w sygnał dźwiękowy. 

Kwestię użycia tego sygnału regulują przepisy 

kodeksu drogowego. Nie widzimy uzasadnienia 

dla publikowania dodatkowych informacji dla 

motorniczych w tym zakresie.  
 1 000,00 zł   
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tramwajami - nakazujących świetlne i dźwiękowe ostrzeganie 

innych uczestników ruchu przed jadącym tramwajem, kiedy to 

tylko możliwe - dużo przed jego zatrzymywaniem. 

Ogólnodostępne. 

71.  
ZDiT 

L0195 

Przeprogramowanie wyświetlaczy LED na przystankach 

tramwajowych MPK. 

Przystanki MPK z tablicami informacyjnymi LED w całej 

Łodzi. 

Przeprogramowanie systemu dynamicznej informacji 

pasażerskiej w taki sposób, aby aktualna godzina była 

prezentowana zawsze - również podczas wyświetlania u dołu 

komunikatów o utrudnieniach. W ramach zadania zostaną 

również wprowadzone stałe zasady redakcji tych 

komunikatów (obecnie są one zbędnie wydłużane). 

Komunikaty winny być możliwie krótkie (bez zbędnych słów 

typu „więcej informacji na stronie"), z użyciem oczywistych 

skrótów (np. „pl."). Zadanie obejmuje również ustalenie stałej, 

optymalnej prędkości przesuwu tych komunikatów na 

tablicach LED - przyspieszenie przesuwu wyświetlanego 

tekstu względem stanu obecnego, z zachowaniem czytelności 

u osób starszych i niedowidzących. 

Ogólnodostępne. 

3 000,00 zł 

N 

Pasażerowie mają dostęp do podglądu aktualnej 

godziny także w czasie wyświetlania komunikatu. 

Jest ona prezentowana naprzemiennie z jego 

tekstem. Długość komunikatu zależy od złożoności 

utrudnienia w ruchu, np. od tego czy znany jest 

przewidywany czas wznowienia ruchu, ile linii 

kursuje po odcinku, na którym jest zablokowany. 

Ze względu na przydatność tych informacji dla 

Pasażerów niewskazane jest ich pomijanie.  

Biorąc powyższe pod uwagę nie ma możliwości 

uregulowania długości komunikatów. Natomiast 

przyspieszenie przesuwu tekstu komunikatu na 

tablicy spowoduje problemy z ich odbiorem 

osobom starszym i słabowidzącym. 

 3 000,00 zł   

72.  
ZDiT 

L0197 

Przejście dla pieszych przez al. Politechniki miedzy 

akademikami, a Kampusem B Politechniki Łódzkiej. 

Odcinek al. Politechniki miedzy CH Sukcesja a 

Wróblewskiego, najlepiej na wysokości wejścia do Zatoki 

Sportu i III Domu Studenckiego. 

Zadanie polega na wyznaczeniu przejścia dla pieszych 

(„zebry") między akademikami a Kampusem B Politechniki 

Łódzkiej, możliwie blisko wejścia do Zatoki Sportu i na 

70 000,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

w przedmiotowej lokalizacji. 

 150 000,00 zł   
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Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. 

Budowa fragmentu chodnika, oznakowanie przejścia i montaż 

elementów ostrzegających kierowców o nowym przejściu. 

Ogólnodostępne. 

73.  
ZDiT 

L0198 

Ekrany wzdłuż autostrady A2 od MOP Wiśniowa Góra do 

ul. Gościniec. 

Wzdłuż autostrady A2 od MOP Wiśniowa Góra do wiaduktu 

będącego przedłużeniem ulicy Gościniec. 

Około 700 metrów ekranów wzdłuż autostrady A2 

oddzielających mieszkańców od hałasu panującego na 

autostradzie. Ekrany akustyczne minimum 4 metrowe co daje 

powierzchnie około 2800 m2.  

Ogólnodostępne. 1 998 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek dotyczący wybudowania 

ekranów akustycznych w ciągu autostrady A1 od 

MOP Wiśniowa Góra do  ul. Gościniec z powodu, 

iż teren do którego odnosi się wnioskodawca jest 

własnością Skarbu Państwa będący we władaniu 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Ponadto uwarunkowania formalno-prawne 

powodują, że zadanie nie jest możliwe do realizacji 

w trakcie jednego roku budżetowego ze względu 

na potrzebę stworzenia projektu budowlanego i 

wykonawczego dla tego zadania a następnie jego 

zrealizowanie. Do powyższego projektu potrzebna 

będzie opinia Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa określająca zasadność budowy w 

powyższej lokalizacji ekranów akustycznych. 

 1 998 000,00 

zł 
  

74.  
ZDiT 

L0199 

Kaczeńcowa - przebudowa wraz z budową chodników i 

pasów rowerowych. 

Ul. Kaczeńcowa od ul. Rojnej do ul. Lnianej. 

Przebudowa ul. Kaczeńcowej od ul. Rojnej do ul. Lnianej bez 

skrzyżowań. 

Ogólnodostępne. 

1 800 000,00 zł 

P 

Realizacja zadania poprawi komfort i 

bezpieczeństwo poruszania się po ulicy 

Kaczeńcowej. Z uwagi na koszt ograniczono 

zakres zadania do odcinka od Rojnej do Lnianej, 

bez skrzyżowań. Zadanie możliwe do realizacji w 

systemie „projektuj i buduj". 

1 998 000,00 zł 
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75.  
ZDiT 

L0201 

Mickiewicza-Żeromskiego - przystanek cisza. 

Przystanek tramwajowy Mickiewicza-Żeromskiego (szpital 

WAM). 

Ustawienie ekranów akustycznych na peronach 

tramwajowych. Ekrany winny być utrzymane w kolorystyce 

nawiązującej do już istniejącej infrastruktury przystankowej 

(wiat, koszy…), wykonane z przezroczystego materiału.  

Ogólnodostępne. 
300 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek dotyczący wybudowania 

ekranów akustycznych na przystanku 

tramwajowym Mickiewicza – Żeromskiego (0570, 

0577) ze względu na uwarunkowania formalno-

prawne – Zadanie niemożliwe do realizacji w 

trakcie jednego roku budżetowego ze względu na 

potrzebę stworzenia projektu budowlanego i 

wykonawczego dla tego zadania a następnie jego 

realizacja. Do powyższego projektu potrzebna 

będzie opinia Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa określająca zasadność budowy w 

powyższej lokalizacji ekranów akustycznych. 

 300 000 zł   

76.  
ZDiT 

L0202 

Rondo na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza                            

i Konstytucyjnej. 

Skrzyżowanie ulic: Narutowicza i Konstytucyjnej. 

Wyznaczenie ronda na ww. skrzyżowaniu zmieniając 

organizacje ruchu bez zmiany geometrii drogi (przykład ronda 

Sanitariuszek). 

Ogólnodostępne. 

50 000,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

w przedmiotowej lokalizacji. 

 80 000 zł   
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77.  
ZDiT 

L0203 

Remont kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego na 

wysokości ulic: Hubala oraz Tomaszewicza. 

W pasie drogowym al. Wyszyńskiego. 

Remont dotyczy odnowienia kładki, w szczególności 

elementów odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo osób przebywających na niej oraz 

poprawienie jej funkcjonalności poprzez 

przystosowanie kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz poruszających się z rowerami 

i wózkami dziecięcymi poprzez zabudowę ramp i pochylni 

usprawniających wjazd 

oraz zjazd z kładki, wymianę skorodowanych poręczy oraz 

poprawienie jej ogólnej estetyki. 

Ogólnodostępne 

1 998 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek dotyczący 

remontu kładki nad al. Wyszyńskiego na 

wysokości ulic: Hubala oraz Tomaszewicza w 

zakresie przystosowania do poruszania się przez 

osoby niepełnosprawne. Dostosowanie kładki 

wymaga przebudowy całości konstrukcji nośnej 

wraz z uwzględnieniem wszelkich wymaganych 

projektów, ekspertyz i zezwoleń. Ponadto 

wnioskowana przebudowa koliduje z planami 

Zarządu Inwestycji Miejskich.  

1 998 000,00 zł  
1 998 

000,00 
      

78.  
ZDiT 

L0205 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 

Obręb skrzyżowania ul. Lutomierskiej i ul. Piwnej. 

Sygnalizacja świetlna winna posiadać przyciski dla pieszych 

oraz sygnalizator dźwiękowy dla niewidomych (akustyczny). 

Ogólnodostępne. 
600 000,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

w przedmiotowej lokalizacji. 

600 000,00 zł      

79.  
ZDiT 

L0207 

Walka z korkami. Odmierzanie czasu do zmiany świateł.  

Skrzyżowanie Piłsudskiego/Kopcińskiego, rondo 

Solidarności, skrzyżowanie Piłsudskiego/Śmigłego-Rydza, 

skrzyżowanie Żeromskiego/Mickiewicza. 

Zakupienie czasomierzy przy każdym świetle przy 

skrzyżowaniu.  

Ogólnodostępne. 

120 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. 

W proponowanym zadaniu na opisywanym 

skrzyżowaniu działa Obszarowy System 

Sterowania Ruchem, a sygnalizacja świetlna 

pracuje w trybie acyklicznym, akomodacyjnym. W 

związku z powyższym czasy trwania cykli oraz 

poszczególnych faz są wartościami zmiennymi, 

120 000,00 zł 
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zależnymi od warunków ruchu drogowego, co w 

praktyce oznacza ich dynamiczną zmienność w 

odniesieniu do natężeń ruchu. 

Zgodnie z punktem 3.3.3.2. Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 

maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, wyświetlacz czasu może 

być stosowany wyłącznie z sygnalizacją świetlną 

stało-czasową. W związku z powyższym realizacja 

zadania byłaby niezgodna z obowiązującymi 

przepisami. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 

negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 

dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. 

80.  
ZDiT 

L0209 

Odnowienie przejścia dla pieszych. 

Przejścia dla pieszych przy ul. Obywatelskiej 112 oraz przy 

ul. Obywatelskiej 106. 

Odmalowanie znaków poziomych P-10 na jezdni, ustawienie 

znaków przejścia dla pieszych, np. aktywnych D-6, oraz 

doświetlenie przejść po zmroku. 

Ogólnodostępne. 

15 000,00 zł 

N 

ZDiT negatywnie opiniuje przedmiotowy wniosek. 

ZIM rozpoczął procedurę na przebudowę ul. 

Obywatelskiej, w bieżącym roku zostanie 

remontowany odcinek od ul. Nowe Sady do ul. 

Waltera Janke. Nadmieniam, że przy podjęciu 

opinii negatywnej do wnioskowanego zadania nie 

dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych, 

15 000,00 zł 

81.  
ZDiT 

L0210 

Budowa kanalizacji deszczowej. Wyasfaltowanie ulicy, 

budowa chodników i wjazdów do posesji na ul. 

Kasztelańskiej od Wycieczkowej do Kaczej. 

Odcinek ul. Kasztelańskiej od ul. Wycieczkowej do Kaczej. 

4 ławki przy drodze od strony lasu. 

Ogólnodostępne. 

820 000,00 zł 

N 

Działki drogowe, na których zlokalizowana jest 

ulica stanowią własność osób prywatnych. 

 1 620 000,00zł   
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82.  
ZDiT 

L0211 

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) u zbiegu ulic 

Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej. 

Skrzyżowanie ulic: Pomorska, Edwarda i Krokusowa. 

Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscu obecnego 

skrzyżowania, uwzględniająca m.in. budowę wyspy oraz 

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

Ogólnodostępne. 

1 050 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek .Ze względu na 

przekraczającą wartość środków przewidzianych 

na zadania ponadosiedlowe. Ponadto informujemy, 

iż Zarząd Inwestycji Miejskich podjął działania 

mające na celu realizacje przedmiotowego zadania, 

obecnie jest po opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu 

ulic: Pomorska, Krokusowa, Edwarda. 

3 500 000,00 zł 

83.  
ZDiT 

L0212 

Oświetlenie ul. Kresowych Stanic. 

Ul. Kresowych Stanic w pobliżu skrzyżowania z ul. 

Gościniec. 

Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kresowych Stanic w 

pobliżu ul. Gościniec na odcinku gdzie pas drogowy ma 

szerokość pozwalającą na wybudowanie oświetlenia 8 szt. 

Słupów z oprawami LED. 

Ogólnodostępne. 

200 000,00 zł 

P 

Zadanie rekomendujemy pozytywnie, 

zainstalowanie oświetlenia poprawi 

bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu. 
100 000,00 zł 

84.  
ZDiT 

L0213 

Licznik czasu trwania świateł - Al. 

Piłsudskiego/Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza. 

Skrzyżowanie ulic Al. Piłsudskiego/Kopcińskiego/Śmigłego-

Rydza/ 

Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika czasu 

trwania świateł na sygnalizatorach (ale samochodów). 

Liczniki będą pokazywać ile czasu będzie paliło się światło 

zielone oraz czerwone. Dla każdego kierunku jazdy będzie po 

jednym liczniku. Na w/w skrzyżowaniu - 9 liczników. 

Ogólnodostępne. 

31 500,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. 

W proponowanym zadaniu na opisywanym 

skrzyżowaniu działa Obszarowy System 

Sterowania Ruchem, a sygnalizacja świetlna 

pracuje w trybie acyklicznym, akomodacyjnym. W 

związku z powyższym czasy trwania cykli oraz 

poszczególnych faz są wartościami zmiennymi, 

zależnymi od warunków ruchu drogowego, co w 

praktyce oznacza ich dynamiczną zmienność w 

odniesieniu do natężeń ruchu. 

31 500,00 zł 
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Zgodnie z punktem 3.3.3.2. Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 

maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, wyświetlacz czasu może 

być stosowany wyłącznie z sygnalizacją świetlną 

stało-czasową. W związku z powyższym realizacja 

zadania byłaby niezgodna z obowiązującymi 

przepisami. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 

negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 

dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. 

85.  
ZDiT 

L0215 

Rewitalizacja Kołłątaja. 

Śródmieście ul. Księdza Hugona Kołłątaja. 

Przebudowa ul. Kołłątaja poprzez utworzenie strefy ruchu. 

Ogólnodostępne. 
930 000,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Rewitalizacja przyczyni się do zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. 

930 000,00 zł 

86.  
ZDiT 

L0216 

Ułatwienie w komunikacji publicznej miasta Łodzi. 

1. Skrzyżowanie ulic Łagiewnicka/Inflancka w kierunku East-

South (A) 81,70. 2. Skrzyżowanie ulic 

Dąbrowskiego/Tatrzańska w kierunku nord (A) west (T). 3. 

Skrzyżowanie ulic Broniewskiego/Rzgowska w kierunku nord 

(T)6, East (A)70 (T)15. 

Umieszczenie na istniejących słupach tablic świetlnych 

informujących o najbliższym czasowo odjeździe środka 

komunikacji (tramwaj, autobus) z odległych od siebie 

przystanków na skrzyżowaniach wymienionych w pkt.2. Ze 

wskazaniem kierunku east, west, nord, south, ale (A) - 

autobus, (T) - tramwaj. Słowniczek do pkt 2: east - wschodni 

75 000,00 zł 

N 

Tablice informacji pasażerskiej powinny zostać 

zlokalizowane na peronach przystankowych i 

dotyczyć wyłącznie linii kursujących przez dany 

przystanek w celu uniknięcia wprowadzenia w 

błąd nie tylko osób przyjezdnych, ale również osób 

sporadycznie korzystających z komunikacji 

miejskiej. Ponadto tablice te z uwagi na dystans 

nie byłyby czytelne dla osób oczekujących na 

przystanku. Dodatkowo lokalizacja 

Broniewskiego/Rzgowska nie spełnia wymogu 

określonego w § 1.4.5. Przedmiotowe skrzyżowanie 

75 000,00 zł 
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kierunek, nord - północny kierunek, west - zachodni kierunek, 

south - południowy kierunek. 

Opinia pozytywna. 

wchodzi w skład lokalizacji planowanych do 

przebudowy w ramach programu "Kompleksowy 

program integracji sieci niskoemisyjnego transportu 

publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem 

taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 

komunikacyjnych i modernizacją zajezdni 

tramwajowych w Łodzi".  

87.  
ZDiT 

L0217 

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 

Konstantynowskiej od Ogrodu Botanicznego do granicy 

Miasta. 

Ul. Konstantynowska od Ogrodu Botanicznego do granicy 

Miasta. 

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 

Konstantynowskiej od Ogrodu Botanicznego do granicy 

Miasta. 

Ogólnodostępne. 

350 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z powodu wielu czynników. 

Realizacja zadania pozytywnie wpłynęłaby na 

bezpieczeństwo i komfort użytkowników. 

Wymaga jednak opracowania wielobranżowej 

dokumentacji technicznej, w tym dotyczącej 

wycinki zieleni oraz przebudowy obiektu nad 

rzeką. Czas wymagany na opracowanie 

dokumentacji oraz budowę przekracza z pewnością 

1 rok. Realizacja wiązałaby się z wycinką dużej 

części zieleni. Niezbędna byłaby także przebudowa 

dwóch obiektów nad rzeką Łódką, które znajdują 

się na działkach nie będących własnością Miasta 

Łodzi. Koszt realizacji inwestycji przekroczyłby 

wartość dostępną w ramach bo. 

2 800 000,00 zł 

88.  
ZDiT 

L0219 

Remont ul. Czeremowskiej od ul. Wojska Polskiego do 

wjazdu na teren Centralnego Szpitala Klinicznego 

Uniwersytetu Medycznego. 

Zadanie obejmuje fragment ulicy Wojska Polskiego w rejonie 

zjazdu w ulice Czeremowską, pas drogowy ulicy 

Czeremowskiej na odcinku od wspomnianego zjazdu do 

granicy z działką 59/14 będącej we władaniu Centralnego 

Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 

gdzie znajduje się brama wjazdowa na teren Szpitala. 

5 852 000,00 zł 

N 

1. Koszt inwestycji dla zadania ponadosiedlowego 

został przekroczony. 

2. Do czasu zakończenia prac związanych z 

przebudową ul. Wojska Polskiego podejmowanie 

działań inwestycyjnych na ulicach pozostających 

w strefie wpływu w/w ulicy nie znajduje 

uzasadnienia. 

2 100 000,00 zł 
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Kompleksowy remont obejmować będzie: 

- wytyczenie zjazdu, jezdni oraz chodnika, zjazdów na 

poszczególne posesje 

- korytowanie drogi 

- wymiana bądź remont istniejącej infrastruktury podziemnej -

jeśli konieczne 

- wykonanie nowej infrastruktury podziemnej (odwodnienie, 

instalacja oświetlenia) -jeśli wymagane 

- niwelacja pod warstwy konstrukcji drogi 

- wykonanie podbudowy jezdni i chodnika 

- wykonanie podłoża pod nawierzchnię 

- utwardzenie nawierzchni - np. kostka brukowa 

- wykonanie pozostałych elementów ulicy - oświetlenie 

uliczne, kosze itp. 

Ogólnodostępne. 

89.  
ZDiT 

L0220 

Poszerzenie skrzyżowania Unii Lubelskiej / Drewnowska - 

płynniejszy przejazd na Złotno i Teofilów. 

Skrzyżowania Unii Lubelskiej / Drewnowska. 

Ulica Drewnowska, w miejscu łączenia się z ulicą Unii 

Lubelskiej, zostanie poszerzona po stronie północnej, na 

odcinku około 20 metrów. Aktualnie ulica Drewnowska jest w 

tym miejscu bardzo wąska, auta oczekujące na wyjazd w 

Ulicę Unii blokują auta chce jechać w prawo, poszerzenie 

ułatwi ominięcie oczekujących aut samochodom jadącym na 

północ ulicą Solec. 

Ogólnodostępny 

40 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna - realizacja wniosku wymaga 

ingerencji w prace objęte gwarancją, droga była 

remontowana w 2014 roku. 

400 000,00 zł 

90.  
ZDiT 

L0221 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej, etap l. 

Ul. Szczecińska. 

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szczecińskiej pomiędzy 

ulicami Rojną i Rąbieńską. 

Ogólnodostępne. 

228 000,00 zł 

N 

Zadanie w trybie jednorocznym jest trudne do 

zrealizowania, ale najistotniejsze jest to, że w 

chwili obecnej Miasto Łódź planując realizację 

inwestycji przy drogach nie ma zgody na wycinkę 

750 000,00 zł 
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drzew istniejących. Aby ominąć drzewa chodnik 

wejdzie poza pas drogowy, co już wskazuje 

realizację zadania niemożliwą w ramach BO 

(inwestycja możliwa wyłącznie w oparciu o 

decyzję ZRiD z planowanym 

przejęciem terenów poza pasem drogowym 

niezbędnym 

do realizacji projektu). 

91.  
ZDiT 

L0222 

Uniwersytecka odnowa. Etap I: remont chodników i 

zieleni od Ronda Solidarności do pl. Pokoju po obu 

stronach. 

Ul. Uniwersytecka - strona nieparzysta i parzysta od pl. 

Pokoju do Ronda Solidarności. 

Remont chodników ciągu ul. Uniwersyteckiej (od ronda 

Solidarności do Placu Pokoju po obu stronach ulicy), zgodny 

ze standardem przyjętym dla strefy wielkomiejskiej wraz z 

rekultywacją zieleni, utworzeniem rabat kwiatowych, 

uzupełnieniem drzewostanu, wyznaczeniem miejsc 

parkingowych oraz ustawieniem elementów małej 

architektury miejskiej (ławek, separatorów ruchu, koszy na 

śmieci). 

Ogólnodostępne. 

1 300 000,00 zł 

P 

Zadanie poprawi komfort użytkowników i zapewni 

lepsze doświetlenie skrzyżowania. 

 1 300 000,00zł   

92.  
ZDiT 

L0223 

Prostym chodnikiem na Rynek Bałucki. 

Ul. Łagiewnicka po obu stronach na odcinkach: Rynek 

Bałucki-Tokarska oraz Organizacji Wolności i Niezawisłości 

do Łagiewnickiej 45a. 

Wymiana chodnika 2x 330m na nowy wraz z obrzeżami oraz 

wykonanie wyprofilowanych podjazdów do przyległych 

posesji na wyżej wskazanych odcinkach Nasadzenie szpaleru 

drzew na pasie zieleni między chodnikiem a jezdnią na 

odcinku od Łagiewnicka 37 do pasów dla pieszych za 

200 000,00 zł 

P 

Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa 

drogowego i jego okolicy oraz bezpieczeństwa 

ruchu. 

730 000,00 zł  
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Łagiewnicka 39/43. Mógłby to być niskopienny klon 

pospolity (Globosum) w ilości 43 szt. który uprzyjemni drogę 

między punktami handlowymi jak i również będzie stanowił 

barierę od hałasu ulicznego mieszkańcom pobliskiej 

zabudowy mieszkalnej. Wykonanie miejsc parkingowych do 

przyległych punktów usługowych; 4 miejsca przed Urzędem 

pocztowym (Łagiewnicka 39/43) oraz 2 przed przychodnią 

(Łagiewnicka 37a). 

Ogólnodostępne. 

93.  
ZDiT 

L0224 

Witaj w Sercu Łodzi - Witacz z ekranem LED promujący 

Stadion Miejski przy al. Piłsudskiego 138. 

Narożnik działki W22-39/36 przy al. Piłsudskiego i ul. 

Tunelowej. 

Projekt zakłada budowę witacza Stadionu Miejskiego przy al. 

Piłsudskiego138, którego zadaniem jest wskazywanie 

lokalizacji stadionu, wyposażonego w ekran LED pozwalający 

na informowanie o planowanych, trwających i minionych 

wydarzeniach, które odbywają się na Stadionie Miejskim 

przy  al. Piłsudskiego 138. Witacz z ekranem LED będzie 

promował miejski obiekt oraz zachęcał do jego odwiedzania. 

 
450 000,00 zł 

N 

Art. 45 pkt. 7 Kodeksu drogowego – Prawo o 

ruchu drogowym stanowi, że zabrania się 

„umieszczania na drodze lub w jej pobliżu 

urządzeń wysyłających lub odbijających światło w 

sposób powodujący oślepienie albo 

wprowadzających w błąd uczestników ruchu.”  W 

pasie drogi nie można prawnie stawiać elementów 

reklamowych, które mogą odwracać uwagę 

kierowcy. Reklamy stanowiące obiekty budowlane 

przy drogach, powinny być usytuowane zgodnie z 

art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, w 

odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co 

najmniej 10 metrów w przypadku drogi krajowej, 

oraz 8 metrów dla drogi powiatowej. Lokalizacja, 

wielkość i kolorystyka reklam, nie może 

powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 

użytkowników dróg i pieszych, odwracać uwagi 

kierowców od ruchu na drodze i wprowadzać ich 

w błąd. Nie zezwala się na umieszczanie reklam na 

urządzeniach drogowych (barierach 

energochłonnych, znakach drogowych itp.), w 

450 000,00 zł  
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pasach rozdzielczych dróg dwujezdniowych oraz 

w lokalizacji powodującej zagrożenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. w obszarze 

oddziaływania skrzyżowania. Na mocy przepisów 

o ruchu drogowym nie możemy ustawić, żadnych 

elementów reklamowych na działkach, które są 

użytkiem drogowym. Wszystkie wskazane przez 

wnioskodawcę działki stanowią część pasa 

drogowego do którego stosowane są powyższe 

nadrzędne przepisy. 

94.  
ZDiT 

L0225 

Bezpieczne przejścia dla pieszych-budowa oświetlenia 

przejść na ul. Kolumny. 

1. Ul. Kolumny 172 przy przystanku autobusowym Kolumny-

Bronisin (0344). 2. Ul. Kolumny 146 przy skrzyżowaniu z 

Bieszczadzką. 3. Ul. Kolumny 112. 4. Ul. Kolumny 84 przy 

przystanku autobusowym. 

Ul. Kolumny - na każde przejście po 2 słupy z oprawami LED 

dedykowanymi na przejścia dla pieszych. Suma: 8 słupów 

oświetleniowych.  

Ogólnodostępne. 

140 000,00 zł 

P 

Zadanie rekomendujemy pozytywnie, 

zainstalowanie oświetlenia poprawi 

bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu. 

180 000,00 zł  

95.  
ZDiT 

L0226 

Licznik czasu trwania świateł - Rondo Korfantego. 

Skrzyżowanie ulic - al. Włókniarzy - Limanowskiego. 

Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika czasu 

trwania świateł na sygnalizatorach (ale samochodów). 

Liczniki będą pokazywać ile czasu będzie paliło się światło 

zielone oraz czerwone. Dla każdego kierunku jazdy będzie po 

jednym liczniku. Na w/w skrzyżowaniu - 8 liczników.  

Ogólnodostępne. 

28 000,00 zł 

N 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. 

W proponowanym zadaniu na opisywanym 

skrzyżowaniu działa Obszarowy System 

Sterowania Ruchem, a sygnalizacja świetlna 

pracuje w trybie acyklicznym, akomodacyjnym. W 

związku z powyższym czasy trwania cykli oraz 

poszczególnych faz są wartościami zmiennymi, 

zależnymi od warunków ruchu drogowego, co w 

28 000,00 zł  
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praktyce oznacza ich dynamiczną zmienność w 

odniesieniu do natężeń ruchu. 

Zgodnie z punktem 3.3.3.2. Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 

maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach, wyświetlacz czasu może 

być stosowany wyłącznie z sygnalizacją świetlną 

stało-czasową. W związku z powyższym realizacja 

zadania byłaby niezgodna z obowiązującymi 

przepisami. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 

negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 

dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. 

96.  
ZDiT 

L0227 

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Anstadta i 

Kościuszki. 

Ul. Anstadta przy XII LO. Ul. Kościuszki w pobliżu nr 52. Ul. 

Kościuszki przy al. Artura Rubinsteina. Ul. Kościuszki przy 

ul. 6 Sierpnia. 

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych: 

1. Ul. Anstadta - dwa słupy oświetleniowe z oprawami LED 

dedykowanymi na przejścia dla 

pieszych. 

2. Ul. Kościuszki - na każde przejście po 4 słupy z oprawami 

LED dedykowanymi na przejścia 

dla pieszych. 

Suma: 14 szt. słupów oświetleniowych. 

Ogólnodostępny 

195 000,00 zł 

P 

Zadanie rekomendujemy pozytywnie, 

zainstalowanie oświetlenia poprawi 

bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu. 

222 000,00 zł  
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97.  
ZDiT 

L0228 

Toaleta Miejska Stacja przesiadkowa „Stajnia 

Jednorożca". 

Rejon przystanku Piotrkowska Centrum, ul. Piłsudskiego, 

Piotrkowska, Kościuszki w zależności od uwarunkowań 

prawnych i infrastruktury. 

Przystanek komunikacji miejskiej „Piotrkowska Centrum" jest 

dość nową inwestycją w Łodzi i jest 

nie tylko ważnym miejscem dla podróżujących Łodzian, ale 

stanowi także wizytówkę i buduje 

wizerunek miasta, jako nowoczesnego i niepowtarzalnego. 

Codziennie z przystanku korzystają tysiące osób. Brak toalety 

miejskiej w takim newralgicznym punkcie jest dużym błędem. 

Celem projektu jest udostępnienie nowoczesnego szaletu 

miejskiego, dostępnego również dla osób niepełnosprawnych i 

opiekunów z małymi dziećmi. 

Ogólnodostępne. 100 000,00 zł 

N 

W opinii Zarządu Dróg i Transportu toaleta nie 

może zostać ustawiona na istniejących peronach 

tramwajowych z uwagi na swoje gabaryty, które 

znacząco ograniczyłyby możliwość bezpiecznego 

poruszania się pasażerów. Ustawienie kabiny 

toalety publicznej w pasie peronu zawęzi znacząco 

pas pieszy oraz skieruje ruch pieszych do krawędzi 

peronu przystankowego. Zawężenie peronu 

przystankowego subiektywnie wpłynie na poczucie 

bezpieczeństwa pasażerów a tym samym może 

zniechęcić do korzystania z przystanku na 

dojściach z określonej strony, dotyczy to zarówno 

osób z ograniczoną mobilnością jak również osób 

z innymi upośledzeniami (wzroku, słuchu itp.) a 

także z uwzględnieniem potrzeb osób starszych , 

rodzin z dziećmi ( przede wszystkim osób z 

wózkami dziecięcymi). Lokalizacja nie może 

powodować zawężenia chodnika w sposób 

prowokujący do wejścia na torowisko. Ponadto 

obiekt ze względów bezpieczeństwa powinien być 

trwale związany z gruntem. 

Jednocześnie informuję, że realizacja zadania 

może mieć negatywny wpływ na zachowanie 

trwałości zrealizowanego Projektu pn. 

"Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w 

relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) 

wraz z systemem zasilania oraz systemem 

obszarowego sterowania ruchem" 

współfinansowanego z funduszy europejskich. W 

odniesieniu do projektów perspektywy finansowej 

100 000,00 zł  
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2007-2013, zagadnienie trwałości reguluje art. 57 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

Badanie trwałości polega na ustaleniu czy projekt 

nie został poddany znaczącej modyfikacji, za którą 

uznaje się takie zmiany, które naruszałyby jego 

charakter, warunki realizacji, które mogą 

powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści 

lub zmiany charakteru własności infrastruktury 

powstałej w wyniku realizacji projektu. Informuję, 

że projekt nie zakładał osiągania żadnych 

przychodów co miałoby miejsce w przypadku 

dzierżawienia toalet firmom zewnętrznym (przez 

przychody należy rozumieć wszelkie opłaty 

ponoszone bezpośrednio przez korzystających). 

Powyższe założenia zostały uwzględnione w 

sporządzonym modelu finansowym, na podstawie 

którego dokonano analizy finansowej. Z 

przeprowadzonej analizy finansowej wynikało, że 

przedmiotowy projekt nie generuje dochodu 

zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006. W związku z powyższym projekt 

nie podlega przepisom rozporządzenia, a 

maksymalny poziom dofinansowania projektu 

został ustalony przy zastosowaniu stopy 

dofinansowania określonej dla POliŚ na lata 2007-

2013. W przypadku, gdyby projekt podlegał 

przepisom powyższego rozporządzenia, 

przeprowadzona analiza finansowa stanowiłaby 

podstawę wyliczenia luki w finansowaniu, 

umożliwiającej oszacowanie wysokości 

dofinansowania z funduszy UE dla projektów 
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generujących dochód. Należy zaznaczyć, że z 

brzmienia art. 55 rozporządzenia wynika, że 

projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek 

operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, 

korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym 

bezpośrednio przez korzystających. W związku z 

powyższym, poza przychodami ze sprzedaży 

biletów, nie ma możliwości uzyskiwania 

przychodów w projekcie z innych źródeł, 

infrastruktura powstała w wyniku realizacji 

projektu nie może być poddawana żadnym 

modyfikacjom i nie może być związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, 

obszar wskazany we wniosku objęty jest 

obowiązującą gwarancją udzieloną przez 

Wykonawcę robót budowlanych polegających na 

rozbudowie i modernizacji trasy tramwaju w 

relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) w 

ramach zawartej umowy, która zakończy się w 

dniu 20 listopada 2020 r. 

98.  
ZDiT 

L0229 

Budowa kanalizacji deszczowej. Wyasfaltowanie ulicy, 

budowa chodników i wjazdów do posesji na ul. Zajęczej. 

Ul. Zajęcza. 

1. Budowa kanalizacji deszczowej. 2. Wyasfaltowanie 

nawierzchni ul. Zajęczej. 3. Budowa chodników. 4. Budowa 

wjazdów do poszczególnych posesji. Długość ulicy wynosi 

około 300 m. 

Ogólnodostępne. 

1 130 000,00 zł 

N 

Działki drogowe, na których zlokalizowana jest 

ulica stanowią własność osób prywatnych 

(wymagają wywłaszczenia). 
1 130 000,00 zł  
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99.  
ZDiT 

L0279 

Przedłużenie ul. Sędziowskiej do ul. Zgierskiej 

(umożliwiającej wyjazd na ul. Zgierską). 

Przedłużenie jezdni ul. Sędziowskiej, która obecnie dochodzi 

do chodnika ul. Zgierskiej. 

Wykonanie jezdni na szerokości chodnika tj. 10 m, aby ul. 

Sędziowska była przelotowa. 

Ogólnodostępne. 

16 000,00 zł 

N 

Opinia negatywna z uwagi na brak możliwości 

zrealizowania w ciągu jednego roku. 

W ramach realizacji zadania należy opracować 

wielobranżową dokumentację projektową 

zawierającą m. in. projekt odwodnienia, 

oświetlenia, organizacji ruchu, szczegółową 

inwentaryzację i projekt zagospodarowania zieleni, 

wraz z uzgodnieniami podmiotów zewnętrznych. 

Dodatkowo, projekt powinien zostać 

skoordynowany z przewidzianą do realizacji 

budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej. 

Z uwagi na powyższe, istnieje ryzyko 

niezrealizowania zadania w ciągu jednego roku 

budżetowego. Realizacja zadania celowa z punktu 

widzenia dojazdu do osiedla, z uwagi na 

zwiększone natężenie ruchu wpłynie natomiast 

negatywnie na komfort osób zamieszkujących 

bezpośrednio przy ulicy oraz na bezpieczeństwo 

poruszających się wzdłuż Zgierskiej. 

300 000,00 zł  

100.  
ZDiT 

L0289 

Namalowanie przejścia dla pieszych na ulicy Jarzynowej, 

przy ulicy Borowej. 

Ul. Jarzynowa. 

Na ulicy Jarzynowej, przy borowej zostanie namalowane 

przejście dla pieszych. W tym miejscu znajduje się przejście 

między 40 SP, a budynkiem CKE, prowadzące z osiedla 

Mania na Mireckiego. Ulicę jarzynową codziennie przechodzi 

w tym miejscu bardzo dużo nawet małych dzieci. Są one 

skazane na ryzykowne przejście pomiędzy jadącymi rzadko, 

ale szybko autami. Przejście znacząco zwiększy 

bezpieczeństwo. 

2 500,00 zł 

P 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z 

Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego 

w przedmiotowej lokalizacji. 

  

15 000,00 zł  
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Ogólnodostępne. 

101.  
ZDiT 

L0293 

Tablicowe, cyfrowe rozkłady jazdy tramwajów na 

przystankach. 

Przystanki: Kochanówka (0002), Aleksandrowska - Lechicka 

(0003), Aleksandrowska - Szczecińska (0004), Teofilów 

(0006), Aleksandrowska - Szparagowa (0007), 

Aleksandrowska - Kaczeńcowa (0008), Aleksandrowska - 

Traktorowa (0010), Aleksandrowska - Bielicowa (0012). 

Cyfrowe wyświetlacze rozkładu jazdy, podają na bieżąco 

aktualny rozkład jazdy. 

Ogólnodostępne. 

100 000,00 zł 

P 

Realizacja wniosku poprawi system informacji 

pasażerskiej stosowanej na przystankach 

komunikacji miejskiej. 

800 000,00 zł  

102.  
ZDiT 

L0295 

Chodnik wzdłuż ul. Grabińskiej. 

ul. Grabińska na odcinku od W46-401/11 do ul. Podwodnej 

(okolice przystanku autobusowego) - odcinek długości ok. 

460 m. 

Zadanie polega na przedłużeniu chodnika znajdującego się  po 

wschodniej stronie ul. Grabińskiej tak by umożliwić 

mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się. 

Ogólnodostępne. 

160 000,00 zł 

P 

Wykonanie chodnika w ul. Grabińskiej poprawi 

bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników, 

mieszkańców oraz poprawi wygląd i estetykę 

miasta. 
450 000,00 zł 

  

 


