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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Partycypacji Budżetu Obywatelskiego w dniu 6 sierpnia 2019 roku 

Lp. 

Komórka 
merytoryczna 

Numer 
projektu 

Nazwa projektu 
Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej/Opinia Rady Osiedla 
Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty po 
weryfikacji 

1.  ZDiT 
S004WS 

Jezdnia dla samochodów, chodnik dla pieszych - unormowanie parkowania 
wzdłuż ul. Pomorskiej. 
Ul. Pomorska na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Tamka. 
Wyznaczenie pasów postojowych częściowo na chodniku i częściowo na jezdni 
(tam gdzie występuje możliwa szerokość). Na długości szerokiego chodnika gdzie 
nie można utworzyć pasa postojowego należy zamontować słupki. Zadanie 
obejmuje tylko stronę południową ul. Pomorskiej. 

P/N 
Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. 

 15 000,00 zł  

2.  ZDiT 
S006KA 

Lifting Łódzkiego Tramwaju Regionalnego - Śródmieście. 
Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego wzdłuż al. Kościuszki i ul. 
Zachodniej. 
Zadanie zakłada mini remont wyeksploatowanych części Łódzkiego Tramwaju 
Regionalnego. Podczas realizacji zadania: zostanie zrekultywowany trawnik na al. 
Kościuszki i ul. Zachodniej (wszystkie miejsca przy torowisku, na których 
znajduje się trawnik); zostaną posadzone krzewy ozdobne wzdłuż al. Kościuszki 
na odcinku od ul. Struga do ul. Zielonej; wzdłuż całej al. Kościuszki oraz ul. 
Zachodniej zostanie wyczyszczony tłuczeń; zostaną wyremontowane najbardziej 
zniszczone przez czas przystanki tramwajowe (wymiana wiaty przystankowej, płyt 
chodnikowych): Kościuszki-Zamenhofa (0398, 0391), Zachodnia-Więckowskiego 
(1389); Zachodnia-Próchnika (1402). 

N 
Wymiana wiat przystankowych z płytami chodnikowymi w 
następujących lokalizacjach: Kościuszki-Zamenhofa, 
Zachodnia-Więckowskiego, Zachodnia-Próchnika nie 
kwalifikuje się do zadania jednorocznego. Zgłaszający sugeruje 
wymianę wiat przystankowych (dla wskazanych lokalizacji 
wymagane są w stylu secesyjnym), na które konieczny jest 
projekt. Nie praktykuje się czyszczenia tłucznia ponieważ 
przywrócenie estetyki tej części torowiska wiąże się z jego 
całkowitą wymiana co znacznie podnosi koszty projektu i jest 
ekonomicznie (tłuczeń szybko ulega ponownemu zabrudzeniu) 
i technicznie nieuzasadnione. Pomimo wielokrotnych prób 
telefonicznych jak i wystosowanego pisma mailowego brak 
kontaktu z Liderem projektu. 

 1 723 500,00 zł  

3.  ZDiT 
S044KA 

Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego. 
Ul. Sienkiewicza 104. 
Chodnik przy ul. Sienkiewicza 104 w Łodzi, na południowym krańcu pasażu 
Abramowskiego, jest w złym stanie technicznym. Co więcej przy asfaltowym 
dojeździe do posesji nr 104 oraz "Muzeum Komórki", po opadach deszczu zawsze 
utrzymuje się woda tworząc kałuże, co uniemożliwia przechodzenie chodnikiem 
suchą nogą. Projekt ma na celu remont chodnika oraz fragmentu alejki 
dojazdowej. 

P 
Po wykonaniu powyższego projektu nastąpi poprawa estetyki 
pasa drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu. 

 180 880,00 zł  

4.  ZDiT 
S064KA 

Wymiana chodników na Śródmieściu - etap I. 
Al. Kościuszki od al. Mickiewicza do ul. Żwirki; ul. Wigury 8/10. 
Wymiana chodnika od kamienicy znajdującej się pod adresem al. Kościuszki 98, 
poprzez 100/104, Nową Europę, aż do ul. Żwirki. Miejsce to jest uczęszczane nie 
tylko przez mieszkańców okolicznych bloków, ale również przez liczne rzesze 
odwiedzające Sąd Rejonowy, kancelarie, Kuratorium, ZDiT, Radę Osiedla 
Katedralna, a także korzystających z licznych parkingów na al. Kościuszki. 
Dlatego niezbędnym jest, żeby te chodniki, nie tylko były reprezentacyjne i 

P 
Po wykonaniu powyższego projektu nastąpi poprawa estetyki 
pasa drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu. 

 1 953 700,00 zł  
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wizytówką, tych wszystkich urzędów, ale również bezpieczne. Chodnik powinien 
być wykonany z płyty betonowej o rozmiarach 25x25, na wzór chodnika z al. 
Kościuszki 101 do nr 109, bardzo solidnie i materiałami o najwyższej jakości. 

5.  ZDiT 
S067KA 

Wólczańska wykorzystywana w pełni - rowerowy kontrapas ruchu, miejsca 
parkingowe. 
Ul. Wólczańska między ul. Zieloną i ul. Więckowskiego. 
Projekt polega na zmianie organizacji ruchu. Na tym odcinku wystarczy jeden pas 
ruchu. W miejsce zlikwidowanego pasa ruchu należy wymalować w pierwszej 
kolejności kontrapas ruchu dla rowerów, a tam gdzie starczy miejsca dodatkowe 
miejsca postojowe po zachodniej stronie ulicy (numery od 19 do 23). Na 
skrzyżowaniach z ul. Zieloną i z ul. Więckowskiego zmniejszenie szerokości 
przejścia poprzez stworzenie wysp z prefabrykatów (np. wymalowanie i 
zabezpieczenie gumowymi listwami). 

N 
ZDiT w porozumieniu z BIM przedmiotowy wniosek opiniuje 
negatywnie z uwagi na fakt, iż w ramach budowy tunelu 
średnicowego na ul. Zielonej (odcinek: Wólczańska-
Zachodnia) będzie budowana stacja kolejowa. W związku z 
powyższym we wnioskowanej lokalizacji nie wyklucza się 
wykorzystania jej jako dwukierunkowej alternatywy dla ulicy 
al. Kościuszki. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 
negatywnej do wnioskowanego zadania nie dokonywano 
kosztów szacunkowych. 

 50 000,00 zł  

6.  ZDiT 
S096KA 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy nr 0762 na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. 
Kilińskiego. 
Budowa ławki żelbetowej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB. Inwestycja 
ma na celu zwiększenie atrakcyjności okolicy oraz zapewnienie miejsc siedzących 
na przystanku autobusowym, ławka powinna być dwustronna i byłaby dla osób w 
każdym wieku. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

 65 000,00 zł  

7.  ZDiT 
S097WS 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy nr 2036 na ul. Uniwersyteckiej. 
Budowa dwustronnej ławki ulicznej z gniazdami ładującymi USB dla osób w 
każdym wieku. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenu obok 
PGNiG oraz Sądu Apelacyjnego na Śródmieściu. Ławka spełniałaby oczekiwania 
mieszkańców gdyż na przystanku nie ma w ogóle miejsc siedzących. Inwestycja w 
ścisłym centrum jest niezbędna gdyż w tym miejscu jest aż 10 linii autobusowych. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

 65 000,00 zł  

8.  ZDiT 
S098KA 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Skrzyżowanie ul. Kilińskiego z ul. Traugutta. 
Budowa ławek ulicznych o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB. Inwestycja ma na celu zachęcić do zwiększenia atrakcyjności 
terenu jakim stała się srebrna lokomotywa autorstwa Piotra Janowskiego, której 
nam Łodzianom brakuje. Ławki stałyby po obu stronach dowolnej instalacji i będą 
miejscem dla osób w każdym wieku. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 

 125 000,00 zł  
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wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

9.  ZDiT 
S099KA 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Skrzyżowanie ul. Tuwima z ul. Sienkiewicza, nr przystanku 1228. 
Betonowa ławka uliczna z dwustronnymi miejscami siedzącymi wraz z gniazdami 
ładującymi USB dla osób w każdym wieku. Inwestycja ma na celu zwiększenie 
atrakcyjności terenu, umożliwienie zwłaszcza osobom starszym możliwości 
spoczynku gdyż w obrębie przystanku brakuje ławek. Ławka wkomponuje się i 
podkreśli charakter dzielnicy oraz doposaży dzielnicę Łódź-Katedralna w miejsca 
siedzące. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

 65 000,00 zł  

10.  ZDiT 
S100WS 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy koło Teatru Północna-Kamińskiego (0861). 
Ławka o konstrukcji żelbetowej z gniazdami USB koło Teatru Muzycznego. 
Inwestycja podkreśli charakter dzielnicy oraz ułatwi życie osobom starszym 
korzystającym z Zakładu Opieki Zdrowotnej. Ławka będzie dwustronna i ma 
służyć osobom w każdym wieku. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

 65 000,00 zł  

11.  ZDiT 
S101WS 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Skrzyżowanie ul. Tamka z ul. Pomorską. 
Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB. Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca dla wypoczynku osób 
w każdym wieku oraz zwiększenie atrakcyjności terenu niedaleko uczelni i 
okolicznych przystanków komunikacji miejskiej oraz SP 79. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

65 000,00 zł  

12.  ZDiT 
S102KA 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Skrzyżowanie al. Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza. 
Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenu 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 

65 000,00 zł  
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niedaleko stacji rowerowej znajdującej się po drugiej stronie ulicy. Ławka 
stanęłaby obok istniejącego już bilboardu i byłaby miejscem dla osób w każdym 
wieku. 

niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

13.  ZDiT 
S103WS 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Skrzyżowanie ul. Tamka z ul. Styrską. 
Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB. Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca dla wypoczynku osób 
w każdym wieku oraz zwiększeniu atrakcyjności obok UŁ oraz AZS. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonanie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalację elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilana jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

65 000,00 zł  

14.  ZDiT 
S105KA 

Pokonać korki - czasomierze. 
Skrzyżowania: ul. Zachodniej z ul. Próchnika, ul. Zachodniej z ul. 
Więckowskiego, ul. Zachodniej z ul. Zieloną. 
Stworzenie czasomierzy, które będą odmierzać czas do zmiany świateł. Z wielu 
badań wynika, że instalacja czasomierzy poprawia jakość ruchu na drodze. Łódź 
jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce dlatego czas dokonać prac, które 
poprawią ten stan rzeczy. 

N 
ZDiT w porozumieniu z BIM opiniuje przedmiotowy wniosek 
negatywnie. 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 
wyłącznie stosowany z sygnalizacją świetlną stałoczasową. 
Ponadto tut. Zarząd informuje, że na opisywanych 
skrzyżowaniach działa OSSR, 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. Nadmieniam, że przy podjęciu 
opinii negatywnej do wnioskowanego zadania nie dokonywano 
kalkulacji kosztów szacunkowych. 

68 400,00 zł  

15.  ZDiT 
S113KA 

Skatepark na pl. Wolności. 
Pl. Wolności. 
Projekt zakłada stworzenie na pl. Wolności miniaturowego skateparku - 
przestrzeni przystosowanej dla fanów jazdy na deskorolce, rolkach i rowerach 
BMX. Skatepark powinien być zlokalizowany po jednej stronie placu jako jedna z 
alternatyw jego wykorzystania. Aby skatepark nie psuł krajobrazu pl. Wolności 
jego główna część powinna być zagłębiona (bowl - "basen"), a reszta niska i 
wtapiająca się w otoczenie. 

N 
Opinia negatywna. Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach 
publicznych, zabrania się w pasie drogowym umieszczania 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz 
takich, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu. 
Ponadto, plac Wolności przewidziany jest do przebudowy w 
ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Przebudowa 
powinna rozpocząć się po opracowaniu projektu i zakończyć 

97 200,00 zł  
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do 2023 r. Koncepcja przebudowy nie przewiduje tego typu 
urządzeń na pl. Wolności. 

16.  ZDIT 
P042ZM 

Chodnik między ulicami Owsianą i Pszenną. 
Strona wschodnia ul. Owsianej i ul. Pszennej (wzdłuż torów kolejowych). 
Między tymi ulicami nie ma żadnego chodnika (gruntówka), tędy chodzą ludzie do 
kościoła, Lidla, omijając nierówności i kałuże. Chodnik ten powinien być zrobiony 
dawno, chociażby wtedy kiedy robiono piękny woonerf ul. Pszenną. 

P/P 
Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego 
otoczenia. 

23 000,00 zł  

17.  ZDIT 
P048ZM 

Chodnik między ulicami Owsianą i Grochową. 
Strona wschodnia ul. Owsianej i ul. Grochowej (wzdłuż torów kolejowych). 
Jest to najkrótsza droga, którą mieszkańcy ulic: Inowrocławskiej, Pszennej, 
Owsianej chodzą do kościoła, Lidla, spacerują z dziećmi i psami. Idąc po 
nierównościach narażeni są na kontuzje. 

P/P 
Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego 
otoczenia. 

33 000,00 zł  

18.  ZDIT 
P052ZL 

Chodnik na ul. Rąbieńskiej. 
ul. Rąbieńska, od ul. Szczecińskiej do ul. Obronnej po północnej stronie. 
Wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Rąbieńskiej od ul. Szczecińskiej do ul. 
Obronnej 350 m, o szerokości 1,5m. Podniesie to znacząco bezpieczeństwo 
mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej i pobliskiego sklepu. 

N 
Ulica Rąbieńska nie posiada odwodnienia w postaci kanalizacji 
deszczowej, istniejące pobocza stanowią jedyną możliwość 
odwodnienia pasa jezdni przedmiotowej drogi. Wybudowanie 
chodnika wiązać się będzie z likwidacją pobocza chłonnego 
oraz na fragmentach rowu odwodnieniowego. Ciąg pieszy 
stworzy dodatkową powierzchnię gromadzącą wodę opadową 
co przy braku odwodnienia przyczyni się do zalewania 
gruntów przyległych do drogi, oraz gromadzenia się jej w 
sposób niekontrolowany w najniższych punktach terenu. 

131 250,00 zł  

19.  ZDIT 
P057SP 

Rowerowe Stare Polesie. 
Wybrane ulice Starego Polesia. 
Ułatwienie poruszania się rowerem po Starym Polesiu poprzez: właściwe 
oznakowanie fragmentu od końca pasa rowerowego do przejazdu przez 
Mickiewicza (ciąg pieszo-rowerowy), wraz z obniżeniem krawężnika na tym 
wjeździe; utworzenie łuków do prawoskrętu z Mickiewicza w Łąkową ze wschodu 
na północ, tak aby można było skręcić w prawo na pas rowerowy bez stania na 
światłach, gdyż byłby to skręt bezkolizyjny; pasy rowerowe wzdłuż Łąkowej od 
Skłodowskiej - Curie do Kopernika po obu stronach (pasy 3x3m + l,5m) - 
zachowanie ciągłości infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa; dopuszczenie jazdy 
na wprost z prawego pasa ul. Zielonej przy skrzyżowaniu z Żeligowskiego (na 
wschód), lub wyznaczenie tam pasa rowerowego pomiędzy pasem do prawoskrętu 
a pasem do jazdy na wprost; dopuszczenie jazdy krótkim odcinkiem buspasa 
wzdłuż ul. Zielonej przy skrzyżowaniu z Legionów - ułatwienie dalszej jazdy w 
kierunku Kasprzaka gdzie są pasy rowerowe, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez 
możliwość jazdy prawym pasem. Brak opóźnień autobusu - odcinek jest krótki, 
zaraz za skrzyżowaniem jest przystanek; wyznaczenie pasa rowerowego / kontra 
ruchu wzdłuż 6 Sierpnia między Wólczańską a Żeromskiego wraz z reorganizacją 
miejsc parkingowych, bez zmniejszenia ich liczby -umożliwienie poruszania się 6 
Sierpnia rowerem w obu kierunkach; zniwelowanie fragmentu krawężnika Curie-
Skłodowskiej / Strzelców Kaniowskich -ułatwienie prawoskrętu z kontrapasa 
przez parking. 

  
    

20.  ZDIT Siewna - parking przy cmentarzu zamiast zbędnej drogi rowerowej. N/N  2 000,00 zł  
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P058ZM ul. Siewna w okolicy cmentarza. 
Projekt zakłada utworzenie miejsc parkingowych na pasie asfaltu po południowej 
stronie ul. Siewnej wzdłuż cmentarza. Ten pas asfaltu zapewne ma być drogą 
rowerową, jednak taki jej przebieg powodować może więcej konfliktowych 
sytuacji, niż jazda rowerem w ruchu ogólnym (zmiana stron, przecięcia z 
pieszymi) - szczególnie, że mniej doświadczeni rowerzyści jadący z Teofilowa do 
centrum mają do wyboru skrót przez park i jazdę istniejącymi drogami 
rowerowymi wzdłuż ul. Solec lub Srebrzyńskiej, a bardziej doświadczeni wolą 
jezdnią na tak mało ruchliwej ulicy. Z kolei miejsca parkingowe będą odpowiedzią 
na ich niedobór, szczególnie w okolicy Wszystkich Świętych. 

W wskazanej lokalizacji (działka 262/27 obręb P-6) 
usytuowany jest ciąg pieszo rowerowy objęty gwarancją do 
2023 roku. Ponadto informujemy że w bieżącym roku 
zrealizowane zostaną zadania w zakresie budowy ciągów 
pieszo rowerowych wzdłuż ulic: Siewnej, Borowej oraz 
wieczność które będą stanowić połączenie z wyżej 
wymienionym odcinkiem. Całość prowadzonej inwestycji ma 
na celu połączenie rejonu Osiedla Złotna z dzielnicą 
Śródmieście siecią dróg rowerowych. W wymienione zadanie 
obejmuje budowę miejsc postojowych zlokalizowanych w 
pasach drogowych ulic Wieczność, Siewnej (na odcinku ul. 
Azaliowa- ul. Omłotowa). 

21.  ZDIT 
P068MM 

Remont chodnika wzdłuż Praussa- Etap I. 
343/2, 343/3, 345/18, Obręb P-6. 
Remont chodnika wzdłuż wschodniej strony ul. Praussa na odcinku od ul. Perla do 
Al. Unii Lubelskiej, obejmujący wymianę płyt chodnikowych i krawężnika. 

P/P 
Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego 
otoczenia. 

 260 000,00 zł  

22.  ZDIT 
P079KR 

Przejście dla pieszych ul. Wileńska 14 - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka 
Norwida Karolew. 
Przejście dla pieszych na wysokości ul. Wileńskiej 14. 
Budowa brakującego przejścia dla pieszych Na ulicy Wileńskiej okolice numeru 
14. Połączy ono dwa skwery należące do spółdzielni. Chodnik biegnące przez 
skwery zostaną połączone w jeden ciąg spacerowy. 

P/P 
 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek 
pozytywnie.  
Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji. 

 13 000,00 zł  

23.  ZDIT 
P082KR 

Remont chodnika południowej strony ul. Wileńskiej odcinek " pomiędzy 
torami" od posesji numer 14 do numeru 22. 
ul. Wileńska od numeru 14 do 22 po stronie południowej. 
Proponowany do modernizacji / remontu chodnik był układany ok 60 lat temu po 
wybudowaniu sąsiadujących bloków tzw. Osiedla Młodych. Od tego czasu nie był 
naprawiany. Korzenie starych drzew rosnące wzdłuż ulicy oraz woda opadowa 
sprawiła, iż użytkowanie chodnika stwarza zagrożenie dla przechodniów, a 
zwłaszcza osób niepełnosprawnych, starszych i opiekunów z dziećmi. Płyty są 
popękane, ruchome, a chodnik bardzo nierówny. Realizowany projekt winien 
zakładać modernizację chodnika polegającą na: wymianie nawierzchni chodnika 
oraz obrzeży terenów zielonych wraz z prześwietleniem istniejących starych 
drzew, ; wykonaniu tak zwanego liniowego odprowadzenia wód opadowych, które 
często zbierając się na chodniku, przed posesją nr 16 stwarzają dodatkowe 
zagrożenie dla przechodniów, ; naprawie części asfaltowej drogi lokalnej, dojazdu 
z ulicy Wileńskiej do bloków spółdzielczych, teren miasta, d/ pomiędzy 
istniejącymi drzewami wnioskodawcy proponują ułożenie tz. zielonego parkingu, 
co pozwoli na wygospodarowaniu dodatkowych ok 10 - 12 miejsc parkingowych, 
przy zachowaniu istniejących, a stale niszczonych przez parkujące samochody, 
terenów zielonych. Wnioskowana modernizacja ciągu pieszego znajduje się na 
terenie własności miasta i bezpośrednio przylega do granicy terenu będącego 
własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolew". Poprawi bezpieczeństwo i 
estetykę ulicy z jednoczesnym połączeniem już zmodernizowanych ciągów 
pieszych, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolew". Projekt 

P/P 
Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego 
otoczenia.  

 375 000,00 zł  
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zyskał wstępną pisemną akceptację Z. D. i T. Łódź oraz Rady Osiedla Karolew - 
Retkinia Wschód, będącymi jednostkami pomocniczymi Urzędu Miasta Łodzi, a 
także w imieniu mieszkańców Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „KAROLEW". 

24.  ZDIT 
P084KR 

Przejście dla pieszych ul. Norwida i ul. Karolewska - inicjatywa plac sąsiedzki 
ławeczka Norwida Karolew. 
Przejście dla pieszych ul. Norwida i ul. Karolewska. 
Ulica Karolewska na tym odcinku pełni funkcję dojazdu do urzędu i ma małe 
natężenie ruchu samochodowego dodatkowe przejście nie będzie stanowić 
utrudnienia dla kierowców. Istniejące przejścia dla pieszych znajdują się w 
znacznej odległości. Przejście w tym miejscu stanowi naturalną drogę dla 
mieszkańców osiedla do urzędu ,park na Zdrowiu, przystanku autobusowego, 
ośrodka sztuki. Natomiast trawnik i wysoki krawężnik stanowi przeszkodę dla 
wózków. 

N/P 
Teren do 2021 roku objęty jest gwarancją tj. torowisko, bariery 
ochronne oraz krawężniki wraz z zieleńcem. Projekt związany 
z budową trasy W-Z przy wsparciu środków unijnych nie 
przewidywał w podanej lokalizacji przejścia dla pieszych. W 
podanej lokalizacji zlokalizowany jest zjazd na teren torowiska 
dla służb technicznych MPK. Ponadto, nie ma miejsca na 
utworzenie powierzchni dzielącej przejście dla pieszych na 
dwa odrębne przejścia przez jezdnię i torowisko. Brak 
możliwości zapewnienia odpowiedniej widoczności 
kierującym przy tym pojazdy szynowe wyjeżdżają spod 
wiaduktu. Dla kierujących tramwajami nie ma miejsca na 
ustawienie znaków drogowych. Nadmieniam, że przy podjęciu 
opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano 
kalkulacji kosztów szacunkowych.  

 6 000,00 zł  

25.  ZDIT 
P085KR 

Przejście podziemne pełne życia - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida 
Karolew. 
Al. Bandurskiego i ul. Wileńska. 
Ustawienie w przejściu podziemnym parkietu z monitoringiem i dodatkowym 
oświetleniem. Zadaszona przestrzeń będzie mogła służyć odpoczynkowi 
podróżnych . Przejście służy dużej liczbie mieszkańców oraz osobą 
odwiedzającym szpital. Wymaga ono poprawy bezpieczeństwa poprzez 
monitoring i dodatkowe oświetleni. Zadaszona przestrzeń będzie służyć zarówno 
mieszkańcom jak i odwiedzającym szpital. 

N /N 
BAM negatywnie opiniuje możliwość realizacji zgłoszonego 
do budżetu obywatelskiego zadania polegającego na 
sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru Retkińskiego Pola - terenu 
położonego w rejonie ulic: Juszczakiewicza, 
Konstantynowskiej, Kusocińskiego, rzeki Łódki. Sprawy 
związane z kształtowaniem ładu przestrzennego należą do 
zadań własnych gminy (zgodnie z art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). W Łodzi to 
Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadzi działalność 
związaną m.in. ze sporządzaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta. Sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wskazanego obszaru zostało ujęte w harmonogramie 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na lata 2019-2024+ przyjętego zarządzeniem nr 
1464/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 
r. Zgodnie z uchwałą nr 111/67/18 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 27 grudnia 2018 roku w budżecie miasta na 2019 rok 
zabezpieczono środki finansowe na potrzeby MPU, w tym, 
także na ten cel. Zgodnie z uchwałami nr: LXXII/1931/18 i 
LXII/1944/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 

          

      10 000,00 zł  
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r. przystąpiono do sporządzania mpzp na wskazanym obszarze. 
Z powyższych względów realizacja wskazanego zadania w 
ramach budżetu obywatelskiego jest bezcelowa i budzi 
zastrzeżenia natury formalnej. Budżet obywatelski stanowi 
bowiem część budżetu miasta, która pozostaje w dyspozycji 
mieszkańców i powinna zostać przeznaczona na realizację 
zadań nie ujętych w planach finansowych miasta. Zasady 
ogólne (§2 ust 2 pkt 8 załącznika do uchwały nr N/l/199/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego) określają, że w ramach 
ŁBO nie mogą być realizowane projekty, których realizacja 
jest obiektywnie niemożliwa w trakcie jednego roku 
budżetowego. W przypadku procedury sporządzania planu 
miejscowego nie ma gwarancji, że zostanie ona zakończona w 
tym czasie. 

 

26.  ZDIT 
P091KR 

Lustrzane osiedle. 
ul. Nad Karolewką/ ul.Narciarska, ul.Narciarska/ ul. Wioślarska, ul.Wioślarska/ 
ul.Wioślarska (przy bloku ul. Wioślarska 13). 
Lustra drogowe okrągłe mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości 
na skrzyżowaniach na drogach osiedlowych. Zamontowane zostaną w najbardziej 
newralgicznych punktach osiedlowych dróg. 

N/P 
Zgodnie z zapisami w pkt. 9 załącznika nr 4 do 
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, lustra 
stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, 
słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym 
pojazdami. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe 
przepisy odnoszą się do przeszkód trwale związanych z 
gruntem, a nie do zaparkowanych pojazdów. Na 
przedmiotowych połączeniach dróg nie występują żadne stałe 
przeszkody utrudniające przejazd lub ograniczające 
widoczność. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej 
do wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

 2 000,00 zł  

27.  ZDIT 
P094KR 

Remont chodnika. 
Al. Wyszyńskiego 6 przed blokiem nr 2. 
Wymiana chodnika wraz z krawężnikami. 

  
    

28.  ZDIT 
P101LP 

Wyjazd z Lublinka do ul. Maratońskiej etap II. 
Przedłużenie ul. Lublinek wzdłuż starej wąskotorówki. 
Projekt zakłada utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym 
mechanicznie ok.510 mb terenów gruntowych na odcinku od ul. Lublinek do ul. 
Maratońska, w związku z planowaną budową trasy s14 odcinającej ul. Lublinek od 
miasta Łódź. W celu jego realizacji niezbędne są: Utwardzenie kruszywem 
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kamienny stabilizowanym mechanicznie gruntu wraz z korytowaniem na 
głębokość 20 cm. Prace geodezyjne w zakresie wytyczenia granic działki. 
Wycinka istniejących drzew oraz nowe nasadzenia. Oznakowanie pionowe i 
poziome na ul. Maratońskiej. W celu podziału zapotrzebowania projektu na środki 
finansowe podzielono realizację na trzy odcinki licząc od strony ul. Maratońskiej: 
zjazd, oznakowanie pionowe i poziome na ul. Maratońskiej, pierwsze 110 mb 
drogi, oraz dwa kolejne 200 mb odcinki. 

29.  ZDIT 
P103SP 

Chodnik ul. Jerzego etap I. 
Chodnik od przystanku tramwajowego ul. Srebrzyńska- cm. Ogrodowa (1079) do 
ul. Św. Jerzego 12. 
Demontaż starego chodnika, wyrównanie podłoża i położenie nowego zgodnego z 
miejscowymi standardami. Łącznie z obniżonym krawężnikiem przy istniejących 
przejściach dla pieszych. I etap projektu dotyczy wyłącznie zachodniej części pasa 
drogowego. 

  
    

30.  ZDIT 
P104LP 

Wyjazd z Lublinka do ul. Maratońskiej etap III. 
Przedłużenie ul. Lublinek wzdłuż starej wąskotorówki. 
Projekt zakłada utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym 
mechanicznie ok.510 mb terenów gruntowych na odcinku od ul. Lublinek do ul. 
Maratońska, w związku z planowaną budową trasy s14 odcinającej ul. Lublinek od 
miasta Łódź. W celu jego realizacji niezbędne są: Utwardzenie kruszywem 
kamienny stabilizowanym mechanicznie gruntu wraz z korytowaniem na 
głębokość 20 cm. Prace geodezyjne w zakresie wytyczenia granic działki. 
Wycinka istniejących drzew oraz nowe nasadzenia. Oznakowanie pionowe i 
poziome na ul. Maratońskiej. W celu podziału zapotrzebowania projektu na środki 
finansowe podzielono realizację na trzy odcinki licząc od strony ul. Maratońskiej: 
zjazd, oznakowanie pionowe i poziome na ul. Maratońskiej, pierwsze 110 mb 
drogi, oraz dwa kolejne 200 mb odcinki. 

  
    

31.  ZDIT 
P106SP 

Ekrany akustyczne na przystankach tramwajowych pod wiaduktem ul. 
Mickiewicza/ ul. Żeromskiego. 
Wiadukt ul. Mickiewicza/ ul. Żeromskiego. 
Projekt ma na celu wyciszenie akustyczne przystanków tramwajowych pod 
wiaduktem Mickiewicza/Żeromskiego i w konsekwencji poprawę komfortu 
oczekiwania pasażerów na tych przystankach. W tym miejscu występuje obecnie 
koszmarny hałas powodowany autami jadącymi Al. Mickiewicza w obie strony. 

 N 
  
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie przedmiotowy 
wniosek dotyczący wybudowania ekranów akustycznych na 
przystanku tramwajowym Mickiewicza – Żeromskiego 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. 

 

             

   55 000,00 zł  

  

32.  ZDIT 
P126LP 

Wyjazd z Lublinka do ul. Maratońskiej etap I. 
Przedłużenie ul. Lublinek wzdłuż starej wąskotorówki. 

  
    



10 
 

Projekt zakłada utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym 
mechanicznie ok.510 mb terenów gruntowych na odcinku od ul. Lublinek do ul. 
Maratońska, w związku z planowaną budową trasy s!4 odcinającej ul. Lublinek od 
miasta Łódź. W celu jego realizacji niezbędne są: Utwardzenie kruszywem 
kamienny stabilizowanym mechanicznie gruntu wraz z korytowaniem na 
głębokość 20 cm. Prace geodezyjne w zakresie wytyczenia granic działki. 
Wycinka istniejących drzew oraz nowe nasadzenia. Oznakowanie pionowe i 
poziome na ul. Maratońskiej. W celu podziału zapotrzebowania projektu na środki 
finansowe podzielono realizację na trzy odcinki licząc od strony ul. Maratońskiej: 
zjazd, oznakowanie pionowe i poziome na ul. Maratońskiej, pierwsze 110 mb 
drogi, oraz dwa kolejne 200 mb odcinki. 

33.  ZDIT 
P150SP 

Dodatkowe ławki na przystanku ul. Żeromskiego- al. Mickiewicza. 
ul. Żeromskiego 113. 
Na przystanku Mickiewicza - Żeromskiego, znajduje się tylko jedna ławka dla 3 
osób, która pozwoliłaby na odpoczynek i chwilę przerwy. Założeniem projektu 
jest ustawienie 3 ławek na przystanku, co umożliwi wygodne oczekiwanie na 
tramwaj. 

N 
Ustawienie ławek na  przystanku komunikacji publicznej ul. 
Żeromskiego  pod Szpitalem WAM (nr 1519) będzie 
realizowane  w ramach Budżetu Obywatelskiego  z roku 2018  
pod nr PO115SP „ Dodatkowe ławki na ul. Żeromskiego pod 
Szpitalem WAM (1519) dla studentów i nie tylko” .   

  

34.  ZDIT 
P152KO 

Dodatkowe ławki na przystanku al. Włókniarzy- ul. Długosza. 
al. Włókniarzy 183. 
Na przystanku Włókniarzy - Długosza znajduje się miejsce do siedzenia tylko dla 
3 osób. Założenie projektu jest ustawienie 3 ławek na przystanku (1317), co 
umożliwi wygodne oczekiwanie na tramwaj. 

P 
Ustawienie ławek na przystanku komunikacji publicznej al. 
Włókniarzy –Długosza nr 1317 poprawi komfort oczekiwania 
pasażerów na tramwaj. 

 7 500,00 zł  

35.  ZDIT 
P153SP 

Dodatkowe ławki na przystanku ul.Gdańska- ul. Struga. 
ul.Gdańska 95. 
Na przystanku Gdańska - Struga nie ma żadnego miejsca, które pozwoliłoby na 
odpoczynek i chwilę przerwy. Założenie projektu jest ustawienie 3 ławek na 
przystanku, co umożliwi wygodne oczekiwanie na tramwaj. 

 P 
Ustawienie ławek na przystanku komunikacji publicznej ul. 
Struga-Gdańska nr 1086 poprawi komfort oczekiwania 
pasażerów na tramwaj. 

2 500,00 zł  

36.  ZDIT 
P154SP 

Dodatkowe ławki na przystanku ul.Gdańska- ul. Zielona. 
ul.Gdańska 53. 
Na przystanku Gdańska - Zielona nie ma żadnego miejsca, które pozwoliłoby na 
odpoczynek i chwilę przerwy. Założeniem projektu jest ustawienie 3 ławek na 
przystanku, co umożliwi wygodne oczekiwanie na tramwaj. 

P 
Ustawienie ławek na przystanku komunikacji publicznej 
Gdańska- Zielona poprawi komfort oczekiwania pasażerów na 
tramwaj. 

 7 500,00 zł  

37.  ZDIT 
P155KO 

Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej. 
ul. Drewnowska 206. 
Projekt zakłada niwelację nierówności ścieżki rowerowej, w okolicy mostu 
kolejowego, w miejscu gdzie ulica Skarpowa łączy się z ulicą Drewnowską. 

P  
Realizacja zadania poprawi komfort użytkowników drogi 
rowerowej. 

2 000,00 zł  

38.  ZDIT 
P157ZM 

Odwodnienie przystanku na ul. Solec, przy ul. Borowej. 
ul. Solec 3. 
Na przystanku Solec - Borowa, nie jest możliwe korzystanie z wiaty podczas 
deszczu. Na jezdni zbiera się woda, która przy każdym przejeździe samochodu 
zostaje rozbryzgana na całym przystanku. Projekt ma na celu zapewnienie 
odpowiedniego odwodnienia przystanku. Poprzez umieszczenie bezpośrednio przy 
przystanku studzienki odwadniającej i podłączenie jej do systemu kanalizacji 
deszczowej. 

 Opinia Rady Osiedla Negatywna 
    

39.  ZDIT Remont i budowa chodnika wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka, Sołtyka i Plocka.     
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P159LP Ulice: Pienista, Maczka, Sołtyka i Plocka. 
Remont istniejących chodników wzdłuż ulic Pienistej i Mączka oraz budowa 
chodnika wzdłuż ulicy Sołtyka po północnej stronie i wzdłuż ulicy Plocka po 
stronie zachodniej na długości od ulicy Pienistej do istniejącego chodnika. 

  

40.  ZDIT 
P163ZL 

Rondo na ul. Traktorowej. 
Skrzyżowanie ul. Łubinowej i ul. Traktorowej. 
Skrzyżowanie ulicy Łubinowej z ulicą Traktorową, z uwagi na coraz większy ruch 
samochodowy na obu drogach, jest „wąskim gardłem" Złotna. Włączenie się do 
ruchu z ulicy Łubinowej jest często niewykonalnym i ryzykownym manewrem, co 
w konsekwencji powoduje liczne sytuacje kolizyjne. W tym miejscu doszło już do 
kilku stłuczek, a mieszkańców na okolicznych osiedlach dalej przybywa, co 
powoduje, że w przyszłości sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Dodatkowo 
nagminne łamanie przez kierowców jeżdżących ulicą Traktorową przepisów 
ograniczenia prędkości powoduje, że nie tylko wyjazd z ulicy Łubinowej, ale i 
przejście przez pasy na drugą stronę ulicy Traktorowej, jest bardzo niebezpieczne. 
Reorganizacja ruchu na skrzyżowaniu Traktorowa-Łubinowa tak, aby powstało tu 
rondo, czyli najbezpieczniejsza forma skrzyżowania, ułatwi wyjazd z okolicznych 
osiedli oraz przejście piesze przez ulicę Traktorową oraz wymusi na kierowcach 
zwolnienie prędkości i dostosowanie jej do warunków drogowych. 

N 
Wykonanie oznaczeń poziomych skrzyżowania o ruchu 
okrężnym w istniejącym układzie krawężników wykluczy ruch 
pojazdów komunikacji zbiorowej i ruch samochodów 
ciężarowych. Na skrzyżowaniu brak jest miejsca na 
wyznaczenie ruchu okrężnego. Nadmieniam, że przy podjęciu 
opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie dokonywano 
kalkulacji kosztów szacunkowych. 

 53 000,00 zł  

41.  ZDIT 
P164ZL 

Nakładka asfaltowa na ul. Wykowej. 
ul. Wykowa. 
Pokrycie istniejącej drogi z rozpadających się płyt nakładką asfaltową. 

  
    

42.  ZDIT 
P165ZL 

Ustawienie nowych wiat przystankowych na Złotnie. 
Przystanki: 1) Zlotno-Podchorążych (1500) 2) Złotno-Stare Złotno (1497) 3) 
Złotno- Złotno 141 (1496) 4) Podchorażych-Łucznicza (1832) 5) Rąbieńska-
Traktorowa (1546). 
Ustawienie nowych wiat przystankowych. W chwili obecnej na Osiedlu Złotno 
część przystanków wyposażona jest w bardzo stare zniszczone wiaty albo nie 
posiada ich w ogóle. Sytuacja taka bardzo doskwiera Mieszkańcom szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym. 

P 
Zakup i montaż  wiaty  na przystankach komunikacji 
publicznej  w znacznym stopniu  poprawi   komfort 
oczekiwania pasażerów na komunikacje publiczną oraz 
estetykę pasa  drogowego. 

              

190 000,00 zł  

 

43.  ZDIT 
P166ZL 

Stacja Łódzkiego Roweru Publicznego na Złotnie. 
Skrzyżowanie ul. Złotno i ul. Fizylierów. 
Lokalizacja na terenie Osiedla Złotno stacji dokującej wraz z rowerami w systemie 
Łódzkiego Roweru Publicznego. 

N 
Wniosek nie spełnia wymogów formalnych zawartych w 
załączniku do uchwały Nr VI/199/19 z Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego  
(§ 2 ust. 2 pkt 11). 

 125 000,00 zł  

44.  ZDIT 
P171ZL 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Traktorowej. 
ul. Traktorowa 24. 
Położenie chodnika o szerokości 1,5 metra wzdłuż Traktorowej na wysokości 
posesji nr 24, od istniejącego chodnika przy posesji przy ul. Traktorowej 22 do 
istniejącego chodnika przy posesji przy ul. Traktorowej 44. Długość chodnika 
wyniesie ok. 100 metrów (łącznie ok. 150 m2 chodnika). Szeroki i prosty chodnik 
wzdłuż ulicy Traktorowej umożliwi wygodne dojście mieszkańcom do 
przystanków autobusowych, żłobków, sklepów i innych udogodnień na osiedlu 
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Teofilów. 

45.  ZDIT 
P174LP 

Remont ulicy 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 komunikacyjnej z priorytetem dla 
pieszych i rowerzystów. 

  
    

46.  ZDIT 
P176LP 

Remont chodnika wzdłuż ul. Wlatera- Janke na odcinku od ul. Wyszyńskiego 
do ul. Pienistej. 
ul. Waltera- Janke od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej. 
Inwestycja polegająca na remoncie chodnika od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej 
po zachodniej stronie ul. Waltera- Janke. 

  
    

47.  ZDIT 
P185LP 

RONDO WALTERA- JANKE- PIENISTA- NOWE SADY- wyznaczenie 
ronda na skrzyżowaniu ulic al. Waltera- Janke/ Pienista/ Nowe Sady. 
Skrzyżowanie ulic: al. Waltera- Janke/ Pienista/ Nowe Sady. 
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji nowej organizacji ruchu oraz na 
wyznaczeniu (wymalowaniu) ronda na skrzyżowaniu ulic: al. Waltera-Janke / 
Pienista / Nowe Sady w Łodzi. Skrzyżowanie to charakteryzuje się dużą 
wypadkowością. Rondo jako element uspakajający ruch (pojazdy nadjeżdżające z 
każdego kierunku zobowiązane są zwolnić) powinno ograniczyć liczbę tego typu 
zdarzeń, a jednocześnie upłynnić ruch. Przez to skrzyżowanie przebiegają linie 
autobusowe w relacji skrętnej. Rondo w dużym stopniu ułatwi wjazd i zjazd z tego 
skrzyżowania. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie 
przedmiotowy wniosek. Obecny układ wlotów nie jest 
przystosowany do ruchu okrężnego. Wyznaczenie ronda przy 
obecnej geometrii dróg bez przebudowy poszczególnych 
wlotów zagrażać będzie bezpieczeństwu wszystkich 
uczestników ruchu. Natomiast nie ma możliwości na 
wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z 
usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną oraz uzyskaniem 
wszelkich niezbędnych uzgodnień, jednocześnie dokonania 
przebudowy w ciągu jednego roku budżetowego. Nadmieniam, 
że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadania 
nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych.  

 60 000,00 zł  

48.  ZDIT 
P188KR 

Remont chodnika na wysokości bloku nr 2 przy al. Wyszyńskiego 6. 
Chodnik na wysokości bolku nr 2 przy al. Wyszyńskiego 6. 
Zadanie polega na remoncie zniszczonego chodnika przed budynkiem 
mieszkalnym - bloku nr 2 - przy al. Wyszyńskiego 6. 

P/P 
Remont chodnika na wysokości bloku nr 2 przy al. 
Wyszyńskiego na odcinku od zjazdu na osiedle do ul. Króla 
znacząco wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu i 
komfort życia mieszkańców. 

 100 000,00 zł  

49.  ZDIT 
P189KR 

AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - ul. Wileńska na wysokości pos. 
59, ul. Wileńska/ ul. Wygodna oraz ul. Wróblewskiego/ ul. Wioślarska. 
Przejścia dla pieszych- ul. Wileńska na wysokości pos. 59, ul. Wileńska/ ul. 
Wygodna oraz ul. Wróblewskiego/ ul. Wioślarska. 
Zadanie polega na budowie/instalacji 3. zestawów aktywnych przejść dla pieszych 
pobudzanych czujnikami ruchu, sygnalizującymi światłem pulsującym żółtym 
obecność pieszych na przejściu lub tuż przed nim oraz zasilanych z paneli 
słonecznych (solarów). Wnioskowane przejścia dla pieszych znajdują się na 
drodze dzieci do szkół SP192, SP164 oraz przedszkoli PM21, PM133, PM112, 
PM151. 

P/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. Natomiast tut. Zarząd, informuje iż 
istnieje prawdopodobieństwo uniemożliwiające poprawne 
działanie urządzeń we wskazanych lokalizacjach ze względu na 
istniejący drzewostan co wiąże się z brakiem ładowania 
akumulatorów słonecznych. Ponadto, może wystąpić potrzeba 

 197 000,00 zł  
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uzyskania pozwoleń na podłączenie urządzeń do stałego 
napięcia co generuje proces długoterminowy.  

50.  ZDIT 
P191KR 

REMONT przejścia podziemnego pod al. Bandurskiego przy ul. Wileńskiej. 
Przejście podziemne pod al. Bandurskiego przy ul. Wileńskiej. 
Zadanie polega na remoncie przejścia podzielnego pod al. Bandurskiego przy ul. 
Wileńskiej. Zadanie swoim zakresem obejmuje: • zerwanie płyt granitowych ze 
schodów, • wykonanie nowych wylewek schodów wraz ze zbrojeniem, • ułożenie 
płyt granitowych z odzysku +20% nowych, • wykonanie nowych balustrad i 
poręczy, • wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, • wykonanie 
zabezpieczeń przeciw gołębiom, • wykonanie nowych osłon/o budo w 
wywietrzaków, • malowanie ścian + inne prace remontowe. Z uwagi na znaczne 
zużycie oraz zniszczenia przedmiotowego przejścia zadanie wymaga niezwłocznej 
realizacji. 

 P/P 
 Kompleksowy remont przejścia podziemnego pod ul. 
Bandurskiego przy ul. Wileńskiej jest wskazany ze względu na 
zły stan techniczny i wizualny ww. przejścia. 

           

   800 000,00 zł  

  

51.  ZDIT 
P192ZL 

Uporządkujemy ul. Łubinową. 
ul. Łubinowa na odcinku pomiędzy ul. Traktorową, a ul. Cedry. 
Ulica Łubinowa jest obciążona narastającym ruchem samochodowym 
wynikającym z rozbudowy okolicznych osiedli. Nagminne jest łamanie przez 
kierowców obowiązujących ograniczeń prędkości, co stanowi poważne zagrożenie 
dla osób zamieszkujących okolicę, dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły, a 
także zwierząt. Zamontowanie progów zwalniających ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z drogi, a montaż słupków 
uniemożliwi nielegalne parkowanie aut, które utrudnia sprawny przejazd ulicą i 
ogranicza widoczność w pobliżu skrzyżowań. Ponadto ulica Łubinowa to częsty 
cel spacerów - niestety z uwagi na brak wystarczającej liczby koszy na śmieci 
trawniki pełne są psich odchodów i wielu innych śmieci. Zamontowanie 
dodatkowych koszy na śmieci oraz zasadzenie drzew uporządkuje ulicę Łubinową 
i zwiększy ilość zieleni, której jest nadal niewiele. 

  
    

52.  ZDIT 
P213RS 

Remont ul. Popiełuszki (ul. Kusocińskiego do ul. Łyżwiarskiej). 
ul. Popiełuszki (ul. Kusocińskiego do ul. Łyżwiarskiej). 
Remont nawierzchni jezdni ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. 
Łyżwiarskiej. - wymiana warstw bitumicznych - wymiana krawężników 
drogowych 

  
    

53.  ZDIT 
P222RS 

SMULSKO BEZ KORKÓW! - przejezdna ul. Pływacka. 
Skrzyżowanie ulic Pływackiej i Popiełuszki. 
Pozwoliłoby to na stworzenie alternatywnego wyjazdu z północnej części 
Smulska, co znacznie ułatwiłoby komunikację indywidualną. W stanie obecnym 
ul. Pływacka jest zablokowana słupkami (3-4 szt.), latarnią. W związku z 
powyższym należy przeprowadzić drobny remont, wraz z wymalowaniem pasów 
m.in. na ul. Popiełuszki wraz z instalacją poduszek berlińskich w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu oraz wymianę części chodnika na przejście 
przez drogę. 

N  
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie przedmiotowe 
zadanie. Wnioskowane zadanie wskazuje na przebudowę ulicy 
Pływackiej z ulicą Popiełuszki. W związku z powyższym 
zadanie to nie jest możliwe do realizacji  w ciągu jednego roku 
budżetowego.  Ponadto po udrożnieniu ww. wlotu wzrośnie na 
niej natężenie ruchu pojazdów, co będzie działaniem 
niekorzystnym dla mieszkańców, z uwagi na potencjalny 
wzrost hałasu, pogorszenie bezpieczeństwa. Nadmieniamy, że 
w latach ubiegłych mieszkańcy osiedla Smulsko negatywnie 
wypowiadali się w sprawie rozbudowy połączeń drogowych 

          

    467 000,00 zł  
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(np. przedłużenia al. Wyszyńskiego) wprowadzających 
dodatkowe pojazdy pomiędzy zabudowę mieszkalną.  
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.   

54.  ZDIT 
P227KO 

Budowa ekranów przeciwhałasowych na Kozinach. 
Droga od ul. Srebrzyńskiej wzdłuż al. Włókniarzy do ul. Długosza, strona 
wschodnia al. Włókniarzy. 
Konsekwencją przyrostu ilości pojazdów samochodowych w Łodzi, jest 
zwiększony stopień obciążenia środowiska hałasem drogowym. Nadmierna emisja 
hałasu komunikacyjnego spowodowała wzrost uciążliwości na terenie osiedla 
Koziny, które leży w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych 
prowadzących do obiektu Manufaktura. Osiedle jest w kleszczach. Ul. Kasprzaka 
jest po godz. 15 zakorkowana, to samo dotyczy ul. Drewnowskiej Srebrzyńskiej i 
al. Włókniarzy na wnioskowanym odcinku. Hałas po godz. 15 jest ogromny Przez 
zakorkowane ulice trudno się mieszkańcom wydostać z osiedla. Jednym ze 
sposobów zmniejszenia hałasu związanego z ruchem drogowym oraz z poprawą 
zdrowia mieszkańców jest zmniejszenie uciążliwości spowodowanej potokiem 
jadących samochodów poprzez zastosowanie ekranów akustycznych przynajmniej 
na długości około 650 m od ul. Srebrzyńskiej wzdłuż al. Włókniarzy do ul. 
Długosza. 

  
    

55.  ZDIT 
P228SP 

Pozbądźmy się martwych gołębi z ulic. 
Północno zachodni narożnik skrzyżowania ul. Więckowskiego - ul. Żeromskiego. 
Projekt polega na remoncie narożnika i przekształceniu go w skwer z zielenią i 
ławkami, zamiast dotychczasowego klepiska z martwymi gołębiami i używanego 
jako miejsce do defekacji psami. 

  
    

56.  ZDIT 
P229SP 

Podwyższenie przystanków wokół Placu Barlickiego. 
Plac Barlickiego. 
Udogodnienie dla ogromnej ilości starszych ludzi robiących zakupy na zielonym 
rynku i z wielkim trudem próbujących wsiąść z zakupami do tramwajów. 

  
    

57.  ZDIT 
P233SP 

Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu - słupki. 
Ulice Starego Polesia. 
Zadanie polega na ustawieniu słupków uniemożliwiających nielegalne i 
nieprzepisowe parkowanie samochodów na chodnikach, oraz jeżdżenie po nich na 
ulicach Starego Polesia. Niszczenie chodników przez parkujące na nich 
samochody to problem, z którymi władze nie potrafią, lub nie chcą sobie poradzić. 
Dlatego niestety jestem zmuszony zgłaszać takie banały do Budżetu 
Obywatelskiego. 

N  
 Zarząd Dróg i Transportu negatywnie opiniuje wnioskowane 
zadanie. Wszystkie ulice Starego Polesia są objęte zadaniem 
inwestycyjnym rewitalizacji ciągów komunikacyjnych. Nowe 
projekty organizacji ruchu drogowego przebudowywanych ulic 
wykluczają możliwość zatrzymywania pojazdów  w miejscach 
innych, niż wskazane konstrukcją drogi i znakami drogowymi. 
Koncepcję montażu słupków w lokalizacjach wskazanych 
przez wnioskodawcę obejmujących pas drogowy w ocenie tut. 
Zarządu jest negatywna. Natomiast pozostałe umiejscowienia 
są poza działkami pasa drogowego. Ponadto, w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 został wykonany montaż 
wnioskowanych słupków w możliwych do zrealizowania 

      

        200 000,00 
zł  

  



15 
 

lokalizacjach. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej 
do wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji 
kosztów szacunkowych.   

58.  ZDIT 
P247ZL 

Rondo pinezkowe na skrzyżowaniu ul. Traktorowej i ul. Łubinowej. 
Skrzyżowanie ul. Traktorowa/ ul. Łubinowa. 
Zmiana organizacji ruchu w postaci utworzenia ronda pinezkowego na 
skrzyżowaniu ul. Traktorowej i ul. Łubinowej pozwoli na swobodny wyjazd z 
nowo powstałego osiedla przy ulicy Traktorowej. Zwiększy się bezpieczeństwo 
ruchu dla osób skręcających w ulicę Traktorową (w stronę północną - w kierunku 
osiedla Teofilów) szczególnie w godzinach szczytu. Rondo spowoduje także 
spowolnienie ruchu i większe bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na 
wysokości NZOZ Mikomed. 

N 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie w wnioskowanej lokalizacji 
występuje brak odpowiednich parametrów (odpowiedniej 
szerokości ) na budowę ronda. Nadmieniam, że przy podjęciu 
opinii negatywnej do wnioskowanego zadania nie dokonywano 
kalkulacji kosztów szacunkowych.  

 150 000,00 zł  

59.  ZDIT 
P249RS 

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej, na 
odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i ul. Kolarską zgodnie z opracowanym 
projektem technicznym. 
Osiedle Smulsko, chodnik 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, a do chwili obecnej nie 
posiada chodnika. Z ulicy korzystają mieszkańcy osiedla a także pracownicy 
pobliskiej ŁSE. Aktualnie na poboczach ulicy teren jest 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. Projekt techniczny 
budowy chodnika przy ul. Zapaśniczej został w całości sfinansowany ze środków 
Rady Osiedla w kwocie 35 000 zł. 

  
    

60.  ZDIT 
P258ZL 

Budowa chodnika - dalszy odcinek. 
ul. Huta Jagodnica, od ul. Dzieci Łodzi do ul. Turniejowej. 
Planowana inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej budowy chodnika. Wykonano 
już odcinek od ul. Złotno do ul. Dzieci Łodzi. Ul. Huta Jagodnica jest drogą 
ruchliwą i nie miała chodnika co stanowiło niebezpieczeństwo dla pieszych. 
Jednostronny chodnik stworzy lepsze warunki ruchu drogowego. Budowa 
chodnika po stronie wschodniej ulicy Huta Jagodnica od ul. Dzieci Łodzi do ul. 
Turniejowej. 

  
    

61.  ZDIT 
P261SP 

Bezpiecznie do Parku Poniatowskiego - poprawa bezpieczeństwa i przejazd 
na przejściu przez ul. Żeromskiego. 
Skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Żwirki. 
Poprawa poczucia bezpieczeństwa na przejściu przez ulicę Żeromskiego przy 
Żwirki poprzez ograniczenie prędkości do 30km/h na przejściu i zamontowanie 
poduszek berlińskich. Dodatkowo wymalowanie przejazdu rowerowego i 

N 
Opinia negatywna z uwagi na brak technicznej możliwości 
realizacji zadania. Szerokość pasa dzielącego, w którym 
posadowiono torowisko tramwajowe uniemożliwia wykonanie 
azyli dla prawidłowego i bezpiecznego zatrzymania rowerów. 
Szerokość azylu powinna wynosić min. 2 m pomiędzy skrajnią 

65 000,00 zł  
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stworzenia włączenia się do ruchu w ulicę Żwirki. Proponowane zwiększenie 
bezpieczeństwa jest najmniej uciążliwa w godzinach szczytu kiedy samochody i 
tak stoją. Zniechęci natomiast do przekraczania dozwolonej tutaj 50 km/h co 
umożliwia szerokość jezdni. Warto zaznaczyć, że do najbliższego skrzyżowania z 
sygnalizacją trzeba dość znaczny kawałek. 

pudła wagonu a jezdnią. W stanie istniejącym całkowity brak 
odstępu między torowiskiem a jezdnią. Minimum 
bezpieczeństwa dla pieszych zapewnia powierzchnia 
wyłączona z ruchu na jezdni, zwężająca jezdnię o 0,5 m.  
W celu wykonania przejazdów rowerowych konieczna byłaby 
korekta przebiegu (przesunięcie) jezdni. Do jej wykonania 
potrzebne jest wykonanie wielobranżowego projektu, 
uwzględniającego usunięcie kolizji, np. przestawienie latarni i 
zagospodarowanie zieleni, w tym wycinkę min. 1 drzewa. Czas 
realizacji tego typu zadania przekracza jeden rok. Z uwagi na 
opinię negatywną, nie dokonywano wyceny dla zadania. 

62.  ZDIT 
P262SP 

Na drugą stronę - przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ul. Zielona - ul. 1 
Maja. 
Skrzyżowanie ul. Zielona - ul. 1 Maja. 
Stworzenie przejazdu przez Zieloną łączącego drogi dla rowerów na pierwszego z 
drogą wzdłuż Zielonej. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez 
zamontowanie poduszek berlińskich na Zielonej. Wymalowanie wysp przed 
zachodnim przejście dla pieszych na l Maja. Na 1 Maja przed przejściem dla 
pieszych jest zakaz parkowania wynikający z przepisów. Wymalowanie wysp 
zmniejszającej szerokość jezdni o szerokości pasa do parkowania na odcinku l 
maja miedzy Zieloną a Włókniarzy, zwiększy bezpieczeństwo pieszych przy 
zachowaniu tych samych funkcji dla samochodów. Dodatkowo Wyspę należy 
zabezpieczyć przed wjazdem samochodów np. gumowymi przykręcanymi 
listwami, co pozwoli na zmniejszenie szerokości przejścia. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu negatywnie opiniuje przedmiotowe 
zadanie. Wnioskowana organizacja ruchu o podobnej 
charakterystyce była proponowana przez Zarząd Dróg i 
Transportu do wdrożenia w czasie zmiany organizacji ruchu 
związanej z utworzeniem pasa ruchu dla rowerzystów i 
kontrapasa wzdłuż al. 1-go Maja. Projekt w obrębie 
skrzyżowania ulic 1-go Maja i Zielonej został odrzucony przez 
Biuro Inżyniera Miasta UMŁ. Ponadto tut. Zarząd negatywnie 
opinię koncepcję instalacji progów zwalniających. Urządzenia, 
które byłyby zainstalowane vis-a-vis budynków mieszkalnych, 
gdzie hałas generowany przez takie urządzenia 
prawdopodobnie byłby nie do przyjęcia przez lokalnych 
mieszkańców. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 
negatywnej do wnioskowanego zadania nie dokonywano 
kalkulacji kosztów szacunkowych 

65 000,00 zł  

63.  ZDIT 
P264SP 

Zielone Polesie na CAŁEJ ul. Gdańskiej, także od al. Mickiewicza do ul. 
Żwirki. 
ul. Gdańska od al.. Mickiewicza od ul. Żwirki. 
Celem projektu jest włączenie w plany Zielonego Polesia ostatniego odcinka ulicy 
Gdańskiej od alei Mickiewicza do ulicy Żwirki. Projekt koncepcyjny Zielonego 
Polesia uwzględnia inwestycje na prawie całej ulicy Gdańskiej, poza ostatnim 
odcinkiem od al. Mickiewicza do ulicy Żwirki, który to odcinek znajduje się 
również w części administracyjnej Starego Polesia. Władze Miasta przewidziały, 
aby ulica Gdańska na jej początku (od ulicy Ogrodowej do ulicy Legionów) oraz 
dalszym etapie (od ulicy Kopernika do alei Mickiewicza) była przebudowana 
zgodnie z koncepcją ulic-ogrodów tj. o zwiększonej ilości zieleni oraz 
spowolnionym ruchu, z uwzględnieniem miejsc parkingowych. Pierwszy etap na 
odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Legionów został już zrealizowany. Dalszy 
etap od do ulicy Kopernika do ulicy Zamenhofa jest na etapie wyłaniania 
wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj. W kolejnych latach będzie 
realizowany dalszy etap prac na ulicy Gdańskiej.Koniecznym jest włączenie do 
projektu koncepcyjnego ostatniego odcinka Ulicy od alei Mickiewicza do ulicy 
Żwirki. Zlecenie przygotowania projektu koncepcyjnego jest niezbędne do 
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ustalenia kryteriów i wytycznych przebudowy zgodnych z możliwościami 
technicznymi i oczekiwaniami mieszkańców, który następnie posłuży wykonawcy 
do wykonania remontu w koncepcji zaprojektuj i wybuduj. 

64.  ZDIT 
P279MM 

Bezpieczne przejście przez ul. Perla. 
ul. Perla na wysokości bloków ul. Srebrzyńska 83 i 85. 
Najkrótszą drogą wiodącą z parku do serca osiedla jest chodnik między ul. 
Srebrzyńską 83, a 85, a ul. Perla. Droga prowadzi do sklepy Społem i miejskiego 
przedszkola. To najczęściej uczęszczany szlak na osiedlu. 

N/N 
Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Biurem Inżyniera 
Miasta przedmiotowy wniosek opiniuje negatywnie. Do 
omawianych ciągów komunikacyjnych, znajdujących się na 
terenie osiedla mieszkaniowego "Montwiłła-Mireckiego” piesi 
powinni mieć możliwość przekraczania jezdni w dowolnym 
miejscu. Natężenie ruchu ani prędkość pojazdów nie 
uzasadniają kanalizowania ruchu pieszego przy pomocy 
przejść. Mając na uwadze powyższe stoimy na stanowisku, iż 
utworzenie powyższych płaszczyzn nie będą spełniały swojej 
pierwotnej funkcji, a wręcz przeciwnie będą doprowadzać do 
sytuacji w których piesi przechodzący w odległości mniejszej 
niż 100 metrów od wyznaczonych przejść będą popełniali 
wykroczenia i narażali się z tego tytułu na sankcje karne.  
Ponadto chodniki na ulicy Perla oddzielone są od jezdni 
szerokimi pasami zieleni. Przy posesji Srebrzyńska 85 istnieją 
półtora metrowe chodniki nie pozwalające na zgodne z 
obowiązującymi przepisami zlokalizowanie wyznaczonego 
przejścia dla pieszych bez rozbudowa istniejącej infrastruktury 
drogowej. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

 16 000,00 zł  

65.  ZDIT 
P290LP 

Bezpieczeństwo i wspieranie mieszkańców Łodzi aktywnie uprawniających 
sport. 
ul. Maratońska od ul. Kusocińskiego do ul. Sanitariuszek oraz w kierunku 
Pabianic lub Konstantynowa Łódzkiego. 
Promocja prozdrowotna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody 
mieszkańców Łodzi chcących aktywnie uprawiać sporty w okolicy Uroczyska 
Lublinek oraz na drogach wyjazdowych z Łodzi w kietunku zachodnim. 
Konieczność przekształcenia istniejących łąk wzdłuż ul. Maratońskiej. 

  
    

66.  ZDIT 
P295SP 

" Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na 
ul. Stefanowskiego. 
ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza. Działki w obrębie 
P-30, nr 3/31. 
 
Projekt przewiduje rewitalizacje przestrzeni ulicy Stefanowskiego (pomiędzy 
Radwańską i Potza) poprzez zamienienie jej w woonerf, który będzie szerokim 
traktem spacerowym z uspokojonym ruchem samochodowym. Koncepcja 
przewiduje urządzenie dużej ilości nowej zieleni, w tym nasadzenie drzew i 
krzewów. Miejsce zyska elementy małej architektury (strefy z ławkami, stojaki na 
rowery i kosze na śmieci) oraz miejsca pod ogródki gastronomiczne, całość 
uzupełnią nowe stylowe latarnie.  
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67.  ZDIT 
P301LP 

Ulica Pienista - wymiana nawierzchni chodników. 
ul. Pienista na długości ok. 200 metrów od ul. Komandorskiej do ul. Burzliwej. 
Chodnik ulicy Pienistej jest mocno wysłużony (płyty betonowe z kruszącą się i 
łuszczącą warstwą górną). Na zaproponowanym w projekcie odcinku ulicy 
Pienistej (ok. 200 m.) przewiduje się zerwanie nawierzchni chodnika, wykonanie 
odpowiedniej podbudowy z kruszywa kamiennego i na tak przygotowanym 
podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. 

P 
Wykonanie remontu chodnika znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę pobliskiego 
otoczenia. 

 260 000,00 zł  

68.  ZDIT 
P303KO 

Parking na ul. Waryńskiego. 
ul. Waryńskiego. 
Przedmiotem zadania jest: powiększenie ilości miejsc parkingowych przed 
blokiem nr.4 poprzez utworzenie skośnych miejsc parkingowych, bez potrzeby 
wycinania drzewostanu. Przy ul. Waryńskiego wzdłuż bloku nr4 nie ma żadnego 
miejsca parkingowego dla mieszkańców. Pojazdy stają przy brzegu jezdni 
rozjeżdżając trawnik i blokują dwukierunkową jezdnię często tworząc ruch 
wahadłowy. 

  
    

69.  ZDIT 
P304KO 

Montaż barierek trawnikowych. 
ul. Górna - lokalizacja z tyłu bloku ul. Waryńskiego 4. 
Wykonanie wokół zieleńca niskiego ogrodzenia (barierek) z brzegu trawnika ok. 
150 mb. 

  
    

70.  ZDiT 
G004CD 

Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Łukasińskiego między ul. 
Rzgowską i ul. Kasowa. 
ul. Łukasińskiego. 
Utworzenie dodatkowych miejsc (około 10) i modernizacja istniejących przez 
zmianę nawierzchni parkingu - łącznie około 25 miejsc w tym 1 dla osób 
niepełnosprawnych. Wymaga to usunięcia części pasa zieleni przy ulicy. Montaż 
oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2 koszy na śmieci, obsiew trawy 
na terenie przyległym. Wykonanie oznaczeń poziomych na drodze. 

N 
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 załącznika do uchwały Nr VI/199/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 10 kwietnia 2019 r. w ramach ŁBO nie mogą być 
realizowane projekty dotyczące obszaru, na którym gmina albo 
powiat nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych.  
Zadanie otrzymuje rekomendację negatywną ponieważ 
lokalizacja zadania na ul. Łukasińskiego na odc. Rzgowskiej 
do ul. Kasowej dotyczy działki nr 165 w obr. G-14, która jest 
własnością osób prywatnych. W opinii Radcy Prawnego na 
takiej działce w pasie drogi wewnętrznej zadanie nie może być 
realizowane. 
O naszym stanowisku został poinformowany telefonicznie 
Wnioskodawca w dniu 06.06.2019 r. Zaproponowano 
Wnioskodawcy inną lokalizację, jednak okazało się, że w 
nowej lokalizacji Wnioskodawca złożył już odrębny wniosek. 

 160 000,00 zł  

71.  ZDiT 
G016RU 

Naprawa nawierzchni ul. Popioły. 
Ul. Popioły na odcinku od nr 40 do nr 52/58. 
Nawierzchnia ul. Popioły jest w fatalnym stanie, szczególnie na odcinku od nr 40 
do końca, konieczna jest jej naprawa. 

P/P 
Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Popioły na odcinku od nr 
40 do nr 52/58 poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu oraz 
poprawi estetykę pasa drogowego.  
Ww. odcinek jezdni i chodnika zlokalizowany jest na działce 
drogi publicznej gminnej – nr 26/5 w obrębie G-52 
(nieustalone prawo własności oraz nieustalone władanie na 

 470 000,00 zł  
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zasadach samoistnego posiadania – Gmina Łódź – Zarząd Dróg 
i Transportu). 
Wg opinii Radców Prawnych na ww. działce można realizować 
zadanie ŁBO. 

72.  ZDiT 
G028RO 

Lustra drogowe na skrzyżowaniu Rogozińskiego/Cieszkowskiego. 
Skrzyżowanie Rogozińskiego/Cieszkowskiego. 
Montaż 4 luster na dwóch słupach, widocznych dla wyjeżdżających z obu stron ul. 
Rogozińskiego. 

N 
 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek 
negatywnie. 
Zgodnie z zapisami w pkt. 9 załącznika nr 4 do 
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, lustra 
stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, 
słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym 
pojazdami. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że powyższe 
przepisy odnoszą się do przeszkód trwale związanych z 
gruntem, a nie do zaparkowanych pojazdów. Na 
przedmiotowym połączeniu dróg nie występują żadne stałe 
przeszkody utrudniające przejazd lub ograniczające 
widoczność. 
 Ponadto, tut. Zarząd poprawiając widoczność w 
przedmiotowej lokalizacji wykona z środków bieżących 
powierzchnie wyłączone z ruchu aby odseparować parkujące 
pojazdy od skrzyżowania i przejść dla pieszych. 

 5 000,00 zł  

73.  ZDiT 
G030RO 

Nowa ulica Komfortowa – remont nawierzchni jezdni i chodnika 
ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku Rogozińskiego- Brzozowskiego. 
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Komfortowej na 
odcinku od ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego. 

P 
Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Komfortowej na 
odcinku od ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego poprawi 
bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych i samochodów oraz 
poprawi estetykę pasa drogowego.  
Ww. odcinek jezdni i chodnika zlokalizowany jest na działce 
drogi wewnętrznej – nr 7/11 w obrębie G-10, która stanowi 
własność Gminy Miasta Łódź we władaniu ZDiT. 

 700 000,00 zł  

74.  ZDiT 
G037PK 

Wymiana chodnika wzdłuż ul. Łącznej. 
Chodnik wzdłuż ul. Łącznej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Niemcewicza po 
stronie parzystej. 
Remont chodnika wzdłuż ul. Łącznej o szerokości 1,5 m długości 100 m na 
odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Niemcewicza (po stronie numerów parzystych). 

P 
Wymiana chodnika wzdłuż ulicy Łącznej po stronie parzystej 
na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Niemcewicza poprawi 
bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszego oraz poprawi 
estetykę pasa drogowego. Odcinek tego chodnika znajduje się 
na działce drogowej ulicy Łącznej nr 431/22 w obrębie 
ewidencyjnym G-12 i stanowi własność Gminy Łódź – Zarząd 
Dróg i Transportu.  

 52 500,00 zł  

75.  ZDiT 
G139CD 

Normalizacja - ujednolicenie infrastruktury drogowo chodnikowej na ul. 
Deotymy. 
Wschodnia część ul. Deotymy 10. 
Zadanie zakłada ujednolicenie infrastruktury drogowo - chodnikowej (i nie 
wyróżnianie mieszkańców żadnego bloku, kosztem innych) wzdłuż bloków przy 

N 
Projekt usunięcia słupków wygradzających w chodniku przy 
bloku nr 10 ulicy Deotymy opiniuje się negatywnie z uwagi na 
przyzwolenie parkowanie na tym chodniku, oraz jazdę po nim 
ciężkich pojazdów MPO. W myśl opinii Przewodniczącego 

 13 750,00 zł  
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ul. Deotymy 8, 10 i 12, polegające na usunięciu 35 żółtych słupków, naprawie, 
uzupełnieniu, ewentualnie wymianie uszkodzonych płyt chodnikowych przy 
Deotymy 10 i umożliwienia parkowania aut pod tym blokiem, tak jak pod blokami 
sąsiadującymi (8 i 12). Słupki uniemożliwiające parkowanie wzdłuż wschodniej 
części Deotymy zamontowane wiele lat temu wbrew woli większości 
mieszkańców Deotymy 10 i okolicznych bloków przyniosły efekt taki, że 
kierowcy tego bloku często parkują przy sąsiednich blokach (Deotymy 8 i 12), 
mając jednocześnie wyjątkowy komfort pod swoim blokiem. 
Dodać należy również, że stan chodników na których nie ma słupków jest 
znacznie lepszy niż przy bloku, gdzie są postawione słupki. Wynika to z faktu, iż 
słupki powodują nie tylko całkowity zanik ruchu aut, ale również w dużym stopniu 
ograniczają ruch pieszych. Poza tym, przez te wiele lat znacząco zmieniła się 
kultura kierowców, którzy doskonale wiedzą, że parkować można częściowo na 
chodniku, ale pod warunkiem pozostawienia dla pieszych co najmniej 1,5 m 
chodnika. 
Tak więc postawione wcześniej słupki spełniły swoje zadanie „wychowawcze" i 
nie ma potrzeby by w dalszym ciągu utrzymywać ten odmienny wobec innych 
bloków stan. Zwłaszcza, że ilość jakichkolwiek miejsc parkingowych na tym 
mikro osiedlu jest wręcz mikroskopijna w stosunku do potrzeb. 

Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa najważniejszym jest pieszy i 
chodnik służyć ma dla pieszych a nie jako miejsca parkingowe. 
Również opinia Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania 
Ruchem ZDiT jest negatywna ze względu na umożliwienie 
parkowania po obu stronach wąskiej ulicy a także ze względu 
na plany wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. 
Deotymy na odcinku Rydla – Wyższa w kierunku na południe 
co wprowadzi zakaz parkowania po lewej stronie ulicy.  

76.  ZDiT 
G140RU 

Ul. Brydżowa – OdNowa. 
Między ulicą Karową, a Brydżową 18. 
Wnioskowane zadanie polega na wymianie nawierzchni ul. Brydżowej, wymianę 
starych płyt popękanych i wyłożenie ulicy asfaltem. Odcinek podległy wymianie 
to ok. 500 metrów, od ulicy Karowej do ul. Brydżowej nr 18. Oprócz ułożenie 
dywanika asfaltowego również wymiana starych popękanych krawężników oraz 
wymiana starych chodników wraz z podjazdami do bram posesji. 

P/P 
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych drogowych 
wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na części ul. 
Brydżowej (od ul. Karowej do numeru 18) przyczyni się do 
poprawy estetyki drogi i bezpieczeństwa uczestników ruchu. 
Prace wykowywane będą na działce w obrębie ewidencyjnym 
G-42 nr 391/1 będącą własnością Gminy Miasta Łódź i 
pozostająca we władaniu ZDiT. 

 900 000,00 zł  

77.  ZDiT 
G150CH 

Ławeczka. 
Sternfelda - Powszechna. 
Proszę o postawienie ławeczki przy przystanku Sternfelda - Powszechna. Starsze 
Panie będą miały gdzie usiąść. 

P 
Ustawienie ławek na przystanku komunikacji publicznej 
ul.Steinfelda-Powszechna poprawi komfort oczekiwania 
pasażerów na autobus. 

 2 500,00 zł  

78.  ZDiT 
G153CD 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego / 
Podhalańska / Nałkowskiej. 
Przejście dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego w okolicy ul. Podhalańskiej 
/Nałkowskiej. 
Realizacja zadania polegać będzie na wprowadzeniu oznakowań i urządzeń, które 
„zmuszą" kierowców do ostrożniejszej jazdy przez odcinek ul. Dąbrowskiego 
znajdujący się w pobliżu ul. Podhalańskiej i Nałkowskiej. Przejście to jest jednym 
z bardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych na os. Dąbrowa z uwagi na bardzo 
duży ruch samochodowy i tramwajowy w tym rejonie. Wielokrotnie potrącano tam 
dzieci. Oraz kolizji komunikacyjnych Przejście stanowi część drogi uczniów do 
szkól i przedszkoli: m.in. do XXV Liceum w Łodzi przy ul. Podhalańskiej, Szkoły 
Podstawowej i Liceum SPSK w Lodzi przy ul. Nałkowskiej, Szkoły Podstawowej 
Nr 189 przy ul. Kossaka . 

N 
Zgodnie z zapisami w pkt. 8.1 załącznika nr 4 do 
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 - 
niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na 
drogach klasy technicznej G (głównych), do których należy 
ulica Dąbrowskiego. Ponadto, tut. Zarząd poprawiając komfort 
i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w 
przedmiotowej lokalizacji wykona z środków bieżących 
odnowienie oznakowania poziomego. Nadmieniam, że przy 
podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 
dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. 

 20 000,00 zł  
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79.  ZDiT 
G162NN 

Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa (remonty wjazdów, 
nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 3 Etap. 
Ulice: Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa. 
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul.Chocianowickiej 
poczynając od ul.Pabianickiej; nowy chodnik ul.Sanitariuszek poczynając od 
mostu w Laskowicach w stronę Lublinka, nowy chodnik ul.Biwakowa od 
ul.Sanitariuszek w stronę ul.Dedala; wyspy na przejściach dla pieszych 
ul.Sanitariuszek przy ul. Biwakowej, Chocianowicka 45. 

  
    

80.  ZDiT 
G170NN 

Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa (remonty wjazdów, 
nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 4 Etap. 
Ulice: Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa. 
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul.Chocianowickiej 
poczynając od ul.Pabianickiej; nowy chodnik ul.Sanitariuszek poczynając od 
mostu w Laskowicach w stronę Lublinka, nowy chodnik ul.Biwakowa od 
ul.Sanitariuszek w stronę ul.Dedala; wyspy na przejściach dla pieszych 
ul.Sanitariuszek przy moście, Chocianowicka 198. 

  
    

81.  ZDiT 
G171NN 

Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa (remonty wjazdów, 
nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap. 
Ulice: Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa. 
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul.Chocianowickiej 
poczynając od ul.Pabianickiej; remont fragmentów chodnika ul.Łaskowice; nowy 
chodnik ul.Sanitariuszek poczynając od mostu w Laskowicach w stronę Lublinka, 
nowy chodnik ul.Biwakowa od ul.Sanitariuszek w stronę ul.Dedala; wyspy na 
przejściach dla pieszych ul.Łaskowice przy kościele, Chocianowicka 145; wiata 
przystankowa Chocianowicka 57. 

  
    

82.  ZDiT 
G173NN 

Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa (remonty wjazdów, 
nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 2 Etap. 
Ulice: Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa. 
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul.Chocianowickiej 
poczynając od ul.Pabianickiej; remont fragmentów chodnika ul.Łaskowice; nowy 
chodnik ul.Sanitariuszek poczynając od mostu w Laskowicach w stronę Lublinka, 
nowy chodnik ul.Biwakowa od ul.Sanitariuszek w stronę ul.Dedala; wyspy na 
przejściach dla pieszych ul.Łaskowice 49 przy sklepie, Chocianowicka 95; wiata 
przystankowa Chocianowicka 198. 

  
    

83.  ZDiT 
G199RO 

Ułatwienie skrętu z ul. Cieszkowskiego w Obywatelską. 
Ul. Cieszkowskiego 16. 
Skręcając w ulicę Obywatelską, często należy czekać na zielone światło, podczas 
gdy nic nie jedzie z lewej strony. Zamontowanie dodatkowego sygnalizatora 
warunkowego skrętu — zielona strzałka, znacząco usprawni ruch w okolicy. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu w opiniuje przedmiotowy wniosek 
negatywnie. Ponadto, tut. Zarząd usprawniając ruch drogowy 
w przedmiotowej lokalizacji wykona z środków bieżących 
montaż wnioskowanej lampy sygnalizatora na wlocie 
południowym . 
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych. 

 4 000,00 zł  

84.  ZDiT 
G203PK 

Po równej drodze do szkoły, przedszkola i domu. 
Ul. Ciołkowskiego od nr 9 do 11A. 

P 
Rozebranie nawierzchni z trylinki i ponowne jej ułożenie na ul.  250 000,00 zł  
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Projekt przewiduje wyrównanie ok. 170 m odcinka ulicy Ciołkowskiego (na jej 
jednokierunkowym odcinku) od numeru 9 (skrzyżowanie z ul. Sokoła) do nr 11a 
(za terenem SP nr 51). Należy zerwać istniejące płyty, wyrównać teren i ponownie 
ułożyć nawierzchnię, Umożliwi to wygodny dojazd mieszkańcom, rodzicom 
odwożącym dzieci do przedszkola i na zajęcia sportowe. 

Ciołkowskiego przyczyni się do poprawy estetyki drogi i 
bezpieczeństwa uczestników ruchu. 
Prace wykowywane będą na działkach w obrębie 
ewidencyjnym G-12 nr 489/25, 489/10, 489/26, 489/5 będące 
własnością Gminy Miast Łódź i pozostające we władaniu 
ZDiT. 

85.  ZDiT 
G204PK 

Tor rolkowy z widokiem - wykorzystanie nieczynnego wiaduktu nad ul. 
Bartoszewskiego. 
Nieczynny wiadukt drogowy nad al. Bartoszewskiego. 
Projekt zakłada utworzenie toru do jazdy na rolkach na nieczynnym wiadukcie 
Trasy Śląskiej nad ul. Bartoszewskiego (budowa trasy nie jest planowana w 
najbliższych latach). Jest to obecnie jeden ze sposobów sprawienia, by ten wiadukt 
w ogóle się komuś przydał, a ze względu na równy asfalt jest idealny do jazdy na 
rolkach. W tym celu należy wybudować łącznik do istniejącego chodnika po 
północnej stronie oraz wymalować oznakowanie. Należy też postawić punkt 
odpoczynkowy z ławkami i zielenią w donicach, z widokiem na mknące dołem 
samochody. 

N 
Wiadukt na ul. Bartoszewskiego jest obiektem mostowym 
należącym do infrastruktury drogowej. Obiektów takich nie 
można trwale zagospodarowywać na cele rekreacyjne. Ponadto 
ZDiT wyraża negatywną opinię ze względu na brak 
możliwości zabezpieczenia bezpieczeństwa i utraty zdrowia 
lub życia uczestników imprez rolkarskich. 

 20 000,00 zł  

86.  ZDiT 
G232CH 

Tablica dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej Łódź – 
Chojny. 
Ul. Rzgowska 126 przy ul. Dachowej. Przystanek 1009. 
Montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej 
Dworzec Łódź Chojny. Tablica będzie zintegrowana z SIP i będzie wyświetlać 
planowe oraz rzeczywiste czasy odjazdów autobusów oraz komunikaty MPK i 
ZDiT. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie z uwagi na 
planowaną przebudowę przedmiotowej pętli autobusowej, 
związaną z powstaniem obiektu handlowego na działce 
sąsiedniej, co stoi w sprzeczności z zapisem §2 ust. 2 pkt. 4 
uchwały Nr W199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 
2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
poz. 2646). 

 100 000,00 zł  

87.  ZDiT 
G234RO 

Modernizacja krawężników na ul. Burtowej. 
Ul. Burtowa. 
Wymiana wyszczerbionych krawężników na całym odcinku ulicy Burtowej. Na 
ten moment krawężniki nie spełniają swojej roli - funkcją krawężników jest nie 
tylko oddzielenie jezdni od chodnika ale i blokowanie wnikania wilgoci w 
warstwę podbudowy drogi. Tak, więc dobrej, jakości krawężnik wpływa w dużej 
mierze na stan drogi. 

P 
Wymiana uszkodzonych krawężników wzdłuż ul. Burtowej 
przyczyni się do poprawy estetyki drogi i bezpieczeństwa 
uczestników ruchu. 

 25 000,00 zł  

88.  ZDiT 
G235RO 

Modernizacja krawężników na ul. Dubois. 
Ul. Dubois. 
Wymiana wyszczerbionych krawężników na całym odcinku ulicy Dubois. Na ten 
moment krawężniki nic spełniają swojej roli - funkcją krawężników jest nie tylko 
oddzielenie jezdni od chodnika ale i blokowanie wnikania wilgoci w warstwę 
podbudowy drogi. Tak, więc dobrej, jakości krawężnik wpływa w dużej mierze na 
stan drogi. 

P 
Wymiana uszkodzonych krawężników wzdłuż ul. Dubois 
przyczyni się do poprawy estetyki drogi i bezpieczeństwa 
uczestników ruchu. 

 50 000,00 zł  

89.  ZDiT 
G289CH 

Rowerowe PIT STOPY na osiedlu Chojny. 
Całe osiedle - krańcówka na Kurczakach, skrzyżowanie Kurczaki/Sternfelda, 
skrzyżowanie Pryncypalna/Kongresowa, okolice krańcówki na Matek Polskich. 

P 
Opinia pozytywna. Realizacja zadania poprawi komfort 
użytkowania rowerów i może się przyczynić do częstszego 

 28 000,00 zł  
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Rowerowe PIT STOPY to miejsca - stacje naprawy rowerów, gdzie samodzielnie 
będzie można naprawić rower w przypadku drobnych usterek, czy napompować 
koło w przypadku braku powietrza. 
Dodatkowo z takiej stacji będą mogli korzystać rodzice z wózkami dziecięcymi z 
pompowanymi kołami. 
Stacje te oprócz pompki (dostosowanej do wszystkich zaworów) i podstawowych 
narzędzi: klucza nastawnego, zestawu imbusów, wkrętaka krzyżowego i płaskiego, 
zestawu łyżek musza być wyposażone w uchwyt do przymocowania roweru na 
czas naprawy. 

wykorzystania takiego ekologicznego środka transportu. 

90.  ZDiT 
G290PK 

Bezpieczny chodnik. 
Ul. Strycharska nr 3 do nr 7. 
Wymiana płytek chodnikowych. 

P 
Wymiana uszkodzonych płytek chodnikowych wzdłuż ul. 
Strycharskiej na wysokości numerów od 3 do 7 przyczyni się 
do poprawy estetyki chodnika i bezpieczeństwa uczestników 
ruchu. 

 10 000,00 zł  

91.  ZDiT 
G296RU 

Koniec przejścia podziemnego Pabianicka-Dubois. Wymalujmy pasy! 
Skrzyżowanie Pabianicka-Dubois. 
Od czasu poszerzenia Pabianickiej mieszkańcy osiedla Ruda i Rokicie, aby dostać 
się na przystanek, zmuszeni są do korzystania niewygodnych i ciemnych przejść 
podziemnych. Jednocześnie w przejściach brakuje wind czy nawet prostych ramp 
ułatwiających skorzystanie z nich rodzicom z dziećmi czy osobom 
niepełnosprawnym. Rozwiązanie jest proste - wyznaczmy pasy na powierzchni. 
Nie płynie to w żaden sposób na ruch aut, stoją one bowiem tam i tak na światłach. 

N/P 
Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż przedmiotowy wniosek 
opiniuje negatywnie. 
Ze względu iż w ciągu ulicy Pabianickiej funkcjonuje 
koordynacja przystosowana do kursowania pojazdów 
komunikacji miejskiej, co w połączeniu z priorytetem 
tramwajowym, krótkim cyklem na skrzyżowaniach oraz 
bezkolizyjnym przejściem podziemnym w omawianej 
lokalizacji, skutkuje skróceniem czasu oczekiwania na przejazd 
wszystkich uczestników ruchu. 
Realizacja przedmiotowego wniosku skutkowałaby 
pogorszeniem płynności ruchu na skrzyżowaniu i wydłużeniem 
czasu oczekiwania na sygnał zielony, a także znacznymi 
stratami czasowymi w funkcjonowaniu pojazdów komunikacji 
zbiorowej, spowodowanymi koniecznością wydłużenia cyklu 
sygnalizacji świetlnej oraz zaprojektowania dodatkowej lub 
modyfikacji istniejącej fazy ruchu. 
Ponadto, wnioskowane zmiany stworzyłyby strefę większego 
niebezpieczeństwa dla pieszych.  
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

 100 000,00 zł  

92.  ZDiT 
G297RU 

Koniec przejścia podziemnego Pabianicka-Łukowa -Prądzyńskiego. 
Wymalujmy pasy! 
Skrzyżowanie Łukowa-Prądzyńskiego. 
Od czasu poszerzenia Pabianickiej mieszkańcy osiedla Ruda i Rokicie, aby dostać 
się na przystanek, zmuszeni są do korzystania niewygodnych i ciemnych przejść 
podziemnych. Jednocześnie w przejściach brakuje wind czy nawet prostych ramp 
ułatwiających skorzystanie z nich rodzicom z dziećmi czy osobom 
niepełnosprawnym. Rozwiązanie jest proste - wyznaczmy pasy na powierzchni. 
Nie płynie to w żaden sposób na ruch aut, stoją one bowiem tam i tak na światłach. 

N/P 
Na chwilę obecną na ciągu ulicy Pabianickiej funkcjonuje 
koordynacja przystosowana do kursowania pojazdów 
komunikacji miejskiej, co w połączeniu z priorytetem 
tramwajowym, krótkim cyklem na skrzyżowaniach oraz 
bezkolizyjnym przejściem podziemnym w omawianej 
lokalizacji, skutkuje skróceniem czasu oczekiwania na przejazd 
wszystkich uczestników ruchu. 
Realizacja przedmiotowego wniosku skutkowałaby 

 100 000,00 zł  
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pogorszeniem płynności ruchu na skrzyżowaniu i wydłużeniem 
czasu oczekiwania na sygnał zielony, a także znacznymi 
stratami czasowymi w funkcjonowaniu pojazdów komunikacji 
zbiorowej, spowodowanymi koniecznością wydłużenia cyklu 
sygnalizacji świetlnej oraz zaprojektowania dodatkowej lub 
modyfikacji istniejącej fazy ruchu. 
W związku z powyższym, Zarząd Dróg i Transportu opiniuje 
przedmiotowy wniosek negatywnie. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wnioskowane zmiany 
stworzyłyby strefę większego niebezpieczeństwa dla pieszych.  
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

93.  ZDiT 
G298CH 

Dodatkowe miejsca do parkowania przy Rolniczej. 
Rolnicza. 
Ulicę Rolniczą jak mało, którą dotyka problem deficytu miejsc parkingowych. Jest 
to zarzewie konfliktu pomiędzy mieszkańcami osiedla domkowego i blokowego. 
Pomiędzy nimi leży rezerwa pod Trasę Konstytucyjną. Do czasu budowy drogi 
fragment terenu może posłużyć jako miejsca parkingowe. 

N 
Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Rolniczej miałaby 
miejsce na działkach nr 95/7 i 95/9 w obrębie ewidencyjnym 
G-30, które pozostaję w użytkowaniu wieczystym VEOLIA 
ENERGIA Spółka Akcyjna. Wg opinii Radcy Prawnego na 
działkach takich nie można prowadzić działań inwestycyjnych. 

 54 000,00 zł  

94.  ZDiT 
G312PK 

Remont Parkingu. 
Ul. Żółkiewskiego. 
Parking wedle projektu będzie przedzielony sześcioma zieleńcami a chodnik 
obsadzony krzewami bądź żywopłotem. Droga będzie jednokierunkowa od ul. 
Sanockiej w stronę ul. Bednarskiej. Projekt znacznie poprawi estetykę miejsca i 
podniesie komfort życia wszystkim mieszkańców, a taka sama ilość przestrzeni 
zostanie lepiej zagospodarowana i wykorzystana: 
- 50 miejsc parkingowych 
- 100 krzewów 
- żywopłot o długości 190 m 
- 6 zieleńców obsadzonych krzewami 
- 4 znaki drogowe D-3. B-2, D-l 8,D-45 (małe) 
Projekt znajdzie pełne poparcie dwóch wspólnot mieszkaniowych, sąsiadujących z 
lokalizacją Projektu ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca 
parkingowe. 

  
    

95.  ZDiT 
G314GO 

Górniak dla ludzi: Proste i zielone chodniki na Górniaku! 
Ul. Stocka. 
Projekt polega na wymienia zużytych oraz zdegradowanych chodników oraz 
ułożeniu nowych ciągów adresowanych dla pieszych z trwałych materiałów 
powalających na wieloletnie korzystanie planowanej infrastruktury. Obok 
wymiany chodników projekt zakłada rekultywacje terenów zielonych (w pasie) 
między chodnikiem, a istniejącą jezdnią wykonaną z asfaltu. Obok rekultywacji 
planowane jest posadzenie krzewów lub zimozielonego żywopłotu. Należy 
zamontować słupki uniemożliwiające parkowanie oraz wjazd samochodów 
osobowych na wyremontowanym chodniku. Dodatkowo projekt zakłada zakup 
koszy na śmieci oraz stojaki rowerowe. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 
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sposób kompleksowy, wraz z remontem wjazdów do posesji. Zadanie realizowane 
po obu stronach ulicy Steckiej! 

96.  ZDiT 
G317RO 

Ciszej na osiedlu Nowe Rokicie. 
Rondo Lotników od Tagore / Rogozińskiego. 
Wyciszenie hałasu dobiegającego z Ronda Lotników. Zmniejszenie spalin 
wpadajacych na osiedle i bloki przylegające do ronda. 

  
    

97.  ZDiT 
G320RO 

Chodniki na Rokiciu Etap I –Dubois. 
Ul. Dubois strona parzysta od nr 6 do ul. Błotnej. 
Wymiana chodnika po parzystej str. Dubois. Lokalizacja od nr 6 do 34, od 44a do 
ul. Podmokłej, od nr 78 do ul. Błotnej, od ul. Błotnej do mostu 0 razem 1297.50 
m2. 

P 
Wymiana chodników wzdłuż ul. Dubois po stronie parzystej na 
wysokości numerów od 6 do 34, od 44a do ul. Podmokłej, od 
nr 78 do ul. Błotnej, od ul. Błotnej do mostu, przyczyni się do 
poprawy estetyki chodnika i bezpieczeństwa uczestników 
ruchu. Droga publiczna, powiatowa. Wg opinii Radcy 
Prawnego na działkach drogi publicznej będących we władaniu 
Zarządu Dróg i Transportu można prowadzić prace remontowe. 

 519 000,00 zł  

98.  ZDiT 
B004LA 

Aktywne przejście dla pieszych na ul. Łagiewnickiej (przy ul. Jaskółczej). 
ul. Łagiewnicka 305 (przy ul. Jaskółczej). 
Aktywny znak D-6 ma poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy 
ulicy Łagiewnickiej 305 (róg Jaskółczej). „Aktywność" polega na tym, że gdy 
pieszy zbliża się do przejścia, nad znakiem zaczynają migać dwa pomarańczowe 
światła. Sygnalizacja LED-owa jest zasilana solarnie, dzięki czemu jest niezależna 
od sieci energetycznej. Wyżej wspomniane przejście dla pieszych jest słabo 
widoczne zwłaszcza dla kierowców nadjeżdżających od strony Zgierza. Migające 
światła pomogłyby kierowcom zachować większą czujność, przydatną zwłaszcza 
po zmroku. Z przejścia tego korzystają dzieci, dojeżdżające do rejonowej szkoły 
podstawowej. 

P/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. 

75 000,00 zł 

99.  ZDiT 
B017BC 

Lifting Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. 
Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego wzdłuż ul. Zachodniej. 
Zadanie zakłada mini remont wyeksploatowanych części Łódzkiego Tramwaju 
Regionalnego. Podczas realizacji zadania: zostanie zrekultywowany trawnik na ul. 
Zachodniej od ul. Ogrodowej do ul. Zgierskiej (wszystkie miejsca przy torowisku, 
na których znajduje się trawnik), wzdłuż całej ul. Zachodniej zostanie 
wyczyszczony tłuczeń, zostaną przebudowane przystanki przy Manufakturze 
(1998) (1997), na których oprócz wymiany płyt chodnikowych pojawia się wiata 
przystankowa wzdłuż całego peronu, podobna do tych znajdujących się na 
przystanku wielostanowiskowym Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna, 
oraz udrożnione zostaną odpływy wodne, zostaną wyremontowane najbardziej 
zniszczone przez czas przystanki tramwajowe (wymiana wiaty przystankowej, płyt 
chodnikowych) Zachodnia-Lutomierska (1392)(1398). 

  
    

100.  ZDiT 
B019BC 

Spowalniacze na ścieżce rowerowej. 
Okolice ul. Zachodnia 47 - ścieżka rowerowa, przed przejściem dla pieszych z 
dwóch stron. 
Projekt polega na zamontowaniu dwóch spowalniaczy na ścieżce rowerowej w 
okolicach przejścia dla pieszych prowadzącego na przystanek MPK od strony 
rynku Manufaktury. W tym miejscu znajduje się dolina rzeki, a jadący rowerzyści, 
mają zjazd z obu stron ścieżki, który najniższy punkt ma w okolicach przejścia dla 

N 
Zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 4 do 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 urządzenia do ograniczenia 
prędkości stosuje się jedynie dla pojazdów samochodowych, 

2 000,00 zł 
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pieszych, dlatego zamontowanie spowalniaczy z obu stron ścieżki, wpłynie na 
bezpieczeństwo pieszych zbliżających się do przejścia. 

celem fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości 
pojazdów samochodowych. Ponadto szczegółowe wytyczne do 
projektowania organizacji ruchu nie przewidują stosowania 
wskazanych elementów na drodze dla rowerów. Nadmieniam, 
że przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia 
nie dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. 

101.  ZDiT 
B021LA 

Chodnik na ul. Kuropatwiej. 
ul. Kuropatwia na odcinku od Pszczelnej do Łagiewnickiej. 
Projekt polega na utworzeniu chodnika od strony lasu na odcinku ulicy 
Kuropatwiej, od ulicy Pszczelnej do Łagiewnickiej. Wykonanie chodnika na 
przedmiotowym odcinku ulicy strony pozwoli znacząco zwiększyć 
bezpieczeństwo osób idących z i na przystanek autobusowy. 

N/P 
Brak miejsca w pasie drogowym. Ulica Kuropatwia na 
wskazanym odcinku ma szerokość ok. 4,60 mb.  
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej zajmuje ok. 3,50 mb pasa 
drogowego. Dodatkowo w poboczu drogi - zarówno od strony 
południowej jak i północnej – zlokalizowano słupy 
oświetleniowe 

48 000,00 zł 

102.  ZDiT 
B041BZ 

Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie. 
Odcinek drogi rozpoczynający się przy posesji Czerwonych Maków 2 do 
Czerwonych 
Maków 12 a następnie skręcając w lewo do posesji Białych Róż 12. Droga 
dojazdowa do ulic Czerwonych Maków, Normandzkiej, Białych Róż. 
Utwardzenie 240 metrowego odcinka drogi gruntowej będącego dojazdem do ulic: 
Czerwonych Maków (część mieszkalna), Normandzkiej oraz Białych Róż z której 
korzystają codziennie mieszkańcy ponad 50 posesji ww. ulic. Prace polegające na 
wykorytowaniu drogi i położeniu płyt ażurowych typu jumbo. Sugerowana 
szerokość pasa drogowego 5 m. 

P/P 
Po wykonaniu utwardzenia dróg gruntowych nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

120 000,00 zł 

103.  ZDiT 
B061BC 

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na ul. Lutomierskiej (od Sprawiedliwej do 
Powstańców Wielkopolskich). 
Lutomierska od nr 142 - 144b oraz Obornicka 21 i Lutomierska 115-155d. 
Ulica Lutomierska pomiędzy ulicami Sprawiedliwą i Powstańców Wielkopolskich 
cały czas jest zapełniona zaparkowanymi (w niewłaściwy sposób) samochodami, 
co stanowi zagrożenie dla przechodzących w tym miejscu osób. Samochody 
jeżdżą również po chodnikach, niszcząc ich nawierzchnię. Ustawienie słupków 
ułatwiłoby przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich oraz matkom z 
dziećmi. Czystość obszaru jest również niewystarczająca ze względu na małą 
liczbę koszy na śmieci. 

N 
1. Działka budowlana nr 45/41 w obrębie B-45 stanowi 
współwłasność GMŁ i spółek miejskich. 
2. Działki budowlane nr 183/101 oraz 183/99 w obrębie B-45 
stanowią współwłasność GMŁ i osób prywatnych. 
3. Na podstawie otrzymanych z Komendy Miejskiej Policji 
statystyk zdarzeń drogowych, zgodnie z Rozporządzeniem 
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 wraz ze zmianami, wskazane 
skrzyżowanie nie spełnia wymagań zawartych w rozdziale 
związanym z oceną potrzeby zastosowania sygnalizacji 
świetlnej. Ponadto, na odcinku pomiędzy ul. Sprawiedliwą a ul. 
Powstańców Wielkopolskich z uwagi na szerokie ciągi piesze 
dopuszczone jest parkowanie na chodniku wg. znaków 
określających sposób parkowania (strona płd.) oraz na 
zasadach ogólnych wynikających z ustawy PRD po (strona 
płn.). W opisywanym rejonie znajduje się dużo obiektów 
handlowo usługowych wiec parkowanie w wyznaczonych 
miejscach jest zasadne. 

446 000,00 zł 
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104.  ZDiT 
B069RA 

Tak zostawić 11 Listopada nie wypada! Dokończenie remontu chodnika. 
Wschodnia strona ul. 11 Listopada, od numeru 11 Listopada 65 do ul. 
Brzoskwiniowej (ok. 350 m). 
W roku 2018 wykonano remont chodnika na sporym odcinku ulicy II Listopada. 
Został jednak fragment starego, podniszczonego chodnika na odcinku, którym 
mieszkańcy dochodzą na stację kolejową Radogoszcz-Zachód oraz często 
spacerują i chodzą na działki. Projekt zakłada położenie nowego chodnika po 
wschodniej stronie ul. 11 Listopada, od nr 65 do ulicy Brzoskwiniowej. 

P/P 
Po wykonaniu remontu istniejącego chodnika nastąpi poprawa 
komfortu, estetyki pasa drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu. 

200 000,00 zł 

105.  ZDiT 
B070RA 

Bezpiecznie chodnikiem na pocztę - remont chodnika przy ul. 
Niezapominajki. 
Północna strona ul. Niezapominajki, od ul. Stawowej do końca (ok. 250 metrów). 
Obecnie po stronie północnej ulicy Niezapominajki chodnik jest bardzo 
zniszczony i miejscami tak zarośnięty, że piesi muszą poruszać się jezdnią. Przy 
tej ulicy mieści się urząd pocztowy dla naszej części osiedla, a także przychodnia 
lekarska. Projekt zakłada położenie nowego chodnika na całej długości ulicy 
Niezapominajki od Stawowej do końca, po północnej stronie ulicy. 

N/P 
Wymienione działki, na których zlokalizowano ulicę 
Niezapominajki pozostają we władaniu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Radogoszcz – Zachód”. 

120 000,00 zł 

106.  ZDiT 
B071RA 

Bezpieczne dojście do Parku im. Adama Mickiewicza czyli remont fragmentu 
chodnika przy ul. św. Teresy. 
Północna część chodnika przy ul. św. Teresy od Dzieciątka skrzyżowania z ul. 
Zgierską. 
Proponuję zrealizowanie projektu polegające na wymianie zniszczonego i 
nierównego chodnika w północnej części ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, od 
posesji o numerze 3 do skrzyżowania z ul. Zgierską. Powyższy fragment chodnika 
stanowi dla mieszkańców tej części Łodzi dojście do znajdującego się w pobliżu 
parku. Obecny stan nawierzchni sprawia, że mieszkańcy nie są w stanie 
bezpiecznie dojść do Parku im. Adama Mickiewicza. Bardzo często rodzice z 
dziecięcymi wózkami, z uwagi na stan nawierzchni zmuszeni są do poruszania się 
ulicą. 

P/P 
Po wykonaniu remontu istniejącego chodnika nastąpi poprawa 
komfortu, estetyki pasa drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu. 

84 000,00 zł 

107.  ZDiT 
B082BC 

Bezpieczna Kalinowa. 
ul. Kalinowa (na wysokości Zieleńca Miejskiego). 
Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Kalinowej (na wysokości Zieleńca 
Miejskiego) 
Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. 

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. 

8 000,00 zł 

108.  ZDiT 
B088TW 

Rowerowa Wielkopolska. 
Ul. Wielkopolska, Al. Włókniarzy. 
Projekt mający na celu lepsze skomunikowanie osiedla przy Wielkopolskiej z 
siecią dróg rowerowych. Składa się na niego: wyznaczenie ciągu pieszo-
rowerowego między Wielkopolską a Żubardzką po stronie zachodniej - ułatwi to 
m.in. dojazd od przejazdów rowerowych Włókniarzy/Wielkopolska do 
Inowrocławskiej, wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego między przejazdem przy 
Żubardzkiej a Drewnowską po stronie zachodniej - możliwość dojechania do 
Drewnowskiej bez dwukrotnej zmiany stron, wyznaczenie pasa rowerowego 
wzdłuż Wielkopolskiej od Pułaskiego do Inowrocławskiej po południowej stronie 
- poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów jadących od strony Żabieńca - nie 
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będą już musieli przekraczać jezdni by dostać się na drogę rowerową po drugiej 
stronie. Równocześnie powstać powinien po tej stronie pas postojowy, a przejście 
dla pieszych przy Pułaskiego powinno zostać wyposażone w azyl. 

109.  ZDiT 
B093BZ 

Rojna bezpieczniejsza dla pieszych. 
ul. Rojna od Szczecińskiej do Masłochów. 
Zmiana organizacji ruchu na ul. Rojnej polegająca na wyznaczeniu obustronnych 
szerokich poboczy dla pieszych i rowerzystów oraz jednego pasa dla samochodów 
pośrodku. Wymijając się, samochody mogą zjechać na pobocze. Tego typu 
organizacja ruchu jest bardzo popularna m.in. w Holandii. Dzięki niemu piesi już 
nie będą musieli schodzić z jezdni w piach widząc samochód (do czego obecnie 
obliguje PORD). 

N/N 
Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie: szerokość pasów ruchu na drodze 
klasy L powinno wynosić 2,75 m. W przypadku zastosowania 
rozwiązań uspokajających ruch na drodze szerokość pasa ruch 
może być zmniejszona o 0,25 m, co daje min. szerokości 2,5 m 
każdego pasa ruchu. Ulica Rojna na przedmiotowym odcinku 
posiada szerokość niewiele ponad 5 m i nie może zostać 
zawężona. Ponadto Polskie przepisy nie dopuszczają 
poruszania się w dwóch kierunkach po jednym pasie ruchu. 
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych 

10 000,00 zł 

110.  ZDiT 
B113BC 

Remont chodnika na ul. Urzędniczej. 
ul. Urzędnicza po stronie zachodniej od ul. Sędziowskiej do wjazdu od strony ul. 
Prusa. 
Remont chodnika z możliwością postoju pojazdów przy krawężniku z 
zaznaczonym kostką miejscu. 
 

P 
Po wykonaniu remontu chodnika nastąpi poprawa komfortu, 
estetyki pasa drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu. 

80 000,00 zł 

111.  ZDiT 
B190BZ 

Bulwar nad Zimną Wodą. 
Pas gruntu wzdłuż Zimnej Wody od ul. Szczecińskiej do ul. Tatarczanej. Fragment 
pobocza ul. Szczecińskiej od Zimnej Wody do działki nr B40-43/1. 
Bulwar nad Zimną Wodą to pomysł na pieszo-rowerowy trakt między Teofilowem 
a Romanowem. Żwirowa ścieżka połączy ul. Szczecińską i Tatarczaną. 
Dodatkowo koniecznie będzie wybudowanie pasa chodnika o długości 70m 
wzdłuż Szczecińskiej i przejścia dla pieszych przez Szczecińską. Spacerowicze z 
Teofilowa z pewnością docenią uroki zielonych zakątków ciągnących się wzdłuż 
rzeki. Mieszkańcy Romanowa zyskają pieszy trakt, który połączy to osiedle ze 
szkołami i ośrodkami na Teofilowie. 

N/P 
Pas gruntu, przez który przepływa rzeka Zimna Woda, nie jest 
własnością gminy Łódź, lecz Skarbu Państwa we władaniu 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
Przyległe działki to działki prywatne. Zgodnie z zasadami 
Budżetu Obywatelskiego nie jest możliwa realizacja zadań na 
tego typu działkach. 
Z kolei budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej na odcinku 
wskazanym we wniosku wiąże się z koniecznością wycinki 
większej liczby drzew, a tym samym wykonania projektu 
zagospodarowania zieleni i uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń, co może uniemożliwić realizację w ciągu jednego 
roku. 

462 000,00 zł  

112.  ZDiT 
B205TW 

Utwardzenie i prace remontowe ul. Wincentego Pola.  
ul. Wincentego Pola - cała. 
Wymiana nawierzchni wraz z miejscami parkingowymi.  

N 
Dwie działki drogowe (nr 19/15 i 19/4 w obrębie B-44), na 
których zlokalizowano ulicę Pola stanowią własność osób 
prywatnych. Działka drogowa nr 19/14 w obrębie B-44 ma 
nieustalone prawo własności. 

80 000,00 zł 

113.  ZDiT 
B219BZ 

Wygodne dojście do placu zabaw. 
ul. Tatarczana na odcinku 240 m od ul. Pionowej do Tatarczanej 25. 
Ulica Tatarczana jest już w większości utwardzona - posiada nawierzchnię 

 P opinia rady 
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asfaltową. Tylko jej niewielki odcinek o długości 240 metrów to droga gruntowa, 
gdzie robią się dziury i błoto. To właśnie przy tym nieutwardzonym odcinku 
powstanie w tym roku plac zabaw, stąd pilna potrzeba ulepszenia nawierzchni po 
to, by zapewnić wygodne dojście do placu zabaw. 

114.  ZDiT 
B240BZ 

Odnowiona Hodowlana bezpieczna dla mieszkańców. 
Odcinek drogi na ul. Hodowlanej (od drugiego wejścia na Cmentarz Katolicki 
naprzeciwko Cmentarza Komunalnego, w kierunku na zachód do wjazdu na 
parking przy Cmentarzu Komunalnym). 
Propozycja obejmuje wymianę nawierzchni jezdni drogi na zachodniej części ul. 
Hodowlanej (ok. 240 m). Nawierzchnia na odcinku od ul. Szczecińskiej na zachód 
do drugiego wejścia do Cmentarza Rzymskokatolickiego została naprawiona, 
jednak pozostała część od drugiego wejścia na Cmentarz Rzymskokatolicki 
naprzeciwko Cmentarza Komunalnego, w kierunku na zachód do parkingu przy 
Cmentarzu Komunalnym jest bardzo zdegradowana. Ze względu na charakter 
drogi - komunikacja do cmentarzy - obecność pieszych, stanowisk do handlu 
artykułami do zdobienia nagrobków oraz faktu iż z drogi często korzystają osoby 
w podeszłym wieku i/lub z ograniczeniami ruchu propozycja zakłada również 
zainstalowanie progu zwalniającego, poprawiającego bezpieczeństwo pieszych. 

 P/P 
Po wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni ulicy 
Hodowlanej nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa 
drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu. 

  

115.  ZDiT 
B258BD 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Skrzyżowanie ulicy Kolińskiego/Brudzińskiego. 
Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetonowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. Inwestycja ma na celu 
uatrakcyjnienie osiedla, przydałaby się rowerzystom korzystającym ze stacji 
rowerów znajdujących się obok planowanej inwestycji. Ławka byłaby dwustronna 
oraz dla osób w każdym wieku. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalacje elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilania jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego.  

65 000,00 zł 

116.  ZDiT 
B259BC 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy nr 2316 na ul. Zachodniej. 
Budowa ławki betonowej z gniazdami ładującymi USB do telefonów 
komórkowych. Inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie przestrzeni wokół 
Manufaktury. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalacje elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilania jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego.  

65 000,00 zł 

117.  ZDiT 
B260JM 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy na skrzyżowaniu ulic Wycieczkowa/Strykowska. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonie projektu 

65 000,00 zł 
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Ławka betonowa dwustronna z gniazdami USB do telefonów komórkowych obok 
przystanku MPK na ul. Wycieczkowej. Inwestycja ma na celu zwiększenie 
atrakcyjności terenu oraz stworzenie brakujących od dawna miejsc siedzących. 
Ławka byłaby dwustronna oraz dla osób w każdym wieku. 

technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalacje elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilania jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego. 

118.  ZDiT 
B261BC 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy nr 0144 na skrzyżowaniu ulic Drewnowska/Piwna. 
Ławka betonowa dwustronna z gniazdami USB do telefonów komórkowych. 
Inwestycja ma na celu podkreślenie nowoczesnego charakteru dzielnicy Bałuty-
Centrum. Spełniłaby duże zapotrzebowanie na miejsca siedzące w godzinach 
szczytu osób korzystających z centrum handlowego Manufaktura. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalacje elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilania jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego.  

65 000,00 zł 

119.  ZDiT 
B262TW 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Skrzyżowaniu ulic Woronicza/Wielkopolska. 
Betonowa dwustronna ławka uliczna z gniazdami ładującymi USB. Inwestycja ma 
na celu zwiększenie atrakcyjności terenu wokół dworca Łódź-Żabieniec, ma 
zapewnić miejsca siedzące dla osób w każdym wieku korzystających zarówno z 
transportu szynowego jak i drogowego. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalacje elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilania jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego.  

65 000,00 zł 

120.  ZDiT 
B263TW 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy nr 0953 na skrzyżowaniu ulic Rojna/Jasne Błonie. 
Betonowa dwustronna ławka uliczna z gniazdami USB do telefonów 
komórkowych. Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności krańcówki 
autobusowej Rojna oraz zapewnienie miejsc siedzących pasażerom 8 linii 
autobusowej komunikacji łódzkiej i zgierskiej.  

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalacje elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilania jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego.  

65 000,00 zł 
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121.  ZDiT 
B264BD 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd 
ładujących USB do telefonów komórkowych. 
Przystanek autobusowy Palki/Smutna. 
Betonowa żelbetowej ławki z gniazdami ładującymi na przystanku autobusowym 
obok ASP . Inwestycja ma na celu zwiększenie atrakcyjności terenu. 

N 
Z uwagi na fakt, iż Zgłaszający nie załączył projektu 
technicznego ławki należy zlecić wykonie projektu 
technicznego ławki. Do projektu ławki, która wyposażona 
będzie w instalacje elektryczną dla obsługi gniazd USB 
niezbędne jest opracowanie projektu technicznego zasilania 
ww. instalacji wymagane jest by Projekt ten wskazał z jakiego 
źródła będzie ona zasilania jak również określi koszty 
wykonania instalacji elektrycznej oraz koszt bieżącego jej 
użytkowania. Z uwagi na konieczność opracowania projektu 
ławki i zasilania (projekt budowlany oraz projekt elektryczny) 
projekt nie kwalifikuje się do zadania jednorocznego.  

65 000,00 zł 

122.  ZDiT 
B269JM 

Znak skrzyżowania równorzędnego A-5. 
Skrzyżowanie ul. Konwaliowej z ul. Gibalskiego. 
Projekt polega na postawieniu 4 znaków na skrzyżowaniu oznaczających 
skrzyżowanie równorzędne. 

N 
Zgodnie z zapisami w pkt. 2.2.5 załącznika nr 1 do 
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 - znaki 
A-5 stosuje się w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie 
być wystarczająco postrzegane przez kierujących lub geometria 
skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa. 
Przedmiotowe skrzyżowanie nie kwalifikuje się do montażu 
znaków. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

1 500,00 zł 

123.  ZDiT 
B295BC 

Kasprzaka / Drewnowska - powrót „zielonej strzałki". 
Skrzyżowanie Kasprzaka / Drewnowska. 
Projekt zakłada przywrócenie warunkowej „zielonej strzałki" na skrzyżowaniu 
Kasprzaka / Drewnowska, dla prawoskrętu z Kasprzaka w Drewnowską (w stronę 
Al. Włókniarzy). Upłynni to ruch na tym skrzyżowaniu oraz skróci korek - zyskają 
zarówno kierowcy, jak pasażerowie MPK. 

N 
Zgodnie z zapisami w pkt. 8.3.2. załącznika nr 3 do 
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 - 
strumień rowerowy i strumień pojazdów skręcających w 
kierunku wskazanym strzałką należy do pary strumieni 
kolizyjnych o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na 
ruch.  
W związku z powyższym zastosowanie warunkowej strzałki od 
północy nie może zostać dopuszczone. Nadmieniam, że przy 
podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 
dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych.  

1 000,00 zł 

124.  ZDiT 
B297BD 

"Zieleń na Zielnej", czyli przywrócenie do życia pieszego połączenia od ul. 
Wojska Polskiego do Organizacji WiN. 
Cała ul. Zielna od ul. Wojska Polskiego do ul. Organizacji WiN. 
Chodnik, który w niektórych miejscach jest klepiskiem (Zielna 9) będzie 
wymieniony, a tam gdzie jest to możliwe poszerzony. Dodatkowe drzewa 
zapewnią wsparcie dla już 60-cic letnich drzew. Powoje dzikiego wina. 

P  
Wymiana chodnika wzdłuż ulicy Zielnej poprawi 
bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszego oraz poprawi 
estetykę pasa drogowego.  
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zmieniającego jesienią kolor na czerwony, obrosną ogrodzenia i szare mury. 
Sadzonki w ramach projektu będą dostępne dla właścicieli ogrodzeń. Ławeczki 
zapewnią wytchnienie w cieniu drzew. Wyczyszczony zostanie plac zabaw, jego 
otoczenie zostanie wymalowane, a sprzęty naprawione. Chcemy również 
przypomnieć o Arnoldzie Mostowiczu, lekarzu pracującym w naszej dzielnicy 
podczas wojny, a po wojnie autor/e kultowych komiksów, dodając szablonowe 
murale bohaterów / jego komiksów SF. Chcielibyśmy, aby miejsca dozwolone do 
parkowania zostały zaznaczone, by łatwiej było parkować kierowcom, a 
jednocześnie by prawa pieszych były zabezpieczone. 

125.  ZDiT 
B315RA 

Remont drogi dojazdowej do budynków w zabudowie szeregowej i Bema 70. 
ul. Bema 70-70H. 
Projekt zakłada remont zniszczonej drogi dojazdowej do dziewięciu budynków 
mieszkalnych w zabudowie szeregowej celem bezpiecznego przejścia 
mieszkańców do własnych domostw.  

P 
Remont drogi dojazdowej. poprawi bezpieczeństwo i komfort 
ruchu oraz poprawi estetykę pasa drogowego 

241 000,00 zł 

126.  ZDiT 
B365RA 

Bezpieczna droga do SP 206. 
ul. Wiklinowa. 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, w tym głównie dzieci 
uczęszczających do SP 206.Projekt polega na: stworzeniu dokumentacji i 
wykonaniu miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem wzdłuż ogrodzenia szkoły 
od ul. Wiklinowej w formie Parkingu „Kiss and Drive" czyli z limitowanym 
czasem postoju w określonych godzinach. Poza tymi godzinami parking może być 
dostępny dla mieszkańców na zwykłych warunkach, stworzeniu dokumentacji i 
wykonaniu wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem 
znajdującego się w bezpośredniej bliskości wejścia do szkoły, stworzeniu 
dokumentacji i wykonanie zmiany ciągów komunikacyjnych czyli modyfikacji 
kierunku ruchu uczniów przechodzących przez jednię, zmianie barierki 
zapobiegającej wybieganiu dzieci na jezdnię, wymianie chodników, dodaniu 
chodników uzupełniających ciąg pieszy. 

  
    

127.  ZDiT 
B380JM 

Znak skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu. 
Skrzyżowanie ulicy Admiralskiej z ulicą Narcyzową. 
Projekt polega na postawieniu 4 znaków na skrzyżowaniu oznaczających 
pierwszeństwo przejazdu dla ul. Admiralskiej na skrzyżowaniu z ul. Narcyzową. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu w opiniuje przedmiotowy wniosek 
pozytywnie. Natomiast jednostką nadrzędną, Zarządzającą 
Ruchem na Drogach jest Biuro Inżyniera Miasta UMŁ którego 
w opinii wnioskowane zadanie nie może być realizowane. 
Uzasadnienie; Obecnie skrzyżowanie to jest przecięciem się 
dwóch dróg gminnych, na których nie ustanowiono 
pierwszeństwa przejazdu (skrzyżowanie równorzędne). Taka 
organizacja ruchu jest naturalnym uspokojeniem ruchu na tym 
skrzyżowaniu. Ustanawiając pierwszeństwo po ulicy 
Admiralskiej stworzymy sytuacje rozpędzania pojazdów jako 
po drodze o większym natężeniu ruchu. Będą to sytuacje 
bardzo niebezpieczne. 
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych 

1 500,00 zł 

128.  ZDiT Naprawa chodnika miejskiego poprzez wymianę płyt. N 545 000,00 zł 
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W008WW ul. Milionowa 86, 96, 102. 
Wymiana obecnie istniejących płyt chodnikowych 0,5 x 0,5 m na nowe lub kostkę 
betonową na całej powierzchni chodnika (około 230,0 x 6,0 m) oraz wybudowanie 
dwóch nowych odcinków chodnika w miejsce obecnie położonych płyt w trawie 
(ok. 17,0 x 1,5 m każdy) i wymiana płyt chodnikowych na nowe lub kostkę 
betonową na całej powierzchni chodnika zachodniego (ok. 30,0 x 2,0 m). Na 
skwerze znajdującym się wokół opisanych wyżej chodników wykonać nasadzenia 
krzewów ozdobnych w miejsce zaniedbanej trawy. Obecny, bardzo zły stan płyt 
betonowych zagraża bezpieczeństwu poruszania się pieszych. Beneficjentem tego 
zadania będą wszyscy poruszający się tym chodnikiem zarówno w ruchu 
wewnątrzosiedlowym, jak i ruchu osób spoza osiedla.  

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 załącznika do uchwały Nr VI/199/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 10 kwietnia 2019 r. w ramach ŁBO nie mogą być 
realizowane projekty dotyczące obszaru, na którym gmina albo 
powiat nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych. Zadanie otrzymuje rekomendację negatywną 
ponieważ lokalizacja zadania na drodze dojazdowej ul. 
Milionowej w rejonie posesji numer 86; 96; 102 dotyczy 
również działkach nr 641/9; 641/8; 641/7 w obr. W-21, która 
jest własnością Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
na działce nr. 643 obr. W-21 osób prywatnych. W opinii Radcy 
Prawnego na takiej działce w pasie drogi wewnętrznej zadanie 
nie może być realizowane, pominięcie tych terenów spowoduje 
brak ciągłości proponowanego zadania. 

129.  ZDiT 
W030DL 

Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku Zjazdowa-Nad Nerem - 
kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina Łódki". 
ul. Łukaszewska (na odcinku Zjazdowa-Nad Nerem). 
W roku 2018 Rada Osiedla ,,Dolina Łódki" przeznaczyła kwotę 178 tys. złotych 
na remont (utwardzenie metodą: korytowanie, wypełnianie tłuczniem i położenie 
podwójnego asfaltu) ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem. Wg 
szacunków w/w kwota wystarczy na utwardzenie ok. 200 mb. drogi (cała długość 
wynosi ok. 900 mb.). Wobec powyższego zasadnym jest kontynuowanie 
rozpoczętego zadania. 

P/P 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywnie. 
Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego 
okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

489 000,00 zł 

130.  ZDiT 
W043OJ 

Wymiana nawierzchni al. Hetmańskiej. 
al. Hetmańska (odcinek Rokicińska-Zakładowa). 
Położenie nowej warstwy asfaltu na al. Hetmańskiej (bez wymiany podbudowy) 
na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Zakładowej, wykonanie nowego malowania 
poziomego. Demontaż i ponowna instalacja istniejących azyli na przejściach dla 
pieszych przy ul. Billewiczówny, Juranda ze Spychowa oraz Zagłoby. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie negatywnie.   

  
750 000,00 zł  

131.  ZDiT 
W062NO 

Przystanek Nowosolna - poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z 
komunikacji miejskiej. 
Przystanki MPK zlokalizowane na ulicach: Brzezińska, Pomorska, Kasprowicza, 
Grabińska, Byszewska, Wiączyńska w granicach administracyjnych osiedla 
Nowosolna. 
Ustawienie nowych wiat wraz z remontem nawierzchni peronów przystanków 
komunikacji miejskiej w możliwych do realizacji lokalizacjach w pasie drogowym 
głównych ulic osiedla Nowosolna: Brzezińska, Wiączyńska, Byszewska, 
Grabińska, Kasprowicza. Przystanki nr: 1905, 0070, 0072, 1799, 1907, 1908, 
0069, 0073, 0043, 0046, 1802, 1284 - do wyczerpania środków finansowych. 
Ustawienie ławek na przystankach, na których nie można postawić wiat 
przystankowych w ulicach: Pomorska, Byszewska, Grabińska, Brzezińska, 
Kasprowicza. Przystanki nr : 1608, 1626, 1627, 0839, 0841, 0838, 0842, 0035, 
0034, 1909, 1591, 0059, 0060, 1716, 0073 - do wyczerpania środków 

P  
Zakup i montaż  wiaty oraz ławek  na przystankach 
komunikacji publicznej  w znacznym stopniu  poprawi   
komfort oczekiwania pasażerów na komunikacje publiczną 
oraz estetyka pasa  drogowego. 

560 000,00 zł  
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finansowych. Na terenie osiedla ulokowanych jest 47 przystanków MPK. 
Zaledwie pojedyncze przystanki posiadają nowe, estetyczne wiaty. Większość z 
nich nie posiada ich w ogóle lub zlokalizowana jest w starych, obskurnych 
wiatach. Przystanki nie spełniają więc swojej podstawowej roli, tj. zapewnienia 
bezpiecznego, chroniącego przed opadami oraz zapewniającego oczekującym na 
autobus miejsca do siedzenia. Jest to szczególnie ważne dla seniorów, osób z 
małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych. W projekcie występujemy o zakup i 
montaż nowych, wymianę starych wiat na przystankach autobusowych oraz 
postawienie ławek na przystankach na ulicach Brzezińskiej, Pomorskiej, 
Wiączyńskięj, Byszewskiej, Grabińskiej, Kasprowicza - od Rynku Nowosolna do 
granic osiedla. Ulice te generują bardzo duży ruch samochodowy - dojazd do 
autostrady, Widzewa, gminy Nowosolna. 

132.  ZDiT 
W102NR 

Odbudowa chodnika oraz utwardzenie pobocza Zakładowa 138-140. 
ul. Zakładowa 133-135. 
Odbudowa chodnika na odcinku ul. Zakładowa 133-135 dotyczy położenia 
wierzchniej warstwy chodnika z regulacją obrzeża. Położony w 2000 r. chodnik 
jest całkowicie zniszczony, a w 2018 r. w lipcu po wykopach zniknęła reszta 
utwardzonej powierzchni. Na tym odcinku nowy chodnik jest koniecznością ze 
względu na przystanek autobusowy. Rejon powstającej logistyki przyczynił się do 
zwiększonej ilości pieszych, a to wymaga budowy nowego chodnika. 

P 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywnie. 
Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego 
okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

41 250,00 zł 

133.  ZDiT 
W126SW 

Likwidacja ślepego odcinka ul. Tuwima. 
Zakończenie ul. Tuwima przy Kopcińskiego. 
Projekt zakłada likwidację ślepego odcinka ul. Tuwima na wschód od ul. 
Kindermanów i przeznaczenie go na zielony skwer - miejsce rekreacji 
mieszkańców. Taki park będzie idealnym na Zielone Expo przedłużeniem terenów 
zielonych w stronę Nowego Centrum Łodzi. 

  
    

134.  ZDiT 
W154ST 

Remont pętli autobusowej na ul. Janosika przy kościele. 
ul. Janosika przy ul. Wyżynnej. 
Remont pętli autobusowej na ul. Janosika przy kościele. 

P 
Wykonanie remontu pętli autobusowej na ul. Janosika , 
poprawi bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników oraz 
znacząco poprawi wygląd i estetykę miasta. 

50 000,00 zł 

135.  ZDiT 
W155ST 

Wymiana zardzewiałych barierek przy chodniku na ul. Brzezińskiej. 
ul. Brzezińska pomiędzy ul. Herberta a ul. Giewont. 
Wymiana zardzewiałych barierek przy chodniku na ul. Brzezińskiej. 

P 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywnie. 
Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego 
okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

43 000, 00 zł  

136.  ZDiT 
W156ST 

Wymiana wiaty przystankowej na ul. Janosika przy szkole/żabce. 
ul. Janosika przy ul.Powstańców Śląskich. 
Wymiana wiaty przystankowej na ul. Janosika przy szkole/żabce. 

N 
Wiata na przystanku autobusowym ( nr.217) zostanie 
wymieniona w 2019 w ramach bieżącego utrzymania 
infrastruktury przystankowej z uwagi na jej stan techniczny i 
wizualny. 

50 000,00 zł 

137.  ZDiT 
W187OJ 

Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej 
al. Hetmańska. 
Celem inwestycji jest wymiana zdegradowanych krawężników rozdzielających 
drogę rowerową od przejazdu drogowego. Aktualne krawężniki są zniszczone, a 
przejazd powoduje możliwość uszkodzenia koła rowerowego oraz zagraża 
bezpieczeństwu rowerzystów. Projekt zakłada demontaż zniszczonych 

P 
Wymiana krawężników w ciągu drogi rowerowej, poprawi 
bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników oraz znacząco 
poprawi wygląd i estetykę miasta. 

120 000,00 zł 
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krawężników oraz montaż nowych - ułatwiających jazdę krawężników wzdłuż al. 
Hetmańskiej. Wymiana obejmie skrzyżowania: al. Hetmańska-ul. Zakładowa, al. 
Hetmańska-ul. H. Brodatego, al. Hetmańska-ul. Zagłoby, al. Hetmańska-ul. 
Juranda ze Spychowa, al. Hetmańska-ul. Billewiczówny. 

138.  ZDiT 
W190OJ 

Punkt naprawy roweru!. 
ul. Hetmańska. 
Projekt zakłada ustawienie nieopodal drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej 
punktu do naprawy roweru. Stacja powinna być wyposażona w narzędzia 
umożliwiające szybką naprawę roweru (imbusy, śrubokręty itp.) oraz pompkę 
rowerową z wymiennymi końcówkami. Stacja naprawcza powinna być 
zlokalizowana przy al. Hetmańskiej na wysokości przystanku tramwajowego 
"Hetmańska-Dąbrówki" 

P 
Opinia pozytywna. Realizacja poprawi komfort użytkowania 
rowerów i może się przyczynić do częstszego wykorzystania 
takiego ekologicznego środka transportu. 

7000,00 zł  

139.  ZDiT 
W197OJ 

Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu na ulicach Olechowa!. 
ul. Odnowiciela i ul. Opolczyka. 
W związku z intensywną urbanizacją zielonych dotychczas terenów oraz 
wybudowaniem centrów handlowych przy cichych i bezpiecznych ulicach 
Olechowa pojawił się wzmożony ruch samochodowy. Projekt zakłada ustawienie 
3 progów zwalniających wraz z oznakowaniem. Celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i użytkowników placu zabaw (dzieci) 
oraz komunikacji miejskiej. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowe zadanie 
negatywnie. Z uwagi na obecność licznych studzienek, 
wpustów na które powyższe urządzenia z pewnością będą 
miały negatywny wpływ – Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. nr 220 z 2003 r. 
z późn. Zm.) w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach. Przytoczony akt prawny nie pozwala 
m. in. na stosowanie progów zwalniających w rejonie 
przepustów, studzienek kanalizacyjnych, komór instalacji 
wodociągowych, c.o. itp., a także w odległościach 25 m od 
tych elementów ze względu na niszczący wpływ wstrząsów 
powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych. 
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

 25 500,00 zł  

140.  ZDiT 
W218OJ 

Remont ulicy Ketlinga. 
ul. Ketlinga na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Skrzetuskiego. 
Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Ketlinga na odcinku pomiędzy ul. Zagłoby a 
Skrzetuskiego. 

P  
 Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Ketlinga poprawi 
bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników oraz znacząco 
poprawi wygląd i estetykę miasta. 

500 000,00 zł  

141.  ZDiT 
W224DL 

Wyznaczenie dojazdu do żwirowni na ul. Obłocznej. 
ul. Iglasta od ul. Brzezińskiej do ul. Obłocznej i ul. Arniki od ul. Pomorskiej. 
Projekt ma na celu całkowite wyeliminowanie z ul. Listopadowej tranzytowego 
ruchu ciężarówek dojeżdżających do żwirowni na ul. Obłocznej (poprzez 
ustawienie znaków zakazu B-5 na ul. Listopadowej) i przekierowanie go na ul. 
Iglastą od ul. Brzezińskiej i na ul. Arniki od ul. Pomorskiej (konieczność 
ustawienia odpowiednich znaków drogowych). Na ul. Iglastej jest jeden dom 
mieszkalny i ogródki działkowe, natomiast ul. Listopadowa przebiega przez 
osiedle mieszkaniowe, dynamicznie się rozbudowujące. Ruch samochodów 
ciężarowych na ul. Listopadowej jest niebezpieczny dla pieszych, uciążliwy dla 
mieszkańców, generuje zanieczyszczenie, hałas i drgania podłoża. 

N / P 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje wnioskowane zadanie 
negatywnie. Wnioskowana ulica Listopadowa jest drogą 
bardziej przystosowaną do obsługi żwirowni niż ulica Iglasta. 
W przypadku podjęcia decyzji co do zmiany obsługi 
komunikacyjnej kopalni piasku (z ul. Iglastej) należy wziąć 
pod uwagę konieczność jej dostosowania. Natomiast ulica 
Iglasta nie ma odpowiedniej szerokości pasa drogowego aby ją 
poszerzyć i utwardzić. Ponadto w omawianej lokalizacji ( ul. 
Listopadowej ) znajdują się już znaki B-5 "zakaz wjazdu 
samochodów ciężarowych "wraz z tabliczką o treści "nie 

 12 000,00 zł  
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dotyczy docelowych wjazdów".  
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

142.  ZDiT 
W225DL 

Spowolnienie ruchu drogowego na ul. Listopadowej w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i komfortu życia mieszkańców. 
ul. Listopadowa od ul. Brzezińskiej do ul. Kiepury. 
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców ul. 
Listopadowej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Kiepury oraz ulic przyległych, 
poprzez: wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości 30 km/h z pierwszeństwem 
ruchu pieszego na obszarze ulic zaznaczonych na załączonym planie; 
umieszczenie na jezdni ul. Listopadowej (od ul. Krzeptowskiego do ul. Kiepury) 
dwóch progów zwalniających i wymodelowanie przewężenia ul. Listopadowej na 
wys. nr 14 wyeliminowanie z tego odcinka ul. Listopadowej tranzytowego ruchu 
ciężarówek, jadących do i ze żwirowni na ul. Obłocznej. Ulica Listopadowa, choć 
wg planu zagospodarowania przestrzennego jest drogą gminną zbiorczą, 
znajdującą się w terenie zabudowanym, to nie posiada wymaganych chodników, 
ani utwardzonego pobocza do bezpiecznego ruchu pieszych. W związku z tym 
ruch pieszy odbywa się jezdnią, która dodatkowo po deszczach i wiosennych 
roztopach jest fragmentami zalewana. Stan techniczny jezdni ul. Listopadowej jest 
zły (warstwa asfaltu, wielokrotnie „łatana", położona na płytach JUMBO). Bardzo 
natężony ruch tranzytowy samochodów ciężarowych niszczących nawierzchnię 
drogi, emitujących zanieczyszczenia, hałas i drgania nie powinien być kierowany 
przez teren osiedla mieszkaniowego, ulicą która nie zapewnia bezpieczeństwa 
pieszym, ani dobrostanu mieszkańców osiedla. 

N / P 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje wnioskowane zadanie 
negatywnie. W przedmiotowej lokalizacji znajdują się już dwa 
progi zwalniające - w chwili obecnej są one niekompletne - ich 
uzupełnienie nastąpi po nałożeniu nowej warstwy asfaltu gdyż 
stan obecnej nawierzchni nie pozwala na wykonanie 
przedmiotowych prac. Ponadto informujemy, że na odcinku 
około 150 m od ul. Brzezińskiej jest nowa nawierzchnia wraz 
ze spowalniaczem ruchu w postaci wyniesionego przejścia dla 
pieszych. Obecnie powyższy odcinek jest na gwarancji. 
Jednocześnie oświadczamy, że w przedłożonej lokalizacji ( ul. 
Listopadowa) obowiązuje znak B-33- ograniczenie prędkości 
do 30 km/h. Wobec powyższego zgodnie z pkt 3.2.44 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
roku (Dz. U. nr 220 z 2003 r. z późn. Zm.) w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach 
wnioskowane znaki stosuje się w strefach o dużym natężeniu 
ruchu pojazdów i pieszych oraz dużej liczbie skrzyżowań. 
Wyprofilowanie przewężenia ul. Listopadowej na wys. nr 14 – 
tut. Zarząd nie ma sprzeciwu do koncepcji, aczkolwiek należy 
wziąć pod uwagę, iż ww. przewężenie ze względu na ruchu 
samochodów ciężarowych (służby komunalne, docelowe 
wjazdy) musi mieć odpowiednie wymiary aby w skuteczny 
sposób zobligować wspomniane pojazdy do spowolnienia 
prędkości. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.  

 32 000,00 zł  

143.  ZDiT 
W228DL 

Remonty dróg Dolina Łódki południe. 
ul. Obłoczna od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej ze światłem ul. Kamykowej 
włącznie oraz ul. Czecha od ul. Listopadowej do posesji przy ul. Czecha 61b. 
Ulice Obłoczna i Czecha są drogami dojazdowymi do osiedli i posesji na terenie 
Doliny Łódki. Ich stan wymaga ciągłych interwencji i remontów doraźnych. Z 
dróg tych korzystają mieszkańcy conajmniej 100 gospodarstw domowych a ze 
względu na kolejne odbiory budynków ich liczba ciągle się zwiększa. Teren nie 
jest objęty transportem zbiorowym. Remont polegający na korytowaniu i 
odbudowie drogi przy użyciu nowego materiału sypkiego zgodnie z technologią 
wykonawcy. Aktualny stan dróg uniemożliwia skuteczne sezonowe równania, 
które są jedynie przepychaniem błota w śladzie drogi. Remont umożliwi 
bezpieczne użytkowanie i zmiejszenie koniecznych sezonowych napraw co obniży 

/ P 
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nakłady na utrzymanie dróg. 

144.  ZDiT 
W230WW 

Obwodnica osiedla Widzew-Wschód. Połączenie ul. Widzewskiej z ul. 
Maszynową/ul. Służbową. 
W linii gruntowej drogi łączącej ul. Widzewską/ ul. Wałową z ul. Widzewską/ul. 
Służbową. 
Wybudowanie ulicy o utwardzonej powierzchni, która połączy ulicę 
Widzewską/Wałową z ulicą Maszynową/Służbową. Nowa ulica zamknie 
obwodnicę osiedla Widzew-Wschód. 

N 
Opinia negatywna.  Istniejąca droga (miejscami ścieżka) o 
nieutwardzonej nawierzchni przebiega przez tereny, dla 
których Gmina Łódź nie jest właścicielem lub jednostki 
miejskie nie są jedynymi władającymi. W szczególności, na 
znacznym odcinku przebiega przez tereny kolejowe. Zgodnie z 
zasadami Budżetu Obywatelskiego nie jest możliwa realizacja 
zadań na tego typu działkach. Realizacja od podstaw drogi jest 
niemożliwa do realizacji w ciągu jednego roku z uwagi na 
konieczność przygotowania wielobranżowej dokumentacji 
projektowej, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i 
pozwoleń oraz wykonania budowy.  Z uwagi na opinię 
negatywną, koszty szacunkowe określono jedynie 
orientacyjnie, niemniej przekraczają one kwotę dostępną w 
ramach BO. 

3 000 000,00 zł  

145.  ZDiT 
W231DL 

Bezpieczna droga do szkoły i komunikacji zbiorowej z ul. Listopadowej – 
Dolina Łódki południe. 
Chodnik między ul. Listopadową i ul. Dębowskiego. 
Remont chodnika między ulicami Listopadową i Dębowskiego wraz z 
uporządkowaniem przyległej zieleni. Chodnik jest w fazie zaniku z uwagi na 
zaniedbanie przyległej zieleni i zniszczenia płyt chodnikowych. Mieszkańcy 
chcieliby jednak z niego korzystać w stopniu większym i bezpieczniejszym niż 
dotychczas ponieważ jest jedyną drogą dojścia pieszego do centrum miasta. W 
okolicy nie ma innych dróg pieszych / rowerowych / chodników. 

N / P 
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 załącznika do uchwały Nr VI/199/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 10 kwietnia 2019 r. w ramach ŁBO nie mogą być 
realizowane projekty dotyczące obszaru, na którym gmina albo 
powiat nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych.  
Zadanie otrzymuje rekomendację negatywną ponieważ 
lokalizacja dotyczy działki nr 98/3 w obr. W-11, której 
charakter stanu władania: nieustalone prawo własności oraz 
nieustalone władanie na zasadach samoistnego posiadania. W 
opinii Radcy Prawnego na takiej działce w pasie drogi 
wewnętrznej zadanie nie może być realizowane. 
Pominięcie tych terenów spowoduje brak ciągłości 
proponowanego zadania. 

95 000,00 zł 

146.  ZDiT 
W235MI 

Remont drogi. 
ul. Świętokrzyska, ul. Goryczkowa i ul. Pigwowa. 
Remont drogi Świętokrzyskiej, fragmentu ulicy Goryczkowej oraz fragmentu ulicy 
Pigwowej zapewniający mieszkańcom Osiedla dojazd do ulicy Frezjowej - 
głównej ulicy miejskiej. Łączna długość odcinka 1600 m o szerokości 3 m. 
Wykorytkowanie istniejącej drogi na 30 cm, wypełnienie gruzem betonowo-
ceglanym 20 cm z zagęszczeniem, nawiezienie klińca 5 cm i zagęszczenie oraz 
utwardzenie walcem. 

N 
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 załącznika do uchwały Nr VI/199/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 10 kwietnia 2019 r. w ramach ŁBO nie mogą być 
realizowane projekty dotyczące obszaru, na którym gmina albo 
powiat nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych. Zadanie otrzymuje rekomendację negatywną 
ponieważ lokalizacja zadania na ul. Świętokrzyskiej oraz 
fragment ul Pigwowej dotyczy działek nr 350/3; 93/3 w obr. 
W-44, których charakter stanu władania: nieustalone prawo 

 260 000,00 zł  
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własności oraz nieustalone władanie na zasadach samoistnego 
posiadania.. W opinii Radcy Prawnego na takiej działce w 
pasie drogi wewnętrznej zadanie nie może być realizowane. 
Pominięcie tych terenów spowoduje brak ciągłości 
proponowanego zadania. 

147.  ZDiT 
W236MI 

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Mileszki. 
Osiedle Mileszki. 
Zamontowanie 5 latarni oświetlenia ulicy Goryczkowej na odcinku pomiędzy 
numerami 20 a 46, na istniejących słupach energii elektrycznej; zakup i 
zamontowanie 26 luster drogowych ułatwiających wyjazd z dróg 
podporządkowanych na Osiedlu Mileszki; odmalowanie 6 przejść dla pieszych na 
Osiedlu Mileszki z czerwonymi miejscami ostrzegawczymi i zamontowanie 
"kocich oczu" zwiększających widoczność przejść; zamontowanie progów 
zwalniających przy przejściu dla pieszych przy ulicy Pomorskiej 437. 

N 
1. Montaż 5 latarni oświetlenia ulicy -  montaż oświetlenia na 5 
istniejących słupach energetycznych na ul. Goryczkowej  nie 
może zostać zaopiniowany pozytywnie ze względu na 
lokalizację słupów na prywatnych działkach.  
2. Montaż luster drogowych - w ocenie ZDiT  brak jest 
spełnionych warunków, które zawarte są w Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów  drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (pkt 9) - 
lustra drogowe wypukłe U-18 o zwiększonym kącie 
obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze 
budynki, słupki, drzewa, itp. ograniczają widoczność 
kierującym pojazdami - opinia negatywna. 
3. Zamontowanie kocich oczu - opinia negatywna z uwagi na 
obecność słupów oświetleniowych, które odpowiednio 
doświetlają oznakowanie przejść dla pieszych. 
4. Montaż progów zwalniających Pomorska 437 -  ze względu 
na istniejącą sygnalizację świetlną, która w sposób 
jednoznaczny wymusza na kierujących wytracenie prędkości - 
opinia negatywna. 
Zarząd w celu poprawy bezpieczeństwa w lokalizacjach 
uzasadnionych w ramach środków własnych wykona montaż 
dwóch luster drogowych na skrzyżowaniu 
Kosodrzewiny/Taborowa oraz za skrzyżowaniem ul. 
Sołecka/Kosodrzewiny. Ponadto wykonamy montaż znaków 
drogowych T-16 informującego o wyjeździe dla straży 
pożarnej umiejscowionych odpowiednio przy strażnicach OSP. 
Przejścia dla pieszych zostaną odnowione w ramach umowy na 
oznakowanie poziome. 

54 000,00 zł  

148.  ZDiT 
W238AN 

Nowy asfalt na ulicy Feliksińskiej. 
ul. Feliksińska (odcinek od ul. Dworcowej do autostrady A1). 
Odcinek Feliksińskiej od ul. Dworcowej do autostrady Al jest aktualnie głównym 
objazdem remontowanej ul. Rokicińskiej. Już teraz można zaobserwować, że tak 
natężony ruch sprawił, iż droga jest w znacznym stopniu zdegradowana. Jest to 
główny ciąg komunikacyjny w okolicy, również dla pieszych, dlatego też 
wymiana nakładki asfaltowej jest niezbędna i pilna. 

P 
Wykonanie remontu nawierzchni na ulicy Feliksińskiej, 
poprawi bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników oraz 
znacząco poprawi wygląd i estetykę miasta. 

680 000,00 zł 

149.  ZDiT 
W241ST 

Wiadukt drogowy na ul. Pomorskiej – poprawa bezpieczeństwa kierowców i 
pieszych Stoki – Sikawa – Podgórze. 

P 
Wykonanie remontu nawierzchni, ciągów pieszych oraz 240 000,00 zł 
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Wiadukt w ciągu drogowym ul. Pomorskiej przy ul. Lawinowej i ul. 
Mazowieckiej. 
Sfrezowianie warstwy ścieralnej, wykonanie nowych ciągów dla pieszych, 
utwardzenie podbudowy, położenie nakładki asfaltowej o odpowiedniej 
konsystencji i grubości adekwatnej do dużego obciążenia w występującym tam 
ruchu drogowym, zainstalowanie po obydwu stronach barierek energochłonnych i 
ochronnych, wyznaczenie strefy skrętu do ulicy Mazowieckiej i wykonanie 
oznakowania poziomego. Obecny stan nawierzchni na wiadukcie drogowym jest 
fatalny i wymaga pilnego remontu. Ulica Pomorska to jeden z głównych ciągów 
drogowych o kluczowym znaczeniu dla płynności ruchu nie tylko w samym 
mieście Łodzi, ale też jedna z głównych dróg dojazdowych do centrum miasta dla 
dużej liczby mieszkańców ze wschodniej części naszego miasta. 

balustrad na wiadukcie drogowym w ciągu ulicy Pomorskiej 
wraz z wykonaniem strefy skrętu do ulicy Mazowieckiej jest 
wskazane z uwagi na poprawę bezpieczeństwa i komfortu 
użytkowników drogi oraz znacząco wpłynie na wygląd i 
estetykę miasta. 

150.  ZDiT 
W243ST 

Ulica Pieniny – bezpieczny i szybki dojazd do szpitala im. L. Sonnenberga. 
Odcinek ul. Pieniny przy szpitalu im. L. Sonnenberga pomiędzy ul. Telefoniczną i 
ul. Przełęcz. 
Sfrezowanie starej warstwy ścieralnej , położenie warstwy wyrównawczej 
nakładki asfaltowej o odpowiedniej grubości adekwatnej do obciążenia ruchu 
drogowego występującego na tym odcinku ulicy Pieniny. Stan nawierzchni na 
odcinku ulicy Pieniny pomiędzy ulicą Telefoniczną i ulicą Przełęcz jest bardzo 
zły. W nawierzchni praktycznie przez okres całego roku występują liczne ubytki i 
nierzadko dużej wielkości wypełnione wodą wyrwy, które negatywnie wpływają 
na komfort jazdy a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Z 
powodu występujących ubytków dochodzi często do niebezpiecznych i 
potencjalnie wypadkowych sytuacji ponieważ kierowcy dokonują manewrów 
celem ominięcia nierównej nawierzchni. Ten odcinek ul. Pieniny to jedna z 
głównych dróg dojazdowych szpitala im. Ludwika Sonneberga po której z dużą 
częstotliwością poruszają się karetki Pogotowia Ratunkowego transportujące 
osoby wymagające pilnej pomocy medycznej. 

P 
Wykonanie remontu ul. Pieniny na odcinku od ul. 
Telefonicznej do ul. Telefonicznej, poprawi bezpieczeństwo i 
komfort jej użytkowników oraz znacząco poprawi wygląd i 
estetykę miasta. 

270 000,00 zł 

151.  ZDiT 
W244ST 

Ulica Giewont – bezpieczny i szybki dojazd do szpitala im. L. Sonnenberga. 
Odcinek ul. Giewont od ul. Pomorskiej w kierunku ul. Zbocze/ul. Pieniny. 
Sfrezowanie starej warstwy ścieralnej, położenie nakładki asfaltowej o 
odpowiedniej grubości adekwatnej do obciążenia ruchu drogowego występującego 
na tym odcinku ulicy Giewont. Wyznaczenie i wymalowanie oznakowania 
poziomego w celu uzyskania bezpiecznej strefy skrętu do ul. Pomorskiej. Stan 
nawierzchni na odcinku ulicy Giewont pomiędzy ulicą Pomorską i ulicą 
Zbocze/Pieniny jest bardzo zły. W nawierzchni praktycznie przez okres całego 
roku występują liczne ubytki i nierzadko dużej wielkości wypełnione wodą 
wyrwy, które negatywnie wpływają na komfort jazdy a przede wszystkim 
bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Z powodu występujących ubytków 
dochodzi często do niebezpiecznych i potencjalnie wypadkowych sytuacji 
ponieważ kierowcy dokonują manewrów celem ominięcia nierównej nawierzchni. 
Ten odcinek ul. Giewont to jedna z głównych dróg dojazdowych do Osiedla Stoki 
oraz szpitala im. Ludwika Sonneberga po której oprócz zwykłych użytkowników 
ruchu drogowego często poruszają się karetki Pogotowia Ratunkowego 
transportujące osoby wymagające pilnej pomocy medycznej. 

P 
Wykonanie remontu nawierzchni ul. Giewont na odcinku od ul 
Pomorskiej w kierunku ul. Zbocze poprawi bezpieczeństwo i 
komfort jej użytkowników, mieszkańców oraz poprawi wygląd 
i estetykę miasta. 

360 000,00 zł 
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152.  ZDiT 
W249SW 

Modernizacja ul. Popowskiego – bezpieczna, dwukierunkowa droga. 
ul. Popowskiego. 
Celem projektu jest modernizacja ul. Popowskiego, by przywrócić na niej 
dwukierunkowy ruch. Obecnie nie ma możliwości wjazdu na ulicę od południowej 
strony, co powoduje konieczność przejazdu zatłoczoną ul. Przędzalnianą. 
Uzasadnieniem wprowadzonego ruchu jednokierunkowego były kwestie 
bezpieczeństwa, natomiast nie jest bezpiecznie z uwagi na kierowców nagminnie 
naruszających przepisy, chcących jak najszybciej przemieścić się na odcinku z 
zakazem ruchu od południowej strony, omijających w ten sposób zakorkowaną ul. 
Przędzalnianą. Sposobem na wprowadzenie bezpieczeństwa na dwukierunkowej 
ulicy byłaby utworzona strefa zamieszkania wraz z progami spowalniającymi na 
jezdni oraz ukształtowanie drogi, by meandrowała po osiedlu wśród zieleńców jak 
na łódzkich woonerfach. 

N 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje wnioskowane zadanie 
negatywnie. W przedmiotowej lokalizacji szerokość ulicy w 
znaczących jego odcinkach oscyluje w granicach 2,8 - 3,1 m, 
jest ona stanowczo za mała na wprowadzenie płynnego, 
bezpiecznego ruchu w relacji dwukierunkowej. Należy również 
pamiętać, że w strefie zamieszkania konieczne jest wykonanie 
wyznaczonych miejsc parkingowych. Kolejnym czynnikiem, 
który nie pozwala na umieszczenie progów zwalniających jest 
obecność studzienek i wpustów - na które powyższe urządzenia 
z pewnością będą miały negatywny wpływ - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. nr 220 
z 2003 r. z późn. Zm.) w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczenia na drogach. Przytoczony akt prawny nie pozwala 
m. in. na stosowanie progów zwalniających w rejonie 
przepustów, studzienek kanalizacyjnych, komór instalacji 
wodociągowych, c.o. itp., a także w odległościach 25 m od 
tych elementów ze względu na niszczący wpływ wstrząsów 
powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych. 
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych. 

 340 000,00 zł  

153.  ZDiT 
W269OJ 

Usunięcie zardzewialych słupków ze skrzyżowania ulicy Hetmańskiej i 
Zakładowej. 
Skrzyżowanie ul. Hetmańskiej i ul. Zakładowej. 
Usunięcie zardzewiałych słupków ze skrzyżowania ulicy Hetmańskiej i 
Zakładowej lub ich ewentualna wymiana na nowe w miejscach, w których są one 
niezbędne. 

P 
Wymiana zardzewiałych separatorów, poprawi bezpieczeństwo 
oraz znacząco poprawi wygląd i estetykę skrzyżowania ulic 
Zakładowej z Hetmańską. 

 30 000,00 zł  

154.  ZDiT 
W277NO 

Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna. 
ul. Pomorska od Rynku Nowosolna. 
Remont ul. Pomorskiej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. 

P  
  
Wykonanie remontu nawierzchni na ulicy Pomorskiej, poprawi 
bezpieczeństwo i komfort jej użytkowników oraz znacząco 
poprawi wygląd i estetykę miasta. 

598 000,00 zł  

155.  ZDiT 
W281ZA 

Utwardzenie drogi do marketu. 
ul. Częstochowska 65-69. 
Zadanie polega na utwardzeniu drogi na ulicy Częstochowskiej od numeru 65 do 
69. Łączna długość odcinka 150 m o szerokości 3 m. Zakres prac obejmuje: 
wykorytkowanie istniejącej drogi na 30 cm, wypełnienie gruzem betonowo-
ceglanym 20 cm z zagęszczeniem, nawiezienie klińca 5 cm i zagęszczenie oraz 
utwardzenie walcem. 

P 
Zadanie otrzymuje rekomendację pozytywną. Lokalizacja 
zadania dotyczy między innymi działki nr 112/29 w obr. W-28, 
która jest własnością osób prywatnych we władaniu Gminy 
Łódź – Zarząd Dróg i Transportu. W opinii Radcy Prawnego 
na takiej działce w pasie drogi publicznej (gminna) zadanie 
może być realizowane. Wykonanie remontu nawierzchni 
gruntowej ul. Częstochowskiej na odcinku od posesji numer 65 
do posesji numer 69, poprawi komfort oraz bezpieczeństwo 
użytkowników drogi. 

 65 000,00 zł  
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156.  ZDiT 
W296NR 

Utwardzenie drogi ul. Romana Kaczmarka. 
ul. Romana Kaczmarka. 
Zadanie polega na wstępnym wyrównaniu pasa drogowego o szerokości około 5 
metrów i długości blisko 200mb przy pomocy spychacza drogowego (lub innej 
maszyny) następnie wysypanie na pas drogi (jezdni) kruszywa drogowego o różnej 
granulacji czyli od grubego klińca począwszy na kruszywie dolomitowym kończąc 
oraz zagęszczenie całości ciężkim sprzętem drogowy typu walec drogowy lub 
spychacz. 

N 
Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 załącznika do uchwały Nr VI/199/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 10 kwietnia 2019 r. w ramach ŁBO nie mogą być 
realizowane projekty dotyczące obszaru, na którym gmina albo 
powiat nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych.  
Zadanie otrzymuje rekomendację negatywną ponieważ 
lokalizacja zadania na ul. Romana Kaczmarka na odc. 
Zakładowej do końca dotyczy działki nr 98/1 w obr. W-37, 
która jest własnością osób prywatnych. W opinii Radcy 
Prawnego na takiej działce w pasie drogi wewnętrznej zadanie 
nie może być realizowane. 
Pominięcie tych terenów spowoduje brak ciągłości 
proponowanego zadania. 

67 000,00 zł 

157.  ZDiT 
S042WS 

Dwukrotnie pojemniejsza wiata przy pętli tramwajowej Radiostacja. 
Przystanek tramwajowy przy pętli "Radiostacja" (kierunek do centrum). 
Projekt ma na celu zwiększenie pojemności wiaty i w konsekwencji poprawę 
komfortu oczekiwania pasażerów na tym przystanku. Gromadzą się tam większe 
grupy osób (m.in.. Studentów z pobliskiego budynku Wydziału Filologicznego 
UŁ), nie mieszczące się pod wiatą w deszczowe i śnieżne dni. 

P 
Zakup i montaż dodatkowej wiaty na przystanku tramwajowym 
nr 594 poprawi się komfort oczekiwania pasażerów na 
komunikację publiczną oraz estetykę pasa drogowego. 

 45 000,00 zł  

158.  ZIM 
P011KO 

Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników (strona południowa) ulicy 
Lorentza od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka. 
ul. Lorentza obręb P-7. 
Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, wymiana chodnika po stronie 
południowej od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka wybudowanie zatok 
parkingowych do parkowania samochodów po stronie południowej. 

N 
Opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych nie jest 
możliwe do realizacji w przeciągu jednego roku budżetowego. 
Uzyskane - pozytywne opinie - od jednostek pomocniczych nie 
odnoszą się do całościowego rozwiązania problemu. 

 1 080 000,00 zł  

159.  ZIM 
P015ZL 

Utworzenie przejścia dla pieszych przez ul. Rąbieńską na wysokości ul. 
Cedry. 
Działka nr 5/5 obręb P-4. 
Przejście będzie służyło mieszkańcom pobliskich bloków, którzy korzystają z tej 
drogi idąc do SP nr 169, kościoła, na zakupy oraz na spacer z małymi dziećmi. 
Istnieje potrzeba umieszczenia znaku T-27 (agatka), ponieważ z tej drogi 
korzystają uczniowie jedynej na Złotnie szkoły podstawowej nr 169 przy ul. 
Napoleońskiej 7/17, a mieszkający w blokach po drugiej stronie ul. Rąbieńskiej. 

P 
Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 
zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna (wg 
zmian zapisanych w karcie zmian do projektu), ponieważ 
spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności i 
jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku 
budżetowego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę 
warunków bezpieczeństwa, komfortu i estetyki dla wszystkich 
użytkowników pasa drogowego ul. Rąbieńskiej . 

 75 000,00 zł  

160.  ZIM 
P017ZL 

Oświetlenie ulicy prof. W. Deca na Złotnie. 
ul. prof. W. Deca. 
Celem inwestycji jest zainstalowanie oświetlenia ulicznego (lamp ledowych) na 
ulicy prof. W. Deca - instalacja 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach 
energetycznych na początku ulicy oraz wykonanie oświetlenia ulicznego (lampy 
ledowe) na dalszej części ulicy od nr 10 do końca ulicy (ok. 400 m). Realizacja 
tego projektu zapewni bezpieczne korzystanie z drogi wieczorem i w nocy 

P 
Wniosek spełnia kryteria BO. Realizacja tego projektu zapewni 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zwiększy komfort 
poruszania się użytkownikom drogi. 

 124 000,00 zł  
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pieszym, rowerzystom oraz zmotoryzowanym użytkownikom drogi oraz zapewni 
bezpieczeństwo w ochronie mienia. Lampy w odstępach ok. 40m - przewidywana 
ilość: 10 sztuk plus 2 oprawy oświetleniowe (na istniejących słupach 
energetycznych). 

161.  ZIM 
P029ZL 

Bezpieczne przejście dla pieszych na wysokości ul. Traktorowej 13 (przy 
Mikomedzie). 
ul. Traktorowa na wysokości posesji nr 13 - przychodnia Mikomed. 
Przejście będzie służyło mieszkańcom Złotna, a szczególnie pobliskich bloków, 
którzy korzystają z tej drogi idąc do przychodni. Ul. Traktorowa jest ulicą bardzo 
ruchliwą i istnieje potrzeba dodatkowego oznaczenia przejścia dla pieszych. Znak 
aktywny D-6 (przejście dla pieszych) z czujnikiem ruchu, będzie sygnalizował 
migającymi światłami oczekującego na przejście pieszego. Jest to istotne 
zwłaszcza po zmroku oraz przy trudnych warunkach atmosferycznych. Z przejścia 
tego korzystają rodzice z małymi dziećmi idący do przyjmujących w przychodni 
pediatrów oraz inwalidzi na wózkach do lekarzy specjalistów oraz inni 
mieszkańcy. Dlatego istnieje potrzeba obniżenia krawężników na przejściu po obu 
stronach jezdni, aby ułatwić wózkom przejazd. 

P 
Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych. 
Przyczyną zmiany kosztów jest rekomendacja dla montażu 
znaku na maszcie. W trakcie jednego roku budżetowego 
możliwe jest uruchomienie znaku przy pomocy alternatywnych 
źródeł energii, podłączenie znaku do stałego źródła zasilania 
leży po stronie PGE i jego termin będzie uzależniony od 
harmonogramu prac tej jednostki. 

 55 000,00 zł  

162.  ZIM 
P034KR 

Połączmy drogi rowerowe na Retkini. 
ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Retkińskiej. 
Projekt polega na wybudowaniu drogi rowerowej z prawdziwego zdarzenia, 
łączącej drogę rowerową na ul. Kusocińskiego z drogą na ul. Retkińskiej. Co 
poprawi bezpieczeństwo. 

N/P 
Budowa drogi rowerowej wymaga w pierwszej kolejności 
opracowania dokumentacji projektowej, w tym z uwagi na 
długość odcinka powyżej 1 km konieczne będzie uzyskanie 
decyzji środowiskowej. Mając na uwadze powyższe, pomimo 
oczywistej zasadności realizacji zadania, nie jest ono możliwe 
do wykonania w ciągu jednego roku kalendarzowego (czas na 
przetarg i wyłonienie wykonawcy to około 3 miesiące, 
opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej co najmniej 9 miesięcy, czas realizacji budowy 
około 6 miesięcy). 

 1 500 000,00 zł  

163.  ZIM 
P036ZL 

Projekt budowy kanału deszczowego w ul. Fizylierów na odcinku od posesji 
nr 8 do ul. Spadochroniarzy wraz z przebudową tarczy skrzyżowania ul. 
Spadochroniarzy - ul. Fizylierów. 
Odcinek ul. Fizylierów od ul. Czołgistów do ul. Spadochroniarzy łącznie ze 
skrzyżowaniem. 
Kompletny projekt techniczny wykonania instalacji odwadniającej w/w obszar, 
wraz z kosztorysem. Brak tej instalacji skutkuje tworzeniem się dużego rozlewiska 
wodnego po każdych opadach deszczu, stwarzający również zagrożenie w 
ruchliwym odcinku komunikacyjnym. 

N 
Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony 
projekt do BO, ponieważ: 1/ Zgodnie z rozdział 2 § 2 punkt 
2.6) w ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty 
dotyczące opracowania samej dokumentacji, jeśli nie jest ona 
częścią składową projektu. 2/ Budowa kanału deszczowego w 
ul. Fizylierów na przedmiotowym odcinku powinna być 
zaprojektowana i wykonana zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w projekcie Generalnym odprowadzenia wód opadowych w 
zlewni rzeki Łódki i Bałutki. W związku z powyższym, 
zaprojektowanie i zrealizowanie kanału deszczowego w ul. 
Fizylierów będzie możliwe po zaprojektowaniu i wybudowaniu 
kanału deszczowego w ul. Namiotowej. Kanał deszczowy w ul. 
Namiotowej będzie stanowił odbiornik dla odprowadzenia wód 
deszczowych z kanału deszczowego w ul. Fizylierów. 

 150 000,00 zł  

164.  ZIM 
P049ZM 

Wymiana lamp oświetleniowych. 
ul. Owsiana. 

P/P 
Wniosek spełnia kryteria BO. Realizacja tego projektu zapewni  30 000,00 zł  
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Ul. Owsiana prowadzi do przejazdu kolejowego. Istniejące oświetlenie jest 
niewystarczające. Chcemy lamp takich jak na sąsiedniej ul. Pszennej, które dają 
intensywne, jasne światło dzienne. 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zwiększy komfort 
poruszania się użytkownikom drogi. 

165.  ZIM 
P055ZL 

Oświetlenie ul. Rąbieńskiej. 
ul. Rąbieńska. 
Uzupełnienie oświetlenia na ul. Rąbieńskiej, w minionym roku do realizacji 
zgłoszony został projekt P0021ZL teraz chodzi o dokończenie oświetlenia. 

P 
Wniosek spełnia kryteria BO. Realizacja tego projektu zapewni 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz zwiększy komfort 
poruszania się użytkownikom drogi. 

 270 000,00 zł  

166.  ZIM 
P067MM 

Przebudujemy ul.Praussa - Etap I. 
ul. Praussa na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Perla, Obręb P-6. 
Projekt i przebudowa ul. Praussa wraz z chodnikiem na odcinku od ul. 
Srebrzyńskiej do ul. Perlą, obejmującą wymianę nawierzchni i podbudowy jezdni, 
wyznaczenie i utwardzenie miejsc parkingowych oraz wymianę nawierzchni 
chodnika wraz z krawężnikami. 

P/P 
Przebudowa ul. Praussa na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. 
Perlą wraz budową miejsc postojowych polepszy 
bezpieczeństwo i komunikację uczestników ruchu oraz 
znacząco wpłynie na estetykę pobliskiego osiedla. 

 400 000,00 zł  

167.  ZIM 
P090ZL 

Utwardzenie ul. Tobruk z przebudową skrzyżowania z ul. Czołgistów. 
ul. Tobruk. 
Utwardzenie ulicy Tobruk od ulicy Rowerowej do ul. Namiotowej. Podniesienie 
skrzyżowania ul. Czołgistów z ul. Tobruk w celu spowolnienia ruchu i 
podniesienie bezpieczeństwa pieszym, jak również wymuszenie przestrzegania 
ograniczenia prędkości. 

N 
Pomimo wprowadzenia karty zmian do zgłoszonego projektu 
(pominięcie wykonanego już skrzyżowania z ul. Czołgistów) 
na etapie analizy przez ZDiT, ZIM jako Jednostka wytypowana 
do realizacji projektu, opiniuje wniosek negatywnie, ze 
względu na brak możliwości wykonania zadania w przeciągu 
jednego roku budżetowego. Zadanie w pierwszej kolejności 
wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji 
projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami/ uzgodnieniami 
zezwalającymi na jej realizację. Opracowanie projektu i na 
jego podstawie wykonanie kosztorysu pozwoli na oszacowanie 
realnych kosztów przebudowy drogi. Biorąc pod uwagę 
realizowane inwestycje drogowe wraz z budową sieci 
uzbrojenia, kwota ok. 400 000 zł dla 210 m odcinka ulicy może 
okazać się niewystarczająca. 

 450 000,00 zł  

168.  ZIM 
P096ZM 

Droga rowerowa wzdłuż ul. Biegunowej od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej. 
ul. Biegunowa. 
Projekt zakłada poprowadzenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Biegunowej od 
miejsca zakończenia istniejącej drogi rowerowej na skrzyżowaniu ul. Biegunowej 
i ul. Krakowskiej, następnie przejazd z sygnalizacją dla rowerów obok istniejącego 
przejścia dla pieszych. Dalsza trasa przebiegu - południowa część pasa drogowego 
ul. Biegunowej, w miejscu szerokiego pasa zieleni. Końcowy odcinek to przejazd 
przez ul. Krańcową i połączenie z odcinkiem proponowanym dla osiedla Złotno. 
planowana szerokość - 1,5 m, szacowana długość - około 450 m , proponowane 
wykończenie- asfalt. 

N/P 
Mając na względzie zasadę gospodarności, informujemy iż 
Miasto Łódź planuje w roku 2020 rozpoczęcie przebudowy ul. 
Krakowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Minerskiej do ul. 
Siewnej. Ulica Biegunowa na czas budowy stanowić będzie 
objazd dla ruchu samochodowego. Wobec wzmożonego ruchu 
samochodowego na drodze, jej stan techniczny ulegnie 
pogorszeniu. Zarząd Inwestycji Miejskich planuje w 2020 roku 
zlecić opracowanie projektu przebudowy ul. Biegunowej z 
budową ścieżki rowerowej, następnie przebudować ulicę. 
Biorąc pod uwagę okres realizacji ww. zadania niezasadne jest 
wydatkowanie środków finansowych na wskazany cel, który 
przewidziany jest do realizacji w krótkiej perspektywie 
czasowej. 

 500 000,00 zł  

169.  ZIM 
P119LP 

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na 
długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka). 
ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka, a ul. Maczka). 

P 
Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort, zwiększy 
bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa 

 120 000,00 zł  
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1. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Pienistej na długości 
300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w Kierunku ul. Płocka) 
2. Budowa oświetlenia ul. Pienistej na odcinku 300 m, zgodnie z opracowaną 
dokumentacją projektową (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka). 

drogowego i jego otoczenia. 

170.  ZIM 
P120LP 

Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. 
Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek). 
ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka, a ul. Maczka). 
Budowa chodnika na odcinku ulicy Pienistej - złożonej z płyt betonowych 
(pomiędzy Franciszka Płocka a Mączka). W ramach BO z lat poprzednich powstał 
odcinek 300m chodnika. Natomiast nadal nie chodnika na całym odcinku, który 
jest dość ruchliwy. Chodzenie tym po płytach jest niebezpiecznie, w szczególności 
dla dzieci, osób z wózkami. Dlatego potrzebny jest chodnik. Projekt już jest 
gotowy. Strona na FB dotycząca osiedla: 
https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ 

P 
Realizacja niniejszej inwestycji stanowi kontynuację zadań 
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego w ubiegłych latach. 
Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców, 
zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory 
estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. 

 240 000,00 zł  

171.  ZIM 
G003CD 

Utworzenie parkingu przy ul. Łukasińskiego między ul. Kasową i ul. 
J.Słowackiego. 
ul. Łukasińskiego. 
Utworzenie około 50 ogólnodostępnych miejsc parkingowych (w tym 1 miejsca 
dla osób niepełnosprawnych) po stronie budynku przy ul. Łukasińskiego 4. 
Wymaga to usunięcia pasa zieleni przy ulicy między obecnym chodnikiem i drogą, 
przeniesienie młodych drzew na drugą stronę chodnika. Aby miejsca parkingowe 
posiadały odpowiednią standardową długość możliwe jest przesunięcie chodnika 
w stronę budynku zachowując styczność chodnika i parkingu. Utworzenie 
oznakowanych przejść dla pieszych przed ul. Słowackiego i ul. Kasową, montaż 
oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2-4 koszy na śmieci, obsiew 
trawy na terenie przyległym. Posadzenie żywopłotu z krzewów na wysokość do 50 
cm między chodnikiem a budynkiem. Wykonanie oznaczeń poziomych na drodze. 

P 
Utworzenie parkingu poprawi bezpieczeństwo ruchu 
drogowego oraz pozytywnie wpłynie na komfort użytkowania 
drogi, jednocześnie uporządkuje parkowanie w pasie 
drogowym. 

 220 000,00 zł  

172.  ZIM 
G020CH 

Remont ul. Osobliwej. 
Ul. Osobliwa. 
Ulica Osobliwa to bardzo poważny problem dla mieszkańców naszego osiedla. 
Jest ona łącznikiem ulic Przedświt i Kosynierów Gdyńskich, jak również dojazdu 
do trasy ul. Bartoszewskiego z jednoczesnym odblokowaniem ul. Pryncypalnej. 
Brak odwodnienia stanowi ciągłe zalewanie, szczególnie w okresie jesienno - 
zimowym i wczesnej wiosny (około 7-8 miesięcy w roku). Jest ona nie tylko 
nieprzejezdna ale również mało dostępna dla pieszych, którzy próbują dojść do 
przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się na ulicy Kosynierów 
Gdyńskich. Kolejny problem jest dla chorych i ich rodzin z dojazdem i 
parkowaniem przed szpitalem „Jana Bożego" jak również rehabilitacji - budynek 
na ul. Przedświt. Działki pracownicze, które są jedną stroną ulicy, są terenem 
zalewowym, na którym przez większą część roku stoi woda, powodująca 
zalewanie jezdni. Dlatego też mieszkańcy i pacjenci czekają na szybki i 
kompleksowy remont. 

P 
Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo i komfort 
użytkowników, rozwiąże problem zalewania wodami 
opadowymi drogi oraz przyległych nieruchomości, ułatwi 
dojazd i parkowanie w rejonie szpitala. 
ZIM rozpoczął wprawdzie etap przygotowania dokumentacji 
projektowej dla drogi, jednakże podkreślić należy, iż 
uzgodnienia związane z budową kanału deszczowego oraz 
ewentualna potrzeba podziału działek może skutkować 
przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji na przyszły 
rok. 
W związku z powyższym należy mieć na względzie, iż 
realizacja zadania na podstawie odebranej dokumentacji może 
nastąpić dopiero w II połowie 2020 r. 

 1 250 000,00 zł  

173.  ZIM 
G044RO 

Oświetlenie dla ulic: Jastarnia i Baśniowa. 
Ul. Jastarnia i Baśniowa. 
Projekt zakłada wykonanie oświetlenia wzdłuż ulic: Jastarnia (o długości 375 m) i 

P 
Realizacja tego projektu zapewni poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańcom oraz zwiększy komfort poruszania się 

 132 000,00 zł  
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Baśniowa (o długości 161 m). 
Obie te ulice są ulicami wytyczonymi w tzw. „ szczerym polu". Nie posiadają 
ŻADNEGO, nawet bardzo starego oświetlenia. A właśnie wokół tych ulic 
powstało całe nowe, duże osiedle. Brak oświetlenia stwarza po zmroku duże 
zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Realizacja tego projektu poprawi 
zdecydowanie bezpieczeństwo mieszkańców i zapewni bezpieczny powrót o 
zmroku. Lampy w odstępach ok. 30m - przewidywana ilość: 12 sztuk na ulicy 
Jastarni i 5 sztuk na ulicy Baśniowej. 

użytkownikom drogi. 

174.  ZIM 
G047RO 

Sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem przez pieszych przy przejściu 
przez Jana Pawła II w okolicy Rogozińskiego. 
Przejście dla pieszych na Jana Pawła II w okolicy ul. Rogozińskiego. 
Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy w postaci przesunięcia peronu 
przystankowego o 30-50 m w stronę północną ulicy Jana Pawła II. W miejscu 
obecnego przystanku autobusowego należy wybudować sygnalizację świetlną 
wraz z przejściem dla pieszych (sygnalizacja z sygnalizatorami S-1 na każdym z 
pasów ruchu). 

p 
Wykonanie sygnalizacji świetlnej pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort 
wszystkich użytkowników drogi. 

 245 000,00 zł  

175.  ZIM 
G089CD 

Miejsca postojowe. 
Ul. Dąbrowskiego 71/73. 
Utworzenie miejsc postojowych na miejscu zdewastowanego terenu, znajdującego 
się między chodnikiem a jezdnią. Zagospodarowanie terenu ma na celu poprawić 
jego funkcjonalność oraz walory estetyczne. 

P 
Realizacja niniejszego zadania ułatwi parkowanie pojazdów, 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort ruchu samochodowego 
oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia. 

 52 000,00 zł  

176.  ZIM 
B008BC 

Lifting ul. Kołodziejskiej. 
ul. Kołodziejska. 
Zadanie zakłada „mini remont" ul. Kołodziejskiej. W skład zadania wchodzi 
wymiana latarni, nasadzenie nowych drzew w miejscu wyciętych na przestrzeni lat 
(oznacza to w części przypadków usunięcie starego pnia lub zdjęcie położonych 
płyt chodnikowych) oraz w nowych lokalizacjach, rekultywację trawnika oraz 
unormowanie parkowania wzdłuż ulicy poprzez ustawienie słupków 
ograniczających wjazd na chodnik, zostawiając dla pieszych nie mniej, niż 1,5 
metra, oraz ustawienie ich po stronie zachodniej na trawnikach. 

N 
Mając na względzie zasadę gospodarności, obecny stan ulicy 
Kołodziejskiej kwalifikuje się do opracowania kompleksowego 
projektu przebudowy, uwzględniającego całkowitą zmianę 
geometrii. Opracowanie projektu i wykonanie robót 
budowlanych nie są możliwe do realizacji w przeciągu jednego 
roku budżetowego. Uzyskane - pozytywne opinie - od 
jednostek pomocniczych nie odnoszą się do całościowego 
rozwiązania problemu a jedynie do poszczególnych elementów 
ulicy jak oświetlenie czy zwiększenie udziału zieleni. 
Wymiana latarni wraz z zasilaniem wymagać będzie rozebrania 
istniejącego chodnika i przebudowy sieci elektrycznej. 
Chodnik nie posiada obrzeży a jego obecna szerokość nie 
spełnia wymogów dla bezpiecznego ruchu pieszych, zatem 
jego odtworzenie bez poszerzenia (projektu przebudowy) mija 
się z celem. W zakresie uporządkowania zieleni istnieje obawa, 
iż będzie ono zjawiskiem krótkotrwałym jeśli nie rozwiąże się 
problemu z parkowaniem. Nowe nasadzenia winny zostać 
poprzedzone projektem przebudowy sieci kablowej na 
potrzeby oświetlenia, celem zachowania odpowiednich 
odległości od systemów korzeniowych. Powinno się także, w 
pierwszej kolejności, zadbać o istniejące drzewa, zwiększając 
dotychczasową powierzchnię biologicznie czynną -zwiększając 
szerokość istniejących zieleńców, co również wiązałoby się ze 

504 000,00 zł 
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zmianą geometrii drogi. Zastosowanie słupków, których nie 
montuje się w pasach zieleni, nie stanowi rozwiązania dla 
problemu parkowania na tej ulicy. 

177.  ZIM 
B028JM 

Remont ul. Pilicznej - od ul. Warszawskiej do ul. Rysiej. 
ul. Piliczna - od ul. Warszawskiej do ul. Rysiej. 
Projekt zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na ulicy 
Pilicznej oraz wybudowanie chodnika z kostki brukowej po jednej stronie ulicy na 
odcinku pomiędzy ulicami Warszawską, a Rysią. Obecnie ulica Piliczna jest drogą 
gruntową z chodnikiem tylko po jednej stronie ulicy. Po roztopach i przy 
deszczowej pogodzie, ulica staje się nieprzejezdna ze względu na błoto. Ponadto 
ul. Piliczna na tym odcinku pozostaje jedną z nielicznych już dróg gruntowych 
osiedla Rogi. 

N 
Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony 
projekt do BO, ponieważ: 
1/ Zgodnie z rozdział 2 § 2 punkt 2 w ramach ŁBO nie mogą 
być realizowane projekty:Ppkt. 9) zakładające wytworzenie 
infrastruktury na nieruchomości, co do której Prezydent nie ma 
możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane lub poza obszarem miasta 
Łodzi. W pasie drogowym ulicy Pilicznej znajduje się działka 
nr 271/4 w obrębie B-22. Zgodnie z wypisem z rejestru 
gruntów właścicielem działki są osoby fizyczne ( 6 
współwłaścicieli z adresami), ZDiT jest władającym. W 
związku z powyższym jest to działka o nieregulowanym stanie 
prawnym, na którą Prezydent nie ma możliwości złożenia 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 
budowlane. Bez tego oświadczenia Inwestor nie może złożyć 
wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 
a tym samym przystąpić do realizacji robót, Ppkt. 8) których 
realizacja jest obiektywnie niemożliwa w trakcie jednego roku 
budżetowego. ZIM oraz ZDiT uważają, że realizacja 
przebudowy ul. Pilicznej na odcinku od Warszawskiej do ul. 
Rysia powinna być wykonana wraz z odwodnieniem. W tym 
celu należy zaprojektować i wybudować kanał deszczowy w ul. 
Pilcznej z włączeniem do kanału deszczowego w ul. Rysiej. 
Czas niezbędny na opracowanie dokumentacji wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji ZRiD oraz 
na realizację to około 2 lat. W związku z powyższym zadanie 
to nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego. 2/Wskazany koszt realizacji zadnia tj 138 000,00 
zł jest niewystarczający. Szacowany koszt inwestycji to 500 
000,00 zł. 

500 000,00 zł 

178.  ZIM 
B046RA 

Remont ul. Turzycowej na odcinku od ul. Kruszynowej do końca ulicy. 
Osiedle Radogoszcz. 
Remont dotyczy części ul. Turzycowej na odcinku od ul. Kruszynowej do końca 
ulicy- o długości ok.. 130 m. Zakres remontu: wykonanie nawierzchni z 
ażurowych płyt betonowych na podbudowie z kruszywa kamiennego, remont 
chodnika, położenie chodnika z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 
kamiennego. 

N/P 
Z uwagi na spadek terenu w kierunku zachodnim brak jest 
możliwości wykonania kanału deszczowego, natomiast samo 
położenie płyt ażurowych i wykonanie chodnika spowoduje 
zalewanie posesji prywatnych. W celu realizacji zadania 
konieczne jest, tak jak w przypadku ul. Truskawkowej, 
przygotowanie dokumentacji projektowej, w ramach której 
wykonane zostaną badania geologiczne oraz zaproponowane 
zostaną alternatywne sposoby odwodnienia poprzez 
odprowadzenie wód deszczowych do gruntu. Dokumentacja 
wymagać będzie opracowania operatu wodnoprawnego oraz 

300 000,00 zł 
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uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na 
odprowadzenie wód deszczowych do gruntu. Samo uzyskanie 
takiego pozwolenia trwa aktualnie około pół roku. Mając na 
uwadze powyższe, pomimo oczywistej zasadności realizacji 
zadania nie jest ono możliwe do wykonania w ciągu jednego 
roku kalendarzowego (czas na przetarg i wyłonienie 
wykonawcy to około 3 miesiące, opracowanie dokumentacji 
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego co najmniej 9 
miesięcy, czas realizacji budowy około 6 miesięcy). 

179.  ZIM 
B059LA 

Przyklasztorze przyjazna ulica pieszych. 
ul. Przyklasztorze. 
Wyniesienie skrzyżowań ulic Barokowej, Romańskiej, Gotyckiej z ul. 
Przyklasztorze wymuszające spowolnienie ruchu na tym odcinku ul. 
Przyklasztorze. 

N/P 
Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszone 
zdanie, ponieważ wykonanie zadania wymaga w pierwszej 
kolejności opracowania kompleksowej dokumentacji 
projektowej na budowę wyniesionych skrzyżowań( 3 
skrzyżowania) i uzyskania pozwolenia na realizację robót. 
Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na 
budowę wraz z procedura przetargową trwa 9-12 miesięcy. W 
dokumentacji wyliczone zostaną koszty realizacji zadani, na 
obecnym etapie szacowane wartości mogą znacznie odbiegać 
od rzeczywistych kosztów realizacji. Uniemożliwia to 
realizację zadania związanego z wykonaniem projektu i 
budową w trakcie jednego roku budżetowego, co jest 
niezgodne z zasadami Budżetu Obywatelskiego i prowadzi do 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych._ 

380 000,00 zł 

180.  ZIM 
B068BZ 

Chodnik w ul. Rojnej na odcinku Szczecińska - Flamandzka. 
ul. Rojna od Szczecińskiej do Flamandzkiej. 
Budowa chodnika w ul. Rojnej od ul. Szczecińskiej do ul. Flamandzkiej o 
szerokości 1,20 m z płyty chodnikowej. 

N/P 
Zadanie w pierwszej kolejności wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
decyzjami/opiniami zezwalającymi na jej realizację. Opinia 
negatywna wynika z faktu, iż część działek, na których miałby 
powstać chodnik (21/1, 20/53, 18/20 w obrębie B-39) stanowią 
własność prywatną i nie można na ich terenie wydatkować 
środków z Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z §2 ust. 2 pkt. 5 
i 9 uchwały Nr N/l/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 
marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Woj. Łódzkiego poz. 2646). Ulica Rojna od ul. Szczecińskiej 
do granic miasta posiada lokalne zawężenia do 4,5 m, zatem 
jakiekolwiek działania związane z przebudową pasa 
drogowego ul. Rojnej na odcinku od Szczecińskiej w stronę 
granic miasta wymagają opracowania kompleksowego projektu 
przebudowy, na podstawie którego dokonany zostanie 
stosowny podział działek z regulacją własności, ustalający 
docelowe granice pasa drogowego. Niezbędne będzie zatem 

150 000,00 zł 
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uzyskanie decyzji ZRiD a w związku z tym zadanie jest 
niemożliwe do realizacji w ciągu 1 roku. 

181.  ZIM 
B091JM 

Rowerem i nie tylko do Parku Julianowskiego. 
ul. Żarnowcowa (odcinek Julianowska-Biegańskiego). 
Przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy Żarnowcowej wraz z chodnikami oraz 
wytyczenie spacerowego ciągu pieszo - jezdnego i ścieżki rowerowej, które 
ustanowią naturalne przedłużenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów 
przez ulicę Julianowską. Przebudowany odcinek połączy osiedla i bezpiecznie 
poprowadzi w stronę Parku. Oznakowane sygnalizacją świetlną przejście dla 
pieszych przez ulicę Julianowską na wysokości ulicy Żarnowcowej w chwili 
obecnej prowadzi w ulicę, której stan nawierzchni uniemożliwia komfortowe i 
bezpieczne poruszanie się dla wielu grup użytkowników ponadto. Ułożenie nowej 
nawierzchni umożliwi bezpieczne przejście i przejazd osobom starszym, 
poruszającym się powoli, z tzw. „balkonikiem" jak również osobom 
niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ponadto ułatwi 
poruszanie się rodzinom z małymi dziećmi z wózkami czy jeżdżącymi na 
rowerkach, dzieciom z okolicznych przedszkoli i szkól podstawowych, 
pensjonariuszom oraz odwiedzającym pobliski Szpital oraz Dom Pomocy 
Społecznej. Jako kontynuacja ścieżki rowerowej uporządkuje również przejazd 
amatorom dwóch kółek. 

P/P 
Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort, zwiększy 
bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa 
drogowego i jego otoczenia. 

595 000,00 zł 

182.  ZIM 
B121BC 

Remont ul. Chopina. 
ul. Chopina. 
Projekt zakłada całkowitą wymianę nawierzchni ulicy Chopina, t.j. tak jezdni, jak 
też chodników. Ulica z uwagi na ograniczenie szerokości z uwagi na drzewostan 
musi zostać szeroka 3,5m, natomiast chodnik powinien mieć szerokość 1,5 m na 
całej długości od ulicy Murarskiej do ulicy Stefana. Należy pamiętać o miejscach 
do omijania pojazdów poruszających się w przeciwnych kierunkach. W związku z 
brakiem odpowiedniego spadku w kierunku ulicy Stefana, zaproponowano 
wykonanie odprowadzenia wód opadowych za pomocą studni chłonnych 
usytuowanych w terenach zielonych, co dodatkowo poprawi warunki gruntowe. 
Istniejąca instalacja oświetleniowa powinna zostać rozmieszczona w krótszych 
odstępach (co 20 m) i unikać kolizji z istniejącym drzewostanem oraz miejscami 
postojowymi. 

 N 
W związku z budową nowego oświetlenia oraz odwodnienia 
zadanie wymaga w pierwszej kolejności opracowania 
dokumentacji projektowej. W przypadku braku możliwości 
odwodnienia poprzez sieć kanalizacji deszczowej konieczne 
będzie wykonanie studni chłonnych (zgodnie z wnioskiem) 
bądź innych urządzeń odwodnieniowych. Związane to będzie z 
koniecznością  opracowania operatu wodnoprawnego oraz 
uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na 
odprowadzenie wód deszczowych do gruntu. Samo uzyskanie 
takiego pozwolenia trwa aktualnie około pół roku.  
Mając na uwadze powyższe, pomimo oczywistej zasadności 
realizacji zadania nie jest ono możliwe do wykonania w ciągu 
jednego roku kalendarzowego (czas na przetarg i wyłonienie 
wykonawcy to około 3 miesiące, opracowanie dokumentacji 
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego co najmniej 9 
miesięcy, czas realizacji budowy około 6 miesięcy). 

1 378 830,00 zł  
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183.  ZIM 
B131JM 

Rowerem bezpiecznie do szkoły - droga rowerowa wzdłuż Kryształowej i 
Łupkowej. 
Ulice Kryształowa i Łupkowa. 
Naturalne przedłużenie/uzupełnienie DDR-ów biegnących wzdłuż ulic 
Wycieczkowej i Warszawskiej. Zapewniające m.in. dojazd do SP 142 oraz terenu 
rekreacyjnego - Górka Widokowa „Rogi". Długość: ok. 1,2 km. + wyniesiony 
przejazd rowerowy na wysokości SP 142. Na odcinku Warszawska - SP 142 po 
stronie południowej. Całość przeprowadzona, tak by nie niszczyć drzewostanu. 

N/P 
Budowa drogi rowerowej wymaga w pierwszej kolejności 
opracowania dokumentacji projektowej, w tym z uwagi na 
długość odcinka powyżej 1,1 km konieczne będzie uzyskanie 
decyzji środowiskowej. Mając na uwadze powyższe, pomimo 
oczywistej zasadności realizacji zadania nie jest ono możliwe 
do wykonania w ciągu jednego roku kalendarzowego (czas na 
przetarg i wyłonienie wykonawcy to około 3 miesiące, 
opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej co najmniej 9 miesięcy, czas realizacji budowy 
około 6 miesięcy). 

757 400,00 zł 

184.  ZIM 
B133BD 

Łącznik rowerowy między Parkiem Helenowskim a Parkiem Śledzia wzdłuż 
ul. Północnej. 
ul. Północna, po stronie Parku Helenowskiego. 
Zamiana chodnika łączącego Parki Helenowski i Staromiejski na ciąg pieszo-
rowerowy, stosowne oznakowanie, dodanie przejazdów rowerowych przez ul. 
Franciszkańską. Zmiana zestrojenia świateł przez Franciszkańską, tak by przejazd 
możliwy był „na raz" bez konieczności czekania całego cyklu między przejazdem 
przez prawoskręt z Północnej we Franciszkańską a przejazdem na wprost przez 
Franciszkańską. Długość łącznika ok. 300 m. 

P 
Realizacja drogi rowerowej uzupełni rowerową mapę Łodzi o 
nowe połączenie między terenami zielonymi. Zaplanowana na 
kolejne lata przebudowa ul. Północnej w ramach projektu 
Rewitalizacji obszarowej połączy drogę rowerową z centrum 
miasta. Konieczna koordynacja prac projektowych z zadaniem 
rewitalizacyjnym. 

600 000,00 zł 

185.  ZIM 
B142BZ 

Budowa oświetlenia na ulicy Zimna Woda. 
Ul. Zimna Woda od skrzyżowania z ul. Aleksandrowską do skrzyżowania z ul. 
Kąkolową. 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicy Zimna Woda poprzez przygotowanie 
projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Zimna Woda od Ul. 
Aleksandrowskiej do ul. Kąkolowej. Ul. Zimna Woda i ul. Kąkolowa są 
alternatywnym do ul. Aleksandrowskiej objazdem dla kierowców jadących z 
Aleksandrowa do Łodzi, stanowi również dojazd do cmentarza komunalnego 
Szczecińska. Porusza się też po niej autobus szkolny a dzieci czekają na ciemnej 
ulicy na jego przyjazd. Ulica ta mimo swego położenia na uboczu jest dość 
ruchliwa a niestety wąska i kompletnie nie przystosowana do ruchu pieszego - 
brak jest pobocza, brak chodników, brak oświetlenia. Czas to zmienić. 

N/P 
Zadanie wymaga w pierwszej kolejności przygotowania 
dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi opiniami i 
uzgodnieniami (decyzja ZRID) zezwalającymi na realizację 
inwestycji oraz zapewnienia środków finansowych na wykup 
gruntów pod inwestycję. Budowa oświetlenia może być 
zrealizowana tylko przy przebudowie drogi z uwagi na bardzo 
wąski pas drogowy, który miejscami ma 3,9 m szerokości i w 
całości zajmuje go jezdnia. Na tych odcinkach nie ma 
możliwości lokalizacji słupa oświetleniowego oraz 
niedopuszczalne jest prowadzenie przewodu w śladzie jezdni. 
Zadanie nie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku. 

400 000,00 zł 

186.  ZIM 
B174TW 

Przebudowa ronda Kaczeńcowa/Lniana. 
Kaczeńcowa/Lniana/Grabieniec 
Przebudowa niebezpiecznego ronda w celu poprawy bezpieczeństwa. Przebudowa 
tarczy i wlotów ulic. 

N/N 
ZIM jako Jednostka wytypowana do realizacji projektu, 
opiniuje wniosek negatywnie, ze względu na brak możliwości 
wykonania zadania w przeciągu jednego roku budżetowego. 
Zadanie w pierwszej kolejności wymaga opracowania 
wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
decyzjami/uzgodnieniami zezwalającymi na jej realizację. 
Opracowanie projektu i na jego podstawie wykonanie 
kosztorysu pozwoli na oszacowanie realnych kosztów 
przebudowy ronda. Biorąc pod uwagę realizowane inwestycje 
drogowe wraz z budową sieci uzbrojenia, kwota 1 500 000 zł 
dla przebudowy ronda może okazać się niewystarczająca. 

1 600 000,00 zł 
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187.  ZIM 
B200TW 

Osiedlowe ulice. 
ul. Harcerzy Zatorowców cała. 
Ulica dojazdowa do SP 3 oraz Żłobka nr 18 i PM 128.Wymiana nawierzchni wraz 
z miejscami parkingowymi i wymiana chodnika. 

N/N 
Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony 
projekt do BO, ponieważ: 1/ Zgodnie z rozdział 2 § 2 punkt 2 
w ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: Ppkt. 8) 
których realizacja jest obiektywnie niemożliwa w trakcie 
jednego roku budżetowego. Obecnie na ul. Harcerzy 
Zatorowców panuje bałagan w przestrzeni publicznej. W 
pierwszej kolejności należy zaplanować uporządkowanie 
przestrzeni publicznej, poprzez wydzielenie miejsc 
parkingowych, chodników oraz zieleńców. W związku z tym 
zachodzi potrzeba opracowania kompleksowej dokumentacji 
przebudowy ul. Harcerzy Zatorowców. Czas niezbędny na 
opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 
i pozwoleniami oraz na realizację to około 2 lat. W związku z 
powyższym zadanie to nie jest możliwe do realizacji w ciągu 
jednego roku budżetowego. 

880 000,00 zł 

188.  ZIM 
W009WW 

Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi. 
ul. Milionowa 243. 
Zagospodarowanie terenu miejskiego na południowej stronie ul. Milionowej na 
wysokości nr 243 poprzez wykonanie: z płyt chodnikowych lub kostki betonowej 
chodnika 120,0 m x 3,0 m² w odległości 5 m od krawężnika jezdni, zatoki 
parkingowej z ażurowych płyt betonowych 64,0 m x 5,0 m. Wykonanie chodnika 
umożliwi bezpieczne poruszanie się południową stroną ul. Milionowej na tym 
odcinku. Dodatkowo wykonanie tego zadania wizualnie poprawi wygląd ul. 
Milionowej. 

P 
Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi pozytywnie 
wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi 
komfort użytkowania drogi, jednocześnie uporządkuje 
parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na estetykę 
zagospodarowania terenu.  
  

242 800,00 zł  

189.  ZIM 
W016NO 

Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika na ul. Grabińskiej. 
ul. Grabińska (od nr 10 w kierunku granic miasta). 
Celem zadania jest dokończenie budowy chodnika na ul. Grabińskiej. Zadanie 
wymaga poprawienia przygotowanej dokumentacji projektowej (uwzględnienia 
próśb mieszkańców osiedla Nowosolna) i wykonania prac budowlanych / 
drogowych. Budowa chodnika podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych 
poruszających się ulicą Grabińską. W chwili obecnej ulica Grabińska nie ma 
pobocza przystosowanego do ruchu pieszych i była projektowana z myślą o 
znacząco mniejszym natężeniu ruchu. Jednak w przeciągu ostatnich trzech lat przy 
ulicy Grabińskiej powstały trzy duże osiedla domków jednorodzinnych (około 90 
nowych domów -docelowo około 180 domów) -w domach zamieszkują głównie 
rodziny z małymi dziećmi. W roku 2017 zlikwidowano jedną z dwóch linii 
autobusowych i zmniejszono częstotliwość kursowania drugiej, całkowicie 
likwidując kursy weekendowe, co wpłynęło na zwiększenie ruchu pieszych 
chcących przedostać się do Rynku Nowosolna zwłaszcza wśród osób starszych i 
dzieci. Natężenie ruchu samochodowego na ulicy Grabińskiej jest bardzo duże i z 
roku na rok rośnie. Dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli i szkoły w 
Rynku Nowosolna nie mają zapewnionego wystarczającego poziomu 
bezpieczeństwa. Osoby mieszkające zarówno przy samej ul. Grabińskiej jak i w 
uliczkach osiedlowych nie mają możliwości na bezpieczne i swobodne spędzanie 

P 
 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 
zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna  (wg 
zmian zapisanych w karcie zmian do projektu), ponieważ 
spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności  
i   jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku 
budżetowego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę 
warunków bezpieczeństwa, komfortu i estetyki dla wszystkich 
użytkowników pasa drogowego ul. Grabińskiej. 

598 000,00 zł  
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wolnego czasu (np. dotarcia do obiektu sportowego zlokalizowanego przy 
Grabińskiej 3F, spacery z rodziną, uprawianie sportów typu bieganie), 
przedostanie się do lasu czy nieopodal zlokalizowanych łąk i stawów wymaga 
skorzystania z ruchliwej ulicy Grabińskiej. Co więcej, pomimo zainstalowania 
latarni oświetlających ulicę Grabińską, jest ona w nocy ciemna i bezpieczeństwo 
pieszych jest bardzo obniżone. 

190.  ZIM 
W032WW 

Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy 
Adwentowicza 8. 
ul. Adwentowicza 8. 
Teren przed blokiem numer 448 przy ul. Adwentowicza 8 jest mocno zaniedbany. 
Ciąg pieszo-jezdny wymaga naprawy. Liczne ubytki oraz niewłaściwe 
odwodnienie sprawiają, że przy opadach deszczu powstają kałuże, które znacznie 
utrudniają możliwość przejścia wzdłuż budynku jak i wejścia do niego bowiem 
woda nie spływa właściwie nawet przez okres dwóch dni po opadach. Dodatkowo 
sąsiadujący z ciągiem pieszo-jezdnym, teren zielony wykorzystywany jest jako 
parking. Na szerokości około metra samochody wyjeździły dotąd ładnie 
wyglądający teren tworząc ogromne koleiny i nieestetyczny obraz otoczenia. 
Proponowane zadanie nie tylko w sposób kompleksowy zapewni „odnowienie" 
ciągu pieszo-jezdnego ale także w znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną 
całej nieruchomości. Inwestycja będzie polegała na zerwaniu obecnej nawierzchni 
ciągu pieszo-jezdnego (w większości asfalt), wykonaniu prawidłowego 
odwodnienia terenu celem właściwego odpływu wody (drenaż), stworzenie 
odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej 
nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakłada również wymianę obrzeży i 
krawężników po obu stronach ciągu na nowe, wyższe w celu utrudnienia 
tworzenia nowych „dzikich miejsc postojowych". Projekt zakłada również 
poprawę stanu terenu zielonego poprzez wyrównanie całego terenu (nawiezienie 
ziemi w wyrwach koleinowych) oraz wykonanie trawnika wraz z posadzeniem 
krzewów ozdobnych (wariant I - ukrócenie parkowania na ciągu pieszo-jezdnym - 
wówczas wysokie krawężniki musiałby być posadowione w obecnym śladzie 
ciągu) bądź w wariancie II, który polegałby na wyrównaniu terenu, wykonaniu 
podbudowy pod kostkę ażurową , położenie kostki jednak nie szerzej niż na 
odległość 80 cm w głąb terenu zielonego, posadowienie wysokich krawężników na 
granicy kostki ażurowej i terenu zielonego (dzięki temu unormujemy parkowanie i 
wykonamy barierę przeciwdziałającą dalszemu niszczeniu terenu zielonego) zaś na 
jego pozostałym areale proponuje wykonanie trawnika wraz z posadzeniem 
krzewów ozdobnych na całej długości bloku. 

P 
Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort, zwiększy 
bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory estetyczne pasa 
drogowego i jego otoczenia.  
  

329 500,00 zł  

191.  ZIM 
W034WW 

Wymiana nawierzchni jezdni ul. Bartoka wraz z wymianą nawierzchni 
chodników i miejsc postojowych. 
ul. Bartoka (na długości ok. 500 m, od budynku nr 67 do nieruchomości blok nr 
448 przy ul. Adwentowicza 8). 
Pas drogowy ulicy Bartoka ma szerokość około 15 metrów. Odcinek drogi objęty 
zadaniem składa się z jezdni o szerokości ok. 7 metrów (zbudowanej z asfaltu) z 
przyległymi po stronie południowej stanowiskami parkingowymi z płyt 
betonowych o szerokości 3 m i asfaltowego chodnika o szerokości do 3,5 m. Po 

N 
Nie kwestionując potrzeby przebudowy ul. Bartoka - 
uporządkowania i zapewnienia bezpiecznej osiedlowej 
przestrzeni dla wszystkich grup użytkowników ruchu, w tym w 
szczególności potrzeby w zakresie  porządkowania parkowania 
w przedmiotowym pasie drogowym, ZIM, jako jednostka 
wytypowana do realizacji projektu, opiniuje wniosek 
negatywnie z uwagi na brak możliwości wykonania projektu i 

2000000,00 zł  
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północnej stronie ulicy istnieją również stanowiska postojowe (jednak nie na całej 
jej długości) o szerokości ok. 3 m o nawierzchni w większości z mocno 
zniszczonego betonu z kruszącą się i łuszczącą warstwą górną. Proponowane 
zadanie nie tylko w sposób kompleksowy zapewni „odnowienie" części 
składowych pasa drogowego, ale także w znacznym stopniu poprawi wartość 
estetyczną jak i użytkową tej części osiedla. Na przewidzianym w projekcie 
odcinku ulicy Bartoka (ok. 500 m) nawierzchnia asfaltowa wymaga szybkiej 
naprawy nie wspominając już o nierównościach w przestrzeni chodnika oraz 
znacznych ubytkach w granicach stanowisk parkingowych. Zadanie zakłada 
remont kapitalny jezdni. Natomiast w przypadku, gdy ocena stanu technicznego 
istniejącej nawierzchni wypadłaby pozytywnie wykonanie jedynie nowej nakładki 
asfaltowej w istniejącym śladzie drogi na obecnej podbudowie. Przewiduje się 
również zerwanie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych, stworzenie 
odpowiedniej podbudowy z kruszywa kamiennego i na tak przygotowanym 
podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. W zadaniu zakłada się 
również wymianę obrzeży i krawężników wraz z późniejszym wykonaniem 
oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych. Projekt 
dodatkowo przewiduje zmniejszenie szerokości chodnika do 1,5 metra i 
„poszerzenie" miejsc parkingowych do 4,5 m tak, aby umożliwić postój 
samochodów prostopadle do ulicy Bartoka. Podobnie należy uczynić po stronie 
północnej.  

robót budowlanych w przeciągu jednego roku budżetowego. 
Mówimy o odcinku 0.5 km drogi o względnie dużej szerokości 
ok. 16 m. Taki odcinek, przy założonej we wniosku zmianie 
geometrii – zmniejszenie szerokości chodnika kosztem 
poszerzenia miejsc postojowych, kwalifikuje się do 
opracowania szczegółowego projektu budowlanego i dopiero 
na jego podstawie opracowania kosztorysu, który pozwoli na 
oszacowanie realnych kosztów przebudowy drogi. Biorąc pod 
uwagę realizowane inwestycje drogowe, uwzględniające także 
przebudowę w zakresie usunięcia kolizji jak również 
niejednokrotnie potrzebę przebudowy fragmentów sieci 
uzbrojenia, zlokalizowanego w pasie drogowym, kwota 2 000 
000 zł dla 0,5 km odcinka ulicy może okazać się 
niewystarczająca.  
  

192.  ZIM 
W035ZA 

Modernizacja instalacji oświetlenia ulicy Przędzalnianej pomiędzy ul. 
Przybyszewskiego a ul. Milionową. 
ul. Przędzalniana (numery 76 do 98). 
Celem projektu jest modernizacja instalacji oświetlenia ulicy Przędzalnianej. W 
chwili obecnej oświetlenie ulicy realizowane jest poprzez stare, betonowe latarnie, 
które zasilane są napowietrzną linią energetyczną (-450 m). Pomiędzy ulicą 
Przybyszewskiego a ulicą Milionową jest ich łącznie 13 sztuk (załącznik nr 1). Jest 
to nieduży fragment tej ulicy, w którym oświetlenie rozwiązane jest w ten sposób, 
pomimo że w bliskich odległościach od latarni znajdują się liczne studnie 
kablowe. Napowietrzna linia energetyczna rozwieszona pomiędzy kolejnymi 
latarniami znajduje się w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych co 
stanowi potencjalne zagrożenie dla mieszkańców. Dodatkowo wpływa negatywnie 
na walory estetyczne osiedla. Dodatkowym argumentem do modernizacji 
oświetlenia jest latarnia na skrzyżowaniu ulicy Przędzalnianej oraz ulicy 
Częstochowskiej, która stoi na wprost przejścia dla pieszych. Linia energetyczna 
ją zasilająca znajduje się w bardzo bliskiej odległości od balkonów nowo 
powstałego budynku mieszkalnego. W załączniku nr 2 zamieszczone są 
propozycje nowej lokalizacji omawianej latarni. Modernizacja obejmowałaby 
wymianę betonowych latarni na nowe oraz poprowadzenie podziemnej linii 
zasilającej. 

N 
Zadanie wymaga w pierwszej kolejności wykonania 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń i uzgodnień. Z uwagi na fakt, iż obecna sieć 
oświetleniowa jest własnością PGE należy ją usunąć aby była 
możliwość wybudowania nowej. Następnie należy odtworzyć 
sieć PGE do zasilenia oświetlenia prostopadłych ulic tj. 
Częstochowskiej i Łowickiej. Po usunięciu kolizji będzie 
można przystąpić do realizacji inwestycji. To wszystko winno 
być uwzględnione w dokumentacji projektowej na podstawie 
której nastąpi podpisanie umowy kolizyjnej między Miastem a 
PGE. Dopiero po podpisaniu takiego porozumienia można 
rozpocząć realizację. Biorąc powyższe pod uwagę czas 
opracowania dokumentacji technicznej to min. rok a budowa 
była by możliwa w roku następnym. W trakcie realizacji nie 
ma możliwości skorzystania ze studni teletechnicznych i 
przewody należy poprowadzić w wykopie przy wykonaniu 
którego trzeba zdemontować chodnik na całym odcinku a 
następnie go odtworzyć. Obecna napowietrzna linia 
energetyczna zasilająca oświetlenie poprowadzona jest 
przewodem ASXSN, który jest izolowany i nie stanowi 
zagrożenia nawet w przypadku bezpośredniego kontaktu. 
Dodatkowo proponowana lokalizacja słupa przy ul. 
Częstochowskiej stojącego na przejściu dla pieszych znajduje 

215 000,00 zł  
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się bezpośrednio w skrajni jezdni. W tym przypadku zasadne 
jest przesunięcie przejścia  dla pieszych. Zadanie nie jest 
możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.  
  

193.  ZIM 
W044SW 

Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. 
ul. Nowa 16/18, 20. 
Budowa nowego chodnika wzdłuż nieruchomości Nowa 16/18 i Nowa 20 ok 
100m². Otworzenie na terenie 380 m² ok 30 miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych, na których będą mogli bezpiecznie parkować mieszkańcy tych 
bloków, klienci lokali użytkowych oraz pracownicy i uczniowie II LO. 

P 
Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi pozytywnie 
wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi 
komfort użytkowania drogi, jednocześnie uporządkuje 
parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na estetykę 
zagospodarowania terenu. 
  

261 000,00 zł  

194.  ZIM 
W047MI 

Wyasfaltowanie ulicy Bratkowej w Łodzi. 
ul. Bratkowa. 
W związku z planowaną w niedalekiej przyszłości modernizacją ulicy Mileszki w 
Łodzi (na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej) proponuję wykonanie 
nawierzchni asfaltowej również na ulicy Bratkowej, jako logicznego przedłużenia 
drogi asfaltowej. Aktualnie stan ulicy Bratkowej (droga utwardzona) jest na tyle 
zły, iż jej wyasfaltowanie znacząco poprawiłoby komfort mieszkańców. W ulicy 
Bratkowej nie są planowane żadne nowe inwestycje infrastrukturalne, czyli np. 
kanalizacja miejska, co pokazuje brak formalnych przeciwwskazań do 
wyasfaltowania tejże ulicy. Wyasfaltowania tego oczywiście dokonać należy 
niezależnie od remontu ulicy Mileszki - po prostu podczas remontu ulicy Mileszki 
obie drogi połączonoby nową nawierzchnią. 

N 
Zadanie w pierwszej kolejności wymaga opracowania 
wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
decyzjami/uzgodnieniami zezwalającymi na jej realizację. 
Ulica Bratkowa posiada lokalne zawężenia do 4,0 m, zatem 
jakiekolwiek działania związane z przebudową pasa 
drogowego wymagają opracowania kompleksowego projektu 
przebudowy, na podstawie którego dokonany zostanie 
stosowny podział działek z regulacją własności, ustalający 
docelowe granice pasa drogowego. Niezbędne będzie zatem 
uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID), a w związku z tym, zadanie nie jest możliwe 
do realizacji w ciągu 1 roku budżetowego. Ze względu na brak 
odwodnienia ulicy, konieczne jest opracowanie rozwiązania 
systemowego pozwalającego na odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu, co wymaga opracowania operatu 
wodnoprawnego i na jego podstawie uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego. Czas oczekiwania na powyższe to na chwilę 
obecną  pół roku. Jednocześnie informujemy, że dopiero 
opracowanie projektu i na jego podstawie wykonanie 
kosztorysu pozwoli na oszacowanie realnych kosztów 
przebudowy drogi. Biorąc pod uwagę realizowane inwestycje 
drogowe wraz z budową sieci uzbrojenia, kwota ok. 300 000 zł 
dla 250 m odcinka ulicy może okazać się niewystarczająca.  
  

292 095,58 zł  

 


