
ZADANIA NIEZAKWALIKIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

PONADOSIEDLOWE 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 

1.  L0001 

A wszystko te czarne oczy - miś panda w łódzkim zoo. 
Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10. 
Zadanie obejmuje wypożyczenie do łódzkiego ZOO na okres l roku Pandy Wielkiej. 
Ogólnodostępne. 

2.  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. 

3.  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  stosownym wnioskiem i zadeklaruje zakup roweru towarowego 
ułatwiającego poruszanie się po mieście i/lub przewóz towarów większych gabarytów. 
Ogólnodostępne. 

4.  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. 
Ogólnodostępne. 

5.  L0007 

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

6.  L0008 

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



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 

7.  L0009 

Odtworzenie wnętrza kultowej kawiarni świata filmu HONORATKA. 
Przestrzenie miejskie wymagające promowania i ożywiania. 
Przenośna wystawa w postaci tekturowych figur gości kultowej kawiarni Honoratka, 
wybitnych przedstawicieli świata filmu polskiego i światowego (monidła, standy postaci). 
Elementy te zostaną w miarę wiernie odtworzone w oparciu o zachowane fotografie i filmy 
dokumentalne i fabularne (filmy dokumentalne np. „Czarodzieje Honoratki", filmy fabularne 
„Ostatnia szansa" - odcinek 5 serialu „Stawka większa niż życie"), wspomnienia gości. Figury 
mają być umieszczone w taki sposób aby zwiedzający ekspozycję mogli sobie zrobić 
fotografię. 
Ogólnodostępne. 

8.  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. 

9.  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. 

10.  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. 

11.  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. 

12.  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. 

13.  L0016 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej po południowej stronie ulicy na odcinku od 
ulicy Wycieczkowej do ulicy Antycznej. 
Ogólnodostępne. 

14.  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. 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 

Ogólnodostępne. 

15.  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. 

16.  L0022 

1+2 na bus pasach. 
Ulice należące do gminy Łódź na których wytyczone zostały Bus pasy. 
Zadanie dotyczy dopuszczenia poruszania się samochodów osobowych po buspasach o ile w 
1 samochodzie oprócz kierowcy znajduje się conajmniej 2 pasażerów. 
Nie dotyczy 

17.  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 
kampanii informacyjnej na billboardach przy drogach wjazdowych do miasta z przewodnim 
hasłem: Witamy w Łodzi, mieście nieprzyjaznym dla kierowców. 
Nie dotyczy 

18.  L0024 

Odbudowa historycznego hipodromu - etap I. 
Kwartał ulic: Konna, Wyścigowa, Długa i Ksawerowska. 
Zadanie ma na celu odbudowę historycznych Torów Wyścigów Konnych w Rudzie 
Pabianickiej, które funkcjonowały w latach 1902 - 1939. Z uwagi na rozmach inwestycji 
zadanie ma charakter kilkuetapowy. 
Ogólnodostępne. 

19.  L0026 

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

20.  L0027 

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

21.  L0028 

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

22.  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) • 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. 
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23.  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. 

24.  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. 

25.  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. 

26.  L0054 

Żłobek Olechów. 
Rejon ulic Kmicica - Skrzetuskiego. 
Budowa żłobka na Olechowie koło przedszkola miejskiego w rejonie Kmicica Skrzetuskiego. 
Ogólnodostępne. 

27.  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 duże korki na lewoskręcie na Retkinię. 
Nie dotyczy 

28.  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 

29.  L0063 

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

30.  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. 
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31.  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. 

32.  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. 

33.  L0077 

Przystanek MPK. 
Obywatelska/Elektronowa. 
Budowa przystanku. 
Ogólnodostępne. 

34.  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 niemal 
całkowitego zniszczenia nawierzchni asfaltowej po kolejnym okresie zimowym. 
Ogólnodostępne. 

35.  L0081 

Miejski Carsharing. 
Łódź. 
25 samochodów na wynajem dla mieszkańców miasta. 10 głównych stacji rozmieszczonych 
po mieście. 
Ogólnodostępne. 

36.  L0091 

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

37.  L0094 

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

38.  L0096 

Sprawdzanie jakości powietrza w obrębie miejsc publicznych na Polesiu (Retkinia, 
Smulsko, Zdrowie, Lublinek...), m.in.: szkoły, przedszkola, place zabaw, parki. 
Przedszkola, szkoły, parki, miejsca publiczne na Polesiu m.in, Retkinia, Złotno, Zdrowie, 
Lublinek-Pienista, Stare Polesie, Koziny. 
Mając na uwadze dobro mieszkańców POLESIE musimy mieć świadomość wpływu jakości 
powietrza, na nasze.., „...zdrowie, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił, Dziś 
piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie..." 
Montaż profesjonalnych urządzeń do pomiaru jakości powietrza, co wpłynie na zwiększenie 
świadomości tego, czym oddychamy na co dzień. Zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie 
danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o dane na mapie online oznaczane są informacje o 
jakości powietrza. Będziemy mierzyć m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz 
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PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. 
W skład całego systemu wchodzi sieć czujników jakości powietrza, platforma, aplikacje na 
system Android i iOS, dane oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza. 
Ogólnodostępne. 

39.  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. 

40.  L0104 

Kurs międzynarodowego języka Esperanto. 
Placówki szkolne na terenie Łodzi. 
Zadanie polega na zorganizowaniu na terenie szkół w Łodzi cyklu kursów 
międzynarodowego jeżyka Esperanto. 
Ogólnodostępne. 

41.  L0106 

Nowy dach nad głową. 
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Szczytowa 11. 
Zadanie wymaga remontu, naprawy dachu w noclegowni dla osób bezdomnych, których życie 
niestety potoczyło się ślepą uliczką i których ta ciężka droga doprowadziła do bezdomności i 
życiu w wykluczeniu społecznym. Dach o powierzchni około 200m2 wymaga generalnego 
remontu. 
Nie dotyczy. 

42.  L0111 

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

43.  L0112 

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

44.  L0114 

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

45.  L0116 

Słodki symbol Łodzi. 
Zadanie ogólnołódzkie. 
Łódź potrzebuje nowego, pozytywnego symbolu! Projekt zakłada w pierwszej kolejności 
rozpisanie konkursu na recepturę ciastka kojarzącego się z Łodzią. Zwycięski przysmak 
będzie promował miasto podczas różnych imprez zewnętrznych oraz będzie dystrybuowany 
wśród mieszkańców. Sugerowane dwa rodzaje ciastka: „łódka" - standardowy i „chybotka" - z 
lekką domieszką alkoholu. 
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Nie dotyczy. 

46.  L0117 

Telewizyj-no-telefoniczne, nawiązywanie kontaktów. 
Łódź. 
Zadaniem by było wykorzystanie lokalnej stacji telewizyjnej wraz z lokalnym operatorem 
telefonicznym, oraz z lokalną firmą reklamową, i firmą która by się zajęła technicznym 
aspektem, połączenia w/w firm w celu stworzenia audycji telewizyjnej która to za niewielką 
opłatą umożliwiała by nawiązania kontaktów[krótkich rozmów] przez telefon osobom w 
różnym przedziale wiekowym. Przewiduje się audycję trwającą nie dłużej niż l godz. po 
godzinie 22:00 na początek raz w tygodniu. Wymieniona audycja wymagałaby budowy 
urządzenia do tego celu, lub napisanie odpowiedniego oprogramowania która to audycja 
spełniałaby konkretne wymagania. Tymi wymaganiami byłoby uczciwe świadczenie usługi: 
usługa zrealizowana, opłata pobrana; usługa nie zrealizowana, opłata nie pobrana. 
Przewiduje się na początek że będzie dostępne 30 linii telefonicznych, które będą dostępne 
nie tylko podczas trwania audycji, ale całą dobę. Przewiduje się dwa nr telefonów, jeden 
przeznaczony dla Pań szukających Pana, drugi dla Panów szukających Pani, Godzinę audycji 
telewizyjnej przewiduje się na podział na cztery części, pierwszy kwadrans dla 
dwudziestolatków, drugi kwadrans trzydziestolatkowie, trzeci kwadrans 
czterdziestolatkowie, i czwarty kwadrans pięćdziesięciolatkowie. 
Ogólnodostępne. 

47.  L0119 

Usłyszeć hejnał Łodzi. 
Piotrkowska. 
Nagranie hejnału, zakupienie głośników odtwarzających muzykę, opłaty za prąd. 
Promowanie Łódzkiego symboliki/ 
Ogólnodostępne. 

48.  L0120 

Light Move Festival przez cały rok! 
Jedna z kamienic przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Zielonej do al. Piłsudskiego. 
Celem projektu jest oświetlenie na stałe jednej kamienicy liczbą 12 lamp w 5 kolorach na 
wzór popularnego Light Move Festival. Po drugiej stronie ulicy należy zainstalować system 
konsol przypominających bębny, które pod wpływem dotyku imitującego grę na bębnie 
włączałyby i wyłączały określone lampy. Liczba konsol powinna być równa liczbie kolorów 
oświetlających kamienicę, a kolory konsol powinny odpowiadać kolorom oświetlenia lamp. 
Ogólnodostępne. 

49.  L0126 

Karta Łodzianina - program poprawiający warunki życia łodzian oraz umacniający 
poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta. 
Miasto Łódź - łodzianie płacący podatki w Łodzi. 
Program wzorowany na „Karcie Pabianiczanina" - Regulamin w załączeniu 
(https://um.pabianice.pl/uploads/files/kp/regulamin_karta.pdf), którego celem jest w 
szczególności: 1. Poprawa warunków życia mieszkańców miasta; 2. Ułatwienie mieszkańcom 
miasta dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie lub poszerzenie zakresu ulg 
przy korzystaniu z tych usług, w następujących obszarach: 1) publiczny transport zbiorowy; 
2) oświata, kultura i sztuka; 3) sport i rekreacja; 4) ochrona zdrowia; 5) inne. 
3. Umacnianie poczucia tożsamość i lokalnej mieszkańców. 
Ogólnodostępne. 

50.  L0128 

Obiekt sportowy typu skatepark o konstrukcji żelbetowej. 
Pomiędzy ul. Zachodnią, a ul. Drewnowską.  
Skatepark wyposażony w urządzenia skejtingowe z betonu, przeznaczony do jazdy na 
rowerach typu bmx, hulajnogach, deskorolkach i rolkach. Celem inwestycji jest stworzenie 
miejsca do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, 
utworzenie miejsca dającego możliwość kreatywnego rozwoju młodzieży w zakresie 
aktywności fizycznej i samorealizacji.  
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Ogólnodostępne. 

51.  L0129 

Obiekt sportowy typu skatepark o konstrukcji żelbetowej. 
Pomiędzy ul. Górnicza, a ul. Plater. 
Budowa skateparku w Łodzi obok SP81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi oraz Parku im. Szarych 
Szeregów dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Planowana inwestycja ma na celu 
zwiększenie atrakcyjności walorów użytkowych osiedla.  
Ogólnodostępne. 

52.  L0131 

Zielony pasaż Schillera 2019. 
Pasaż Schillera. 
Zadanie ma polegać na likwidacji parkingu i oddaniu przestrzeni pieszym oraz postawieniu 
dwóch drzew w donicach (Klon do 2,5m w donicach 1mx1m). Projekt wpisuje się w 
planowaną politykę Miasta, a w szczególności odpowiada założeniom rewitalizacji.. W całym 
pasażu ma być zakaz zatrzymywania. W ramach projektu należy zamontować znaki „Zakaz 
ruchu" bez tabliczek „nie dotyczy". 
Ogólnodostępne. 

53.  L0132 

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

54.  L0133 

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

55.  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. 

56.  L0143 

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

57.  L0152 

System monitorowania powietrza w Łodzi. 
Całe Miasto. 
Instalacja czujników jakości powietrza w całym mieście, wysyłającego informacje o PM 2.5 i 
PM 10 bezpośrednio do aplikacji zainstalowanej w telefonie. Informacja wysyłana z 
najbliższego punktu pomiarowego do najbliższego posiadacza telefonu z aplikacją.  
Ogólnodostępne. 

58.  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. 

59.  L0161 

Modernizacja i remont budynku OSP Wiskitno. 
Kolumny 312. 
Remont i modernizacja budynku OSP Wiskitno polegająca na wymianie podłóg, wymianie 
drzwi i okien, położenie tynków wewnętrznych ozdobnych, malowaniu, remont dachu, 
remont przyłączy, ocieplenie budynku, tynk zewnętrzny silikatowy, remont instalacji 
grzewczej i elektrycznej, wymiana kaloryferów i oświetlenia.  
Nie dotyczy. 

60.  L0163 

Plac zabaw dla małego strażaka. 
Ul. Plonowa 29/31 - OSP Łódź Mikołajew. 
W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci przy wybudowanym zielonym 
boisku przy świetlicy OSP Łódź Mikołajew (os. Mikołajew). Ze względów użytkowych 
zostanie wykonana modernizacja rowów odwodnieniowych znajdujących się na działce 
102/2 (B-38), 64/5 (B-39) polegająca na zakryciu kanału (ułożenie rur PCV, zasypanie 
rowów, humusowanie oraz wykonanie ewentualnych wpustów). Z uwagi na tworzące się 
zastoiny wodne, jest konieczne zbadanie przyczyny braku odpływu wody i ew. udrożnienie 
rowu). W wyniku zniszczeń (powalone drzewa zniszczyły ogrodzenie) należy w ramach 
zadania wymienić ogrodzenie wzdłuż granicy posesji przy ul. Pionowej. Przy placu zabaw 
zostanie zlokalizowana altana ogrodowa wraz z grillem. 
Ogólnodostępne. 

61.  L0167 

Hala pneumatyczna tzw. „Balon”, nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na Łodziance.  
MOSiR Łodzianka, ul. Małachowskiego 5/7/9. 
Zakup i montaż hali pneumatycznej tzw. Balon, nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na 
obiekcie sportowym "Łodzianka" w okresie jesień-zima (od połowy października do połowy 
marca). Montaż nie wymaga pozwolenia na budowę. W skład hali wejdzie: system powłok, 
drzwi, oświetlenie, transport, koszt przyłączy, montaż, system grzewczo-nadmuchowy.  
 Ogólnodostępne. 
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62.  L0171 

Ścieżka edukacyjno-artystyczna "Śladami Łódzkich Artystów". 
Ul. Mahatmy Gandhiego 14 (Zespół Państwowych Szkół Plastycznych). 
Wnioskodawcy usytuowali ścieżkę edukacyjno-artystyczną „Śladami łódzkich artystów" na 
terenie przylegającym do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w 
Łodzi będącego jedna z największych i najstarszych tego typu szkół państwowych w Polsce. 
Od ponad 70 lat z sukcesami kształci kolejne pokolenia artystów. Celem projektu jest 
propagowanie wiedzy o artystach, którzy swoją drogę artystyczną związali z Łodzią. Na 
terenie obok szkoły powstanie przestrzeń pozwalająca na twórcze spędzenie czasu na 
świeżym powietrzu. Idea ścieżki edukacyjno-artystycznej opiera się o zaaranżowane w 
plenerze stacje poświęcone głównym działom sztuk plastycznych tj, malarstwu, grafice, 
rzeźbie, sztukom wizualnym, architekturze, tkaninie i ubiorowi. W pierwszej kolejności 
zaprezentowane zostaną sylwetki artystów tworzących w XX wieku w szczególności: 
Stanisław Fijałkowski., Witold Modzelewski, Janina Tworek Pierzgalska, Kazimierz Karpiński, 
Włodzimierz Cygan, Józef Panfll. Na uporządkowanym i na nowo zaaranżowanym terenie 
powstaną punkty/stacje, które poprzez umieszczone na nich informacje przybliżą sylwetki 
łódzkich artystów, a także ich najważniejsze realizacje.    Autorzy    projektu    przewidują    
możliwość    uzupełniania    informacji   w    ramach poszczególnych stacji o kolejne sylwetki. 
Dzięki zapleczu merytorycznemu ZPSP możliwe będzie przeprowadzanie warsztatów pod 
okiem nauczyciela inspirowanych twórczością konkretnego artysty. W przypadku grup 
zorganizowanych wnioskodawca przewidział możliwość skorzystania ze słuchawek 
turystycznych (audio guide - tour guide), dzięki którym możliwe będzie wysłuchanie 
wcześniej nagranego materiału w podziale na konkretne stacje. Projektując ścieżkę 
wnioskodawcy zadbali nie tylko o stoły do warsztatów ( dla 10-12 osób) oraz po 2 ławki przy 
każdej ze stacji, ale także o ławki parkowe pozwalające na chwilę odpoczynku dla seniorów 
oraz rodzin z dziećmi. Nowa nawierzchnia uporządkuje teren, a także wydzieli przestrzeń 
warsztatową oraz rekreacyjną. Wnioskodawca przewidział także niskie nasadzenia odporne 
na warunki atmosferyczne oraz uporządkowanie drzew rosnących na działkach, na którym 
realizowane będzie zadanie. Dzięki kilku lampom parkowym solarnym ścieżka dostępna 
będzie także po zmroku. Z przestrzeni korzystać będą także uczniowie oraz kadra ZPSP im. T. 
Makowskiego w Łodzi. 
Nie dotyczy 

63.  L0172 

„Król Krakus na Szlaku Bajkowej Łodzi". 
Ul. Więckowskiego 35. 
Zadanie to ustawienie figurki króla Krakusa, bohatera pierwszej bajki Z. Wasilewskiego „Za 
Króla Krakusa", który jest twórcą polskiej animacji lalkowej, współzałożycielem SeMeFora, 
mieszkańcem Łodzi i patronem SP 36. Wasilewski pierwszą bajkę stworzył w mieszkaniu 
przy ul. Radwańskiej w 1947 r. Ustawienie figurki Króla wpisze się w Szlak Bajkowej Łodzi i 
będzie elementem pamięci o człowieku, za którego sprawą powstały postacie z filmów 
zrealizowanych przez SeMaFor. 
Ogólnodostępne. 

64.  L0176 

Balon Widzew- budowa hali pneumatycznej nad boiskiem przy ul. Czajkowskiego 14. 
Ul. Czajkowskiego 14, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr l. 
Proponujemy zbudowanie pierwszego w Łodzi krytego boiska piłkarskiego. Inwestycja ta 
pozwoli młodzieży trenować w okresie jesienno-zimowym w miejscu pozwalającym podnosić 
swoje umiejętności. 
Uczniowie ZSO nr 1 i okoliczni mieszkańcy. 
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65.  L0177 

POK - Dla Łodzi (Przedsiębiorczy, Odpowiedzialny, Kreatywny łodzianin) - 
wszechstronny cykl szkoleń dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. 
Projekt realizowany będzie na terenie wybranych szkół  (zakładamy co najmniej 10 szkół z 
każdego z trzech bloków tematycznych. 
Projekt zakłada cykl szkoleń z trzech zakresów tematycznych: 
1. Przedsiębiorczy - Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania pieniędzmi 
oparte o gry edukacyjne typu Cashflow 101, 202, Eurocash. Zakup zestawów gier do 
10 szkół w celu realizacji szkoleń, przeszkolenie osób nadzorujących gry. 
2. Odpowiedzialny - Kursy ratowników pierwszej pomocy przed medycznej i 
instruktorów ratownictwa zakończony uzyskaniem międzynarodowej licencji EFR. 
Wyposażenie 10 centrów edukacji i pierwszej pomocy w niezbędny sprzęt. 
3. Kreatywny - cykl szkoleń typu MENSA. Szkolenia oparte o ciekawe zadania 
rozwijające kreatywność i gry logiczne. Wyposażenie 10 szkół w zestawy gier i 
materiałów pomocniczych. 4. W miarę możliwości technicznych i wyrażonych zgód 
uczestników stworzenie sieci ratowników przed medycznych i wdrożenie aplikacji na telefon 
umożliwiającej lokalizacje osoby mogącej udzielić fachowej pomocy. 
Ogólnodostępne. 

66.  L0183 

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. 
Ul. Minerska 1/3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. 
Celem wnioskowanego zadania jest stworzenie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią w miejsce starego zaniedbanego boiska trawiastego. Boisko do piłki nożnej 
60m x l00m = 6000 m2. 
Ogólnodostępne. 

67.  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 ścieżki 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. 

68.  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. 

69.  L0191 

Ścieżka rowerowa z osiedla Nowosolna do cenrtrum handlowego M1. 
Zbudowanie ścieżki rowerowej od kilkuramiennego skrzyżowania w Nowosolnej tj. zbiegu 
ulic Brzezińska-Byszewska-Wiączyńska-Pomorska-Grabińska, do Centrum Handlowego M 1. 
Brak opisu. 
Ogólnodostępne. 

70.  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. 
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71.  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 tramwajami - 
nakazujących świetlne i dźwiękowe ostrzeganie innych uczestników ruchu przed jadącym 
tramwajem, kiedy to tylko możliwe - dużo przed jego zatrzymywaniem. 
Ogólnodostępne. 

72.  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. 

73.  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. 

74.  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. 

75.  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. 

76.  L0206 

Krzewy tolerancji! 
al. Piłsudskiego między ul. Przędzalnianą, a ul. Nową. 
Dziś przy al. Piłsudskiego miedzy ul. Przędzalnianą a ul. Nową znajduje się mur, który jest 
świetną powierzchnią do wylewania frustracji okolicznych mieszkańców oraz antysemitów i 
pseudokibiców. Na omawianym murze systematycznie pojawiają się nowe „dzieła" 
dyskryminujące Żydów, Muzułmanów jak i kibiców jednej z drużyn piłkarskich. 
Projekt pt.: „Krzewy tolerancji" polega na zasadzeniu krzewów wzdłuż muru przy al. 
Piłsudskiego. Nasadzone krzewy powinny mierzyć minimum 70 cm i docelowo osiągnąć 
wysokość 2-3 metrów, aby uniemożliwić dalszą dewastacje i eskalacje radykalnych haseł. 
Zaleca się wybór krzewów szybko rosnących. 
Ogólnodostępne. 
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77.  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. 

78.  L0208 

Moto park Łódź - inicjatywa pasjonatów motoryzacji. 
Sanitariuszek 27. 
Teren z nitką toru (500m) + parking 250 m2, krzewy 10-15 sztuk, drzewa 10-15 sztuk, kosze 
na śmieci 3 sztuki, miejsce do grillowania, oświetlenie terenu, przyłącze elektryczne, 
zadaszona wiata 30m2.  
Ogólnodostępne. 

79.  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. 

80.  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. 

81.  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. 

82.  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. 

83.  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 kierunek, nord - północny 
kierunek, west - zachodni kierunek, south - południowy kierunek. 
Opinia pozytywna. 

84.  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. 

85.  L0218 

Obywatel rodzic - lubi się huśtać. 
Śródmieście, okolice ul. Piotrkowskiej. 
Ustawienie huśtawek typu wahadłowego (10 sztuk), równoważonego (10 sztuk) oraz 
bujaków sprężynowych (10 sztuk) w celu zaadaptowania przestrzeni miejskiej dla potrzeb 
rodziców z dziećmi. 
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Ogólnodostępne. 

86.  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. 
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. 

87.  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. 
Ogólnodostępne. 

88.  L0221 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej, etap l. 
Ul. Szczecińska. 
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szczecińskiej pomiędzy ulicami Rojną i Rąbieńską. 
Ogólnodostępne. 

89.  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. 
 Ogólnodostępne. 

90.  L0226 

Licznik czasu trwania świateł - Rondo Korfantego. 
Skrzyżowanie ulic - al. Włókniarzy - Limanowskiego. 
Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika casu 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. 

91.  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. 
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Ogólnodostępne. 

92.  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. 

93.  L0237 

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

94.  L0243 

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

95.  L0245 

Ożywmy Plac Wolności - Ogród pod Kościuszką. 
Rondo na Placu Wolności teren wokół pomnika Tadeusza Kościuszki. 
Stwórzmy na rondzie Placu Wolności prawdziwy ogród! Niech pomnik Tadeusza Kościuszki 
okalają kwiaty i drzewa zamiast smutnej kostki! Zamieńmy wyspę na rondzie w kolorową 
oazę przedzieloną alejkami i ławkami. Sadzonki sezonowych kwiatów, (np.: tulipany, liliowce, 
hiacynty), Ławki 12 szt., Kosze na śmieci, Siatki na bluszcz wokół słupów i cokołu pomnika, 
Ziemia, Kostka do wyłożenia alejek, Sadzonki drzew, System nawadniający. 
Ogólnodostępne.  

96.  L0246 

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

97.  L0248 

„Kompleks rekreacyjne- spacerowy". 
Rodzinny Ogród Działkowy, Księży Młyn". Teren od strony ul. Milionowej 18 przy ul. 
Tatrzańskiej do ul. Tymienieckiego 33 a. 
Teren rekreacyjno — spacerowy będzie dostępny dla szerokiej społeczności lokalnej. 
Stanie się centrum wypoczynku zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. 
Zadanie to obejmuje: chodnik z kostki brukowej o długości 510 m, nasadzenia krzewów 
ozdobnych, kosze na śmieci. Na wyznaczonej trasie zaplanowany został plac zabaw dla dzieci 
z następującymi urządzeniami zabawowymi: karuzela, walec, podwójny bujak na sprężynie, 
Kółko - krzyżyk z tablicą do rysowania a także ławeczki i kosze na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

98.  L0252 

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

99.  L0255 

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

100.  L0257 

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

101.  L0271 

Clean air for kids. 
Zakup oczyszczaczy powietrza do 30 miejskich Żłobków. 
Oczyszczacze powietrza są niezbędne dla poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, 
szczególnie tych, w których przebywają dzieci. Oczyszczają powietrze z różnych frakcji pyłu. 
W żłobkach winny stanowić niezbędne wyposażenie w kontekście zagrożenia dla zdrowia i 
życia najmłodszych Łodzian. 
Dzieci do lat 3 z całej Łodzi. 

102.  L0274 

Driving Range teren rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz promocji zdrowego stylu 
życia przez grę w golfa. 
Sanitariuszek / Łaskowice. 
Driving Range to wspaniałe miejsce do promocji zdrowego stylu życia, aktywnego 
wypoczynku oraz rehabilitacji przez ruch na świeżym powietrzu. Driving Rangę to 
jednocześnie obiekt treningowy przeznaczony do nauki oraz doskonalenia umiejętności 
golfowych zarówno osób początkujących stawiających pierwsze kroki w golfie jak i graczy 
bardziej doświadczonych. Obiekt składa się z : • terenu zielonego, • kilkunastu stanowisk do 
ćwiczenia dalekich uderzeń, • chorągiewek ustawionych na różnych odległościach, 
• terenu do ćwiczenia uderzeń z piachu, • terenu do ćwiczenia krótkich uderzeń i wbijania 
piłki do dołka. 
Ogólnodostępne. 

103.  L0275 

Monitoring zdrowia - badania populacyjne występowania zagrożeń chorobami 
cywilizacyjnymi, nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród łódzkich dzieci. 
Cała Łódź. 
Celem zadania jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań dotyczących stanu zdrowia 
dzieci z Łodzi w świetle uwarunkowań biologicznych, ekonomicznych, społecznych, jako 
podstawowego czynnika warunkującego dobrostan populacji miasta w niedalekiej 
przyszłości. Badaniami objęta zostanie grupa ok. 2100 dzieci z łódzkich podstawówek (kl. 4). 
Proponowane do przeprowadzenia badania m.in. związane z występowaniem otyłości, 
chorób alergicznych, nowotworów skóry, badania antropometryczne, genomiczne, badania 
stomatologiczne. 
Uczniowie Łódzkich szkół podstawowych z klas 4. 
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104.  L0278 

„Sport cały rok" - Balon dla boiska przy ul. Sępiej. 
Boisko przy ul. Sępiej, budowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017/2018. Teren 
pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11. 
Projekt zakłada budowę hali pneumatycznej - tzw. balonu., nad sztucznym boiskiem przy ul. 
Sępiej w celu umożliwienia uprawiania sportu dzieciom i młodzieży przez cały rok. W ramach 
projektu stworzona zostanie hala pneumatyczna wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami. 
Balon zostanie postawiony na boisku na jesień 2019 roku i będzie wykorzystywany przez 
okres około 6 miesięcy. Po tym czasie balon zostanie zdjęty i zmagazynowany oraz 
przygotowany do wykorzystania w kolejnym sezonie. 
Ogólnodostępne. 

105.  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. 

106.  L0287 

Tablice informacyjne informujące o stężeniu zanieczyszczeń powietrza. 
Lokalizacje tablic:  1. dziedziniec Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 2. wejście do EC-1 
od strony północnej, Piotrkowska przy pasażu Rubinsteina. Elektroniczne tablice 
informacyjne Informacji Pasażerskiej na przystankach MPK. 
Trzy tablice informacyjne, pokazujące dane na temat aktualnej jakości powietrza i stężenia 
zanieczyszczeń, umieszczone na dziedzińcu Urzędu Miasta Łodzi (Piotrkowska 104), przed 
wejściem do EC-1 od strony Nowego Centrum Łodzi, przy Pasażu Rubinsteina od strony 
Piotrkowskiej. Dodatkowo wyświetlanie informacji o jakości i zanieczyszczeniu powietrza na 
tablicach zainstalowanych na przystankach MPK i na monitorach w pojazdach. 
Ogólnodostępne. 

107.  L0288 

Winda dla niepełnosprawnych do sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi. 
Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 - Duża Sala Obrad Rady Miejskiej. 
Zadanie polega na budowie przy budynku Urzędu Miasta Łodzi elektrycznej windy 
zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Winda umożliwi dotarcie do dużej sali obrad Rady 
Miejskiej na różnego rodzaju spotkania, konsultacje i uroczystości wszystkim 
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, osobom starszym, chorym, z dysfunkcjami nóg, 
z małymi dziećmi itp. Winda będzie zbudowana przy bocznej ścianie budynku UMŁ od strony 
podwórka przy ul. Piotrkowskiej 106. 
Ogólnodostępne. 

108.  L0291 

Całoroczny skatepark. 
Skatepark na Stawach Jana. 
Zadanie polega na zakupie „balonu" - hali pneumatycznej oraz jej montażu nad terenem 
skateparku co umożliwi korzystanie z niego przez cały rok. 
 Ogólnodostępne. 

 


