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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 8 sierpnia 2019 roku 

Lp. 

Komórka 

merytoryczna 

Numer 

projektu 

Nazwa projektu 

Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej (P/N) 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty po 

weryfikacji 

1.  
BPS 

B144RA 

Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Radogoszcz. 

Tereny zielone obok krańcówki autobusowej przy ul. Świtezianki. 

Piknik ma na celu integrację mieszkańców osiedla. Atrakcje są dobrane tak. żeby 

uczestniczyć w nim i bawić się mogły całe rodziny (i rodzice i dzieci). Turnieje i 

zawody rozgrywane będą przez cały dzień, a z racji darmowego dla wszystkich 

grilla (lub za symboliczną opłatą 1-2 zł która umożliwi zwiększenie ilości 

wydanych porcji), wszyscy goście będą mogli spędzić na pikniku cały dzień. W 

przypadku zainteresowania imprezą lokalnych food-trucków, przewidujemy 

również współpracę z nimi, co zwiększy różnorodność oferowanych potraw. 

P/P 

Realizacja projektu przyczyni się do integracji i aktywizacji 

mieszkańców osiedla Radogoszcz. Wpłynie pozytywnie na 

lokalną społeczność oraz pozwoli lepiej się poznać i przy 

wspólnej zabawie zintegruje mieszkańców. Dodatkowo 

zachęci do spędzenia czasu na świeżym powietrzu całych 

rodzin. 

160 000,00 zł 

2.  
WGK 

S092KA 

Geralt z Łodzi - nie całkiem poważna rzeźba wiedźmina polującego na 

jednorożce! 

Róg ul. Piotrkowskiej w al. Mickiewicza. 

Budowa rzeźby wiedźmina Geralta, bohatera sagi stworzonej przez 

ŁODZIANINA Andrzeja Sapkowskiego, mająca na celu przyciągnięcie turystyki 

związanej z globalną popularnością tej postaci, a także nawiązanie do tzw. 

"filmowej Łodzi". Rzeźba powinna przedstawiać wiedźmina w trakcie 

wykonywania swojego zawodu, czyli polowania na potwory; w tym przypadku na 

JEDNOROŻCA, który niedawno zamieszkał w centrum, nieopodal Centralu :) 

Wielu krytyków zarzucało brak jakiegokolwiek związku między jednorożcami a 

Łodzią - może rzeźba sławnego, łódzkiego wiedźmina w humorystyczny sposób 

pogodzi mieszkańców Łodzi i rozsławi ją na całą Polskę, Europę i świat! PEŁNY 

OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

N 

Biuro Architekta Miasta - Oddział Krajobrazu i Estetyki 

Miasta odpowiedzialny m.in. za opracowywanie polityki 

przestrzennej miasta, kształtowanie jego tożsamości oraz 

prowadzenie spraw związanych z estetyką miasta, negatywnie 

zaopiniował rzeczony projekt, uzasadniając, że nie jest w 

stanie znaleźć argumentów uzasadniających stworzenie 

rzeźby wiedźmina Geralta i jej usytuowania w pobliżu 

istniejącej rzeźby Jednorożca w zbiegu al. Mickiewicza i ul. 

Piotrkowskiej. Symbolika postaci Geralta w kontekście 

Jednorożca jest opiniującym obca i niezrozumiała. Realizacja 

rzeźby Geralta nie jest pożądana w tej lokalizacji, a zwłaszcza 

w sąsiedztwie już istniejącej rzeźby Jednorożca. Stanowi 

bowiem konkurencję dla niej oraz deprecjonuje jej wartość 

artystyczną. WGK w pełni podziela opinię BAM, uważając 

dodatkowo, że dzieło Tomohiro Inaba nie powinny być 

eksponowane z instalacjami nie współgrającymi artystycznie 

z rzeźbami tego artysty. 

300 000,00 zł 

3.  
WGK 

S107KA 

Recykling popłaca - automat do segregacji. 

Al. Mickiewicza / ul. Piotrkowska. 

Stworzenie automatu do segregowania plastikowych oraz szklanych butelek 

promujący recykling. 

 N 

Ze względu na brak możliwości lokalizacji automatu w pasie 

drogowym al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego zadanie nie może 

zostać wykonane. 

50 500,00 zł  

4.  
WGK 

S114WS 

Street workout park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała). 

Zielone okolice Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. 

Budowa małego "street workout parku" (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla 
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młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów zielonych 

okolic WFiIS UŁ. Siłownia typu "street workout park" będzie pełniła funkcje 

sportowe i rehabilitacyjne. Ponadto dla studentów będzie pełniła funkcję 

pobudzania twórczego myślenia w rozwiązywaniu kompletnego zestawu równań 

rządzących M-teorią i innych zagadnień naukowych. 

5.  
WGK 

P002SP 

Fontanna i cudeńka zdobiące historyczny warkocz Łodzi. 

ul. Legionów 39. 

Po pierwszym kieszonkowym placu zabaw i „Tajemniczym Ogrodzie" przy ul. 

Legionów 39, które to wnioski były realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego dla Miasta Łodzi, pora na fontannę i trzy rzeźby ogrodowe, które 

stylistycznie mają komponować się z architekturą historycznej Dzielnicy 

Wiązowa. Dodatkowo w projekcie ujęte jest uzupełnienie roślin ogrodowych. 

 P 

 Rekomendacja pozytywna. Przy realizacji zadania należy 

uwzględnić uwagi wykazane w tabeli opinie i uzgodnienia. 

  

 203 500,00 zł  

  

6.  
WGK 

P003KO 

Doposażenie placu zabaw- Pietrusińskiego 25/29. 

ul. Pietrusińskiego 25/29. 

Na środkowej części placu zabaw (nr 27) w dolnej i górnej części tego odcinka 

zaplanować i postawić urządzenia do zabaw dla młodszych dzieci do 12 roku 

życia. Na części prawej (25) w dolnej części dokończyć II etap doposażenia. ( 

plan już jest w UMŁ). 

 P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Wydział 

Dysponowania Mieniem - istnieje ryzyko postępowania w 

sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub 

ich spadkobierców. Biuro Architekta Miasta -Działki 424/3 i 

425/1 nie zachowują 10 m od lini rozgraniczającej ulice, 

odległości określonej Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które 

przewiduje odległości placów i urządzeń od linii 

rozgraniczającej ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów Ustalono z 

liderem wniosku, iż ewentualna realizacja zadanie będzie 

realizowana na dwóch działkach,(424/3 i 425/1) a nie na 

czterech jak było we wniosku, zgodnie z informacja uzyskaną 

z Wydziału Dysponowania Mieniem. 

 140 000,00 zł  

  

7.  
WGK 

P004KO 

Wjazd do pergol po śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22, a 24/28. 

Między blokami Pietrusińskiego 18/22, a 24/28. 

Wyrównanie, utwardzenie i zabezpieczenie płytami, kostką lub asfaltem wjazdu 

śmieciarek w celu zabrania śmieci z 3 pergol na śmieci. W załączeniu zdjęcie jak 

wygląda teraz ten teren. 

P  

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Wydział 

Dysponowania Mieniem - istnieje ryzyko postępowania w 

sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub 

ich spadkobierców. 

 136 750,00 zł  

  

8.  
WGK 

P006KO 

Placyk na Pietrusińskiego - przy lecznicy dla zwierząt. Wyrównanie - 

utwardzenie i wyłożenie płytami lub asfaltem. 

Placyk przy ul. Pietrusińskiego (chyba 51) przy lecznicy dla zwierząt i drodze do 

ul. Odolanowskiej. 

Teren zaniedbany i nigdy nie sprzątany należy wyrównać, utwardzić i położyć 

płyty, kostkę lub asfalt lub inną wykładzinę. Resztą zajmą się okoliczni 

mieszkańcy i przeznaczą na pobyt samochodów jak to jest dotychczas. A sam 

placyk nie będzie straszył swoim wyglądem, a bedzie wykorzystany przez 

P  

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Wydział 

Dysponowania Mieniem - istnieje ryzyko postępowania w 

sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub 

ich spadkobierców. 

 67 500,00 zł  
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mieszkańców. 

9.  
WGK 

P008KO 

Pietrusińskiego 33 - parking ogólnodostępny na 40 samochodów. 

ul. Pietrusińskiego pomiędzy nr 31, a nr 35. 

Wycięcie kilku drzew - wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką 

albo asfaltem. Wyznaczenie w dwóch rzędach poziomych po 20 miejsc 

parkingowych - razem około 40. Parking ogólnodostępny dla wszystkich 

mieszkańców miasta Łodzi, a w szczególności mieszkańców osiedla KOZINY. 

Parking bezpłatny i bezobsługowy. 

  

  
  

10.  
WGK 

P014ZL 

Chodnik do Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi NAVICULA na 

ul. Cedry 2. 

Połączenie ulicy wewnętrznej przy Naviculi z działką drogi wewnętrznej 128/4 

obręb P-1, w miejscu obecnych prowizorycznie ułożonych płyt chodnikowych, z 

obniżonymi krawężnikami. 

Chodnik pozwoli w sposób cywilizowany dotrzeć z przystanku autobusowego do 

Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi NAVICULA osobom pieszym 

oraz inwalidom. A także mieszkańcom pobliskich bloków, którzy korzystają z tej 

drogi idąc do szkoły, kościoła czy na zakupy. Wysokie krawężniki utrudniają 

poruszanie się matkom z dziećmi w wózkach, a także inwalidom. Obecnie 

prowizorycznie położono tam płyty chodnikowe i umieszczono słupki, aby nie 

parkowały w tym przejściu pojazdy, zagradzając drogę pieszym. 

N  

Działka nr 77/4 Obr P-1 na której miał powstać chodnik do 

przychodni jest 

działką prywatną. 

 12 000,00 zł  

  

11.  
WGK 

P054ZL 

Nasz las na Złotnie. 

Las przy ul. Celowniczej. 

Obecnie ten las na Złotnie jest bardzo zaniedbany, rosną chaszcze i sąśmieci. 

Pomysł polega na uporządkowaniu lasu, poprowadzenie kilku ścieżek leśnych, 

postawienie koszy na śmieci i ławek. Tak, aby spacerujący mieszkańcy mogli w 

pełni korzystać z pięknej okolicy. 

  

  
  

12.  
WGK 

P056KO 

Zielone Koziny - Zielony parking przy ul. Drewnowskiej. 

ul. Drewnowska 130. 

Projekt przewiduje budowę terenu utwardzonego / parkingu w technologii 

przyjaznej środowisku naturalnemu - tj. np. w postaci płyt ażurowych lub innej 

technologii zapewniającej przepuszczalność zastosowanej nawierzchni. Projekt 

ma na celu obsłużyć mieszkańców bloków położonych przy ul. Drewnowskiej. 

Odolanowskiej i Pietrusińskiego. Ma on również zapobiec tworzącym się w 

okolicy dzikim parkingom oraz zwiększyć ilość miejsc parkingowych, które 

projektowane były z myślą o zdecydowanie mniejszej ilości użytkowników 

posiadających samochody. Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni na ile to 

możliwe. 

  

  
  

13.  
WGK 

P105SP 

Kieszonkowy park Św. Jerzego. 

Działka przy ul. Św. Jerzego 12 (od ulicy do ogrodzenia w głębi). 

Projekt ten zakłada utworzenie nowego, czystego punktu rekreacyjnego w 

miejscu dotychczasowej meliny i stałego dzikiego wysypiska. Oprócz alejek i 

N 

Zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 

marca 2018 r. Rady Miejskiej w Łodzi, przewidują 
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ławek, było by tu miejsce na trawiaste wybiegi dla naszych czworonogów. W tym 

celu konieczne byłoby wyrównanie terenu, wyburzenie istniejących murków, 

wywóz gruzu i śmieci, wyznaczenie i wykonanie alejek, montaż ławek, koszy na 

śmieci i na psie kupy, oraz nasadzenia niskiej cieniolubnej roślinności i 

trawników. 

przedłużenie ul. Karskiego do ul. Żeligowskiego i 

proponowana działka leży na trasie przebiegu tego 

przedłużenia. Proponowane we wniosku działanie byłoby 

rozwiązaniem tymczasowym do momentu wybudowania 

drogi. Lider wniosku został poinformowany o negatywnej 

opinii telefonicznie w dniu 07.08.2019 r., nie została 

wskazana alternatywna lokalizacja. 

 175 000,00 zł  

 

14.  
WGK 

P114ZL 

Urządzenie zielonego skweru parkowego na Złotnie, róg ul. Podchorążych i 

ul. Napoleońskiej. 

róg ul. Napoleońskiej / ul. Podchorążych. 

Celem projektu jest urządzenie ogólnodostępnego skweru parkowego na działce 

miejskiej znajdującej się u zbiegu ulic Napoleońskiej i Podchorążych, naprzeciw 

SP nr 169 na ul. Napoleońskiej. Działka jest nieużytkiem, znajduje się na niej 

jedno drzewo - dorodny orzech, który należy zachować. Ze skweru mogliby 

korzystać mieszkańcy osiedla, dzieci szkolne, opiekunowie, którzy oczekują na 

swoje dzieci odbywające zajęcia w szkole. Organizacja skweru powinna 

zapewniać pozostawienie jak największej powierzchni zielonej i biologicznie 

czynnej a alejki powinny być odsunięte od sąsiednich domów (trzech). Poza 

alejkami przestrzeń zajmowałyby przede wszystkim trawy, krzewy oraz drzewa. 

Na skwerze proponujemy wykonanie prac porządkowych, w tym zdjęcie 

zniszczonego ogrodzenia tak, aby po dokonaniu nasadzeń skwer stał się 

publicznie dostępny dla mieszkańców Osiedla Złotno. Działania główne 

obejmowałyby przede wszystkim posadzenie ok 20 drzew, w tym np. wiązów, 

buków, kwitnących głogów czy wiśni piłkowanych oraz ok 50 szt krzewów a 

także stworzenie 3,4 krótkich alejek, stykających się np. na środku, ustawieniu 

przy ścieżkach ławeczek i koszy na śmieci (w tym dwóch na psie nieczystości). 

N 

Opinia Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości 

jednoznacznie wskazuje na zasadność wydania negatywnej 

rekomendacji dla Zadania: Działka 333/1 w obrębie P-4 jest 

przedmiotem prowadzonego postępowania zmierzającego do 

jej sprzedaży, która nastąpi w 2020 roku. 

 

 50 700,00 zł  

  

15.  
WGK 

P121LP 

Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany 

dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie. 

Teren zielony przy ul. Maczka, obok osiedla Nowe Polesie. 

Budowa FlowParku (tuż obok siłowni zewnętrznej) ze strefą street workoutu, 

parkourową dla dzieci oraz dorosłych oraz strefą street workoutu dla 

niepełnosprawnych. Wykonanie nawierzchni z mat gumowych przerostowych na 

strefie dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni z kory sosnowej pod pozostałymi 

urządzeniami. Zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić rozbudowę w 

kolejnych latach. Link do wizualizacji FlowParku: https://tinvu 

rl.com/NowePolesieFlowPark Profil na FB osiedla i projektów: 

https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ FlowPark na powietrzu jest nie 

tylko miejscem uprawiania sportu, ale także miejscem spotkań lokalnej 

społeczności. Dzięki temu FlowPark na powietrzu mogą wpłynąć nie tylko na 

kondycję mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze więzy społeczne. Dzięki 

niej nasza mała społeczność stanie się nie tylko zdrowsza, ale również silniejsza o 

  

  
  



5 
 

wspólną pasję, jaką jest sport na świeżym powietrzu. 

16.  
WGK 

P168ZL 

Wybieg dla psów. 

Teren zielony pomiędzy ulicami: Drużynową i Rąbieńską. 

Wybieg przeznaczony dla psów. Ogrodzony teren z podwójną furtką, która ma 

zabezpieczać psa przed ucieczką z terenu. Na terenie wybiegu będą ławki, kosze 

na odchody wraz z aplikatorem woreczków. Przeszkody typu agility dla psów 

(kładka,hopki z regulacją ,równoważnia,obręcze przeskoków,slalom,tunel). 

P 

W sąsiadującej okolicy spaceruje dużo osób z psami. Takie 

miejsce jak „Wybieg dla psów" pozwoli na bezpieczną 

zabawę psów z innymi czworonogami bez obawy o osoby 

spacerujące bądź jeżdżące rowerami. Będzie miejscem 

spotkań i integracji miłośników psów. Miejsce to pozwoli 

aktywnie spędzić czas z pupilem. 

 88 800,00 zł  

  

17.  
WGK 

P198MM 

Stojaki na rowery. 

1.Przy wschodnim zejściu na podwórko m. blokami Al. Unii Lubelskiej 18, Al. 

Unii Lubelskiej 20 i ul. Daniłowskiego 7; 2. Miedzy klatkami bloku przy Al. Unii 

Lubelskiej 20 (od strony ul. Praussa), 3. Przed klatka bloku przy ul. Perlą 7; 4. Na 

podwórku przed blokiem przy ul. Srebrzyńskiej 97 

Cztery stojaki rowerowe z montażem do podłoża. 

 P/P 

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na estetykę Miasta w 

rejonie poprzez uporządkowanie terenu i jego 

zagospodarowanie. Zadanie nie koliduje z zabytkowym 

charakterem zabudowy Osiedla im. M. Mireckiego. 

 2 800,00 zł  

  

18.  
WGK 

P202ZM 

Zielony bulwar nad Bałutką. 

Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową, a ul. Siewną. 

Stworzenie miejsca wypoczynku o charakterze leśno-parkowym wzdłuż 

wschodniej strony rzeki Bałutki. Wykonanie wygodnej ścieżki po wschodniej 

stronie rzeki od ulicy Siewnej do mostku na zakręcie ulicy Bronowej. Ścieżka o 

szerokości 2,5 metra w typie parkowym (nie asfaltowa) byłaby wspólna dla: 

pieszych, rowerzystów i biegaczy. Zadanie poprawi warunki aktywnego 

wypoczynku Mieszkańców Łodzi. Podniesie bezpieczeństwo, estetykę, 

funkcjonalność obszaru, którego dotyczy. Realizacja zadania przyniesie korzyść 

wszystkim Łodzianom aktywnie wypoczywającym na Zdrowiu, szczególnie 

Mieszkańcom Manii, ale również Złotna, Żabieńca , Teofilowa. Skorzystają 

ludzie jeżdżący na rowerach do pracy do centrum, z Manii na Teofilów po 

zakupy, trenujący w pobliskim centrum sportu, spacerujący z dziećmi, 

odwiedzający cmentarz Mania. Efektami cieszyć się będą Mieszkańcy 

przyległych ulic. Skróci się droga do przystanku autobusowego. Efekty realizacji 

zadania będą ogólnodostępne, publiczne, bez jakichkolwiek ograniczeń 

P/P 

Rekomendacja pozytywna. Uwagi zawarte w pkt: "Opinie i 

Uzgodnienia" dot. Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiej 

Pracowni Urbanistycznej, Zarządu Dróg i Transportu, Biura 

Architekta Miasta oraz Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa muszą być uwzględnione na etapie realizacji. 

 110 000,00 zł  

  

19.  
WGK 

P208KR 

Pasaż Wileńska - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Skwer między ulicą Wygodną, Wileńską, Żubrową. 

Projekt zakłada poprawienie stanu skweru osiedlowego. Ustawione zostaną: 5 

ławek, 2 kosze, huśtawka podwójna z siedziskiem dla małych dzieci, trampolina, 

zjeżdżalnia, trawniki zostaną wzbogacone o łąki kwietne (stokrotki 100m2). 

Warstwa amortyzująca trawa, piasek ewentualnie kora. Nasadzenia drzew 6 

czereśni wzdłuż alejki. 

 P/P  

 Rekomendacja pozytywna. Przy realizacji zadania należy 

uwzględnić uwagi wykazane w tabeli opinie i uzgodnienia. 

  

 184 000,00 zł  

  

20.  
WGK 

P224KR 

Street Workout Park - Pętla Bratysławska. 

Teren między ulicami Waltera Janke i Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego. 

Budowa street workout parku przeznaczonego do ćwiczeń z własną masą ciała, na 

terenie pętli tramwajowej ul. Bratysławska , w bliskiej odległości placu zabaw. W 

N/P  

Z uwagi na art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, który stanowi o zakazie lokalizowania na drodze 

urządzeń i obiektów budowlanych z nią związanych. Lider 

122 000,00 zł  
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skład street worout parku wchodzą: drążki, poręcze, drabinka, lina, rura do pole 

dance i ławka treningowa. Pod całością konstrukcji nawierzchnia poliuretanowa. 

wniosku został poinformowany o negatywnej opinii 

telefonicznie w dniu 07.08.2019 r., nie została wskazana 

alternatywna lokalizacja. 

21.  
WGK 

P232ZM 

Oświetlony chodnik na Skwerze przy ul. Jęczmiennej. 

Skwer między ul. Jęczmienną, ul. Srebrzyńska i ul. Jarzynową. 

Projekt realizuje pierwszy etap modernizacji skweru przy Jęczmiennej, wg 

koncepcji przegłosowanej z mieszkańcami, zapewniając jednocześnie 

modernizację chodników wzdłuż całej ul Jęczmiennej po stronie parzystej, oraz 

oświetlenie w/w skweru. Szerokość nowej drogi pieszej zapewnia łatwe 

odśnieżanie i utrzymanie w czystości ze spełnieniem warunku długotrwałej nisko 

kosztowej eksploatacji. 1 Chodnik główny wykonany z kostki Polbruk Granito 

Latte o szerokości min. 2m + obrzeża polbruk modern; 2 Ławki oraz oświetlenie ( 

przy co drugiej ławce) wzdłuż wnioskowanego chodnika w pkt l, takie jak w 

załączniku nr 2 Sszt, + kosze szt 5; 3 Chodnik wzdłuż Jęczmiennej od zdroju do 

Srebrzyńskiej ulicy wykonany z kostki kwadrat, szerokość l,5m; 4 Zdrój pompa 

ręczna żeliwna + modernizacja nawierzchni zdroju; 5 Likwidacja starej części 

chodnika. 

P/P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna, budowa zdroju ulicznego wymaga wybudowania 

przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej za zgodą ZWiK 

oraz będzie wymagało wybudowania nowego przyłączenia 

elektrycznego, które w pierwszej kolejności będzie wymagać 

uzyskania warunków od PGE i zwiększenia mocy 

zamówionej o ok. 1-2 kV. Inwestycja jest możliwa do 

wykonania w ciągu jednego roku budżetowego pod 

warunkiem szybkiego wystąpienia o zgodę i warunki do 

ZWiK i PGE Dystrybucja. Teren, na którym ma być 

zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność gminy 

Miasto Łódź, a inwestycja nie koliduje z zawartymi umowami 

dzierżawy i użyczenia. 

 196 000,00 zł  

  

22.  
WGK 

P263ZL 

Garaż przy remizie OSP Nowe Złotno dla pojazdu techniczno- ratowniczego. 

ul. Płatowcowa 8. 

Celem projektu jest budowa garażu przy remizie wraz z zapleczem socjalnym. 

Samodzielna budowla posłuży Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Złotno do 

zabezpieczenia pojazdu przystosowanego do ratownictwa poszukiwawczo-

technicznego oraz sprzętu ratowniczego, poszukiwawczego, wysokościowego i 

medycznego. Budowla o wymiarach w podstawie 7 metrów na 10 metrów i 

wysokości 8 metrów wraz z poddaszem użytkowym docelowo zostanie 

wybudowana na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Złotno przy ulicy 

Płatowcowej 8 w Łodzi. Zaplecze socjalne wyposażone w zaplecze kuchenne 

oraz pomieszczenie sanitarne zapewni strażakom OSP Nowe Zlotno ciągłą 

gotowość bojową w bezpośredniej odległości od pojazdu. 

N  

Projekt jest niezgodny z zapisami §2 ust. 2 pkt. 5, 9, 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 póz. 1787) zmienionej uchwałą Nr N/lll/276/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego póz. 2646) 

  

 

 

 400 000,00 zł  

  

23.  
WGK 

P298SP 

Zielony pomnik doktora Marka Edelmana. 

ul. Radwańska 21. 

Stworzenie na granicy Starego Polesia i Osiedla Katedralna miejsca spotkań i 

wypoczynku dla mieszkańców ścisłej zabudowy śródmiejskiej. Ponieważ 

planowany skwer jest położony naprzeciwko Szpitala im.Pirogowa, w którym 

pracował, jako lekarz kardiolog, doktor Marek Edelman to miejsce to, oprócz 

funkcji rekreacyjnej, upamiętniałoby Honorowego Obywatela Miasta Łodzi w 

sposób szczególny poprzez kwitnące żonkile. Zamiast pomnika z kamienia, 

stworzymy zielony pomnik Bohatera Powstania w Warszawskim Getcie. Należy 

dodać, że w tej części miasta każdy skwer poprawia jakość życia mieszkańców. 

Każdy fragment zieleni, to lepsze powietrze i miejsce, które odstresowuje. 
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24.  
WGK 

B001BC 

Fontanna Mieszkańców. 

Skwer Michaliny Wisłockiej. 

Fontanna, znajdująca się na skwerze Michaliny Wisłockiej, zbudowana została w 

czynie społecznym przez mieszkańców osiedla (1961) i towarzyszyła kolejnym 

pokoleniom dzieci wychowującym się w okolicy. Od kilkunastu lat wyłączona, 

obecnie niszczeje i nie pełni swojej funkcji. Jej reaktywacja ożywiłaby skwer 

będący miejscem spacerów i relaksu okolicznych mieszkańców, zwłaszcza 

rodziców z dziećmi i seniorów, a w ciepłe dni uczyniłaby z niego miejsce gdzie 

można szukać ochłody. Proponowane uzupełnienia ławek i nasadzeń uczyniłyby z 

zaniedbanego skwerku lokalną zieloną oazę, a sama fontanna przypominałaby o 

wkładzie mieszkańców we wspólne otoczenie. Projekt zakłada: odbudowę 

fontanny i towarzyszących jej urządzeń, przywrócenie fontanny do 

funkcjonowania, remont istniejących i dostawienie nowych elementów małej 

architektury (m.in. ławek, koszy na śmieci), wprowadzenie dodatkowej zieleni 

(drzew, krzewów, kwiatów, itp.). 

P 

 Teren nieogrodzony, ogólnodostępny dla mieszkańców 

osiedla we wszystkich przedziałach wiekowych. Realizacja 

zadania podniesie standard wypoczynku oraz poprawi 

estetykę obecnego terenu do spacerów i wypoczynku. 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Wydział 

Dysponowania Mieniem - nieruchomości wskazane we 

wniosku są własnością Gminy Łódź (orzeczenie o 

wywłaszczeniu 28.02.62 r.). Istnieje ryzyko postępowania w 

sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz właścicieli i ich 

spadkobierców. Dwie z działek -umowy użyczenia na dojścia, 

zieleńce, miejsca składowania odpadów. Biuro Architekta 

Miasta - zgodnie z zaleceniami: 

- w zakresie obiektów małej architektury należy stosować 

ustalenia zawarte w uchwale nr XXXVII/966/16 Rady 

Miejskiej w Łodzi zdn. 16.10.2016 r. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, 

tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogq być wykonane, dla 

miasta Łodzi, 

- projekt realizacyjny musi być zgodny z prawem 

budowlanym oraz przepisami odrębnymi. 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Zapisy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 

LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 roku Rady Miejskiej w 

Łodzi, obejmują przedmiotowe działki, jako tereny wielkich 

zasobów mieszkaniowych (Ml), które nie wykluczają działań 

opisanych w danym wniosku. Zarząd Zieleni Miejskiej - 

zgodnie z warunkami: - wszelkie działania będą odbywały się 

z poszanowaniem istniejącej zieleni, w szczególności 

rosnących na wskazanym terenie drzew, - podczas 

ewentualnej realizacji przedsięwzięcia nie wolno odcinać 

korzeni szkieletowych drzew, składować materiałów oraz 

poruszać się ciężkim sprzętem pod drzewami, - należy 

pamiętać by nowe elementy zieleni nie kolidowały z 

istniejącymi nasadzeniami. Ewentualna realizacja zadania 

będzie rozpatrywana poza obszarami użyczonymi zgodnie z 

informacją uzyskaną z Wydziału Dysponowania Mieniem. 

825 000,00 zł  

25.  WGK Oświetlenie terenu rekreacyjnego „Staw Wasiaka". P/P 204 000,00 zł 
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B013JM „Staw Wasiaka" (rejon ulic: Kryzysowej, Morelowej, Deczyńskiego i Rybackiej). 

Postawienie latarni (12 szt.) przy ścieżkach, pomiędzy ławeczkami, na terenie 

rekreacyjnym „Staw Wasiaka" poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 

szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Latarnie powinny być zasilane energią 

słoneczną, dzięki czemu uniknęłoby się zniszczenia istniejącej już infrastruktury. 

Teren jest dobrze nasłoneczniony, więc nie byłoby problemu z zasilaniem. 

Inwestycja to wpłynie pozytywnie na wizerunek niedawno zagospodarowanego 

miejsca do rekreacji i wypoczynku. 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 

technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w 

ciągu jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma 

być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność 

gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie koliduje z zawartymi 

umowami dzierżawy i użyczenia. 

26.  
WGK 

B020BC 

Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej oraz wymiana chodnika. 

Droga osiedlowa biegnąca wzdłuż bloków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 

30, Gandhiego 29, 27, 25, 23, Kasprzaka 66, 68. 

Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej (długość ok. 430 m, średnia 

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

300 m
2
) w obrębie bloków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30, Gandhiego 

29, 27 i 25. 

P 

 Wydział Dysponowania Mieniem - istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 

byłych właścicieli lub ich spadkobierców, Biuro Architekta 

Miasta - pozytywna opinia z uwagami. W przypadku remontu 

chodnika należy zastosować płyty betonowe szare o wym. 

20/20 Zarząd Zieleni Miejskiej - opinia pozytywna z 

uwagami. Poszanowanie zieleni. 

650 000,00 zł  

27.  
WGK 

B136TW 

Teren rekreacyjny na Grabieńcu. 

ul. Grabieniec 17. 

Zdziczały teren, którego nikt nie utrzymuje można zagospodarować na skwer 

zielony z ławkami i utwardzoną ścieżką łączącą ciągi piesze w ul. Grabieniec i ul. 

Aleksandrowskiej. Chodzi przede wszystkim o wycinkę chaszczy i doświetlenie 

terenu, który jest zaśmiecony przez osoby spożywające tam alkohol, co powoduje 

poczucie zagrożenia ludzi przemieszczających się tam w godzinach wieczornych. 

Opcjonalnie wystarczyłyby zabiegi pielęgnacyjne i przycięcie istniejących drzew 

i krzewów i koszenie parę razy w roku. 

 N 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

negatywna ponieważ nie spełnia wszystkich kryteriów oceny 

technicznej wykonalności. Przedstawione działki są w 

użytkowaniu wieczystym prywatnego przedsiębiorstwa. 

Wnioskodawca pomimo kontaktu telefonicznego i mailowego 

nie przedstawił nowej lokalizacji. 

140 000,00 zł  

28.  
WGK 

B138RA 

ZIELONY RADOGOSZCZ BEZ ŚMIECI - pojemniki na szkło i plastik w 

najbardziej zaśmieconych zielonych zakątkach. 

Teren zielony koło sklepu SamScan, ul. 11 Listopada 36, oraz przy ul. 

Jagiellońskiej na tyłach sklepu Stokrotka. 

Tereny niezagospodarowanej zieleni po zachodniej stronie 11 Listopada oraz przy 

wschodnim krańcu ul. Jagiellońskiej są najbardziej zaśmieconymi miejscami w 

tej części osiedla. Projekt zakłada postawienie tam kontenerów na szkło i plastik 

(po 2 w każdej z lokalizacji) oraz koszy na śmieci, i odbiór odpadów przez UMŁ. 

 P rady 

  
  

29.  
WGK 

B154BD 

Skwer dla Seniora. 

Teren pomiędzy ulicami Wawelską 11 i Młynarską 42/46. 

Skwer dla Seniora - miejsce rekreacji dla osób starszych. Przedsięwzięcie jest 

niezwykle pożądane ze względu na mieszkającą w tej okolicy dużą liczbę osób 

starszych i brak miejsca oraz warunków do aktywnego wypoczynku tej grupy 

mieszkańców naszego osiedla. 

 N 

 Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak 

ustalonego prawa własności do nieruchomości. 

150 000,00 zł  

30.  
WGK 

B167BD 

Odnowa blokowiska przy Spornej. 

Kwartał: Sporna, Boya-Żeleńskiego, Przemysłowa, Bracka. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje negatywnie: na terenie 
1 030 000,00 zł 
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W ramach projektu zaplanowano przebudowę kwartału blokowiska z lat 60-tych 

XX w. Postuluje się budowę nowych miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni, 

montaż oświetlenia, ławek i stojaków rowerowych, wytyczenie nowych ciągów 

pieszo-jezdnych, budowę placu zabaw. 

planowanej inwestycji znajdują się drzewa, w trakcie 

realizacji prac mogą one zostać uszkodzone, prowadzenie 

prac związanych z niwelacja terenu doprowadzi do 

odsłonięcia systemów korzeniowych drzew, a w efekcie do 

ich zamierania, budowa nowych ciągów pieszo-jezdnych 

będzie wiązać się z licznymi kolizjami z drzewostanem. 

31.  
WGK 

B173BD 

Pomnik Pękniętego Serca- naprawa nawierzchni, montaż iluminacji i tablicy 

informacyjnej. 

Park Szarych Szeregów, ul. Bracka 1, okolice Staszica. 

W ramach projektu zaplanowano wymianę nawierzchni wokół pomnika na 

nawierzchnię o gładkiej fakturze. Postuluje się montaż 1-2 tablic z informacjami 

o obozie dla młodzieży przy przemysłowej i o samym pomniku. Proponuje się 

również montaż oświetlenia, iluminacji pomnika. 

P 

 Biuro Architekta Miasta - opinia pozytywna. Zastosowana 

nawierzchnia brukowa była zaprojektowana razem z 

pomnikiem i tworzy charakter szczególnego miejsca pamięci. 

Z uwagi na poszanowanie pomnika i jego otoczenia wskazuje 

się naprawę istniejącej nawierzchni (uzupełnienie ubytków). 

Natomiast z punktu widzenia komfortu niektórych 

użytkowników parku, rekomenduje się wprowadzenie 

wąskiego pasa pieszego o gładkiej strukturze (zgodnie z 

Standardami Dostępności) po jednej ze stron alei. Teren 

objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zarząd Zieleni Miejskiej - 

Nawierzchnia z otoczaków to symbol, każdy kamień 

upamiętnia dziecko, które zmarło lub zostało zamordowane w 

obozach. Taka nawierzchnia została zaprojektowana jako 

element pomnika. Nawierzchnia betonowa imitująca granit, 

według projektu Wnioskodawcy, nie pasuje do tego miejsca. 

Zdaniem ZZM potrzebny jest remont nawierzchni obejmujący 

uzupełnienie brakujących otoczaków oraz przytwierdzenie 

elementów nie związanych z podłożem. Jednocześnie ZZM 

zgłasza konieczność budowy alejki o gładkiej nawierzchni, w 

miejscu istniejącego przedepta po południowej stronie płyty 

pomnika, na wysokości przejścia dla pieszych przez ul. 

Staszica. Wymiana całej nawierzchni, zdaniem ZZM jest 

nieuzasadniona. Realizacja zadnia nada godniejszy charakter 

miejsca pamięci. 

188 000,00 zł  

32.  
WGK 

B178BD 

Tor rowerowy typu pumptrack Marysińska Bałuty. 

U zbiegu ulic Marysińskiej i Okopowej. 

Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack". 

Teren uzyska funkcje rekreacyjną i wypełni lukę w infrastrukturze. Będzie to 

ogólnodostępny obiekt z utwardzoną nawierzchnią w sercu osiedla Bałuty-Doły. 

Bezpośrednią funkcją toru będzie doskonalenie techniki jazdy na rowerze. Obiekt 

ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu 

przede wszystkim wśród dzieci, młodzieży i wszystkich zainteresowanych 

aktywną rekreacją. Budowa toru wymaga również strefy odpoczynku, czyli kilku 

 P 

Wydział Dysponowania Mieniem - istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 

byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Zarząd Zieleni 

Miejskiej - w zachodniej części działki zlokalizowana jest 

grupa młodych drzewek i krzewów które należy zachować. 

Zaleca się zachowanie wolnej, nieutwardzonej przestrzeni 

wokół drzew w odległości o promieniu równym 3 krotności 

średnicy pnia od drzewa. Podczas ewentualnej realizacji 

320 000,00 zł  
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ławek i koszy na śmieci. Wygodne położenie zwiększa dostępność atrakcji dla 

wszystkich zainteresowanych. Zakładana powierzchnia placu do budowy toru to 

ok. 1800 m
2
 czyli cała powierzchnia dostępnej działki. Inwestycja wpisuje się w 

wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej poty powstały zaledwie dwa podobne 

obiekty. 

przedsięwzięcia nie wolno odcinać korzeni szkieletowych, 

składować materiałów oraz poruszać się ciężkim sprzętem 

pod drzewami. Zaleca się uzupełnienie planowanego 

działania o wprowadzenie nowych nasadzeń krzewów i 

drzew, dzięki czemu teren będzie bardziej atrakcyjny. 

33.  
WGK 

B180JM 

Tor rowerowy typu pumptrack Julianów-Marysin-Rogi. 

ul. Deczyńskiego obok placu zabaw przy stawie Wasiaka. 

Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack". 

Będzie to ogólnodostępny obiekt z utwardzoną nawierzchnią na powierzchni 

ok.2000 m
2
. Bezpośrednią funkcją toru będzie doskonalenie techniki jazdy na 

rowerze. Obiekt ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym 

powietrzu przede wszystkim wśród dzieci, młodzieży, ale też wszystkich 

zainteresowanych aktywną rekreacją. W założeniu tor dla użytkowników o 

zróżnicowanych umiejętnościach, wielkością podobny do obiektu w Parku na 

Zdrowiu. Budowa toru wymaga również strefy odpoczynku, czyli kilku ławek i 

koszy na śmieci. Wygodne położenie zwiększa dostępność obiektu dla wszystkich 

zainteresowanych. Inwestycja wpisuje się w wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej 

pory powstały zaledwie dwa podobne obiekty. 

 N 

Biuro Architekta Miasta - opinia negatywna. Przedmiotowy 

teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Zapisy planu miejscowego wskazują obszar 

działek 439/29 i 439/41 jako 10 ZP: zieleni urządzonej oraz 

suchego zbiornika retencyjnego z zakazem wykonywania prac 

trwale zniekształcających rzeźbę terenu, a rodzaj zadania z 

B.O. wymaga wykonania robót ingerujących w strukturę 

terenu. Zarząd Zieleni Miejskiej W północnej części działki 

zlokalizowana jest grupa młodych drzewek i krzewów które 

należy zachować. Zaleca się zachowanie wolnej, 

nieutwardzonej przestrzeni wokół drzew w odległości o 

promieniu równym 3 krotności średnicy pnia od drzewa. 

Podczas ewentualnej realizacji przedsięwzięcia nie wolno 

odcinać korzeni szkieletowych, składować materiałów oraz 

poruszać się ciężkim sprzętem pod drzewami. Prace związane 

z budowa „pumptracka" powinny być zlokalizowane w 

odległości minimum 5m od krawędzi istniejącego zbiornika 

retencyjnego. Zaleca się uzupełnienie planowanego działania 

o wprowadzenie nowych nasadzeń krzewów i drzew. 

300 000,00 zł  

34.  
WGK 

B201TW 

Latarnie solarne w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla 

psów. 

Park przy Żubardzkiej.  

Obecnie aleja parkowa nie posiada oświetlenia, co prowadzi do wandalizmu i 

niszczenia ławek i sprzętów sportowych. Projekt przewiduje oświetlenie solarne 

wzdłuż alejek w parku. 

 P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 

technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w 

ciągu jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma 

być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność 

gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie koliduje z zawartymi 

umowami dzierżawy i użyczenia. 

174 400,00 zł  

35.  
WGK 

B204TW 

Automat butelkomat dla osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

ul. Wielkopolska 53. 

Pierwszy w Łodzi butelkomat do utylizacji butelek plastikowych. Plastikowe 

butelki nie muszą trafiać na chodnik czy pieca.  

N 

Zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego B204TW dotyczące 

ustawienia butelkomatu dla osiedla Teofilów-Wielkopolska, 

nie może zostać obecnie zaopiniowane pozytywnie. 

Urządzenia te, by spełniły wyznaczone im zadanie, powinny 

zostać wystawione na terenie całego miasta - w odpowiedniej 

ilości. Koniecznym jest zatem przeprowadzenie wstępnego 

150 000,00 zł 
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pilotażu, na podstawie którego możliwe będzie przyjęcie: 

- sposobu rekompensaty za dostarczane butelki, na przykład: 

wypłata pieniężna, ulgi w korzystaniu z obiektów i instytucji 

miejskich, karma dla zwierząt,- odpowiedniego rozwiązania 

technicznego, zapewniającego długotrwałe działanie, 

odpornego na warunki atmosferyczne oraz działania wandali. 

36.  
WGK 

B218BZ 

Zielony skwer przy Krańcówce. 

ul. Plonowa 39. 

Zielony Skwer przy Krańcówce to propozycja dla mieszkańców Romanowa i 

Kochanówki. Dzięki zagospodarowaniu zadrzewionego terenu przy pętli 

tramwajowej stworzymy przestrzeń dla odpoczynku z dostępem do siłowni 

zewnętrznej. Miejsce to znajduje się w sercu Bałut Zachodnich dlatego z 

pewnością będzie cieszyło się dużą popularnością. 

 P/P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa 

w głosowaniu podczas 7 edycji Budżetu Obywatelskiego 

będzie służyła mieszkańcom Łodzi, uatrakcyjni rzeczoną 

nieruchomość, będzie miejscem spotkań i podnoszenia 

sprawności fizycznej lokalnej społeczności. 

328 000,00 zł  

37.  
WGK 

B253BD 

Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego wraz z oświetleniem terenu 

i iluminacją drzew. 

ul. Wojska Polskiego na wysokości nr 122-128. 

Uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez remont chodników i rewaloryzacja zieleni. 

Nasadzenia roślin cieniolubnych, zamiast trawników w miejsca zacienione pod 

drzewami. Wprowadzenie oświetlenia i monitoring terenu. Stworzenie bajkowej 

scenerii poprzez zastosowanie opraw do iluminacji drzew. Zakup nowych 

urządzeń placu zabaw. Odtworzenie fontanny lub wykonanie poidełka. 

 P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna, Projekt będzie wymagał wybudowania nowego 

przyłączenia elektrycznego pod oświetlenie terenu, o które w 

pierwszej kolejności będzie trzeba wystąpić do PGE 

Dystrybucja S.A. o uzyskanie warunków i zwiększenia mocy 

zamówionej. Inwestycja jest możliwa do wykonania w ciągu 

jednego roku budżetowego pod warunkiem szybkiego 

wystąpienia o warunki do PGE Dystrybucja. Teren, na którym 

ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź. Inwestycja nie może kolidować 

z zawartymi umowami dzierżawy [50 m2] i użytkowania na 

rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty dz. nr 

181/50 obr. B-50. 

  

215 133,00 zł  

38.  
WGK 

B254JM 

„Rogi24 informacje z pierwszej ręki! System tablic informacyjno-

ogłoszeniowych dla mieszkańców osiedla. Wspieramy tworzenie centrów 

małych społeczności." 

Działki: nr 2/2, B-23 - Inflancka 2; nr 439/41, B-24 - Deczyńskiego; nr 338/4, B-

22 - Warszawska 144; nr 3/249, B-21 - Wycieczkowa; nr 162 , B-20 - Kobaltowa. 

Projekt dotyczy zaprojektowania, wykonania i postawienia tablic informacyjnych, 

na której mieszkańcy Osiedla będą mogli wieszać ogłoszenia, dotyczące spraw 

bieżących. Tablice byłyby usytuowane w centralnych punktach Osiedla, na 

działkach, należących do Miasta, znajdujących się w pobliżu osiedlowych 

sklepów spożywczych (ul. Kobaltowa, Powojowa i Tęczowa), w ważnych 

węzłach komunikacyjnych (Rondo Powstańców, ul. Strykowska/Wycieczkowa), 

czy przy wejściach do parku, na skwerach (Staw Wasiaka, Al. Róż, dolina 

P/P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa 

w głosowaniu podczas 7 edycji Budżetu Obywatelskiego 

będzie służyła mieszkańcom Łodzi, ułatwi wymianę 

informacji i pomoże integracji lokalnej społeczności. 

  

25 000,00 zł  
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Sokołówki). 

39.  
WGK 

B256BD 

Parking na ul. Źródłowej przy rondzie Solidarności. Uwolnić miejsca 

parkingowe dla mieszkańców osiedla i pracowników biurowca „Infosys" i 

okolicznych przedsiębiorstw i przedszkola. 

Parking na ul. Źródłowej przy rondzie Solidarności.  

Projekt ma na celu oddanie placu parkingowego do dyspozycji mieszkańców 

Łodzi, w tym dla mieszkańców osiedla i pracowników biurowca „Infosys" i 

okolicznych przedsiębiorstw i przedszkola. 

 N 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

negatywna, ponieważ inwestycja koliduje z zawartą umową 

użyczenia o nr DM-DM-XVI.6850.6.2017 z dnia 24.07.2017 

r. zawarta w Łodzi pomiędzy miastem Łódź, a Skarbem 

Państwa-Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy. 

Po sprawdzeniu działki, a także uzyskaniu umowy użyczenia, 

wnioskodawca został poinformowany o możliwości zmiany 

lokalizacji, natomiast nie wyraził chęci zmiany wniosku, nie 

wskazał innej lokalizacji. 

500,00 zł  

40.  
WGK 

B265BC 

Budowa obiektu typu skatepark o konstrukcji żelbetowej. 

Skrzyżowanie ulic Karskiego-Drewnowska – B27 - 138/24. 

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca dla aktywnego wypoczynku młodzieży, 

podtrzymanie i zachęcanie młodzieży do udziału na placówkach sportowo-

rekreacyjnych, możliwość kreatywnego rozwoju pasji młodych ludzi jak i w 

zakresie aktywności fizycznej i samodoskonalenie się. Zrealizowany projekt 

pozostanie własnością publiczną pod zarządem Miasta Łódź 

 P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 

technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w 

ciągu jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma 

być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność 

gminy Miasto Łódź, a inwestycja jedynie koliduje z 

cyklicznym corocznym zajęciem terenu (2-3 dni w ciągu 

roku). Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca dla 

aktywnego wypoczynku młodzieży, podtrzymanie i 

zachęcanie młodzieży do udziału na placówkach sportowo-

rekreacyjnych, możliwość kreatywnego rozwoju pasji 

młodych ludzi jak i w zakresie aktywności fizycznej. 

889 000,00 zł  

41.  
WGK 

B299BD 

Kaczy Catering w Parku Ocalałych. 

Park Ocalałych. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą. 

N 

Negatywna opinia Wydziału Ochrony Środowiska i 

Rolnictwa - proponowane zadanie nie ma uzasadnienia 

przyrodniczego przynosząc negatywne skutki dla gatunku. 

Wskazane przez wnioskodawcę sposoby działań nie są z 

punktu widzenia ekologii rozwiązaniami właściwymi. 

3 000,00 zł 

42.  
WGK 

B305BD 

Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Łódki. 

Zieleniec przy Wojska Polskiego, Park Helenów. 

W przedkładanym projekcie planuje się wzbogacenie różnorodności biologicznej 

wybranych zbiorników wodnych by stały się dodatkowo cennym przyrodniczo 

miejscem w mieście. Działania te będą polegały na umieszczeniu pływających 

platform porośniętych roślinnością szuwarową na wybranych zbiornikach 

wodnych zlokalizowanych w parkach łódzkich i na terenach rekreacyjnych. 

Ponadto montaż skrzynek lęgowych dla kaczek na wybranych drzewach w 

bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Planuje się zamontowanie po jednej 

P 

Uwagi zawarte w pkt: "Opinie i Uzgodnienia" dot. Zarządu 

Zieleni Miejskiej, Biura Architekta Miasta oraz Wydziału 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa muszą być uwzględnione na 

etapie realizacji. 

92 900,00 zł 
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platformie pływającej na zbiorniku przy budynku Akademii Sztuk 

43.  
WGK 

B307BC 

Wydzielenie miejsc parkingowych przy PM 42 oraz nasadzenie zieleni. 

ul. Gnieźnieńska 9. Cała długość drogi dojazdowej. 

Wydzielenie i powstanie jak największej liczby miejsc parkingowych wzdłuż 

całej długości drogi dojazdowej do PM 42. Służą one pracownikom i rodzicom 

dzieci z PM 42, a dalej okolicznym mieszkańcom. Po wydzieleniu miejsc 

parkingowych nasadzenie krzewów lub innych roślin w szczycie każdego z nich, 

w celu poprawienie estetyki istniejącego w tym miejscu małego wewnętrznego 

zieleńca. 

 N 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

negatywna ponieważ nie spełnia wszystkich kryteriów oceny 

technicznej wykonalności. Przedstawione działki są użyczone 

na czas nieoznaczony od 21-10-2009. Ze względu na krótki 

czas opiniowania, z wnioskodawcą podjęto próby kontaktu 

telefonicznego. 

102 000,00 zł  

44.  
WGK 

B318BD 

Utworzenie miejsc parkingowych oraz wprowadzenie oświetlenia na terenie 

obecnego placu ul. Zbożowa/Czarnieckiego. 

ul. Zbożowa/Czarnieckiego. 

Utworzenie co najmniej 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 

oraz wprowadzenie oświetlenia w postaci latami. Nawierzchnia z kostki 

betonowej ażurowej z wydzielonymi miejscami do parkowania. Pozostawienie 

istniejących drzew na placu oraz zasadzenie trawy na obrzeżach parkingu. 

Parking dostępny od ul.Zbożowej oraz od ul. Czarnieckiego. 

N 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

negatywna ponieważ nie spełnia wszystkich kryteriów oceny 

technicznej wykonalności. Przedstawione działki są w 

użyczeniu na czas nieoznaczony od 01-06-2014. 

408 000,00 zł  

45.  
WGK 

B348RA 

PIES - no stress! 

ul. Świtezianki. 

Projekt przewiduje wyznaczenie wybiegu dla psów na terenie ok. 800-1000 m2. 

Powstanie wybiegu ma na celu ograniczenie stresu zarówno psów jak i ich 

właścicieli.Teren, na którym zlokalizowany byłby wybieg znajduje się na 

obszarze ograniczonym zielenią, dzięki czemu mimo niewielkiej odległości od 

zabudowań nie będzie powodował dyskomfortu dla mieszkańców. Na 

ogrodzonym placu właściciele będą spokojni o bezpieczeństwo swoich 

„czworonogów", a zwierzęta będą miały możliwość aktywnego spędzenia czasu 

bez ograniczeń. Jednocześnie teren zielony, który aktualnie nikomu nie służy 

zostanie uporządkowany i oświetlony, co wpłynie na poprawę walorów 

estetycznych i bezpieczeństwa na osiedlu. 

 P 

W sąsiadującej okolicy spaceruje dużo osób z psami. Takie 

miejsce jak plac zabaw dla psów pozwoli na bezpieczną 

zabawę psów z innymi czworonogami bez obawy o osoby 

spacerujące bądź jeżdżące rowerami. Będzie również 

miejscem spotkań i integracji miłośników psów. Miejsce to 

pozwoli aktywnie spędzić czas z pupilem. 

244 500,00 zł  

46.  
WGK 

B360TW 

Strefa relaksu nad Bałutką - Osiedlowy Park Krajobrazowy. 

Odcinek rzeki Bałutki od Al. Włókniarzy do torów kolejowych w pobliżu ul. 

Żubardzkiej. 

Projekt zakłada regulację rzeki naturalnymi metodami umożliwiającymi dostęp i 

rozwój organizmów wodnych na odcinku od Al. Włókniarzy do torów 

kolejowych w obrębie osiedla Teofilów-Wielkopolska, około 800m. Dodatkowo 

umożliwienie korzystania z aspektu edukacyjnego i wypoczynkowego terenu 

nadrzecznego. 

N 

 Nie jest możliwe wykonanie zadania w 1 roku budżetowym, 

część działek ewidencyjnych znajdujących się w obszarze 

planowanej inwestycji ma nieuregulowany status prawny, w 

tym kształcie realizacja projektu nie jest możliwa do 

wykonania (opinia WOSiR oraz ZZM),powyżej terenu 

znajduje się przelew burzowy B1 który odprowadza nadmiar 

wody i ścieków do rzeki Bałutki. Przelew ten zlokalizowany 

jest w okolicy skrzyżowania ulic: al. Włókniarzy i ul. 

Limanowskiego. Przelew obsługuje zlewnię o powierzchni 

690 ha. Przy ponadnormatywnych opadach deszczu 

360 000,00 zł  
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odprowadza ogromne ilości wody zmieszane ze ściekami. 

Funkcjonowanie przelewów burzowych w systemie 

kanalizacji ogólnospławnej w dużym stopniu przyczynia się 

do pogorszenia stanu sanitarnego i czystości rzek, będących 

bezpośrednim odbiornikiem zrzucanych ścieków (co ma 

miejsce na terenie planowanego projektu). W związku z 

powyższym renaturalizacja rzeki na tym obszarze w chwili 

obecnej nie jest możliwa, koszty analiz, badań, koncepcji, 

projektów następnie wykonania byłyby ogromne i 

niewspółmierne do wielkości obszaru objętego 

renaturalizacją. 

47.  
WGK 

W020ZA 

Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów pomiędzy ROD a Osiedlem 

Majowym. 

Teren znajdujący się w pobliżu ul. Nurta Kaszyńskiego 3A. Ścieżka przy 

Rodzinnych Ogrodach Działkowych od zakrętu ul. Nurta Kaszyńskiego do końca 

ogrodzenia ROD. 

Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 m, poszerzonej do szerokości 2,0 m oraz 

wyłożoną płytą chodnikową lub asfaltem. Istniejący drzewostan kolidujący ze 

ścieżką (tj. znajdujący się na planowanej szerokości 2,0 m) pozostanie bez zmian. 

Pobocze ścieżki zostanie uporządkowane i wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu 

stron zostanie zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem samochodów oraz 

zaopatrzona w kosze na śmieci. Na odcinku ok. 24m od ogrodzenia Osiedla 

Majowego do połączenia z ul. Nurta Kaszyńskiego nasadzić krzewy, które 

zabezpieczą przed wjazdem samochodów. Ścieżka jest codziennie uczęszczana 

przez bardzo dużą ilość osób jako droga do szkoły, pracy, dojścia do ROD oraz w 

celach rekreacyjnych. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy okolicznych osiedli 

jak i wielu biegaczy, rowerzystów i działkowiczów. Zimą droga ta jest śliska i 

nierówna, jesienią i wiosną natomiast zabłocona. Droga jest nierówna i ma strome 

pobocze, stwarza ryzyko wypadku, poślizgnięcia się i duży dyskomfort. 

Dodatkowo jest ciągle dewastowana przez wjeżdżające na nią samochody. 

P 

Mieszkańcy obecnie przechodzą po skarpie ziemnej, jesienią i 

zimą brną w błocie. Stworzenie tam utwardzonej nawierzchni 

zwiększy komfort. 

189 000,00 zł  

48.  
WGK 

W046OJ 

Zielony skwer "Oaza Spokoju". 

ul. Opolczyka 21. 

Teren z przeznaczeniem na skwer zielony, miejsce odpoczynku dla mam z 

wózkiem, osób starszych, dla każdego kto chciałby miło spędzić czas z sąsiadem. 

Alejka w stronę lasku, ławki, nowe drzewa i np. kwiaty (krzaki). Brakuje miejsca 

na zwykły odpoczynek, miejsca wspólnych spotkań. 

 P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna ponieważ spełnia kryteria oceny technicznej 

wykonalności, Jest możliwa do wykonania w ciągu jednego 

roku budżetowego oraz teren, na którym ma być 

zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność gminy 

Miasto Łódź. 

  

244 800,00 zł  

49.  
WGK 

W160SW 

Rozbiórka zniszczonych komórek celem stworzenia miejsc parkingowych i 

zieleńców. 

N 

Wydział Dysponowania Mieniem - umowa dzierżawy do 
370 000,00 zł  
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al. Piłsudskiego 67 (komórki wzdłuż ogrodzenia ze szpitalem im. Korczaka). 

Celem projektu jest rozbiórka starych komórek lokatorskich dla mieszkańców 

posesji przy al. Piłsudskiego 67 i wykonanie w zamian miejsc parkingowych 

otoczonych roślinnością. Komórki lokatorskie są w złym stanie technicznym - 

ugina się w nich dach, pokrycie wymaga pilnych napraw, drzwi są zepsute, brak 

jest podłóg. Mieszkańcy w związku z przyłączeniem nieruchomości do c.o. nie 

mają potrzeby przechowywania tam opału, a to było główne przeznaczenie 

komórek. Dużo większym pożytkiem będzie dla całego osiedla stworzenie tam 

miejsc parkingowych otoczonych zielenią, zwłaszcza, że obecnie samochody 

parkują na poboczu , a pojazdy odbierające śmieci, służby ratunkowe i dostawcy 

mają problemy z wjazdem. 

31.01.2022, Zarząd Lokali Miejskich - zgodnie z umową 

najmu lokali komunalnych wraz z lokalem na czas trwania 

umowy wynajmujący oddaje najemcy do użytkowania 

komórkę. 

50.  
WGK 

W184OJ 

Budowa chodnika. 

Od ul. Skrzetuskiego do kładki (wzdłuż orlika na Janowie). 

Budowa chodnika od ul. Skrzetuskiego do kładki wzdłuż orlika na Janowie 

(obecnie jest tam wydeptana ścieżka) i ustawienie oświetlenia wzdłuż tego 

chodnika (długość to około 250 m). 

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Zbywania i Nabywania 

Nieruchomości - na wniosek Wydziału Edukacji prowadzone 

jest postępowanie o podział działki numer 38/20, obręb W-35. 

Po wydzieleniu części niezbędnej, pozostały teren zostanie 

przygotowany do sprzedaży. Działki numer 38/21 oraz 37/23, 

obręb W-35, zgodnie ze studium przeznaczone są pod drogę, 

Miejska Pracownia Urbanistyczna - brak jest obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Działka 38/21, obręb W-35 stanowi część korytarza 

drogowego dla planowanego przedłużenia ul. 

Przybyszewskiego w kierunku wschodnim, Zarząd Dróg i 

Transportu - Brak możliwości zainstalowania oświetlenia, ze 

względu na zły stan oświetlenia na przyległych ulicach. 

138 000,00 zł  

51.  
WGK 

W195OJ 

Aleja Aromaterapeutyczna. 

Plac pomiędzy ul. Zakładową a ul Opolczyka. 

Projekt zakłada stworzenie miejsca edukacyjno-terapeutycznego dostępnego dla 

wszystkich mieszkańców. Będzie to uporządkowana przestrzeń zielona tzw. "park 

kieszonkowy" w otoczeniu drzew, krzewów, bylin i pnączy. Miejsce idealne by 

odetchnąć od codziennego zgiełku. 

N 

OPINIA NEGATYWNA. Z uwagi na prowadzone czynności 

zmierzające do zbycia działki nr 167/36 w obrębie W-35, 

rekomenduje się ocenę negatywną.  Liderka wniosku została 

poinformowana o negatywnej opinii mailem w dniu 

06.08.2019 r., nie została wskazana lokalizacja zamienna. 

409 000,00 zł 

52.  
WGK 

W205SW 

Rodzice dopingują – infrastruktura towarzysząca dla boiska przy ul. Sępiej. 

Teren pomiędzy ul. Smolarka, ul. Widzewską, a nowobudowanym boiskiem przy 

ul. Sępiej. 

Chodnik z ławkami i koszami plus parking na 10 aut wraz z droga manewrową i 

podjazdem. 

P 

Miejsca postojowe będą uzupełnieniem do infrastruktury 

boiska przy ul. Sępiej.  

  

210 000,00 zł  

53.  
WGK 

W229SW 

Pomnik Włókniarek na Placu Zwycięstwa. 

Plac Zwycięstwa południowa część za al. Piłsudskiego. 

Pomnik przedstawiający postacie łódzkich robotnic, robotników i dzieci 

pracujących w łódzkich fabrykach włókienniczych. Wysokość całości min. 6 m. 

Postacie ustawione na granitowym cokole.  

N 

Wniosek ,,Pomnik Włókniarek Na Placu Zwycięstwa" nie 

spełnia wymogów formalnych jakie powinien spełnić projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego określonych w 

załączniku do Uchwały nr Vl/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi 

1 598 000,00 zł  
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z dnia 6 marca 2019 r. W ramach ŁBO nie mogą być 

realizowane projekty związane z budową pomników 

upamiętniających osoby lub wydarzenia w przestrzeni 

miejskiej ( § 2 ust. 2 pkt 11 ).  

54.  
WGK 

G026CH 

CHOJNY ZATORZE– PARK REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY dla 

mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci 

niepełnosprawnych. Etap I. 

W prostokącie ulic: Przedświt, Jutrzenki, Kongresowa i Jana Bożego. 

Celem projektu jest stworzenie wewnątrz osiedla Chojny Zatorze obiektu 

parkowego , o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Byłby on przeznaczony 

na potrzeby mieszkańców w różnym wieku - od dzieci do seniorów. Całość 

obiektu , ze szczególnym uwzględnieniem placu zabaw, byłaby dostosowana do 

potrzeb niepełnosprawnych. Teren, który wskazujemy jest ostatnim takim 

niezabudowanym miejscem na osiedlu Chojny Zatorze, które można przeznaczyć 

na potrzeby rekreacji i odpoczynku mieszkańców. 

N 

Opinia Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości, 

jednoznacznie wskazuje na zasadność wydania negatywnej 

rekomendacji dla zadania: „W stosunku do części działki 

544/3 (północna i południowa granica), części działki 544/2 

(wschodnia strona), 241/2 (wschodnia strona), 241/3 

(północno-wschodnia granica) oraz działki 544/4 nie został 

zrealizowany cel wywłaszczenia, co może skutkować 

złożeniem wniosków o zwrot nieruchomości przez byłych 

właścicieli". W związku z powyższym decyzja dotycząca celu 

wykorzystania działek może zostać podjęta najwcześniej w II 

kwartale 2020r. 

580 720,00zł  

55.  
WGK 

G062RO 

Bulwar spacerowy nad rzeką Olechówką - Etap I. 

Teren wzdłuż rzeki OLECHÓWKI, pomiędzy ul. Świętojańską a Dubois (odcinek 

Dubois-Międzyrzecze). 

Budowa alejki spacerowo - rowerowej wzdłuż rzeki Olechówki o długości 200 

m., pomiędzy ulicami Dubois a Międzyrzecze, wraz z wymianą istniejącej starej 

kładki dla pieszych i nowymi ławkami. Dzięki budowie Bulwaru nad Olechówką 

Łódź zyska nowy teren rekreacyjny w postaci PIERWSZEGO nadrzecznego 

bulwaru spacerowego. Pochwalmy się, że rzeki Łodzi nie zniknęły i odkryjmy 

jedną z nich na nowo! Etap I zapewniłaby pierwszy zielony teren rekreacyjny dla 

osiedla Rokicie. Łódź jest uboga w parki po tej części miasta - najbliższe to 

Stawy Stefańskiego od strony południowej- około 4 km, oraz Uroczysko 

Lublinek ok 5,5 km. Osiedle Rokicie, szczególnie jego część nazywana Stare 

Rokicie, zamieszkuje ok 15.000 mieszkańców, pozbawionych dziś miejskiego 

terenu rekreacyjnego w okolicy. Jest to okolica głównie domków 

jednorodzinnych, gdzie ze względu na brak działek miejskich ekstremalnie ciężko 

jest wygospodarować przestrzeń, która stanowiłaby teren rekreacyjny dla tej 

części miasta.Bulwar byłby trasą rowerowo-spacerową, nad rzeką Olechówką, 

wzdłuż której po alejkach spacerowych mieszkańcy mogliby uprawiać jogging, 

nordic walking, spacerować, jeździć na rowerze lub wypoczywać na parkowych 

ławeczkach. Aktualnie teren jest dziki, zarośnięty i nieużytkowany.Projekt 

zakłada wycięcie chaszczy wzdłuż rzeki, ułożenie chodnika dla pieszo-

rowerowego o szerokości 2,50 m. w linii zgodnej z biegiem rzeki Olechówki. 

Projekt zakłada także ustawienie ławek parkowych, selektywnych koszy na 

odpadki oraz wymianę 1 istniejącej kładki dla pieszych, w jej aktualnej 

lokalizacji. Kładka jest w opłakanym stanie, od lat nie była remontowana i 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami zawartymi w pkt. 

Opinie i uzgodnienia. Projekt zwiększy dostępność 

mieszkańców do terenów zieleni i doliny rzeki Olechówki, 

stworzy warunki do powstania atrakcyjnej przestrzeni 

rekreacyjnej poprzez powstanie trasy spacerowej i rowerowej, 

poprawi estetykę otoczenia, która w chwili obecnej jest 

zaniedbana. Zagospodarowanie terenu poprawi jakość życia 

mieszkańców w tym obszarze Miasta. 

285 000,00zł 
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stanowi zagrożenie dla użytkowników. Wymiana kładki nie tylko poprawiłaby 

bezpieczeństwo, ale zapewniłaby dostępność do Bulwaru mieszkańcom po obu 

stronach rzeki.W przyszłości oświetlenie parku zapewnią latarnie zasilane 

bateriami solarnymi, aby park był samowystarczalny energetycznie.Projekt jest 

rozwojowy. Własność okolicznych działek miejskich daje możliwość powstania 

kolejnych inwestycji związanych z Bulwarem - parkingów na obu końcach 

Bulwaru a nawet terenu dla małej gastronomii. Można także poszaleć z zielenią - 

zaplanować nowe nasadzenia wzdłuż Bulwaru schodzące kaskadowo do 

rzeki.Bulwar byłby docelowo NOWYM pakiem miejskim w Łodzi. Idea ta 

idealnie wpisuje się w plan zielonego EXPO 2024, stanowiąc zielone płuca dla 

osiedla Rokicie. 

56.  
WGK 

G063RO 

Bulwar spacerowy nad rzeką Olechówką - Etap II. 

Teren wzdłuż rzeki OLECHÓWKI, pomiędzy ul. Świętojańską a Dubois (odcinek 

Międzyrzecze - Terenowa). 

W tym projekcie chcemy zbudować alejkę spacerowo – rowerową wzdłuż rzeki 

Olechówki o długości 200 m., pomiędzy ulicami Terenową a Międzyrzecze, wraz 

z wymianą istniejącej starej kładki dla pieszych i nowymi ławkami. Dzięki 

budowie Bulwaru nad Olechówką Łódź zyska nowy teren rekreacyjny w postaci 

pierwszego nadrzecznego bulwaru spacerowego. Pochwalmy się, że rzeki Łodzi 

nie zniknęły i odkryjmy jedną z nich na nowo! 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami zawartymi w pkt. 

Opinie i uzgodnienia. Projekt zwiększy dostępność 

mieszkańców do terenów zieleni i doliny rzeki Olechówki, 

stworzy warunki do powstania atrakcyjnej przestrzeni 

rekreacyjnej poprzez powstanie trasy spacerowej i rowerowej, 

poprawi estetykę otoczenia, która w chwili obecnej jest 

zaniedbana. Zagospodarowanie terenu poprawi jakość życia 

mieszkańców w tym obszarze Miasta. 

285 000,00zł 

57.  
WGK 

G064RO 

Bulwar spacerowy nad rzeką Olechówką - Etap III. 

Teren wzdłuż rzeki OLECHÓWKI, pomiędzy ul. Świętojańską a Dubois (odcinek 

Terenowa - Pokładowa). 

W tym projekcie chcemy zbudować alejkę spacerowo - rowerową wzdłuż rzeki 

Olechówki o długości 200 m., pomiędzy ulicami Pokładową a Terenową, wraz z 

zaprojektowaniem i budową nowej kładki dla pieszych i nowymi ławkami. Dzięki 

budowie Bulwaru nad Olechówką Łódź zyska nowy teren rekreacyjny w postaci 

pierwszego nadrzecznego bulwaru spacerowego. Pochwalmy się, że rzeki Łodzi 

nie zniknęły i odkryjmy jedną z nich na nowo! 

Projekt zakłada wycięcie chaszczy wzdłuż rzeki, ułożenie chodnika dla pieszo-

rowerowego o szerokości 2,50 m.,w linii zgodnej z biegiem rzeki Olechówki. 

Projekt zakłada także ustawienie ławek parkowych, selektywnych koszy na 

odpadki. Projekt zakłada także budowę 1 nowej kładki dla pieszych, w okolicy 

ulicy Pokładowej. Kładka zapewniłaby swobodny dostęp do całego 

projektowanego Bulwaru mieszkańcom po obu stronach rzeki. W przyszłości 

oświetlenie parku zapewnią latarnie zasilane bateriami solarnymi, aby park był 

samowystarczalny energetycznie. 

Projekt jest rozwojowy. Własność okolicznych działek miejskich daje możliwość 

powstania kolejnych inwestycji związanych z Bulwarem - parkingów na obu 

końcach Bulwaru a nawet terenu dla małej gastronomii. Można także poszaleć z 

zielenią - zaplanować nowe nasadzenia wzdłuż Bulwaru schodzące kaskadowo do 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami zawartymi w pkt. 

Opinie i uzgodnienia. Projekt zwiększy dostępność 

mieszkańców do terenów zieleni i doliny rzeki Olechówki, 

stworzy warunki do powstania atrakcyjnej przestrzeni 

rekreacyjnej poprzez powstanie trasy spacerowej i rowerowej, 

poprawi estetykę otoczenia, która w chwili obecnej jest 

zaniedbana. Zagospodarowanie terenu poprawi jakość życia 

mieszkańców w tym obszarze Miasta. 

435 000,00zł 
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rzeki. 

Bulwar byłby docelowo NOWYM pakiem miejskim w Łodzi. Idea ta idealnie 

wpisuje się w plan zielonego EXPO 2024, stanowiąc zielone płuca dla osiedla 

 Rokicie. 

58.  
WGK 

G065CH 

PARK DLA OSIEDLA KURCZAKI. Teren wypoczynkowo - rekreacyjny 

pomiędzy ul. Św. Wojciecha a rzeką Olechówką 

Niezagospodarowane działki wzdłuż ulicy Św. Wojciecha nad rzeką Olechówką. 

Projekt ma na celu stworzenie niewielkiego parku dla osiedla Kurczaki na terenie 

zielonym, częściowo zadrzewionym, pomiędzy rzeką Olechówką a ulicą Św. 

Wojciecha. ( od ulicy Św. Wojciecha w kierunku marketu Carrefour - do rzeki). 

Po oczyszczeniu dolnych partii małego lasku z zarośli należałoby wytyczyć aleje 

po wydeptanych przez mieszkańców ścieżkach przez łąki. Główna aleja 

spacerowa zaczynałaby się za zabudowaniami parafii Św. Wojciecha , biegła 

wzdłuż rzeki i dochodziła z powrotem do ulicy Św. Wojciecha przy skrzyżowaniu 

z ul. Sternfelda. Po wykonaniu miękkich alei, wzdłuż ścieżek zostałyby 

rozstawione ławki i kosze na śmieci. Mieszkańcy zyskaliby uporządkowany i 

zagospodarowany teren spacerowy i rekreacyjny. W kolejnych latach obiekt 

małego parku mógłby zostać urozmaicony, np. klombami , ozdobnymi drzewami, 

łąką kwietną itp. lub infrastrukturą sportową, np. mini siłownią. 

Należy zauważyć, że tworzenie takich miejsc jest szczególnie ważne dla starszych 

mieszkańców osiedla. Często te osoby mają problem z poruszaniem się i 

wyprawa np. na „Stawy Jana" jest dla nich już dość trudna i męcząca poprzez 

sporą odległość. Dlatego nawet niewielki teren spacerowy doposażony w ławki, 

położony blisko zabudowań osiedla jest bardzo potrzebny seniorom jako miejsce 

relaksu i odpoczynku. A dla wielu - miejsce uprawiania sportu - np. nordic 

walking. Ponieważ obiekt byłby zlokalizowany nad rzeką, byłaby możliwość 

włączenia go w plan „Błękitno-zielonej sieci dla Łodzi"- sieć taką mają tworzyć 

tereny zielone, rekreacyjne zlokalizowane nad wodą na terenie całego miasta. 

Realizacja tej koncepcji ma polepszyć jakość powietrza w mieście, komfort życia 

jego mieszkańców i służyć równocześnie ochronie wód naturalnych i zieleni. 

 

P 

Budowa terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego pomiędzy  

ul. Św. Wojciecha a rzeką Olechówką, na osiedlu Chojny  

w znaczący sposób uatrakcyjni tereny osiedla tworząc miejsce 

do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży 

i dorosłych. Powyższa inwestycja poprawi estetykę tej części 

miasta podnosząc jednocześnie standard życia mieszkańców 

Łodzi. 

 

480 700,00zł 

59.  
WGK 

G075CD 

Miejsca postojowe – róg Dąbrowskiego - Kossaka. 

Ul. Dabrowskiego 60B i 62A. 

Budowę miejsc postojowych (dla ok. 40 aut) z kostki ażurowej (z naturalnym 

odwodnieniem) i poprawę estetyki skweru przy zbiegu ul. Dabrowskiego i 

Kossaka. 

N 

Rekomendacja negatywna Wydział Dysponowania Mieniem - 

w ewidencji nieruchomości działki przeznaczone są do 

sprzedaży, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości - 

toczą się postępowania zmierzające do sprzedaży działek nr 

50/3, 52/4, 51/5, 51/6, 52/5, 52/6, 52/7, obręb G-6.  

330 150,00zł  

60.  
WGK 

G097RU 

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Ruchliwej. 

Ul. Ruchliwa 25. 

W okolicy nie ma żadnego ogólnodostępnego placu zabaw ani innego miejsca, 

gdzie dzieci z sąsiedztwa mogłyby przyjść, spalić trochę energii i poznać inne 

P/P 

Rekomendacja pozytywna ponieważ spełnia wszystkie 

kryteria oceny technicznej wykonalności. Przedstawiony 

projekt zakłada stworzenie miejsca przyjaznego dla rodzin z 

164 500,00zł  
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dzieci. Projekt zakłada stworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci 

wyposażonego w piaskownice, dwie zjeżdżalnie, różne huśtawki i bujak. 

Przewidziane są też kosz i ławeczki dla rodziców. Ma to być miejsce, gdzie 

maluchy z okolicy będą mogły miło i bezpiecznie spędzić czas. 

dziećmi. 

61.  
WGK 

G099RU 

Plac zabaw na Rudzie. 

Ul. Ruchliwa 15 

W ramach projektu należałoby rozważyć montaż następujących urządzeń: 

huśtawka wahadłowa, huśtawka bocianie j gniazdo, huśtawka sprężynowa dla 

najmłodszych, zjeżdżalnia, piaskownica, zestaw gimnastyczny dla najmłodszych 

dzieci, 2 ławki, tablicę z regulaminem.. 

 

P/N 

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na estetykę Miasta w 

rejonie i spowoduje powstanie miejsca odpoczynku dla 

mieszkańców i zabawy dla dzieci. 

195 000,00zł 

62.  
WGK 

G196CD 

Bezpieczny parking przed PM 131. 

Ul. Podgórna 57a. 

Zagospodarowanie terenu przed przedszkolem. Zapewnienie miejsc postojowych 

dla mieszkańców oraz rodziców dowożących dzieci do placówki. 

N 

Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak 

ustalonych praw własności do części nieruchomości. 

120 000,00zł  

63.  
WGK 

G230GO 

Górniak - osiedle przyjazne mieszkańcom. 

Niezagospodarowany skwer położony między blokami, pomiędzy ul. Lubelską a 

ul. Radomską. 

Projekt obejmuje zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Lubelską a ul 

.Radomską, w tym opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu 

zabaw wraz z wyposażeniem, alejek z kostki betonowej, dostawienie ławek i 

koszy na śmieci. Budowę placu zabaw z przeznaczeniem dla różnych grup 

wiekowych wraz z ogrodzeniem metalowym,1 furtką/ bramą od strony alejki 

doprowadzającej z kostki betonowej, tablicą informacyjną i regulaminem na 

stelażu metalowym. Alejka z kostki betonowej do wejścia na plac zabaw - furtki/ 

bramy w ogrodzeniu. Podłoże bezpieczne - poliuretanowe. Urządzenia zabawowe 

dla najmłodszych dzieci typu piaskownica, bujak dla maluchów, zestaw huśtawek 

z przeznaczeniem dla 3 grup wiekowych ( w tym bocianie gniazdo), 2 zestawy 

wielofunkcyjne w tym 1 urządzenie integracja z dziećmi niepełnosprawnymi, dla 

dzieci młodszych i starszych - koparka w piaskownicy, zjeżdżalnia, karuzela 

tarczowa pochylna, ścianka wspinaczkowa. Zakup i montaż ławek z 

podłokietnikami na placu zabaw oraz przy alejkach z kostki, zakup i montaż 

koszy na śmieci oraz ławki z przewijakiem na placu zabaw, wykonanie nowych 

trawników i nasadzeń roślinnych. 

P 

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na estetykę Miasta w 

rejonie i spowoduje powstanie miejsca odpoczynku dla 

mieszkańców i zabawy dla dzieci. 

641 400,00zł  

64.  
WGK 

G239CH 

Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej. 

Zadanie zlokalizowane w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej. 

Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu jedynego placu zabaw w 

okolicy, który będzie przyjazny dla rodzin z dziećmi. 

Elementy placu zabaw: teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią bezpieczną, 

duży wielofunkcyjny zestaw zabawowo - sprawnościowy ze zjeżdżalniami, 

piaskownica, bujaki, huśtawki koszykowe i wahadłowe, ławki z oparciem dla 

 P 

W pobliżu ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej nie ma miejsca, gdzie 

dzieci z pobliskiej okolicy mogłyby spędzać wolny czas. 

Budowa placu zabaw pozwoli na zwiększenie aktywności 

fizycznej wśród najmłodszych. Stworzenie miejsca 

atrakcyjnego pod względem wypoczynkowym i rekreacyjnym 

umożliwi integrację społeczności lokalnej. Budowa placu 

313 500,00zł  
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rodziców, stojaki na rowery, zestaw drabinek linowych, kosze na śmieci itp. 

Mieszkańcy ulicy Lotnej i okolic będą wdzięczni za jakikolwiek plac zabaw dla 

dzieci, jednakże poniżej przedstawiam przykładowe elementy jakie chcielibyśmy 

by plac zabaw posiadał. W przypadku gdy w/w elementy przekraczałyby budżet 

zadania prosimy o weryfikację lub zmniejszenie ilości urządzeń zabawowych lub 

komunalnych, a nie eliminowanie naszego wniosku zadaniowego. 

Plac zabaw podzielony na strefy np.: 

- dla najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lat 

- dla dzieci 3-6 lat -dla dzieci 6-12 lat 

- część wspólna. 

Plac zabaw winien posiadać np. elementy: 

huśtawki z siedziskami koszykowymi, „bocianie gniazdo", piaskownica, 

zjeżdżalnia, bujak, huśtawki wahadłowe, zestawy sprawnościowe typu linaria, np. 

sklepik z liczydłem, duży zestaw zabawowy składający się ze ścianki 

wspinaczkowej, pomostu ruchowego, karuzela, 

Ponadto kilka ławek dla rodziców, kosze na śmieci, stojaki na rowery Całość 

ogrodzona z jednym wejściem. 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą stworzy strefę odpoczynku 

i relaksu tworząc miejsce do spędzania wolnego czasu. 

65.  
WGK 

G283CH 

Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Chojen. 

Ul. Jędrzejowska. 

Zadanie polega na uporządkowaniu obecnie zaniedbanej działki i urządzenie tam 

miejsca do zabawy i rekreacji dla osiedla Chojny ale nie tylko. 

W przyszłości można to miejsce rozbudowywać o kolejne atrakcje jak np. 

siłownia na powietrzu, plac zabaw dia dzieci itp. 

Na terenie osiedla brakuje obecnie takich miejsc, pomimo wielu nowych 

inwestycji jak osiedla Chojny-park czy Lotna i coraz gęstszej zabudowy brakuje 

miejsc dla np. matek z dziećmi czy przeznaczonych do uprawiania sportu. 

Lokalizacja przy trasie częstych spacerów do rzeki Olechówki dodatkowo 

zwiększy atrakcyjność tego terenu. 

 

N 

Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta wiosek jest 

zaopiniowany negatywnie z punktu widzenia polityki 

przestrzennej Miasta. Dla przedmiotowego terenu 

opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, ponadto zapisy obowiązującego studium 

obejmują przedmiotową działkę jako tereny aktywne 

przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (O), które nie 

wykluczają działań opisanych we wniosku. W ocenie Biura 

Architekta Miasta realizacja funkcji rekreacyjnej we 

wskazanej lokalizacji, z uwagi na bliskie sąsiedztwo 

zakładów przemysłowych i terenów kolejowych, które 

generują uciążliwy hałas, nie pozwala pozytywnie 

zaopiniować proponowanego zadania. Znalazłoby się to w 

konflikcie z istniejącymi i funkcjonującymi zakładami 

produkcyjnymi, a ponadto przez przedmiotową działkę 

przebiegają dwie linie napowietrzne 15 kV. Takie urządzenie 

terenu stałoby w kolizji z przyległym terenem przemysłowym 

i rodziłoby w przyszłości niedogodności dla jego 

użytkowników. 

1 006 400,00zł 

66.  
WGK 

G299RU 

Plac zabaw na Łukowej. 

Skrzyżowanie Łukowej z Ruchliwą. 

Okolice ulicy Łukowej i Ruchliwej, pomimo prężnego rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej, nie posiadają do dzisiaj żadnej infrastruktury do spędzania czasu 

N RO  
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z dziećmi. Projekt zakłada wykorzystanie działek znajdujących się u zbiegu tych 

dwóch ulic na stworzenie pierwszego w okolicy placu zabaw. 

67.  
WGK 

W003NO 

Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna. 

Rynek Nowosolna, plac przed Kościołem w rozwidleniu dróg - Grabińska, 

Byszewska. 

Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu na skwerze pomiędzy ulicą 

Byszewską i Grabińską (Rynek Nowosolna), uporządkowanie zieleni (trawnik, 

rośliny kwitnące), a także ustawienie dwóch ławek. Tak zagospodarowana 

przestrzeń będzie stanowić ciekawy i unikalny walor historyczny oraz turystyczny 

nie tylko w skali miasta, ale również kraju. Rekonstrukcja wspomnianych 

obiektów będzie odpowiedzią na rosnące zainteresowanie mieszkańców osiedla (i 

nie tylko) historią tego miejsca. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do 

popularyzacji historii dawnej Nowosolnej, ale także stanie się interesującym 

miejscem spotkań dla mieszkańców, a co za tym idzie integracji lokalnej 

społeczności. Natomiast sama studnia może także pełnić funkcję zdroju (jeśli 

przeprowadzone na potrzeby projektu badania potwierdzą taką możliwość). W 

takim przypadku zrekonstruowany obiekt zyska także funkcję praktyczną, którą 

docenią mieszkańcy osiedla. 

N 

Wobec opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie 

Architektury i Rozwoju oraz Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej w Łodzi, dotyczących zaangażowania w prace 

nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego tej części Łodzi, i możliwością wystąpienia 

kolizji zgłoszonych urządzeń wodociągowych i drogowskazu 

z planowanym układem jezdnym i ograniczeń w przyszłym 

zagospodarowaniu placu, realizacja zadania nosi znamiona 

niegospodarności. Ponadto, wniosek uzyskał opinie 

negatywną z Biura Inżyniera Miasta który wskazał, iż 

lokalizacja zgłoszonego zadania znajduje się w obrębie 

skrzyżowania ulic i może spowodować ograniczenie 

widoczności uczestników ruchu, a ustawienie ławek i 

związane z tym przemieszczanie się pieszych, może 

powodować zagrożenie bezpieczeństwa. 

102 500,00 Zł 

68.  
WGK 

W239ST 

Droga z osiedla do parku. 

Fragment terenu pomiędzy budynkami przy ul. Szczytowej 1, a ul. Szczytowej 

3/9 i ul. Szczytowej 1a. 

Budowa drogi prowadzącej z ul. Szczytowej do parku im. M. Zaruskiego. 

Zadanie obejmuje utwardzenie istniejącej drogi usytuowanej między budynkami 

przy ul. Szczytowej 1, a Szczytowej 3/9, a następnie wzdłuż garaży i szczytu 

budynku przy ul. Szczytowej la. Obecnie istniejąca szeroka, 

nieusystematyzowana droga gruntowa jest intensywnie użytkowana mieszkańcom 

osiedla jako trasa do tramwaju, parku oraz w/w posesji. Jest to również podjazd 

do garaży przy szczycie budynku przy ul. Szczytowej la oraz garaży naprzeciwko 

budynków przy ul. Szczytowej 3/9. Jedynie na krótkim odcinku z ul. Szczytowej 

do śmietników jest ona utwardzona asfaltem. Niemal każdy intensywny deszcz 

oraz intensywne użytkowanie trasy niemal uniemożliwia korzystanie z niej, 

naraża ludzi na upadki, a pojazdy na uszkodzenia. 

P 

Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020 jest POZYTYWNA. Budowa 

chodnika jest wskazana z uwagi na zły stan techniczny - 

nastąpi poprawa komfortu mieszkańców oraz estetyki 

okolicy. 

201 620,00 zł 

69.  
WGK 

W312WW 

Zamień butelkę na karme dla psa!. 

Teren osiedla Widzew-Wschód. 

Zadanie polega na ustawieniu na terenie Osiedla Widzew-Wschód stacjonarnego 

automatu, gdzie mieszkańcy w zamian za wrzucenie plastikowej butelki 

otrzymają karmę dla psa. Zadanie zawiera również uzupełnianie automatu przez 

okres roku 2020. 

N 

Zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego W312WW, 

dotyczącego projektu „Zmień butelkę na karmę dla psa!”, nie 

może zostać obecnie zaopiniowane pozytywnie. Butelkomaty, 

by spełniły wyznaczone im zadanie, powinny zostać 

wystawione na terenie całego miasta - w odpowiedniej ilości. 

Koniecznym jest zatem przeprowadzenie wstępnego pilotażu,  

na podstawie którego możliwe będzie przyjęcie: sposobu 

rekompensaty za dostarczane butelki, na przykład: wypłata 

120 000,00 zł 
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pieniężna, ulgi; w korzystaniu z obiektów i instytucji 

miejskich, karma dla zwierząt; odpowiedniego rozwiązania 

technicznego, zapewniającego długotrwałe działanie, 

odpornego na warunki atmosferyczne oraz działania wandali. 

Poinformowałem o powyższym Liderów (e-mail z dnia 19 

lipca). 

70.  
WGK 

G119CD 

Rzgowska 56 - usiądź odpocznij sobie. 

Ul. Rzgowska 56a. 

Ustawienie dwóch ławek we wnęce przed posesją Rzgowska 56a w pobliżu 

chodnika. Nasadzenie dwóch drzew. Obecnie wnęka nie jest zagospodarowana, w 

pobliżu jest rynek i przychodnia, ławki pozwolą przysiąść i odpocząć a drzewka 

dadzą w przyszłości cień i wzbogacą jałowy krajobraz. 

  

71.  
WGK 

G145CD 

Zielony zakątek na Podgórnej - skwer sąsiedzki. 

Ul. Podgórna za budynkiem 38/40. 

Na osiedlu przybywa seniorów, dla których. spacer do Parku Podolskiego bywa 

często dużym wyzwaniem. Przybywa też niestety samochodów, które zajmują w 

sposób nie zawsze legalny ostatnie skrawki zieleni. Dlatego w imieniu wszystkich 

sąsiadów z ulicy Podgórnej wnioskujemy o utworzenie sąsiedzkiego skweru, na 

którym seniorzy będą mogli przysiąść i odpocząć wśród zieleni. Zaniedbany, 

zaśmiecony, rozjeżdżony przez samochody placyk stanie się miejscem relaksu. 

Skwer znajduje się przy drodze do komunikacji miejskiej i w sąsiedztwie 

kompleksu sklepów, co da osobom starszym szansę na odpoczynek. Ogrodzenie 

zaś tego miejsca zapobiegnie dewastacji przez kierowców. 

  

72.  
WGK 

W288DL 

Ratujmy zabytkową studnię kręgową z żurawiem na ulicy Beskidzkiej. 

ul. Beskidzka, skrzyżowanie z ul. Hanuszkiewicza. 

Czyszczenie studni. Odrestaurowanie zniszczonych kręgów betonowych 

Odrestaurowanie zniszczonego żurawia. Wyłożenie terenu kostką granitową 

wokół odrestaurowanej studni z żurawiem Montaż stołu betonowego z ławkami 

Wymiana zniszczonego ogrodzenia Projekt techniczny i nadzór. 

N 

Wobec nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości dot. 

realizacji zadania pn.: „Ratujmy zabytkową studnię kręgową z 

żurawiem na ul. Beskidzkiej" otrzymała rekomendację 

negatywną. 

27 000,00 zł 

73.  
WGK 

W066ST 

Bezpieczne podwórko między Górską a Pieniny z wygodnym skrótem. 

Podwórko między ul. Górską 14-22 a ul. Pieniny 21-27. 

Projekt polega na zagospodarowaniu podwórka, tak aby mieszkańcy osiedla czuli 

się na nim bezpiecznie i mogli korzystać z wygodnego skrótu do lokalnego 

centrum ze sklepami i komunikacją miejską. W celu poprawy bezpieczeństwa 

przewidziano rozbiórkę zdegradowanego murku - miejsca libacji alkoholowych. 

Projekt przewiduje utwardzenie alejki tłuczniem łamanym w celu jej wyrównania 

i wyeliminowania błota, które uniemożliwia korzystanie ze skrótu w trakcie 

deszczu lub roztopów. Całość robót ma dopełnić regeneracja trawnika i 

pielęgnacja istniejącej zieleni oraz ustawienie harmonizujących z otoczeniem 

słupków (wymiana nieestetycznych biało-czerwonych) uniemożliwiających 

przejazd przez skrót samochodem. 

P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna z zastrzeżeniem. Inwestycja spełnia wszystkie 

kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa do 

wykonania w ciągu jednego roku budżetowego oraz teren, na 

którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie powinna 

kolidować z zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia. Do 

dnia przygotowania rekomendacji opinie dla działki 209/59 

obręb W-12 nie spłynęły od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. W przypadku negatywnych opinii Wojewódzkiego 

115 500,00 zł 
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Konserwatora Zabytków rekomendację należy powtórnie 

przeanalizować. 

74.  
WGK 

G040CD 

Zatoka i chodniki wokół budynku. 

Ul. Podgórna 58 

Wykonanie zatoki przed elewacja frontową budynku dla funkcjonalności 

mieszkańców (miejsca parkingowe). Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i 

przechodniom. Miejsca rekreacji dla dzieci. 

  

75.  
WGK 

G045CH 

Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego. 

Ul. Rolnicza 19. 

Teren przed kościołem na działkach należących do miasta, jest terenem 

zaniedbanym. Na terenie tym należy położyć chodnik by mieszkańcy mogli 

bezpiecznie przechodzić i równie bezpiecznie wchodzić do świątyni. Miejsce to 

powinno być na tyle utwardzone by straż i inne służb) mogłyby wjechać na te 

działki. Teren ten jest otwarty i mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy. 

  

76.  
WGK 

W188OJ 

Wybieg dla psów 

skrzyżowanie ul. Hetmańskie z ul. Odnowiciela. 

Projekt zakłada stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni 675 m² 

(45 x 15).W skład elementów do montażu wchodzą urządzenia kształtujące 

koordynację ruchową i umysłową naszego pupila. Dodatkowo zamontowane będą 

żeliwne ławki oraz kosze na śmieci i psie odchody. 

P 

Budowa wybiegu dla psów, na osiedlu Olechów - Janów w 

znaczący sposób uatrakcyjni tereny osiedla tworząc miejsce 

spotkań i integracji miłośników psów, wśród których jest 

dużo seniorów. Miejsce takie pozwoli aktywnie spędzić czas 

z pupilem i wśród znajomych Uwaga: Ilość urządzeń oraz 

innych elementów, ich wygląd, kształt i wymiary, uzależniona 

jest od dostępności terenu i doprecyzowana będzie na etapie 

przygotowania dokumentacji projektowej o czym 

Wnioskodawca został poinformowany. 

200 000,00 zł 

77.  
WGK 

W295NO 

Nieplac zabaw w Nowosolnej - budowa naturalnego placu zabaw przy ul. 

Grabińskiej. 

ul. Grabińska. 

Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym będzie można nie tylko spędzić 

czas na beztroskiej zabawie, ale również zwolnić tempo i nacieszyć się bliskością 

niezwykłej przyrody. Uciekając od zgiełku miasta, na „nieplacu zabaw" można 

znaleźć tak zwyczajne-niezwyczajne elementy jak rośliny, błoto, żwir, patyki do 

budowania baz, drewniane skrzynie do tego samego, pagórki, mostki zwodzone, 

instrumenty muzyczne, rzeźby, labirynty, tunele i szałasy itd. Poza naturalnymi 

elementami „nieplacu zabaw" przeznaczonymi do zabawy, projekt uwzględnię 

również niezbędną infrastrukturę (ławki, ogrodzenie, kosze) a także nasadzenia 

drzew zapewniających cień w upalne dni oraz innych gatunków roślin (w tym łąki 

kwietnej) stanowiących doskonałą bazę do obserwacji przyrody. 

N 

Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak 

ustalonego prawa własności do nieruchomości. 

295 000,00 zł 

78.  
WGK 

W297AN 

Park Andrzejowski jako miejsce wypoczynku i integracji Osiedla Andrzejów 

- Etap I wytyczenie i budowa alejek oraz oświetlenia. 

Plac pomiędzy ul. Relaksową i ul. Sędziwoja. 

Na terenie działki należącej do Miasta Łodzi ma powstać nowy park miejski. Park 

N 

Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na 

istniejące zagrożenie wszczęcia postępowania o zwrot 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli bądź 

245 000,00 zł 
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ma służyć mieszkańcom osiedla Andrzejów do wypoczynku i integracji. 

Docelowo zadanie obejmuje wykonanie projektu docelowego parku, który będzie 

zawierał oświetlone alejki utwardzone, kilka urządzeń do ćwiczeń, ławki, plac 

zabaw dla dzieci oraz inne elementy do rekreacji do uzgodnienia na etapie 

projektu wykonawczego. I etap zakłada: uporządkowanie terenu wyznaczonego 

dla I etapu realizacji, wytyczenie i wykonanie utwardzonych alejek w raz z ich 

oświetleniem. 

spadkobierców. 

79.  
WGK 

W248SW 

Wytyczenie i budowa miejsc parkingowych w celu wykorzystania przestrzeni 

na ul. Popowskiego i al. Piłsudskiego 67. 

Kwartał ograniczony al.. Piłsudskiego, posesje 65 i 67, szpitalem im. Korczaka, 

ul. Fabryczną i ul. Popowskiego. 

Celem projektu jest wyznaczenie miejsc parkingowych na osiedlu ograniczonym 

ul. Piłsudskiego posesje 65 i 67, szpitalem im. Korczaka, ul. Fabryczną i ul. 

Popowskiego. W chwili obecnej samochody parkowane są w sposób chaotyczny, 

często uniemożliwiający normalny ruch pieszych i samochodów. Samochody 

pozostawiane są na dawnych terenach zielonych, powodując powstawanie błota i 

kolein i rozjeżdżając resztki zieleni. Mieszkańcy widzą możliwości rozsądnego 

wykorzystania przestrzeni zapewniając z jednej strony miejsca parkingowe, a z 

drugiej wytyczając tereny zielone. 

N 

Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu planowaną 

na rok 2020 sprzedaż nieruchomości położonej na działce nr: 

104 w obrębie W-25 

530 000,00 zł 

80.  
WGK 

W161SW 

Bezpiecznie, czysto i zielono - rewitalizacja podwórza al. Piłsudskiego/ul. 

Popowskiego. 

Kwartał ograniczony al. Piłsudskiego posesje 65 i 67, szpitalem im, Korczaka, ul. 

Fabryczną i ul. Popowskiego 1-9. 

Celem projektu jest remont rewitalizacja terenów użytkowych i zielonych w 

kwartale wyznaczonym przez budynki al. Piłsudskiego posesje 65 i 67, szpitalem 

im. Korczaka, ul. Fabryczną i ul. Popowskiego 1-9. Konieczne jest 

odseparowanie miejsc parkingowych od planowanych zielonych skwerów z 

roślinnością i ławkami. Konieczne są oznakowane przejścia dla pieszych m. in. 

do placów zabaw lub utworzenia strefy zamieszkania. Uzupełnieniem mają być 

kosze na odpady i stojaki rowerowe. 

N 

Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu planowaną 

na rok 2020 sprzedaż nieruchomości położonych na działkach 

nr: 103/32,103/33,103/35, 103/53 i 104 w obrębie W-25 

317 000,00 zł 

 

 


