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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 12 sierpnia 2019 roku 

Lp. Komórka 

merytoryczna 

Numer 

projektu 

Nazwa projektu 

Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej/Opinia Rady Osiedla 

(P/N) 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty po 

weryfikacji 

1.  
WGK 

S001WS 

Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla 

mieszkańców. 

ul. Wierzbowa 22. 

Zagospodarowanie podwórka pod blokiem. Naprawa istniejącej drogi, utworzenie zielonego 

parkingu, zburzenie starej kuźni, urządzenie zieleni, posadzenie drzew, instalacja małej 

architektury. Pomiędzy istniejącymi garażami utworzenie wiaty/przechowalni wózków lub 

rowerów. 

N/P 

W stosunku do działek przeznaczonych pod inwestycję jest 

prowadzone postępowanie sprzedażowe. 

                                                          

360 000,00 zł  

2.  
WGK 

S015WS 

Toaleta na Placu Dąbrowskiego pilnie potrzebna. 

Pl. Dąbrowskiego. 

Na pl. Dąbrowskiego pojawia się wielu turystów, emerytów oraz rodzin z małymi dziećmi. 

Konieczny jest dostęp do toalety, której nam brakuje. Miejsce to jest węzłem przesiadkowym, 

w którym toaleta jest koniecznością a nie zbytkiem. Łódź z każdym rokiem odzyskuje blask, 

ale toalet ciągle mamy za mało. łódź to miasto seniorów, osób 60+ mamy już ponad 170 tyś. A 

osoby te mają specyficzne potrzeby. Musimy zadbać też o toalety w Centrum. 

 N/N 

MPU - opinia negatywna. Potrzeba udostępnienia toalet 

użytkownikom pl. Dąbrowskiego jest w pełni zasadna, nie 

może się ona odbywać kosztem wprowadzenia nowej 

kubatury w przestrzeni publiczną placu. W opinii MPU 

zmiany w układzie przestrzennym pl. Dąbrowskiego 

odbywac się mogą jedynie na zasadzie przygotowania 

całościowego projektu dekompozycji elementów 

zagospodarowania. BAM - opinia negatywna. Pl. 

Dąbrowskiego został zaprojektowany w drodze konkursu i 

obecnie nie ma możliwości ingerencji w jego kształt. 

Ponadto ze względu na reprezentacyjny charakter miejsca 

nie można usytuować na płycie placu toalety wolnostojącej. 

410 000,00 zł  

3.  
WGK 

S050WS 

Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla 

Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - I-szy etap 

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

Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 

41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A). 

Projekt obejmuje budowę placu zabaw: w miejsce dotychczasowego starego placu zabaw 

chcemy stworzyć i zorganizować nowy mini plac zabaw z dostępem dla osób 

niepełnosprawnych, w formie niewielkiej pojedynczej (monolitycznej/kompaktowej) 

konstrukcji lub kilku mniejszych konstrukcji z nawierzchnią amortyzującą, np. statku lub 

pociągu, która/e zawiera/ją m.in. zjeżdżalnię, drabinki, ściankę wspinaczkową, tunel, mostek, i 

małą piaskownicę. We wszystkich wariantach, plac zabaw powinien być dostosowany dla osób 

w różnym wieku i rozwijać wiele zmysłów. Dodatkowo plac zabaw powinien mieć elementy 

rozwijające aspekt społeczny poprzez wspólne robienie czegoś, zajęcia integrujące, itp.; 

budowę elementów siłowni typu "streetworkout" dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 

do ćwiczeń z wagą własnego ciała (poręcze równoległe, zestaw drążków do podciągania, 

zestaw drabin: pozioma i pionowa). Urządzenia takiej siłowni będą spełniać funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne. Elementy siłowni mogą być częścią lub być na terenie placu zabaw; projekt 

budowlano-wykonawczy uwzględniający układ drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem 

miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz zmiany 

lokalizacji pergoli na śmieci, zawierający w pierwszym etapie budowę placu zabaw i 

  

P 

Stworzenie w tej okolicy placu zabaw ze streetworkoutem 

zwiększy komfort życia mieszkańców. 

390 000,00 zł  
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elementów siłowni typu "streetworkout" dla dzieci i młodzieży. 

4.  
WGK 

S066KA 

Ławki i kosze na Śródmieściu - etap I. 

Al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska, ul. Brzeźna, ul. 10go Lutego, ul. Czerwona. 

Ławki powinny być drewniane, takie jak na al. Kościuszki 101. Podłoże pod ławki mogło by 

być z siatki metalowej, wypełnionej trawą, jak parking na Księżym Młynie przy Kocim Szlaku. 

Kosze natomiast powinny być takie jak na ul. Piotrkowskiej w części deptaku. PEŁNY OPIS 

PROJEKTU WRAZ Z LOKALIZACJAMI ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

P/P 

Realizując zadanie należy uwzględnić tylko działki będące 

własnością gminy oraz uwagi wskazane w tabeli opinii i 

uzgodnień. Nie jest możliwa realizacja zadania na ul. 

Brzeźnej – obok biblioteki oraz ul. Wigury – (działka 

niezabudowana) gdyż są to nieruchomości będące 

własnością prywatną.  

960 200,00 zł  

5.  
WGK 

S085WS 

Przebudowa obecnego placu zabaw przy ul. Tramwajowej wraz z jego doposażeniem w 

urządzenia siłowe. 

Ul. Tramwajowa 13. 

Modernizacja placu zabaw wraz z rozbudową o siłownię plenerową składającą się z około 5 

urządzeń. Montaż bezpiecznego podłoża, 1-2 ławek, kosza na śmieci, stojaka na rowery. 

Ewentualna instalacja latarni oraz żywopłotu uporządkowałaby teren i wydzieliłaby nieco z 

otoczenia. 

 P 

ZZM - opinia pozytywna z następującymi warunkami: 

wszelkie działania będą odbywały się z poszanowaniem 

pobliskiej zieleni, zaleca się pozostawienie wolnej, 

nieutwardzonej przestrzeni wokół drzew w odległości o 

promieniu równym minimum 3krotności średnicy pnia 

drzewa. Zaleca się projektowanie w taki sposób by uniknąć 

kolizji z systemami korzeniowymi drzew lub 

zminimalizować je do minimum. Zaleca się uzupełnienie 

planowanego działania o wprowadzenie nowych nasadzeń 

krzewów i drzew, dzięki czemu teren będzie bardziej 

atrakcyjny. Doposażenie placu zabaw uatrakcyjni teren dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych.  

206 000,00 zł  

6.  
WGK 

G029RO 

Komfortowy parking na Nowym Rokiciu. 

Plac pośrodku działki Działki G-10 15/11 dojazd do Komfortowej. 

Budowa parkingu na 12 pojazdów w okolicy pergoli śmietnikowej przy ul. Komfortowej 2, 

pozostawiając nadal duży obszar zieleni na pozostałej części działki. Dojazd alejką pomiędzy 

blokami Komfortowa 2 i 4. 

  

P 

Parking zwiększy komfort życia mieszkańców. 

 

145 000,00 zł  

7.  
WGK 

G038CD 

Nowy ciąg pieszo jezdny. 

Ul. Malczewskiego 54/56. 

Nowy ciąg pieszo jezdny od strony klatek ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci 

uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców bloku. 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu podczas VII edycji Budżetu 

Obywatelskiego wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia, 

polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców. 

  

  

800 000,00 zł  

8.  
WGK 

G041CD 

Nowy chodnik. 

Ul. Kołowa 17/19. 

Wykonanie nowego chodnika od strony klatek schodowych poprawi bezpieczeństwo w 

poruszaniu się osób starszych i dzieci oraz okolicznych mieszkańców. 

P 

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia, 

polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców. 

18 000,00 zł  

9.  
WGK 

G138CD 

Budowa małego parkingu z wjazdem od ul. Rydla. 

Ul. Rydla 7 B przy Deotymy. 

Projekt zakłada wybudowanie niedużego parkingu ogólnodostępnego z wjazdem od 

południowej strony ul. Rydla pomiędzy „ Rydla 7" a „Deotymy 8". Jest to niezadrzewiony 

kwadrat o wym. 10 m szerokości i 18 m długości. Parking kończyłby się tuż przed 

nieużywanym budynkiem Rydla 7 B. Ilość nowych miejsc parkingowych - ok. 12. 

Projekt zakłada oświetlenie parkingu 2 latarniami ulicznymi lub parkowymi. 

N 

Działka wjazdowa na parking jest działką prywatną i toczy 

się właśnie postępowanie sadowe w sprawie spadku. 

Niestety nie ma inniej możliwości dostania się na teren 

wskazany pod parking przed tym blokiem. 

145 000,00 zł  

10.  
WGK 

G196CD 

Bezpieczny parking przed PM 131. 

Ul. Podgórna 57a. 

N 

Zadanie nie może zostać zrealizowane ze względu na brak 

                                                          

120 000,00 zł  
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Zagospodarowanie terenu przed przedszkolem. Zapewnienie miejsc postojowych dla 

mieszkańców oraz rodziców dowożących dzieci do placówki. 

ustalonych praw własności do części nieruchomości. 

11.  
WGK 

G202PK 

Łatwy i bezpieczny dojazd do domu. 

Ul. Paderewskiego 20/22. 

Projekt przewiduje wyrównanie ok.150 m odcinku ulicy Paderewskiego przy numerach 20, 

20a, 22. 

  

P 

Rekomendacja pozytywna dla wymiany spękanej 

nawierzchni ulicy Paderewskiego na wskazanych działkach 

na podstawie ww. przekazanych opinii z komórek 

merytorycznych. 

 

  

12.  
WGK 

G271RO 

Stworzenie nowych miejsc parkingowych na Tagore i Rogozińskiego. 

Rogozińskiego 1-9, Tagore. 

Wymiana chodników na ul. Rogozińskiego 1-9. Stworzenie miejsc parkingowych między 

blokami 1-7 tylko dla mieszkańców by można było parkować blisko domu oraz stworzenie 

miejsc wkoło przedszkola i żłobka na Tagore i Rogozińskiego by rodzice mogli parkować 

przywożąc i odbierając dzieci. 

P 

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na estetykę Miasta 

w rejonie i spowoduje powstanie ogólnodostępnych miejsc 

parkingowych. 

 

280 000,00zł 

13.  
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. 

                                                       

1 006 400,00 zł  

14.  
WGK 

G295PK 

BAJECZNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Bednarskiej 

24/26. 

Ul. Bednarska 24/26. 

W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać wymianę nawierzchni , renowację 

istniejącego sprzętu oraz ogrodzenia, doposażyć w nowy sprzęt i budowę piaskownicy 

zamykanej . W zakresie remontu przewidujemy : 

naprawa i malowanie istniejącego sprzętu oraz ogrodzenia,wymiana nawierzchni, budowa 

piaskownicy zamykanej. W zakresie wyposażenia placu zabaw przewidujemy zakupić : 

huśtawki, karuzele, ścianka wspinaczkowa. 

N 

Rekomendacja negatywna. Działka nr 81/9, obręb G-12 w 

użyczeniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Bednarskiej 

24. Działka nr 81/6, obręb G-12 w użyczeniu Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ulicy Bednarskiej 26. 

115 578,10 zł  

15.  
WGK 

B011BC 

Siłownia plenerowa w parku pomiędzy  ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Zarząd Zieleni 
303 000,00 zł  
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Zadanie zakłada budowę siłowni plenerowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 

Drewnowską obok nowo budowanego placu zabaw wraz z wykonaniem podłoża gumowego 

celem amortyzacji ewentualnych upadków, dobudowanie doprowadzającego chodnika, 

ustawieniem wokół siłowni plenerowej ławek oraz latarni solarnych. 

Zadanie zakłada budowę siłowni plenerowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 

Drewnowską obok nowo budowanego placu zabaw wraz z wykonaniem podłoża gumowego 

celem amortyzacji ewentualnych upadków, dobudowanie doprowadzającego chodnika, 

ustawieniem wokół siłowni plenerowej ławek oraz latarni solarnych. 

Miejskiej - opinia pozytywna z następującymi warunkami: 

przed przystąpieniem do sporządzania projektu 

budowlanego konieczne jest wykonanie inwentaryzacji 

zieleni dla ww. terenu. Wszelkie działania będą odbywały 

się z poszanowaniem pobliskiej zieleni, zaleca się 

pozostawienie wolnej, nieutwardzonej przestrzeni wokół 

drzew w odległości o promieniu równym minimum 3 

krotności średnicy pnia drzewa. Podczas ewentualnej 

realizacji przedsięwzięcia nie wolno odcinać korzeni 

szkieletowych drzew, składować materiałów oraz poruszać 

się ciężkim sprzętem pod drzewami. Siłownia plenerowa 

uatrakcyjni teren dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

16.  
WGK 

B014JM 

Strefa gier i nowe nasadzenia na „Stawach Wasiaka". 

„Stawy Wasiaka" (rejon ulic: Kryzysowej, Morelowej, Deczyńskiego i Rybackiej). 

Stworzenie dwóch stref do gier zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, wpłynie 

pozytywnie na relacją między mieszkańcami, przyczyni się do integracji społeczności lokalnej, 

a także pozwoli mieszkańcom osiedla na wspólnie spędzanie czasu na świeżym powietrzu. 

Każda ze stref powinna zawierać po jednym betonowym stoliku do gier (szachy, chińczyk, 

tenis stołowy, piłkarzyki) oraz kosz na śmieci. Urządzenia należy umieścić na wzmocnionym 

podłożu (jak np.: nawierzchnia mineralna), do którego prowadzić będzie utwardzona ścieżka 

(np.: z nawierzchni mineralnej bądź kostki brukowej). Jedna ze stref powinna powstać w 

zachodniej części Stawów Wasiak, tj. przy ulicy Kryzysowej - najlepiej w pobliżu istniejących 

zadrzewień, natomiast druga - przy ulicy Deczyńskiego (wschodnia część terenu) i w tej strefie 

zaplanowane zostały nasadzenia. Nowe nasadzenia powinny również powstać przy istniejącym 

już placu zabaw dla dzieci, tak by stanowiły osłonę przed słońcem dzieciom i ich rodzicom w 

upalne i słoneczne dni. Teren ten warto by również doposażyć w kosze na psie odchody. 

Ponadto na istniejącym już boisku do piłki siatkowej należałoby zamontować piłkochwyty, co 

mogłoby zapobiec wypadkom samochodowym. 

P  

Rekomendacja pozytywna z uwagami: Biuro Architekta 

Miasta -opinia pozytywna, z uwagami: Teren znajduje się w 

obrębie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, który zakazuje sadzenia nowych drzew i 

krzewów, z wyjątkiem roślinności stanowiącej element 

zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służących do 

wzmocnienia brzegów, obwałowań lub odsypisk. Zarząd 

Zieleni Miejskiej - opinia pozytywna z następującymi 

warunkami: Wszelkie działania będą odbywały się z 

poszanowaniem pobliskiej zieleni, należy pamiętać by nowe 

elementy zagospodarowania terenu nie kolidowały z 

istniejącymi drzewami. Podczas ewentualnej realizacji nie 

wolno odcinać korzeni szkieletowych drzew, składować 

materiałów oraz poruszać się ciężkim sprzętem pod 

drzewami. Zaleca się by planowanie nawierzchni pod tereny 

gier były nawierzchniami półprzepuszczalnymi, z tworzywa 

mineralnego. Zaleca się by planowane nasadzenia drzew 

były właściwe dla wilgotnego siedliska (np. wierzby, olsze). 

192 300,00 zł  

17.  
WGK 

B060BC 

Siłownia plenerowa przy SP 35. 

SP 35, ul. Kutrzeby 4. 

Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw, boisko, brakuje jednak urządzeń z których mogliby 

korzystać dorośli i młodzież. Siłownia plenerowa będzie doskonałym uzupełnieniem tego 

miejsc, gdzie będzie można aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. 

 P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami: 

Biuro Architekta Miasta opiniuje wniosek z punktu widzenia 

polityki przestrzennej Miasta pozytywnie, jednocześnie 

przedstawiając następujące uwagi: 

1. W zakresie obiektów małej architektury należy stosować 

ustalenia zawarte w uchwale nr XXXVII/966/16 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dn. 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 mogą być wykonane, dla 

miasta Łodzi. 

2. Projekt realizacyjny musi być zgodny z prawem 

budowlanym oraz przepisami odrębnymi. 

150 000,00 zł 
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3. Rekomenduje się pozostawienie zieleni wysokiej. 

4. W przypadku realizacji rekomenduje się koordynację 

działań z wnioskiem nr B001BC na odnowę fontanny na 

tym samym terenie. 

Informacje dodatkowe: 

Teren proponowany we wniosku nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, ani 

przystąpieniem do sporządzenia takiego planu.  

Zapisy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 

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

Łodzi, obejmują obszar wniosku jako tereny wielkich 

zespołów mieszkaniowych (M1), które nie wykluczają 

działań opisanych w danym wniosku. 

Wydział Urbanistyki i Architektury - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawo budowlane, obiekty 

małej architektury w miejscach publicznych, wymagają 

zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i 

sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich 

rozpoczęcia, dołączając:- oświadczenie o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany 

przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 

budowlane. 

Zarząd Zieleni Miejskiej - opinia pozytywna pod 

następującymi warunkami: 

- luźno rosnąca zieleń wysoka nie może ulec zniszczeniu, 

- w ramach zadania powinien powstać projekt zawierający 

inwentaryzację drzew i krzewów rosnących w promieniu 5 

metrów od miejsc proponowanych urządzeń siłowniczych 

oraz projekt ochrony zieleni w czasie prac budowlanych i 

ogrodniczych, 

- ostatecznie przyjęte rozwiązania projektowe nie mogą 

prowadzić do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejącej 

zieleni wysokiej 

- urządzenia siłownicze należy lokalizować poza obrysem 

koron istniejących drzew, tak by przy ich montażu nie 

uszkadzać gałęzi oraz systemów korzeniowych drzew. 

- na etapie wykonawczym konieczne będzie podjęcie działań 

mających na celu skuteczną ochronę istniejącej zieleni: nie 

wolno poruszać się ciężkim sprzętem wokół drzew, nie 

wolno odcinać korzeni szkieletowych. 

Wydział Dysponowania Mieniem - istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 
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byłych właścicieli lub ich spadkobierców. 

18.  
WGK 

B112BC 

Modernizacja placu zabaw na ul. Kutrzeby. 

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 9A. 

Obecnie istniejący plac zabaw przestaje spełniać swoje funkcje(funkcjonuje od 1996 roku). 

Wiele elementów wyposażenia wymaga wymiany. Także ogrodzenie jest już w niezbyt dobrym 

stanie. W najbliższej okolicy mieszka duża ilość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

Nowe urządzenia oraz modernizacja całego terenu pozwolą w bezpieczny sposób korzystać 

dzieciom z nowych udogodnień. 

 P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Zarząd Zieleni 

Miejskiej - opinia pozytywna z następującymi warunkami: 

Wszelkie działania będą odbywały się z poszanowaniem 

pobliskiej zieleni, zaleca się pozostawienie wolnej, 

nieutwardzonej przestrzeni wokół drzew w odległości o 

promieniu równym minimum 3 krotności średnicy pnia 

drzewa. Podczas ewentualnej realizacji przedsięwzięcia nie 

wolno odcinać korzeni szkieletowych drzew, składować 

materiałów oraz poruszać się ciężkim sprzętem pod 

drzewami. Modernizacja placu zabaw uatrakcyjni teren dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

450 000,00 zł  

19.  
WGK 

B182BD 

Tor rowerowy typu pumptrack Bałuty Doły. 

ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego; w pasie nieużytków pomiędzy zachodnią częścią parku im. 

Szarych Szeregów, a terenem XXIV LO, na wysokości stadionu Budowlanych. 

Projekt zakłada budowę największego w Łodzi bezobsługowego toru typu „pumptrack" Będzie 

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

Bezpośrednią funkcją toru będzie doskonalenie techniki jazdy na rowerze. W założeniu tor 

dwuczęściowy składający się sekcji dla najmłodszych oraz drugiej dla bardziej 

zaawansowanych użytkowników, podobnie jak w Parku na Zdrowiu. Budowa toru wymaga 

położenia utwardzonych alejek dojazdowych łączących obiekt z parkiem im. Szarych 

Szeregów i osiedlem, budowę miejsca odpoczynku (ławki, kosze) oraz zaaranżowania zieleni 

w najbliższym otoczeniu (trawniki, krzewy, drzewa). Zakładana powierzchnia placu do 

budowy toru ok. 2500 m
2
. Inwestycja wpisuje się w wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej pory 

powstały zaledwie dwa podobne obiekty. 

N 

Działka przeznaczona pod inwestycję jest własnością Skarbu 

Państwa. 

530 000,00 zł 

20.  
WGK 

B231BC 

Łąka kwietna przy Zachodniej. 

Teren między ulicami Zachodnią a Zgierską, pomiędzy Zachodnią 4 a Zachodnią 6. 

Wykonanie łąki kwietnej na nieużytkowanym wolnym od zabudowy terenie, z zachowaniem 

istniejących ścieżek - przejść dla mieszkańców. 

P  

Teren położony pomiędzy ulicą Zachodnią i Zgierską 

obecnie stanowi teren nieużytku, częściowo 

wykorzystywany jako boisko do gry i przedepty. 

Uwzględniając antysmogowe zalety łąki kwietnej proponuje 

się na części terenu ok. 2000 m2 taką łąkę założyć. Łąka 

będą to róznież barwne kompozycje roślin kwitnących. 

Należy uwzględnić prace modernizacyjne sieci 

ciepłowniczej i kolizje z przyłączami na tym terenie. 

 120 000,00 zł 

21.  
WGK 

B272RA 

RADO-DOGS Zielony Zakątek - III edycja. 

Pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową, Łososiową. 

Części składowe tegorocznego projektu to: Oświetlenie - ma na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom korzystającym z nowo wybudowanego chodnika łączącego 

osiedle z ul. Zgierską. Latarnie solarne będą miały charakter ekologiczny i będą zamontowane 

w taki sposób aby minimalizować efekt zanieczyszczenia światłem. Kosze na śmieci i kosze na 

psie nieczystości - pomogą w uporządkowaniu terenu działek przylegających do Rado-Dogs. 

Nasadzenia drzew i krzewów na działce B8-314/1 - rośliny będą przyjazne ptakom a 

jednocześnie będą pochłaniały pyły i zanieczyszczenia (np. klony i jarząb szwedzki). 

P 

 Rekomendacja pozytywna z uwagami. Zmiana lokalizacji 

zadania w ograniczeniu do jednej nieruchomości z uwagi na 

zastrzeżenia Oddział ds. Ochrony Praw Własności do 

Nieruchomości do dwóch pozostałych nieruchomości. 

Wnioskodawcy przyjęli do wiadomości, nie do końca 

zgadzając się z taką decyzją. 

119 800,00 zł 

  

22.  
WGK 

B367BD 

Ławki dla mieszkańców osiedla. 

Franciszkańska 133a - pod drzewami (zachód). 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami: 
27 000,00 zł  
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Zagospodarowanie terenu na wprost bloku mieszkalnego - pod drzewami. Wydział Dysponowania Mieniem - istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 

byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Zarząd Zieleni 

Miejskiej - w trakcie realizacji prac drzewa powinny zostać 

zachowane, - nie wolno uszkadzać drzewa oraz nie 

doprowadzać do ich nadmiernego przycięcia, - nie wolno 

odcinać korzeni szkieletowych, -pozostawienie wokół drzew 

wolnej przestrzeni, - nie wolno poruszać się ciężkim 

sprzętem wokół drzew, - przy projektowaniu należy unikać 

kolizji z systemem korzeniowym, - zaleca się uzupełnienia 

planowanego działania o wprowadzenia nowych nasadzeń 

krzewów lub drzew, dzięki czemu teren będzie bardziej 

atrakcyjny. 

Wydział Urbanistyki i Architektury - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawo budowlane, obiekty 

małej architektury w miejscach publicznych, wymagają 

zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i 

sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich 

rozpoczęcia, dołączając: 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany 

przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 

budowlane. 

23.  
WGK 

B368BD 

Nie siedźmy w murach domów - ławki dla wszystkich. 

Franciszkańska 133a, Czarneckiego 7 , Czarneckiego 7a, Franciszkańska 127/131 - skwer przy 

piaskownicy. 

Na osiedlu mamy dużo chodników do spacerowania, ale brakuje ławek, żeby chwilę odpocząć. 

Stwórzmy takie miejsca. Jak wybudowano to osiedle - ławki były pod każdą klatką. 

Szczególnie jest to uciążliwe dla osób starszych, którzy często nie wychodzą z domów, gdyż 

nie mają siły na długie spacery. Ławki pozwolą im wyjść na świeże powietrze, porozmawiać z 

sąsiadami, odpocząć po zakupach. Z ławek skorzystają także inni mieszkańcy osiedla. 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. 

Wydział Dysponowania Mieniem - działka nr 495/143 w 

części użyczona, istnieje ryzyko postępowania w sprawie 

zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców. Natomiast co do działki nr 495/181 istnieje 

ryzyko postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na 

rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców 

Zarząd Zieleni Miejskiej - w trakcie realizacji prac drzewa 

powinny zostać zachowane, - nie wolno odcinać korzeni 

szkieletowych, - pozostawienie wokół pnia drzew wolnej 

przestrzeni, która stanowi 3 krotność jego średnicy na 

wysokości 130 cm, - nie wolno poruszać się ciężkim 

sprzętem wokół drzew, - przy projektowaniu należy unikać 

kolizji z systemem korzeniowym, - zaleca się uzupełnienie 

planowanego działania o wprowadzenie nowych nasadzeń 

drzew lub krzewów, dzięki czemu teren będzie bardziej 

atrakcyjny. Wydział Urbanistyki i Architektury - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawo budowlane, obiekty 

małej architektury w miejscach publicznych, wymagają 

zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-

 33 000,00 zł 
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budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i 

sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich 

rozpoczęcia, dołączając: 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany 

przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia 

budowlane. 

Ustalono z liderem wniosku, iż ewentualna realizacja 

zadanie będzie rozpatrywana poza obszarami użyczonymi, 

zgodnie z informacja uzyskaną z Wydziału Dysponowania 

Mieniem. 

24.  
WGK 

B369BD 

Osiedlowy skwer - oaza wypoczynku z ławkami i łąką kwietną. 

Kwadrat pomiędzy: Marysińska (wschód), Czarneckiego 7 (południe), Franciszkańska 133a 

(zachód), Franciszkańska 135 (północ). 

Celem projektu jest odtworzenie funkcji, jaką spełniał ten kwadrat przez kilkanaście lat od 

momentu powstania (było ok. 10 ławek )- miejsca gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, 

porozmawiać i odpocząć. 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami: 

Wydział Dysponowania Mieniem - działka nr 495/147 i 

działka nr 495/199 w części użyczone. Istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 

byłych właścicieli lub ich spadkobierców. 

Zarząd Zieleni Miejskiej - w trakcie realizacji prac drzewa 

powinny zostać zachowane, - nie wolno odcinać korzeni 

szkieletowych, - pozostawienie wokół pnia drzew wolnej 

przestrzeni, która stanowi 3 krotność jego średnicy na 

wysokości 130 cm, - nie wolno poruszać się ciężkim 

sprzętem wokół drzew, - przy projektowaniu należy unikać 

kolizji z systemem korzeniowym, - zaleca się uzupełnienie 

planowanego działania o wprowadzenie nowych nasadzeń 

drzew lub krzewów, dzięki czemu teren będzie bardziej 

atrakcyjny. 

Ustalono z liderem wniosku, iż ewentualna realizacja 

zadanie będzie rozpatrywana poza obszarami użyczonymi, 

zgodnie z informacja uzyskaną z Wydziału Dysponowania 

Mieniem. 

83 500,00 zł  

25.  
WGK 

P009KO 

Nowe boisko to dla dzieci wszystko- remont istniejącego boiska do siatkówki i piłki 

nożnej. 

ul. Kasprzaka 20. 

Planujemy wykorzystać istniejącą bazę do wykonania remontu dwóch boisk (piłki nożnej -

wymiar istniejący 30x18 m oraz siatkówki - wymiar istniejący 12,7x18 m) dla dzieci i 

młodzieży. Istniejące boisko do piłki nożnej jest o nawierzchni piaskowo żużlowej i potrzebna 

jest nowa nawierzchnia np. z polflexu lub poliuretanu. Na obecnym boisku dzieci nie mogą 

grać z uwagi na tumany pyłu, który podczas biegania bardzo brudzi odzież i ciało. Drugie 

boisko chcemy przeznaczyć do gry w siatkówkę dokonując wymiany nawierzchni asfaltowej 

na bezpieczną czyli np. poliuretanową. Teren w całości chcemy ogrodzić, aby nie parkowały 

samochody (obecnie na część boiska parkowane są samochody). 

P  

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Zarząd Zieleni 

Miejskiej - opinia pozytywna z następującymi warunkami: 

Wszelkie działania będą odbywały się z poszanowaniem 

pobliskiej zieleni, zaleca się pozostawienie wolnej, 

nieutwardzonej przestrzeni wokół drzew w odległości o 

promieniu równym minimum 3 krotności średnicy pnia 

drzewa. Podczas ewentualnej realizacji przedsięwzięcia nie 

wolno odcinać korzeni szkieletowych drzew, składować 

materiałów oraz poruszać się ciężkim sprzętem pod 

drzewami. Remont boiska uatrakcyjni teren dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

           

   415 000,00 zł  

  

26.  
WGK 

P016ZL 

Parking dla 40 aut przy ul. Cedry. 

Zachodnie pobocze ul. Cedry pomiędzy przedłużeniem ul. Łubinowej, a drogą dojazdową do 

N  

  

       

      370 000,00 
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posesji pod nr 1 przy ul. Cedry. 

Projektowane miejsca postojowe uzupełnią infrastrukturę powstającego osiedla 

mieszkaniowego. Projektowane 40 miejsc parkingowych, usytuowanych prostopadle do ul. 

Cedry, pozwoli na zgodne z prawem parkowanie aut mieszkańców, ich gości, kurierów, 

listonoszy, karetek pogotowia dla użytkowników osiedla. Obecna infrastruktura drogowa 

osiedla Nowe Złotno nie przewiduje takich miejsc. Są jedynie miejsca dla inwalidów. Osiedle 

dynamicznie się rozwija, ruch ciągle się zwiększa i budowane są kolejne bloki. Usytuowanie 

miejsc prostopadle do ul. Cedry umożliwi, jeżeli nastąpi taka konieczność, rozbudowę parkingu 

w stronę ul. Cieplarnianej. 

Negatywna opinia BAM. Działka jest przeznaczona pod 

budowę drogi 

lokalnej 

 

zł   

  

27.  
WGK 

P118LP 

Pszczółka Maja - wiatrak który pokaże kierunek i siłę wiatru - dla najmłodszych i trochę 

starszych. 

Pas zieleni między ul. Pienistą, a ul. Falistą (na wysokości placu zabaw dla dzieci w przerwie 

pomiędzy osiedlami Nowe Polesie 3 oraz Nowe Polesie 3B). 

Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie Pszczółki Mai na wysokim na 5 metrów słupie. 

Pokaże on kierunek i siłę wiatru. Atrakcja i edukacja dla najmłodszych i informacja dla 

starszych osób, które poruszają się w okolicach osiedla Lublinek - Pienista - niedaleko lotniska. 

Przykładowy wiatrak:- > https://tinyurl.coin/NowePolesieWiatrak 

Strona na FB dotycząca projektów z BO na osiedlu: 

https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ 

 P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Zarząd Zieleni 

Miejskiej -. opinia pozytywna z następującymi warunkami: 

Zaleca się lokalizacje postumentu w taki sposób by nie 

kolidował on z drzewostanem. Zaleca się lokalizacje 

fundamentów pod tablice informacyjne w taki sposób by 

uniknąć kolizji z drzewostanem, by uniknąć ewentualnych 

cięć koron drzew celem odsłonięcia tablicy. Zaleca się 

uzupełnienie planowanego działania o wprowadzenie 

nowych nasadzeń krzewów i drzew, dzięki czemu teren 

będzie bardziej atrakcyjny. Atrakcja i edukacja dla 

najmłodszych i informacja dla starszych. 

      

 

      20 000,00 zł  

  

28.  
WGK 

P156KO 

Wymiana nawierzchni na parkingu przy ul. Wapiennej. 

ul. Wapienna 26. 

W okolicy bloku przy ulicy Wapiennej 26 znajduje się mały plac pełniący funkcję parkingu. 

Niestety nawierzchnia w tym miejscu jest pełna dziur. Chcemy aby w tym miejscu 

nawierzchnię wymienić na estetyczna i równą kostkę brukową. Zapewni to okolicznym 

mieszkańcom komfortowe miejsce, gdzie będzie można pozostawić auto na noc. 

P  

 Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku 

zwycięstwa w głosowaniu VII edycji Budżetu 

Obywatelskiego wpłynie korzystnie na estetykę otocznia, 

polepszy Jakość życia okolicznych mieszkańców. 

          

    123 000,00 zł  

  

29.  
WGK 

P172ZL 

Tak dla zieleni w mieście - Nowy Park Miejski. 

ul. Rąbieńska i ul. Cedry. 

Dość wycinki drzew i ograniczania zieleni w mieście - stwórzmy nowy park miejski, w którym 

przyroda będzie chroniona i który będzie mógł służyć wszystkim mieszkańcom Łodzi do 

spokojnego wypoczynku i rekreacji na łonie natury. Projekt zakłada przygotowanie 

dokumentacji projektowej dla nowego parku miejskiego, który miałby być zlokalizowany na 

działkach Pl-63/5 i Pl-64/3 w okolicy ulic Cedry i Rąbieńskiej. W ostatnich latach w tej okolicy 

prowadzone były rozległe wycinki drzew oraz budowy nowych domów i osiedli. Za kilka lat 

ten sam los może spotkać kolejne tereny zielone -nie pozwólmy na to i stwórzmy park, który 

zabezpieczy przyrodę przed zniszczeniem. Coraz większa popularność innych parków 

miejskich, oblegane place zabaw czy przepełnione ścieżki rowerowe pokazują, że Łódź 

potrzebuje nowych terenów zielonych, z których aktywnie będą mogli korzystać jej 

mieszkańcy. W pierwszym roku powstałby projekt parku, a także pierwsze 150 m2 alejek (z 

ławkami i latarniami). Projekt zakładałby dalszą rozbudowę parku, która mogłaby być 

realizowana w kolejnych edycjach BO. 

N  

  

Z dwóch działek które zostały wskazane jedna jest Skarbu 

Państwa, a w stosunku do drugiej toczy się postępowanie 

sprzedażowe. 

 

      

 

    370 000,00 zł  

  

30.  
WGK 

P231KR 

Bezpieczna Rowerownia Osiedlowa. 

ul. Olimpijska 5. 

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego parkingu rowerowego dla mieszkańców osiedla. 

Obecnie jedyną alternatywą dla trzymania jednośladów w korytarzach, piwnicach lub na 

P /N 

  

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

          

    122 000,00 zł  
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balkonach są zwyczajne stojaki. Pozostawianie przy nich rowerów na dłuższy czas naraża je na 

oddziaływanie warunków atmosferycznych, kradzież lub akty wandalizmu. Zadaszona, 

zamykana rowerowania z monitoringiem znacznie ułatwi użytkowanie rowerów oraz zachęci 

do zdrowego i ekologicznego sposobu przemieszczania się. Sukces tego projektu ma szansę 

zapoczątkować więcej podobnych inicjatyw i powstawanie kolejnych osiedlowych rowerowni. 

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. 

 

31.  
WGK 

P268KR 

Zielono mi - utworzenie skweru przy ul. Kusocińskiego między ul. Bandurskiego, a ul. 

Rajdową. 

ul. Kusocińskiego. 

Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ul.  Kusocińskiego pomiędzy 

Rajdową a Bandurskiego na działkach należących do Miasta Łódź. W ramach planowanego 

zakresu rzeczowego, najistotniejszym elementem jest stworzenie alejek do biegnących śladem 

tych wydeptanych przez przechodniów zgodnie z załączoną mapą. Brak alejek powoduje że 

podczas deszczy wydeptane alejki zamieniają się w błotne kałuże a osoby przechodzące 

wydeptują kolejne niszcząc tym samym kolejne połacie trawy. Dodatkowo zostaną wykonane 

nasadzenia drzew co znacząco wpłynie na jakość powietrza w tym rejonie. Jest to niezwykle 

istotne w kontekście rosnącego problemu złej jakości powietrza w Łodzi. Ponadto 

uporządkowanie terenu wpłynie znacząco na jego estetykę i pozwoli mieszkańcom Łodzi 

korzystać z terenu zielonego. 

N /P 

Rekomendacja negatywna z uwagi na opinie: Wydziału 

Dysponowania Mieniem - został złożony wniosek przez 

Świadków Jehowy o nabycie nieruchomości (działki nr 

55/14 w obrębie P-26 ) oraz działka nr 55/15 w obrębie P-26 

została przygotowana do zbycia w drodze przetargu 

 

         

45 000,00 zł  

  

32.  
WGK 

P296ZL 

EKOpark- pierwszy park ekologiczny w Łodzi I ETAP. 

ul. Cieplarniana - po stronie południowej i północnej. 

Park będzie połączeniem miejskiej  zieleni z ekologicznymi  rozwiązaniami, takimi jak system 

gromadzenia wody opadowej. Ścieżki dla spacerujących wykonane zostaną z przepuszczalnego 

materiału mineralnego, a do podbudowy ciągów pieszych zostaną użyte materiały 

recyklingowe. Park powinien zachować swój naturalny charakter więc nasadzenia drzew 

zostaną wykonane tylko z rodzimych gatunków. Plac zabaw i siłownia plenerowa zostanie 

wykonana z najprostszych materiałów jak drewno i stal ocynkowana. Latarnie będą zasilane 

energią z paneli solarnych. Dodatkowo w I etapie zostanie zaprojektowana i wykonana łąka 

kwiatowa oraz dodatkowe trawniki. Ważnym akcentem EKOparku będzie stacja edukacyjna 

czyli specjalnie zaprojektowana przestrzeń do zabawy i nauki o świecie przyrody dla dzieci. 

EKOpark powinien w większości składać się z przestrzeni biologicznie czynnej czyli zieleni, w 

której mogę zamieszkać owady i małe zwierzęta (np. ptaki). Inwestycja ze względu na swoją 

unikatowość i koszty została przewidziana do realizacji w kilku etapach. Zarządca EKOparku 

(docelowo Zarząd Zieleni Miejskiej) będzie miał możliwość aplikowania po środki finansowe 

do WFOŚ, NFOŚ, Ministerstwa Środowiska w celu realizacji i rozwijania inwestycji. 

P  

  

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

pozytywna z zastrzeżeniem, iż wedle opinii z Wydziału 

Dysponowania Mieniem został złożony wniosek o zamianę 

nieruchomości oraz trwa poszukiwanie osób/spadkobierców 

byłych właścicieli nieruchomości, ponadto w KW jest 

wzmianka o niezgodności stanu prawnego z rzeczywistym. 

Do dnia przygotowania rekomendacji nie otrzymano 

jednoznacznej opinii z Wydziału Dysponowania Mieniem co 

do możliwości realizacji inwestycji na działce nr 41/7 w 

obrębie P-1. W przypadku negatywnej opinii ze wskazanej 

jednostki rekomendację należy powtórnie przeanalizować. 

 

   

       

489 000,00 zł  

  

33.  
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 

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 

                                                          

115 500,00 zł  
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skrót samochodem. działki 209/59 obręb W-12 nie spłynęły od Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. W przypadku negatywnych opinii 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rekomendację 

należy powtórnie przeanalizować. 

34.  
WGK 

W214ZA 

Drzewa i plac zabaw na Milionowej. 

ul. Milionowa 105/107 przy budynku ul. Częstochowskiej. 

W wyznaczonym miejscu brak jest jakiegokolwiek placu zabaw. Dzieci potrzebują miejsc, w 

których będą się bezpiecznie i beztrosko bawić. W wyznaczonym miejscu miałby powstać 

ogrodzony plac zabaw z żywopłotem, zapewniającym komfort i ciszę mimo ruchliwej ul. 

Milionowej. Na placu pojawią się urządzenia sprawnościowe przeznaczone zarówno dla 

starszych, jak i dla młodszych dzieci.  

Całość zostanie wysypana piachem, zapewniając zabawę i minimalizując koszty całego 

przedsięwzięcia. 

  

  
  

35.  
WGK 

W232NR 

Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dyspozytorskiej. 

ul. Dyspozytorska (okolice nr 16). 

Budowa siłowni umożliwi mieszkańcom osiedla 33 aktywnie spędzać czas na świeżym 

powietrzu. Jest to osiedle zarówno młodych jak i starszych osób, które w obecnej chwili nie 

mają miejsca do aktywnej rekreacji. 

P 

Rozbudowanie placu zabaw o siłownie plenerową poprawi 

jakość życia mieszkańców. 

                                                          

260 000,00 zł  

36.  
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 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. 

P 

Realizacja zadania podniesie atrakcyjność okolicy. Siłownia 

typu street workout zachęci mieszkańców Łodzi do 

aktywności fizycznej. 

126 000,00 zł                                                             

37.  
WGK 

G130CD 

Parking i dojazd wzdłuż budynku Broniewskiego 24. 

Ul. Broniewskiego 24. 

Wykonanie przełożenia parkingu z trylinki na kostkę brukową na powierzchni 820 m2 , 

poprzez zerwanie istniejącego utwardzenie zniszczonego i zapadniętego, wykonanie 

podbudowy i położenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podwyższeniem wjazdu od 

ul.Przyborowskiego. 

P 
Rekomendacja pozytywna dla realizacji zjazdu z ul. 

Paderewskiego, budowy parkingu z ciągiem dojazdowym z 

płyt ażurowych wzdłuż bloku przy ul. Broniewskiego 24, na 

wskazanych działkach na podstawie ww. przekazanych 

opinii z komórek merytorycznych 

  

  

410 000,00 zł  

38.  
WGK 

G131CD 

Parking i CPJ pomiędzy ul. Malczewskiego i ul. Karpia i chodnik wzdłuż ul. Karpia 

56/58. 

Ul .Malczewskiego 49/51 i Karpia 56/58. 

1. Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego o pow. 240 m2 od strony szczytów 

Malczewskiego 49/51 i Karpia 56/58 poprzez wycięcie luźnych i popękanych fragmentów 

asfalty i położenie nowego dywanika asfaltowego na całej długości ciągu 

2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni 520 m2 , poprzez 

wykorytowanie powierzchni, wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni z płyt typu 

ażurowego 

3. Wykonanie przełożenia chodnika wzdłuż ul. Karpia 56/58 na całe długości budynku obecnie 

zniszczonego przez parkujące na nim samochody. 

 P 

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia, 

polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców. 

438 000,00 zł  

39.  
WGK 

G157CD 

Rewitalizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z przylegającymi 

ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi. 

P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Biuro Architekta 
587 000,00 zł  
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Ul. Dąbrowskiego 69-75, ul. Michała Bałuckiego 6/8. 

Budowa parkingu na 75 miejsc, placu zabaw wraz ze sprzętem rekreacyjno- sportowym, 

siłowni na świeżym powietrzu, nasadzenie drzew. 

Miasta -opinia pozytywna, z uwagami: Biuro Architekta 

zwraca uwagę, że zamierzenie może napotkać poważne 

trudności w realizacji ze względu na przepisy zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. Projekt powinien być zgodny z 

Łódzkim Standardem Dostępności. Zarząd Zieleni Miejskiej 

- opinia pozytywna z następującymi warunkami: przed 

przystąpieniem do sporządzania projektu budowlanego 

konieczne jest wykonanie inwentaryzacji zieleni dla ww. 

terenu. Wszelkie działania będą odbywały się z 

poszanowaniem pobliskiej zieleni, zaleca się pozostawienie 

wolnej, nieutwardzonej przestrzeni wokół drzew w 

odległości o promieniu równym minimum 3 krotności 

średnicy pnia drzewa. Podczas ewentualnej realizacji 

przedsięwzięcia nie wolno odcinać korzeni szkieletowych 

drzew, składować materiałów oraz poruszać się ciężkim 

sprzętem pod drzewami. Rewitalizacja uatrakcyjni teren dla 

mieszkańców osiedla. 

40.  
WGK 

G175CD 

Chodnik po stronie południowej bloku 328, prowadzący do przystanku autobusowego, 

łączący Gojawiczyńskiej z K.W.P. 26. 

Ul. Gojawiczyńskiej 1. 

Wybudowanie chodnika po stronie południowej bloku nr 328, pozwoliłoby połączyć istniejący 

w tej linii chodnik przy blokach 319 i 320 z chodnikiem przy bloku 327 (właśnie w tym roku 

odnowionym) i stworzyło dogodne warunki dojścia do przystanków autobusowych w miejscu 

gdzie dotychczas mieszkańcy brną na tym odcinku wydeptaną ścieżką. 

N 

Rekomendacja negatywna dla budowy chodnika na 

podstawie przekazanej opinii Wydziału Dysponowania 

Mieniem. Działka nr 201/110 w obrębie G-17 nie stanowi 

własności Miasta Łodzi - według danych z ewidencji 

gruntów, budynków i lokali działka ta stanowi własność 

Skarbu Państwa, brak księgi wieczystej. Nie można ustalić 

podstaw nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa - 

istnieje ryzyko postępowania w sprawie zwrotu 

nieruchomości. Działki nr 201/90 i 201/105 są własnością 

Miasta Łodzi, posiadają księgi wieczyste. Nie badano 

podstaw nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa i 

realizacji celu zakupu. Istnieje ryzyko postępowania w 

sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli 

lub ich spadkobierców. 

  

  

56 000,00 zł  

41.  
WGK 

G194PK 

Remont chodnika pomiędzy ul. Zaolziańską a Wiwulskiego. 

Ul. Wiwulskiego 13a. 

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu chodnika prowadzącego od ulicy 

Zaolziańskiej w kierunku ulicy Wiwulskiego i ulicy Ciasnej. Chodnik wymaga remontu, gdyż 

od lat nie były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on za 

komunikację z wnętrzem kwartału. Przy okazji remontu chodnika proponujemy ustawienie 

koszy na odpady, co ułatwi utrzymanie porządku na opisywanym obszarze. 

 P 

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia, 

polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców. 

55 500,00 zł  

42.  
WGK 

G195CH 

Remont chodnika przy ul. Budowlanej. 

Ul. Budowlana 2/4. 

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu chodnika prowadzącego do budynku 

 P 

Realizacja zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia, 

polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców. 

56 750,00 zł  
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nieruchomości przy ul. Budowlanej 2/4. Chodnik wymaga remontu, gdyż od lat nie były na 

tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on za komunikację z wnętrzem 

kwartału, a także jest jedynym dojazdem do nieruchomości dla służb porządkowych i ochrony 

zdrowia. Przy okazji remontu chodnika proponujemy ustawienie koszy na odpady, co ułatwi 

utrzymanie porządku na opisywanym obszarze. 

  

43.  
WGK 

G288CH 

Odpocznij sobie na Chojnach. 

Całe osiedle - ul.Kurczaki, ul.Sternfelda, ul.Wojciecha, ul.Strażacka, ul.Kongresowa. 

ODPOCZNIJ SOBIE NA CHOJNACH - projekt polega na zamontowaniu 20 ławek wzdłuż 

głównych ulic osiedla: ul.Kurczaki, ul.Starnfelda, ul.Wojciecha, ul.Strażacka, ul.Kongresowa. 

Zamontowanie ławek umożliwi seniorom i rodzicom z dziećmi odpoczywanie podczas 

poruszania się wzdłuż ulic naszego osiedla. 

P  

Wykonanie zadania pozytywnie wpłynie na estetykę Miasta 

w rejonie i spowoduje powstanie miejsc odpoczynku dla 

mieszkańców. 

52 800,00 zł  

44.  
WGK 

G255RO 

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI (rejon ulic: Odrzańska – Uroczysko – 

Teodorowicza). 

Plac zabaw w rejonie ulic Odrzańska-Uroczysko-Teodorowicza. 

Zadanie obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw dla najmłodszych miszkanców o 

zestaw zjeżdzalni, dla dzieci powyżej 3 lat. t.j. duży czterowieżowy częściowo zadaszony 

zestaw, wyposażony w trzy różne zjeżdżalnie, pomosty i wejścia oraz elementy wspinaczkowe 

i edukacyjne. Z uwagi na doposażenie o nowy obiekt należałoby również powiększyć teren 

ogrodzenia o kolejne przęsła „płotku" i dosypanie podłoża z piasku. 

 P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. 

Zarząd Zieleni Miejskiej - opinia pozytywna z 

następującymi warunkami: Na terenie planowanej inwestycji 

znajdują się drzewa, w trakcie realizacji prac powinny 

zostać zachowane. Wszelkie prace powinny być prowadzone 

w taki sposób by nie uszkodzić drzewa oraz nie 

doprowadzić do ich nadmiernego przycięcia. Zaleca się 

pozostawienie wolnej, nieutwardzonej przestrzeni wokół 

drzew w odległości o promieniu równym minimum 3 

krotności średnicy pnia od drzewa. Podczas ewentualnej 

realizacji przedsięwzięcia nie wolno odcinać korzeni 

szkieletowych, składować materiałów oraz poruszać się 

sprzętem ciężkim sprzętem pod drzewami. Zaleca się 

projektowanie w taki sposób by uniknąć kolizji z systemami 

korzeniowymi drzew lub zminimalizować je do minimum. 

Powiększenie placu zabaw uatrakcyjni teren dla dzieci i 

młodzieży. 

100 000,00 zł  

45.  
WGK 

G269RO 

Park linowy – plac zabaw dla starszaków. 

Park między ul. Przyszkole a cieszkowskiego. 

Stworzenie placu dla starszych dzieci między Cieszkowskiego a Przyszkole.  

  

P 

Stworzenie bezobsługowego parku linowego uatrakcyjni 

teren obecnego placu zabaw. 

 

130 000,00 zł  

46.  
WGK 

W262ST 

Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

OSP Łódź - Sikawa, ul.Janosika 158/160. 

Remom strażnicy OSP Łódź-Sikawa pozwoli na polepszenie wizerunku ochotniczych straży 

pożarnych w naszym mieście, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakość życia okolicznych 

mieszkańców ze względu na pełnione przez jednostkę funkcje oraz z uwagi na częste spotkania 

różnych grup społecznych. Wpłynie on również na zaoszczędzenie kosztów utrzymania 

budynku, co wpłynie na gotowość bojową. 

  

  
  

47.  
WGK 

W315ZA 

Parking przy ul. Nurta Kaszyńskiego dla mieszkańców osiedla „Nauczycielskiego” oraz 

Majowego. 

ul. Nurta Kaszyńskiego.  

W 2017 roku Rada Osiedla zleciła wykonanie projektu na budowę parkingu przy ul. Nurtu 

Kaszyńskiego. Projekt powstał w 2018 roku i zgodnie z kosztorysem koszt 100 miejsc 

P 

Parking powiększy komfort mieszkańców osiedla i 

zagospodaruje nieużywaną, zaniedbaną działkę. 

555 000,00 zł  
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parkingowych wynosi około 820 000 zł. Zbudujmy w tym roku połowę zaprojektowanych 

miejsc, aby ułatwić życie mieszkańcom!. 

48.  
WGK 

W023ZA 

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Nurta Kaszyńskiego 3A. 

Teren znajdujący się pomiędzy ul. Nurta Kaszyńskiego 3A i Osiedlem Majowym. 

Parking składałby się z jednego rzędu miejsc parkingowych prostopadłych. Dojazd do miejsc o 

szer. 5m znajdowałby się pomiędzy  ul. Nurta Kaszyńskiego a Osiedlem Majowym. 

Rozpatrywany teren obecnie jest zdewastowany, parkują tu samochody jednocześnie coraz 

bardziej niszcząc zieleń i uniemożliwiając przejście ścieżką pieszym i rowerzystom. W rejonie 

ul. Nurta Kaszyńskiego jest bardzo duży problem z parkowaniem samochodów. Zadanie 

dałoby możliwość stworzenia ok. 10-12 miejsc parkingowych jednocześnie pozbywając się 

bardzo nieprzyjaznego, zabłoconego terenu. 

P 

Parking powiększy komfort mieszkańców osiedla i 

zagospodaruje nieużywaną, zaniedbaną działkę. 

190 000,00 zł  

49.  
WGK 

W063NO 

Osiedlowa automatyczna toaleta publiczna standardem XXI wieku. 

Parking między ul. Pomorską a Jugosłowiańską 

Celem projektu jest instalacja w Rynku Nowosolna automatycznej jednokabinowej toalety 

publicznej przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta ma spełniać wszystkie 

wymogi bezpiecznego użytkowania, posiadać konieczne atesty. Musi pozwalać na korzystanie 

z niej osobom na wózkach, opiekunom z dziećmi ( w tym z niemowlętami ), a tym samym 

zapewniać im dostępność odpowiednich uchwytów i przewijaków. Ma zawierać tabliczkę 

„teren monitorowany". Brak dostępnych toalet publicznych jest dużym problemem na terenie 

Łodzi, również w Nowosolnej. Ogranicza mieszkańcom wychodzenie z domu i przebywanie na 

terenie osiedla, szczególnie seniorom, opiekunom z dziećmi. Rynek Nowosolna jest bardzo 

uczęszczanym miejscem, na którym załatwianie potrzeb fizjologicznych w cywilizowanych 

warunkach nie jest dostępne. Proponowana lokalizacja spełnia wszystkie wymogi. Jest 

usytuowana na parkingu osiedlowym, w pobliżu wszystkich potrzebnych przyłączy. Jest to 

jednocześnie teren objęty monitoringiem miejskim. 

N 

ZDiT opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek, działka 

163/1 stanowi pas drogi publicznej, w pasach dróg 

publicznych zabrania się lokalizacji obiektów budowlanych, 

urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, toaleta publiczna nie jest obiektem służącym 

drodze i w opinii ZDiT jej umieszczenie nie stanowi 

szczególnie uzasadnionego przypadku. Dodatkowo 

przedmiotowa działka jest częściowo zagospodarowana jako 

zadrzewiony zieleniec. Budowa obiektu, w tym przyłączy 

wymagających wykonania wykopów, może negatywnie 

oddziaływać na drzewa, a także skutkować wycięciem 

części z nich. Wydział Zbywania i Nabywania 

Nieruchomości - aktualnie zgodnie z uchwałą nr XLVIII/ 

977/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 12.09.2012r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta 

Łodzi położonej w rejonie ulic: brzezińskiej, Pomorskiej, 

Jugosłowiańskiej, Wiączyńskiej, J. Kasprowicza, 

Grabińskiej i Byszewskiej, trwają prace nad projektem tego 

planu obejmującego przedmiotową nieruchomość. Z uwagi 

na powyższe, nieruchomość przy ul. Pomorskiej 606 

(działka nr 343/2, obręb W-47), będzie procedowana do 

sprzedaży, niezwłocznie po uchwaleniu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który określi docelowy 

sposób jej zagospodarowania (w tym konieczność dokonania 

ewentualnych podziałów). 

160 000,00 zł  

50.  
WGK 

W177SW 

Nowe drzewa i krzewy, łąki kwietne i ławki w kwartale ulic Konstytucyjna, Józefa, 

Szpitalna, Piłsudskiego. 

Kwartał ulic Konstytucyjna, Józefa, Szpitalna, Piłsudskiego. 

Projekt zakłada uzupełnienie istniejącej roślinności w gatunki rodzime drzew i krzewów, 

pnączy oraz roślin zielnych tworzących łąki kwietne ze szczególnym uwzględnieniem roślin 

miododajnych. Celowe będzie również utworzenie pasa roślinności odgradzającej (zwarty 

żywopłot) wzdłuż ul. Konstytucyjnej. W miejscach do tego odpowiednich zostaną ustawione 

N 

Rekomendacja negatywna z uwagami. Wydział 

Dysponowania Mieniem - prowadzone jest postępowanie w 

sprawie sprzedaży działki 17/43 w obrębie W-22, działka nr 

19/1 w obrębie W-22 pozostaje w trwałym zarządzie 

Przedszkola nr 185, istnieje ryzyko postępowania w sprawie 

zwrotu nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich 

82 000,00 zł  
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ławki. spadkobierców. 

51.  
WK 

S057WS 

Ruch to Zdrowie. 

Ul. Uniwersytecka, ul. Pomorska, ul. Narutowicza. 

Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy 

osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności. 

Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności; występ 

w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, 

koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni 

obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest 

zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku z tym, że profesjonaliści 

pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie 

wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i 

października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla (po powrocie z 

wakacji). 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie 

osiedla: ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i 

rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem 

będą chętniej poszukiwały swojej pasji. 

N 

Wydział Kultury UMŁ poprosił wnioskodawcę  

o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ wymaga tego 

paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z 

dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego.  Według Wnioskodawcy pokazy mają mieć 

formę korowodu wzdłuż ulic całego osiedla, zatem nie 

uszczegółowiono pierwotnych lokalizacji. Proponowana 

forma korowodu pozostaje w sprzeczności z formułą 

rozmów z mistrzami tańca, które zapowiada Wnioskodawca. 

Spotkanie powinno mieć formę stacjonarnego wydarzenia. 

Biorąc pod uwagę zakładany przez Wnioskodawcę udział 

dzieci i młodzieży trudno będzie zapewnić uczestnikom 

bezpieczeństwo. W dodatku jedną z formą ruchu 

wykorzystywaną w ulicznych prezentacjach ma być parkour, 

co może spowodować kontuzje uczestników. Ponadto osoby 

nieletnie biorące udział w projekcie muszą znajdować się 

pod odpowiednią opieką osób dorosłych. Kosztorys zadania 

dotyczy tylko części wykonawczej, pomijając istotne 

kwestie organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty). 

                                                          

173 100,00 zł  

52.  
WK 

G219NN 

Ruch to Zdrowie. 

Ul. Chocianowicka / Łaskowice. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach 

Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - 

udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających 

światowej klasy umiejętności. 

- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako 

aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego 

choreograf/reżyser wyłoni obsadę. 

Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest 

zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku z tym, że profesjonaliści 

pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie 

wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i 

października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla (po powrocie z 

wakacji). 

2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta 

część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z 

mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą 

chętniej poszukiwały swojej pasji. 

N 
Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych.  

Kosztorys zadania dotyczy tylko części wykonawczej, 

pomijając istotne kwestie organizacyjne (nagłośnienie, 

ochrona, sanitariaty).   

                                                          

173 100,00 zł  

53.  WK Ruch to Zdrowie. N/N                                                           
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G222RU ul. Rudzka, ul. Ekonomiczna. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach 

Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - 

udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających 

światowej klasy umiejętności. 

- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako 

aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego 

choreograf/reżyser wyłoni obsadę. 

Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest 

zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku z tym, że profesjonaliści 

pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie 

wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i 

października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla (po powrocie z 

wakacji). 

2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta 

część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z 

mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą 

chętniej poszukiwały swojej pasji. 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf  5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych. Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty).  

173 100,00 zł  

54.  
WK 

B215TW 

Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym. 

Centrum Twórczości Lutnia Bałuckiego Ośrodka Kultury Łódź, ul. Łanowa 14. 

W celu poprawienia estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa konieczna jest modernizacja 

istniejącej podłogi. We wniosku wskazujemy na położenie wykładziny z atestami, które są 

niezbędne do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykładzina taka powinna 

posiadać wysoką odporność na zabrudzenia i zniszczenia oraz długotrwałą wysoką jakość 

użytkowania. W kosztach wymiany podłogi zostały uwzględnione wydatki związane z 

przygotowaniem podłoża. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Podłoga w budynku CT „Lutnia” 

nie była wymieniana od samego początku oddania budynku 

do użytkowania, czyli od 1977 r. Konieczne jest położenie 

nowej wykładziny spełniającej obowiązujące atesty, co do 

bezpieczeństwa, jak i odporności na zabrudzenia. 

Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, będzie Bałucki 

Ośrodek Kultury. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego. Wydział Kultury podtrzymuje pozytywną 

rekomendację dla tego wniosku. Na mocy umowy pomiędzy 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Teofilów”, a Bałuckim 

Ośrodkiem Kultury remonty i naprawy w pomieszczeniach 

wynajmowanych od spółdzielni ponosi wynajmujący, czyli 

instytucja kultury. W związku z tym w ciągu ostatnich lat 

BOK z własnych środków wykonał malowanie sal, 

cyklinowanie podłóg oraz remont sanitariatów i korytarzy. 

Oczywiście wszelkie prace remontowe w budynku 

prowadzone są w uzgodnieniu z SM „Teofilów”.     

18 000,00 zł 

55.  
WK 

B338WL 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Strykowska/Okólna. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

N 
Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

173 100,00 zł 
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określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych. Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty).   

56.  
WK 

P088KR 

Mała architektura parkowa. 

ul. Krzemieniecka 2a. Poleski Ośrodek Sztuki. 

Zakup małej architektury ogrodowej tj. ławki, stoły i huśtawki. Wyrównanie terenu i 

wykonanie nasadzeń miododajnych, przygotowanie miejsca do realizacji pikników 

osiedlowych. 

N/P 

Rekomendacja negatywna. Aktualnie w budynku Poleskiego 

Ośrodka Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2a realizowane jest 

zadanie inwestycyjne „Nowa kultura. Zwiększenie 

atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury”,  

współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W zakresie 

kompleksowego remontu obiektu znajduje się również 

remont płyty tarasowej, murków oporowych i postawieniem 

balustrady. Działania dotyczące aranżacji ogrodu wokół 

obiektu powinny zostać podjęte po zakończeniu remontu 

siedziby POS jesienią 2020 r.  Wydział Kultury podtrzymuje 

negatywną rekomendację dla tego wniosku. Paragraf 9 pkt. 8 

Uchwały NR VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 

marca 2019 r.  w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt „Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego” stanowi, że w trakcie oceny nie można 

dokonywać istotnych zmian zakresu projektu. W sytuacji 

rezygnacji z wnioskowanego remontu tarasu, którego koszt 

jest znacząca kwotą w budżecie wniosku, będzie miała 

miejsce istotna zmiana zakresu projektu. 

         

 

 

    320 000,00 zł  

 

57.  
WK 

P200MM 

Ruch to Zdrowie. 

al. Unii Lubelskiej, ul. Perla, ul. Praussa. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy 

osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. 

Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności. - 

występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako 

aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału  w castingu,  na drodze którego 

N/N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę  o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały  Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

 

 

 

 

173 100,00 zł  
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choreograf/reżyser wyłoni obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym 

poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku 

z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu 

powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. Wystawienie spektakli  będzie miało  miejsce na 

przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla 

(po powrocie z wakacji). 2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego 

trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i 

młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych.  Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty).   

58.  
WK 

P218RS 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Wyszyńskiego, ul. Popiłuszki, ul. Gimnastyczna. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy 

osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. 

Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności. - 

występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako 

aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału  w castingu,  na drodze którego 

choreograf/reżyser wyłoni obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym 

poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku 

z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu 

powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. Wystawienie spektakli  będzie miało  miejsce na 

przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla 

(po powrocie z wakacji). 2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego 

trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i 

młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. 

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych. Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty).   

             

 173 100,00 zł  

 

59.  
WK 

P251KR 

Ogrodzona, zadbana przestrzeń parkowa przyjazna dla ludzi i małych zwierząt 

dostosowana do działań artystyczno- rozrywkowych. 

ul. Krzemieniecka 2a. 

Ogólnodostępny park, przyjazny dla rodzin z dziećmi, wspaniałe miejsce spotkań lokalnej 

społeczności; oświetlone, zielone, przyjazne dla mieszkańców i zwierząt. 

Dzięki realizacji projektu na terenie o powierzchni ok. l hektara przy Poleskim Ośrodku Sztuki 

u zbiegu ulic Krzemienieckiej/Bandurskiego zostanie zrewaloryzowany i zorganizowany ogród 

z: • huśtawkami ogrodowymi, • przestrzenią na parkiet taneczny, • ławeczkami, • altankami, • 

zadbaną zielenią, • miejsca na grilla, • łąkami kwietnymi dla pszczół i innych owadów. Podjęte 

działania w ramach projektu: -realizacja projektu zagospodarowania (plan nasadzeń, 

P /P 

Rekomendacja pozytywna. Budynek głównej siedziby 

Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ul. Krzemienieckiej 2a 

otacza zielony teren o powierzchni 1 ha porośnięty głównie 

starymi drzewami. Od lat nie prowadzono tam prac 

rekultywacyjnych. Zaproponowana nowa aranżacja tego 

miejsca wzbogaconego o altany, ławki i huśtawki 

uatrakcyjni bezpośrednie sąsiedztwo domu kultury 

zachęcając do spacerów i miłego spędzania wolnego czasu 

stworzy również okazję do realizacji przedsięwzięć 

      300 000,00 

zł  
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oświetlenia, systemu nawadniania) -uporządkowanie drzew i krzewów oraz uporządkowanie 

terenu w celu zasiania trawy i stworzenia przestrzeni na łąki kwietne i wysokie grządki. -

wykonanie nowych nasadzeń i wykonanie systemu nawadniania.(Park wzbogaci się o wiele 

nowych krzewów, bylin i kwiatów w tym nasadzenia miododajne) -zwiększenie 

bioróżnorodności parku to również nowe drewniane budki lęgowe, hotele dla owadów, domki 

dla wiewiórek, a przede wszystkim łąki kwietne. -dla zachowania naturalnego charakteru parku 

pozostawimy także niektóre martwe pnie drzew, jako miejsca schronienia dla małych ssaków. -

ponadto zostaną stworzone przestrzenie relaksu z wykorzystaniem tzw. małej architektury 

ogrodowej- ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, altanki itp. -zostanie zbudowany przestrzeń na 

parkiet do tańca na potańcówki plenerowe i koncerty, -zostanie przygotowana przestrzeń do 

grillowania. 

kulturalnych w plenerze. Beneficjantem zadania, o ile w 

głosowaniu pozytywnie wypowiedzą się mieszkańcy 

naszego Miasta, będzie miejska instytucja kultury. Mając na 

uwadze powyższe Wydział Kultury popiera ten wniosek 

zgłoszony do budżetu obywatelskiego. 

60.  
WK 

P255LP 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Pienista, ul. Płocka. 

1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy 

osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i 

pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. 

Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności. - 

występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako 

aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału  w castingu,  na drodze którego 

choreograf/reżyser wyłoni obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym 

poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W związku 

z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu 

powinny odbyć się w okresie wakacyjnym. Wystawienie spektakli  będzie miało  miejsce na 

przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla 

(po powrocie z wakacji). 2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych 

lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego 

trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i 

młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. 

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę  o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały  Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci  i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych.  Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty).   

 

 

 

 

 

 

            

 

  173 100,00 zł  

 

61.  
WK 

W104NR 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Zakładowa/Józefiaka. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

173 100,00 zł 
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przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych. Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty). 

62.  
WK 

W105ST 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Chmurna, ul. Pszczyńska, ul. Krokusowa. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych.  Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty). 

173 100,00 zł 

63.  
WK 

W106MI 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Pomorska, ul. Mileszki. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

173 100,00 zł 
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jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych. Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty). 

64.  
WK 

W107DL 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Listopadowa. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych. Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty). 

173 100,00 zł 

65.  
WK 

W108NO 

Ruch to Zdrowie. 

ul. Brzezińska, ul. Jugosłowiańska. 

Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w 

wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.  

N 

Rekomendacja negatywna. Wydział Kultury UMŁ poprosił 

wnioskodawcę o podanie konkretnej lokalizacji, ponieważ 

wymaga tego paragraf 5 Uchwały Nr VI/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  Według 

Wnioskodawcy pokazy mają mieć formę korowodu wzdłuż 

ulic całego osiedla, zatem nie uszczegółowiono pierwotnych 

lokalizacji. Proponowana forma korowodu pozostaje w 

sprzeczności z formułą rozmów z mistrzami tańca, które 

zapowiada Wnioskodawca. Spotkanie powinno mieć formę 

stacjonarnego wydarzenia. Biorąc pod uwagę zakładany 

przez Wnioskodawcę udział dzieci i młodzieży trudno 

będzie zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo. W dodatku 

jedną z formą ruchu wykorzystywaną w ulicznych 

prezentacjach ma być parkour, co może spowodować 

173 100,00 zł 
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kontuzje uczestników. Ponadto osoby nieletnie biorące 

udział w projekcie muszą znajdować się pod odpowiednią 

opieką osób dorosłych.  Kosztorys zadania dotyczy tylko 

części wykonawczej, pomijając istotne kwestie 

organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sanitariaty). 

66.  
WK 

W273SW 

Nowy chodnik i nowy kwietnik przd Domem Kultury "Widok". 

al. Piłsudskiego 133. 

Dom Kultury „Widok" jest zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie jednej z głównych ulic Łodzi, 

al. Piłsudskiego. Projekt obejmuje wymianę i naprawę chodnika przylegającego bezpośrednio 

do budynku (nierówności oraz zbierająca się woda nawet podczas niewielkich opadów). Z 

chodnika korzystają nie tylko goście Domu Kultury, ale także pacjenci pobliskiej Przychodni 

oraz inni piesi. Poprawa estetyki wokół domu kultury wiąże się także z utworzeniem nowego 

pasa zieleni z ozdobnymi krzewami i kwietnikami oraz koszami na śmieci, a także postawienie 

tablicy informacyjnej i zbudowanie pergoli śmietnikowej. Nowy chodnik i pięknie 

zagospodarowany trawnik będzie dobrą wizytówką miejskiej instytucji kultury mieszczącej się 

w budynku zarejestrowanym w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

P 

Rekomendacja pozytywna. Budynek Domu Kultury 

„Widok", wchodzącego w skład Widzewskich Domów 

Kultury, sąsiaduje z betonowo-piaszczystym parkingiem, a 

zieleń przed obiektem jest mało estetyczna (wydeptany 

trawnik). Dlatego zaproponowane we wniosku posianie 

trawy, donice, stojak na rowery i wymiana zniszczonych 

płyt chodnikowych prowadzących do instytucji kultury 

przyczynią się do zwiększenia estetyki frontu budynku. 

Beneficjentem zadania, o ile w głosowaniu pozytywnie 

wypowiedzą się mieszkańcy naszego Miasta, będzie miejska 

instytucja kultury. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera ten wniosek zgłoszony do budżetu 

obywatelskiego.  

85950,00 zł  

67.  
WK 

W298ST 

Przystanek Ariadna. 

Teren wokół przystanku na ul. Niciarnianej. 

Nowa aranżacja przestrzeni wokół Domu Kultury Ariadna w bliskim sąsiedztwie przystanku 

autobusowego na ulicy Niciarnianej, oraz Fabryki Nici Ariadna, w miejscu ściśle związanym z 

historią i dziedzictwem kulturowym Łodzi. Pomysłodawcom zależy, aby teren wokół domu 

kultury, miejsca ważnego dla mieszkańców był estetyczny i bezpieczny. Spełniał oczekiwania 

zarówno tych poruszających się na rowerach jak i samochodami. Dlatego ważne, aby znalazły 

się tu nowe stojaki rowerowe, które spełnią obecne standardy oraz trzy nowe miejsca 

parkingowe dla częstych bywalców ośrodka. Parking wzdłuż ulicy Niciarnianej często jest 

zajęty i wtedy jest problem gdzie zostawić samochód. Nowe nasadzenia poprawią estetykę, a 

jednocześnie dostarczą tlen w tym bardzo mocno „zakorkowanym" miejscu. Tablica 

informacyjna pozwoli osobom odwiedzającym dom kultury, a także oczekującym na przyjazd 

autobusu dowiedzieć się więcej o historii tego ważnego dla miasta miejsca. 

P 

Rekomendacja pozytywna. W wyniku remontu ul. 

Niciamianej w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury 

„Ariadna" wchodzącego w skład Widzewskich Domów 

Kultury położona została nowa nawierzchnia asfaltowa i 

chodniki ze ścieżką rowerową. Jednak wejście do domu 

kultury znajduje się poza pasem drogowym. Realizacja 

wniosku spowoduje, że teren przed domem kultury stanie się 

estetyczny i bezpieczny, a miejsca parkingowe ułatwią 

postawienie samochodu przed wejście do instytucji. W 

przypadku wybrania do realizacji w głosowaniu przez 

mieszkańców miasta wniosku „Przystanek Ariadna" środki 

finansowe zostaną przekazane beneficjentowi w formie 

dotacji celowej.  

102400,00 zł  

68.  
WS 

W069SW 

Strefa TEQBALL. 

ul. Sobolowa 1 - przestrzeń za halą do piłki ręcznej UKS Anilana. 

Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie strefy do gry w 

TEQBALL. Dodatkowo  wykonanie dojścia ze schodami i zjazdem dla niepełnosprawnych  

oraz rozbiórkę istniejącej zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. 

P  

 Teqball jest nową dyscypliną sportu, której uprawianie 

wymaga instalacji urządzeń w postaci dedykowanych 

stołów. Wykonanie tego projektu poszerzy możliwości 

łodzian w zakresie sportu i rekreacji na świeżym powietrzu i 

przyczyni się do upowszechniania aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców.  Strefa wpisuje się w sportowy 

charakter obiektu, obok pływalni MOSiR i hali do piłki 

ręcznej. Dzięki realizacji projektu możliwa będzie również 

rewitalizacja terenu obecnie zdegradowanego, po dawnym 

boisku do piłki ręcznej, które obecnie nie jest 

wykorzystywane ze względu na zły stan techniczny. 

Realizacja zdecydowanie poprawi estetykę tej części 

441 000,00 zł  
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przestrzeni publicznej. 

69.  
WZiSS 

G031CD 

Remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy obiekcie Żłobek nr 22 ul. Lelewela 

11. 

Żłobek Nr 22 ul. Lelewela 11 

Projekt obejmuje roboty budowlane związane z remontem zewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych przy obiekcie Żłobek Nr 22 ul. Lelewela 11, polegające na : 

- zerwanie istniejącej nawierzchni ( płyt chodnikowych , krawężników i warstwy betonowej 

tarasów) 

- wyrównanie terenu i dostosowanie do potrzeb budynku 

- materiały budowlane wraz z ich transportem 

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i krawężników 

- wywiezienie gruzu 

P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Zwracając uwagę na fakt, iż Miejski 

Zespół Żłobków posiada 30 placówek na terenie całego 

Miasta sprawując opiekę nad blisko 2,5 tys. dzieci 

uważamy, że remont zewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych znacznie poprawi atrakcyjność placówki. 

Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy. 

                                                            

90 000,00 zł  

70.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

71.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

72.  
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 

N 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

                                                          

125 000,00 zł  
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obu stronach dowolnej instalacji i będą miejscem dla osób w każdym wieku. motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

73.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

74.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

75.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

                                                            

65 000,00 zł  
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zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

76.  
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 niedaleko stacji rowerowej znajdującej 

się po drugiej stronie ulicy. Ławka stanęłaby obok istniejącego już bilboardu i byłaby miejscem 

dla osób w każdym wieku. 

N 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

77.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

78.  
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. 

 P 

Remont chodników na ulicy Chocianowickiej poprawi 

bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych oraz poprawi 

estetykę pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdów będą 

zrealizowane w zakresie wynikającym z wymiany 

krawężników i remontu chodników. Odnowienie 

oznakowania przejść dla pieszych ZDiT wykona w ramach 

zadania własnego. 

 

Karta zmian: 

Rezygnacja z nowego chodnika w ul. Biwakowej i w ul. 

Sanitariuszek oraz wysp na przejściach dla pieszych ul. 

Chocianowicka 45, ul. Sanitariuszek przy Biwakowej. 

94 000,00 zł  

79.  ZDiT Chocianowicka, Łaskowice, Sanitariuszek, Biwakowa (remonty wjazdów, nowe chodniki,  P 94 000,00 zł  



26 
 

G170NN 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. 

Remont chodników na ulicy Chocianowickiej poprawi 

bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych oraz poprawi 

estetykę pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdów będą 

zrealizowane w zakresie wynikającym z wymiany 

krawężników i remontu chodników. Odnowienie 

oznakowania przejść dla pieszych ZDiT wykona w ramach 

zadania własnego. 

 

Karta zmian: 

Rezygnacja z nowego chodnika w ul. Biwakowej i w ul. 

Sanitariuszek oraz wysp na przejściach dla pieszych ul. 

Chocianowicka 198, ul. Sanitariuszek przy moście. 

80.  
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. 

P 

Remont chodników na ulicach Chocianowickiej i Łaskowice 

poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych oraz 

poprawi estetykę pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdów 

będą zrealizowane w zakresie wynikającym z wymiany 

krawężników i remontu chodników. Odnowienie 

oznakowania przejść dla pieszych ZDiT wykona w ramach 

zadania własnego. 

 

Karta zmian: 

Rezygnacja z nowego chodnika w ul. Biwakowej i w ul. 

Sanitariuszek oraz wysp na przejściach dla pieszych ul. 

Chocianowicka 145, ul. Łaskowice przystanek Nad 

Dobrzynką przy kościele.  

114 000,00 zł  

81.  
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. 

P 

Remont chodników na ulicach Chocianowickiej i Łaskowice 

poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych oraz 

poprawi estetykę pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdów 

będą zrealizowane w zakresie wynikającym z wymiany 

krawężników i remontu chodników. Odnowienie 

oznakowania przejść dla pieszych ZDiT wykona w ramach 

zadania własnego. 

 

Karta zmian: 

Rezygnacja z nowego chodnika w ul. Biwakowej i w ul. 

Sanitariuszek oraz wysp na przejściach dla pieszych ul. 

Chocianowicka 95, ul. Łaskowice 49 przy sklepie. 

114 000,00 zł  

82.  
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 

N 

Zadanie inwestycyjne, którego realizacja jest w kompetencji 

Zarządu Inwestycji Miejskich. Wg opinii ZIM zadanie nie 

jest możliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku budżetowego. 

211 700,00 zł  
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- 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. 

83.  
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 sposób kompleksowy, wraz z remontem 

wjazdów do posesji. Zadanie realizowane po obu stronach ulicy Steckiej! 

P 

Remont chodnika na ul. Stockiej na odcinku od ul. 

Przybyszewskiego do ul. Szczucińskiej poprawi 

bezpieczeństwo i komfort ruchu pieszych oraz poprawi 

estetykę pasa drogowego.  

                                                          

761 000,00 zł  

84.  
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. 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek dotyczący wybudowania ekranów 

akustycznych przy rondzie Lotników Lwowskich 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 

                                                          

200 000,00 zł  

85.  
ZDiT 

B023LA 

Utwardzenie ul. Pszczelnej. 

Ul. Pszczelna na odcinku Łagiewnicka - Kuropatwia. 

Projekt polega na utwardzeniu ul. Pszczelnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej o 

szerokości 3.5 m. począwszy od ulicy Łagiewnickiej do obecnie istniejącego utwardzenia w 

rejonie ulicy Kuropatwiej. 

N 

Dwie działki nr 78/41 oraz 78/58 w obrębie B-11, na 

których zlokalizowano ulicę Pszczelną stanowią własność 

osób prywatnych. Utwardzenie całego wnioskowanego 

odcinka ulicy asfaltem nie jest możliwe z uwagi na wysokie 

koszty inwestycji (ok. 1,2 min. zł), wykraczające poza 

budżet jednostki osiedlowej (LA). Brak kanalizacji oraz 

odwodnienia terenu. 

385 000,00 zł 

86.  
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 

446 000,00 zł 
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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. 

87.  
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 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. 

P 

Opinia pozytywna. Realizacja zadania poprawi 

bezpieczeństwo i komfort rowerzystów i innych 

uczestników ruchu drogowego. 

 12 000,00 zł 

88.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

89.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

                                                            

65 000,00 zł  
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motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

90.  
ZDiT 

B260JM 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd ładujących 

USB  do telefonów komórkowych. 

Przystanek autobusowy na skrzyżowaniu ulic Wycieczkowa/Strykowska. 

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. 

N 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

91.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

92.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

                                                            

65 000,00 zł  
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zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

93.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

94.  
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 

Po rozmowie z Wnioskodawcą, który dostarczył  nowe 

szkice - rysunki w dniu 08.08.19 r. do siedziby tut. Zarządu 

przeprowadzono powtórną analizę wniosku, w której 

podtrzymujemy swoje  NEGATYWNE stanowisko 

wyrażone w karcie analizy z dnia 15.07.2019r. Opinię swoją 

motywujemy faktem, iż zadanie nie jest możliwe do 

realizacji w cyklu jednorocznym.  ZDiT zobligowany jest do 

zlecenia  wykonania projektu technicznego  ławki z uwagi 

na jej specyficzną, niekatalogową konstrukcję w ramach 

zamówień publicznych, który w swoim zakresie będzie 

obejmował rozwiązania techniczne. Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

95.  
ZDiT 

B349BD 

Bałucki woonerf. 

ul. Mikołaja Reja 2. 

Stworzenie woonerfu, bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla dzieci i pieszych. 

Uporządkowanie miejsc parkingowych. Nowe nasadzenia, ławki, chodniki, stojaki rowerowe. 

Przeniesienie śmietnika i stworzenie na jego miejscu placu zabaw. 

N 

Opinia negatywna z uwagi na stan prawny działek. Działka 

na której znajduje się ulica Reja ma nieuregulowany stan 

prawny, tj. jej właściciel jest nieustalony. Zgodnie z 

zasadami Budżetu Obywatelskiego nie można realizować 

projektu  na takich działkach. Ponadto, z uwagi na 

konieczność opracowania dokumentacji projektowej, czas 

realizacji zadania przekracza jeden rok. Wyłączenie działki, 

na której znajduje się droga, spowoduje istotną zmianę 

projektu, tzn. w wyniku realizacji projektu nie powstanie 

woonerf. 

W związku z opinią negatywną nie przeprowadzono 

kalkulacji szacunkowych kosztów. 

410 000,00 zł 

96.  ZDiT Bezpieczna droga do SP 206. P 105 000,00 zł  
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B365RA 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. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych przed szkołą. 

97.  
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 

98.  
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. 

 P 

Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na komfort 

poruszania się rowerzystów. 

38 000,00 zł  
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99.  
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    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. 

N 

Brak możliwości realizacji zadania, Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - szerokość 

drogi dojazdowej  nie może być mniejsza niż 3 m. Działka 

drogowa wskazana przez wnioskodawcę posiada 2,8 m 

szerokości. Przebiega przez tereny zalesione, konieczne jest 

uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, nie zawsze jest to 

możliwe w 1 rok. Zaznaczyć należy ze równolegle do 

działki drogowej, na działkach WGK, oraz PKP przebiega w 

dobrym stanie technicznym już istniejąca droga gruntowa. 

Brak zasadności wykonania przedmiotowego zadania. Brak 

możliwości kontaktu wnioskodawcą. 

                                                            

98 000,00 zł  

100.  
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. 

N 

Pas drogowy ul. Cmentarnej wraz z skrzyżowaniem ul. 

Srebrzyńskiej / Ogrodowej (działki P8-6/6, P9-82/1, P9-

82/2) objęte są zakresem Rewitalizacji Obszarowej Centrum 

Łodzi, projekt nr 7, brak możliwości realizacji całości 

zadania. Brak możliwości kontaktu z wnioskodawca celem 

wykonania karty zmian. 

                                                          

300 000,00 zł  

101.  
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. 

N 

Brak możliwości realizacji zadania, Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - szerokość 

drogi dojazdowej  nie może być mniejsza niż 3 m. Działka 

drogowa wskazana przez wnioskodawcę posiada 2,8 m 

szerokości. Przebiega przez tereny zalesione, konieczne jest 

uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, nie zawsze jest to 

możliwe w 1 rok. Zaznaczyć należy ze równolegle do 

działki drogowej, na działkach WGK, oraz PKP przebiega w 

dobrym stanie technicznym już istniejąca droga gruntowa. 

Brak zasadności wykonania przedmiotowego zadania. Brak 

możliwości kontaktu wnioskodawcą. 

                                                            

98 000,00 zł  

102.  
ZDiT 

P126LP 

Wyjazd z Lublinka do ul. Maratońskiej etap I. 

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 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. 

N 

Brak możliwości realizacji zadania, Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - szerokość 

drogi dojazdowej  nie może być mniejsza niż 3 m. Działka 

drogowa wskazana przez wnioskodawcę posiada 2,8 m 

szerokości. Przebiega przez tereny zalesione, konieczne jest 

uzyskanie decyzji na wycinkę drzew, nie zawsze jest to 

możliwe w 1 rok. Zaznaczyć należy ze równolegle do 

działki drogowej, na działkach WGK, oraz PKP przebiega w 

                                                            

54 000,00 zł  
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dobrym stanie technicznym już istniejąca droga gruntowa. 

Brak zasadności wykonania przedmiotowego zadania. Brak 

możliwości kontaktu wnioskodawcą. 

103.  
ZDiT 

P159LP 

Remont i budowa chodników wzdłuż ulic: Pienistej Sołtyka i Plocka 

Remont chodnika po stronie północnej wzdłuż ulicy Pienistej na odcinku od ul. Dennej do ul. 

Komandorskiej. Budowa brakujących odcinków chodnika wzdłuż ul. Sołtyka i ul. Plocka. 

Remont chodnika po stronie północnej wzdłuż ulicy Pienistej na odcinku od ul. Dennej do ul. 

Komandorskiej 500 mb. Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Sołtyka na odcinku 

pomiędzy istniejącymi ciągami pieszymi po północnej i południowej stronie drogi 280 mb. 

Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Plocka po stronie zachodniej 360 mb. 

P 

Remont chodnika po stronie północnej wzdłuż ulicy 

Pienistej na odcinku od ul. Dennej do ul. Komandorskiej 

500 mb. Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. 

Sołtyka na odcinku pomiędzy istniejącymi ciągami pieszymi 

po północnej i południowej stronie drogi 280 mb. Budowa 

brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Plocka po stronie 

zachodniej 360 mb. poprawi komfort życia mieszkańców i 

wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

                                                          

605 000,00 zł  

104.  
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. 

P 

Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo 

użytkowników pasa drogowego.  

                                                          

600 000,00 zł  

105.  
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 

P/P 

Realizacja zadani zwiększy komfort użytkowników pasa 

jezdni ul. Popiełuszki oraz życia mieszkańców osiedla. 

Wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

                                                       

1 500 000,00 zł  

106.  
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. 

N 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek dotyczący wybudowania ekranów 

akustycznych w ciągu ul. Włókniarzy na odcinku od  

ul. Srebrzyńskiej do ul. Długosza 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 

                                                          

936 000,00 zł  

107.  
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. 

P 

Remont chodnika w obrębie skrzyżowania ul. 

Więckowskiego z Żeromskiego, narożnik północno 

zachodni  poprawi komfort życia mieszkańców i wpłynie 

pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

                                                          

300 000,00 zł  

108.  
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. 

N 

Brak możliwości realizacji zadania bez kompleksowej 

przebudowy układu torowo drogowo. Konieczne wykonanie 

projektów budowlanych, zmiany docelowej organizacji 

ruchu i wykonanie niezbędnych uzgodnień przyczynia się do 

braku możliwości realizacji zadania w jeden rok budżetowy. 

                                                          

300 000,00 zł  
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109.  
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. 

P/P 

Realizacja zadania przyczyni się do polepszenia komfortu 

życia mieszańców oraz wpłynie pozytywnie na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 

                                                          

350 000,00 zł  

110.  
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. 

P 

Realizacja zadani wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo 

uczestników ruchu.  

                                                          

297 500,00 zł  

111.  
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 ustalenia kryteriów i wytycznych 

przebudowy zgodnych z możliwościami technicznymi i oczekiwaniami mieszkańców, który 

następnie posłuży wykonawcy do wykonania remontu w koncepcji zaprojektuj i wybuduj. 

N 

Wniosek dotyczy sporządzenia samego projektu 

przebudowy ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do 

ul. Żwirki, niezgodny z zasadami Budżetu Obywatelskiego 

                                                            

50 000,00 zł  

112.  
ZDiT 

P270RS 

Bezpieczeństwo i wspieranie mieszkańców Łodzi aktywnie uprawniających sport- łączenie 

dróg rowerowych. 

ul. Maratońska od ul.  Retkińskiej do ronda na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i ul. Maratońskiej. 

Konieczność propagowania prozdrowotnej profilaktyki wśród mieszkańców Łodzi. 

Zagospodarowanie istniejących łąk i nieużytków na południowej stronie ulicy Maratońskiej. 

N/P 

Opinia negatywna. Koszty szacunkowe realizacji zadania 

przekraczają kwotę dostępną w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. Ponadto, z uwagi na konieczność 

opracowania dokumentacji projektowej, czas realizacji 

                                                       

4 900 000,00 zł  



35 
 

Kpnieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom aktywnie uprawiającym sporty. zadania może przekroczyć 1 rok. 

113.  
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. 

 P 

Realizacja zadania polepszy komfort życia mieszkańców i 

użytkowników pasa ruchu drogowego. 

680 000,00 zł  

114.  
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.  

P 

Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo 

użytkowników pasa drogowego. 

                                                       

2 200 000,00 zł  

115.  
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. 

N 

Według nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.), które zmienia 

dotychczasowe wytyczne odnośnie rozmiarów miejsc 

parkingowych, stosowne przepisy otrzymały brzmienie: „§ 

21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć 

wymiary wynoszące  co najmniej:  1) szerokość 2,5 m i 

długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych; 

Istniejący drzewostan zlokalizowany jest od krawędzi jezdni 

w odległości od 2,7 m do 3,2 m, przestrzeń biologicznie 

czynna drzewa wynosi 3 m.  Brak możliwości wykonania 

parkingu w sposób który nie naruszy systemów istniejącego 

drzewostany, co skutkować może ich uschnięciem.  

                                                            

50 000,00 zł  

116.  
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. 

P 

Realizacja zadani zapobiegnie niszczeniu zieleni przez 

parkujące pojazdy.  

                                                            

30 000,00 zł  

117.  
ZDiT 

W011MI 

Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18. 

ul. Henrykowska (od skrzyżowania z ulicą Arniki do numeru 18). 

Utwardzenie ulicy Henrykowskiej. Droga zostanie utwardzona tłuczniem o frakcji 0/31,5. 

 P 

 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywnie. 

Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego 

okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

469 000,00 zł  

118.  
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. 

N 

Opinia negatywna: Przedmiotowy fragment drogi został 

oddany do użytku w 2019 r. i znajduje się na gwarancji. 

Powstał w celu utworzenia dodatkowych miejsc 

postojowych i placu manewrowego głównie dla busów i 

autobusów turystycznych - na brak takiego miejsca zwracali 

uwagę przewoźnicy i operatorzy turystyczni. Wyburzenie 

                                                          

300 000,00 zł  
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obiektu po roku eksploatacji nosiłoby znamiona 

niegospodarności. Ewentualna zmiana zagospodarowania 

odcinka drogi może zostać przewidziana dopiero w roku 

realizacji przebudowy węzła tramwajowego Kopcińskiego - 

al. Rodziny Grohmanów, w ramach której naruszona 

zostanie wykonana infrastruktura. 

119.  
ZDiT 

W228DL 

Remonty dróg Dolina Łódki południe. 

ul. Obłoczna od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej ze światłem ul. Kamykowej włącznie. 

Ulica Obłoczna jest drogą dojazdową do osiedli i posesji na terenie Doliny Łódki. Jej stan 

wymaga ciągłych interwencji i remontów doraźnych. Z drogi 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 drogi uniemożliwia skuteczne sezonowe równania, które są jedynie 

przepychaniem błota w śladzie drogi. Remont umożliwi bezpieczne użytkowanie i zmiejszenie 

koniecznych sezonowych napraw co obniży nakłady na utrzymanie drogi. 

P 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywnie. 

Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego 

okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

                                                          

200 000,00 zł  

120.  
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 

Po ponownej analizie z Wydziałem Prawnym ZDiT, 

Podtrzymujemy stanowisko zawarte we wniosku, że Miasto 

Łódź nie może ponosić nakładów inwestycyjnych na działki 

drogowe o nieustalonej własności nieznajdujące się w pasie 

drogowym drogi publicznej. 

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 

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. 

                                                          

260 000,00 zł  

121.  
ZDiT 

W236MI 

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Mileszki. 

Osiedle Mileszki. 

Elementy składowe zadania: - Montaż oznakowania pionowego A-30 z T-16 przy OSP 

Pomorskiej 406,  

- Montaż luster drogowych w lokalizacjach; 

a. Kosodrzewiny/Sołecka – 1szt. 

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. 

6 500,00 zł 
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b. Malownicza/Kosodrzewiny – 2szt.  

c. Henrykowska/Arniki - 2szt. 

122.  
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 

123.  
ZDiT 

G008CD 

Unormowanie parkowania wzdłuż ul. Dąbrowskiego. 

Ul. Dąbrowskiego na odcinku od Al.. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej. 

Wybudowanie miejsc parkingowych na ul. Dąbrowskiego na odcinku od Al.. Śmigłego Rydza 

do ul. Tatrzańskiej po stronie południowej (230m x 5m). 

N 

ZDiT negatywnie opiniuje przedmiotowe zadanie. 

Zasadnym byłaby budowa nowych miejsc parkingowych. 

Natomiast, ze względu na brak możliwości przebudowy w 

ramach projektu Budżetu Obywatelskiego w ocenie tut. 

Zarządu oraz jednostki pomocniczej miasta Rady Osiedla 

Chojny-Dąbrowa montaż słupków blokujących parkowanie 

prawdopodobnie byłby nie do przyjęcia przez lokalnych 

mieszkańców. Nastąpiło by utrudnienie mieszkańcom 

funkcjonowania w życiu codziennym przy dużym deficycie 

na wnioskowane miejsca parkingowe. Nadmieniam, że przy 

podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego zadania nie 

dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych.   

                                                          

522 700,00 zł  

124.  
ZIM 

S038WS 

Prosto chodnikiem na ul. Rewolucji 1905 r. 

Północna strona ul. Rewolucji 1905 r. wzdłuż posesji o numerach 48a, 50, 52 (od ul. POW do 

ul. Sterlinga). 

Celem projektu jest remont chodnika od północnej strony ul. Rewolucji 1905 r., wzdłuż posesji 

o numerach 48a, 50, 52 (od ul. POW do ul. Sterlinga). Jest to intensywnie uczęszczany ciąg 

pieszy i rowerowy. Chodnik jest bardzo nierówny, popękany, a w okresie deszczowym i 

zimowym z dużymi zastoinami wody. Stare drzewa korzeniami wypychają płyty chodnikowe, 

uniemożliwiając swobodne przejście, a w okresie zimowym choćby odśnieżenie traktu 

pieszego. W planach uwzględniono usunięcie starych, w znacznej mierze martwych drzew, 

które niszczą chodnik i mury budynków. W zamian zaplanowano nasadzenie wąskich, 

kolumnowych drzew, pod nimi krzewów, by ożywić przestrzeń tej ruchliwej ulicy. 

Zaplanowano również rozmieszczenie koszy ulicznych na odpady, których w tym momencie 

brak. 

 P 

Remont chodnika w ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od 

posesji nr 50 do ul. Sterlinga (odcinek około 170m, 

szerokości 3,8 m) sprzyja poprawie estetyki ulicy i 

komfortowi ruchu pieszych, w tym pracowników i 

studentów Wydziałów UŁ. W karcie zmian ograniczono 

wniosek w zakresie wycinki drzew w następstwie 

pozytywnej oceny drzewostanu przez ZZM oraz po 

dokonaniu pomiaru chodnika przeznaczonego do remontu 

zwiększono koszty inwestycji do 360 000. Nadmienić 

należy, iż pas drogowy ul. Rewolucji na przedmiotowym 

odcinku jest objęty Projektem nr 13 Rewitalizacji 

obszarowej, istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż za kilka 

lat wnioskowany odcinek chodnika zostanie 

przeprojektowany i przebudowany zgodnie z projektem 

opracowanym na potrzeby programu Rewitalizacji. 

360 000,00 zł  

125.  
ZIM 

S032WS 

Uporządkowanie ul. Narutowicza od ul. Kopcińskiego na wschód (etap I). 

Ul. Narutowicza od przystanku tramwajowego (ul. Narutowicza 103) do budynku 107 - strona 

południowa. 

Skośne miejsca parkingowe o nawierzchni zielonej pozwolą na udrożnienie ruchu kołowego na 

jezdni, zwiększą trzykrotnie możliwości parkowania samochodów, wyeliminują ich 

parkowanie na trawnikach i niszczenie drzew. Zwiększenie miejsc parkingowych umożliwi 

lepszy dojazd do znajdujących się tam małych sklepów (np. Żabka) i punktów usługowych 

(fryzjer, weterynarz), poprawi estetykę ulicy, pozwoli na odprowadzanie wody z dojazdów do 

posesji eliminując powstawanie kałuż przy wyjazdach z posesji, pomiędzy krawężnikiem a 

 N/N 

Istniejący drzewostan w znacznym stopniu ograniczy 

wyznaczanie skośnych miejsc parkingowych. Starodrzewa, 

które tam się znajdują, uniemożliwiają wykonanie miejsc 

postojowych ze względu na rozbudowany system 

korzeniowy, który koliduje z wnioskowanymi miejscami 

postojowymi. Uszkodzone systemy korzeniowe będą 

skutkować usychaniem drzew. Dodatkowo odcinek jezdni 

przed posesjami 103-107 w ul. Narutowicza objęty jest 3-

112 000,00 zł  
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chodnikiem (który winien być przesunięty do budynków i zwężony). Powstanie miejsce 

przyjaźniejsze mieszkańcom. Postawienie słupa ogłoszeniowego powinno wyeliminować 

rozklejanie ogłoszeń na drzewach, latarniach, itd. Ławki umożliwią oczekującym klientom do 

gabinetu weterynaryjnego na odpoczynek. Aktualnie pseudotrawniki są rozjechane przez 

samochody i stanowią siedlisko kurzu. Inwestycja powinna być I etapem porządkowania 

południowej strony ul. Narutowicza od ul. Kopcińskiego do ul. Krzywickiego. Ze względu na 

ograniczone środki finansowe proponujemy ten odcinek jako pierwszy z powodów 

wymienionych wcześniej. Po zakończeniu całości zadania, ruch samochodowy na ul. 

Narutowicza będzie płynniejszy i bezpieczniejszy. 

letnią gwarancją. Istnieje niebezpieczeństwo, że 

przedmiotowy odcinek jezdni mógłby zostać uszkodzony 

podczas budowania miejsc parkingowych. Rada Osiedla 

Śródmieście-Wschód na podstawie Uchwały nr 20/3/19 z 

dnia 18.05.2019 r. projekt nr S032WS oceniła negatywnie 

argumentując swoją opinię tym, że ww. projekt nie poprawi 

w znaczący sposób warunków życia mieszkańców i nie 

wpłynie na rozwój Osiedla Śródmieście-Wschód. 

126.  
ZIM 

S048WS 

Ucywilizowanie przejazdu w kierunku wschodnim tramwajów przez rondo Solidarności 

oraz upłynnienie przejazdu samochodów. 

Ciąg ul. Pomorskiej od ul. Pomorskiej 105 do ul. Pomorskiej 115. 

Likwidacja parkingu równoległego o długości 100m na ul. Pomorskiej po stronie południowej 

od budynku VIII LO (ul. Pomorska 115) do przystanku tramwajowego (0828) przy rondzie 

Solidarności. Ustawienie separatorów oddzielających torowisko od jezdni - od budynku VIII 

LO do przystanku tramwajowego (0828) przy rondzie Solidarności. Podsumowanie: tramwaje 

uzyskają możliwość szybszego dojazdu na przystanek oraz przedostania się na drugą stronę 

ronda, nie będąc blokowanymi przez samochody. Samochody natomiast uzyskają kosztem 

parkingu przestrzeń, którą będą mogły jeździć bez styczności z tramwajem. 

N 

ZIM opiniuje zadanie negatywnie, ze względu na 

konieczność opracowania wielobranżowej dokumentacji 

projektowej i w dalszej kolejności na jej podstawie realizacji 

prac, co stwarza brak możliwości wykonania zadania w 

ciągu jednego roku. W ramach zadania zachodzi 

konieczność budowy w nowej lokalizacji słupów sieci 

trakcyjnej wraz z korektą łuków w układzie drogowym, jak 

również przebudowy sieci teletechnicznej, w tym studni 

znajdujących się obecnie w ciągu miejsc postojowych oraz 

przesunięcia wpustów ulicznych. Korekcie ulegnie również 

sygnalizacja świetlna, dodatkowo przebudowa przystanku 

tramwajowego na wyniesiony, dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Powyższe pociąga za sobą uzyskanie 

szeregu uzgodnień u gestorów sieci. Dodatkowo należy 

wskazać duże zapotrzebowanie na miejsca postojowe w 

przedmiotowej lokalizacji. Opinia Biura Inżyniera Miasta 

jest negatywna. Uzasadnienie: obecnie w opisywanym 

rejonie znajduje się zatoka postojowa. Parkujące pojazdy w 

zatoce nie utrudniają ruchu tramwajom. 

3 100,00 zł  

127.  
ZIM 

S068KA 

Odnowiona Czerwona przy ogrodach Geyera. 

Ul. Czerwona. 

Poprawa zagospodarowania ul. Czerwonej - ustawienie ławek, koszy (w tym na psie 

nieczystości). 

P/P 

Zgłoszone zadanie obejmuje teren pasa drogowego, dla 

którego Miasto posiada gotowy projekt kompleksowej 

przebudowy ul. Czerwonej, ze znaczną zmianą 

dotychczasowej geometrii drogi, w tym m.in.: poszerzeniem 

istniejącej jezdni, lokalizacją miejsc parkingowych wzdłuż 

jezdni po obu stronach, budową oświetlenia w nowej 

lokalizacji. Realizacja projektu to koszt blisko 10 mln zł, 

wykraczający poza środki przyznane dla osiedla Katedralna 

w BO 2019/2020. Wnioskowane zadanie przewiduje 

budowę parkingu w pasie drogowym, co nie zostało 

uwzględnione w opracowanej dokumentacji projektowej i 

tym samym uniemożliwia "częściową" realizację inwestycji 

zgodnie z posiadanym projektem przebudowy ul. 

Czerwonej. Opracowanie projektu parkingu wymagałoby 

ponownego wydatkowania środków dla projektu na ten sam 

teren, co zaprzecza zasadzie gospodarności. Mając na 

20 000,00 zł  
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względzie potrzebę tymczasowego 

uporządkowania/wzbogacenia przestrzeni pasa drogowego 

ul. Czerwonej, ZIM wyszedł z propozycją ograniczenia 

wniosku do elementów ruchomych (ławki, kosze) 

możliwych do relokacji w przypadku przystąpienia do 

przebudowy ul. Czerwonej zgodnie z posiadanym projektem 

wykonawczym. Wnioskodawca przystał na propozycję 

odsyłając zaakceptowaną i podpisaną kartę zmian. Z uwagi 

na położenie ul. Czerwonej w Strefie Wielkomiejskiej 

zwiększono koszty do 20 000,00 zł. 

128.  
ZIM 

S072WS 

Budowa ekologicznego parkingu. 

Rejon ul. Telefonicznej i ul. Matejki. 

Projekt zakłada budowę ekologicznego parkingu w rejonie ul. Telefoniczna-Matejki. 

Nawierzchnie parkingu zostaną wykonane z płyt betonowych ażurowych, obsianych trawą. 

Taka nawierzchnia zatrzymuje wodę. Parking przeznaczony będzie dla mieszkańców. W 

osiedlu Matejki samochody parkują na podjazdach do budynków, bezpośrednio pod oknami 

mieszkań, zastawiają podjazdy do śmietników. Budowa nowego parkingu pomoże częściowo 

rozwiązać ten problem. 

P 

Wykonanie miejsc parkingowych pozytywnie wpłynie na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort 

wszystkich użytkowników drogi, jednocześnie uporządkuje 

parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na estetykę 

zagospodarowania terenu. 

472 000,00 zł  

129.  
ZIM 

G115PK 

Piaseczna – nie Bagnista. 

Piaseczna - Rzgowska 47. 

Utwardzenie płytami ażurowymi miejsc postojowych przy ul. Piasecznej 9strona parzysta) od 

ul. Rzgowskiej. Obecnie od znaku przy skrzyżowaniu do pierwszego wjazdu tworzą się błotne 

pola. Miejsce jest rozjeżdżane przez samochody dostawcze z sąsiednich sklepów. Wyznaczenie 

miejsc postojowych poprawi estetykę i funkcjonalność, zabezpieczy chodnik przed 

niszczeniem. około 20 m - 3 miejsca o szerokości do 2 m. 

P 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.), które zmienia 

dotychczasowe wytyczne odnośnie rozmiarów miejsc 

parkingowych, stosowne przepisy otrzymały brzmienie: 

„§21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny 

mieć wymiary wynoszące co najmniej: 

W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska 

postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary 

wynoszące co najmniej: 1) szerokość 3,6 m, z możliwością 

ograniczenia do 2,5 m - w przypadku zapewnienia 

możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu 

pieszo-jezdnego, i długość 6 m - w przypadku samochodów 

osobowych". Ponieważ szerokość pasa pobocza ul. 

Piasecznej na omawianym odcinku wynosi 3,5) m w 

związku z tym nie ma możliwości wykonania osobnych 

miejsc postojowych ( szerokość chodnik - 2,Om 

przylegającego do miejsc postojowych, szerokość miejsc 

postojowe min. 2,5m) W karcie zmian wprowadzono 

zmiany do złożonego wniosku nr G115PK. Wobec 

powyższego opiniujemy pozytywnie wykonanie remontu 

chodnika wraz z jego rozbudową w ul. Piasecznej w rejonie 

skrzyżowania z ul. Rzgowską. 

70 000,00 zł  

130.  
ZIM 

G136CD 

Przebudowa skarpy zieleni i zwężenie szerokiego chodnika w celu stworzenia miejsc 

parkingowych na ul. Rydla od Rydza Śmigłego. 

Północna część ul. Rydla od Rydza Śmigłego do Gimnazjum przy ul. Deotymy. 

Projekt zakłada zwężenie z 3,5 m do 2,0 m szerokości chodnika przy ul. Rydla od wysokości 

zakończenia przylegającego do chodnika Gimnazjum do końca „ślepej uliczki", w kierunku ul. 

 N 

Opinia BIM: nie dotyczy - droga wewnętrzna Opinia ZDiT: 

pozytywna Opinia ZIM: Zarząd Inwestycji Miejskich 

opiniuje negatywnie zgłoszone zadanie ponieważ wykonanie 

zadania wymaga w pierwszej kolejności opracowania 

325 000,00 zł  
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Rydza Śmigłego, zwężenie do minimum pasa zieleni - skarpy, zabezpieczenie uskoku i budowę 

miejsc parkingowych z możliwością parkowania w poprzek ul. Rydla. 

Przewidywana długość miejsc parkingowych : ok. 123 m, szerokość ok.4 m. 

Ulica Rydla jest w tej części „ślepą uliczką", w związku z tym i natężenie ruchu pieszych na 

tym szerokim chodniku jest dość małe. Dlatego też chodnik ten jest zaniedbany i porośnięty 

chwastami. 

Zwężenie chodnika do 2,0 m szerokości i zwężenie równie zaniedbanej skarpy pozwoli nie 

tylko na zwiększenie miejsc parkingowych, ale i na poprawę estetyki tego miejsca. 

kompleksowej dokumentacji projektowej nowych miejsc 

parkingowych, nowej nawierzchni z podbudową, usunięcia 

kolizji z istniejącą infrastruktura techniczną i uzyskaniem 

pozwolenia na realizację robót. Wykonanie projektu 

budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z 

procedura przetargową trwa 9-12 miesięcy. 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. 

131.  
ZIM 

G176CD 

Bezpieczne przejście dla pieszych, przez ul. Śląską przy ul. K.W.P. - dojście do 

przystanków autobusowych. 

Śląska nr 96 - 55A - po stronie wschodniej ul. K.W.P. £ lub Śląska nr 94 - 53 - po stronie 

zachodniej ul. K.W.P. 

Wytyczenie i oznakowanie PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ ul. ŚLĄSKĄ przy ul. 

K.W.P. (gdzie obserwujemy w ostatnich latach ogromny wzrost natężenia ruchu), pozwoliłoby 

na LEGALNE PRZECHODZENIE PRZEZ ul. ŚLĄSKĄ, w miejscu gdzie usytuowane są 3 

przystanki autobusowe. 

P 

Wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych 

pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

oraz poprawi komfort wszystkich użytkowników drogi. 

70 000,00 zł  

132.  
ZIM 

G189GO 

SOSNY  NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej. 

Otoczenie Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9 - sąsiadujące ze szkołą ulice: 

Senatorska, Milionowa. 

Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły Muzycznej przy ul. 

Sosnowej oraz Parku im. Reymonta. 

P 

Wykonanie chodnika i miejsc parkingowych pozytywnie 

wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi 

komfort wszystkich użytkowników drogi, jednocześnie 

uporządkuje parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na 

estetykę zagospodarowania terenu. 

414 500,00 zł  

133.  
ZIM 

G198CD 

Bezpieczne skrzyżowanie. 

Skrzyżowanie ul. Podhalańska / ul. Dąbrowskiego. 

Sygnalizacja świetlna ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczniów udajacych się do 

Katolickiego Gimnazjum, XXV LO, oraz dzieci z rodzicami udających się do PM 130 jak 

również mieszkańców osiedla. 

P 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje zgłoszone zadanie 

pozytywnie, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 

technicznej wykonalności i   jest możliwe do wykonania w 

ciągu jednego roku budżetowego. Realizacja zadania 

wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa i  komfortu 

dla wszystkich użytkowników skrzyżowania ulic 

Dąbrowskiego i Podhalańskiej. 

  

  

700 000,00 zł  

134.  
ZIM 

G205CH 

Budowa chodnika ul. Kolumny 111-121. 

Ul. Kolumny od 111 do 121. 

Budowa chodnika ul. Kolumny 111-121 (w miarę możliwości).  

N  

Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje 

je negatywnie ze względu na fakt umieszczenia w „Planie 

dla Osiedli" na rok 2020 inwestycji polegającej na 

opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. 

Kolumny na ode. od ul. Rzgowskiej do ul. Tomaszowskiej. 

Wspomniane opracowanie będzie zawierało w swym 

zakresie wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej dla przebudowy ulicy wraz z chodnikami i 

odwodnieniem, umożliwiającej jej realizację w latach 

kolejnych. 

85 000,00 zł  

135.  ZIM RONDO PRZY LODOWEJ - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego / N  4 200 000,00 zł  
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G225CD Lodowa. 

Skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego / Lodowa. 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej nowej organizacji ruchu oraz na 

budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego / Lodowa w Łodzi. Skrzyżowanie to 

charakteryzuje się dużą wypadkowością. Rondo jako element infrastruktury drogowej 

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 

przejazd autobusów przez to skrzyżowanie. 

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 

Ze względu na duży zakres zgłoszonego projektu do 

Budżetu Obywatelskiego. Zadanie obejmuje kompleksową 

przebudowę skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Lodowej 

wraz ze zmianą układu geometrii skrzyżowania. W 

pierwszej kolejności należy opracować dokumentację 

projektową, uzyskać niezbędne powolnienia, uzgodnienia i 

decyzje. Czas niezbędny na opracowanie dokumentacji oraz 

na realizację to 2 lata. W związku z powyższym zadanie to 

nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku 

budżetowego. 2/ Wskazany koszt realizacji zadnia tj 100 

000,00 zł jest nie wystarczający. Szacowany koszt 

inwestycji to 4 200 000,00 zł. Kwota ta przekracza środki 

przeznaczone dla osiedla Chojny- Dąbrowa na realizację 

zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2019/2020. 

136.  
ZIM 

G291RO 

Odkorkowanie Obywatelskiej dla samochodów oraz MPK. Część 2 

Ciąg ul. Obywatelskiej od ul. Wieniawskiego do al. Jana Pawła II. Jezdnia w kierunku 

wschodnim. 

1) Stworzenie nowego pasu jezdni na istniejącym zieleńcu pod lewoskręt w al. Jana Pawła II 

(w kierunku północnym). 

2) Przekształcenie obecnego lewoskrętu w pas jezdni do jazdy na wprost 

3) Przekształcenie istniejącego pasu do jazdy na wprost oraz służącego jako prawoskręt w bus 

pas oraz ogólnodostępny prawoskręt dla wszystkich pojazdów (ograniczenie jazdy na wprost 

tylko dla autobusów). 

Podsumowanie: poszerzenie tej jezdni z 3 do 4 pasów, w tym jeden służący jako bus pas oraz 

prawoskręt dla wszystkich pojazdów. 

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszone 

zdanie, zgodnie z zakresem wskazanym w opinii ZDiT i 

naszą analizą wykonanie zadania wymaga w pierwszej 

kolejności opracowania kompleksowej dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi i skrzyżowania drogi, z 

zaprojektowaniem nowej sygnalizacji świetlnej, z 

usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną i 

uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Przebudowa 

oświetlenia na skrzyżowaniu wymaga uzyskania warunków 

technicznych od PGE, czas oczekiwania na ich wydanie od 

3-5 miesięcy, następnie uzgodnienie projektu technicznego 

trwa kolejne 3 miesiące. Wykonanie projektu budowlanego i 

uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z procedura 

przetargową trwa  około 12 miesięcy. 

Uniemożliwia to realizację zadania o tak szerokim zakresie 

robót, 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. Szacunek kosztów na 

podstawie podobnych zadań wycenianych przez ZIM i 

Wykonawców robót w wysokości 1 500 000 zł przekracza 

kwotę jaką Osiedle Rokicie posiada na realizację zadań z 

BO. Uzyskane – pozytywne opinie - od jednostek 

pomocniczych nie odnoszą się do całościowego rozwiązania 

1 500 000,00 zł  
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problemu. 

137.  
ZIM 

G293RO 

Odkorkowanie Obywatelskiej dla samochodów oraz MPK. Poszerzenie drogi pod bus 

pas. 

Ciąg ul. Obywatelskiej od ul. Obywatelska 69 do ul. Braterska 56 (od skrzyżowania ul 

Obywatelskiej z ul Rejtana oraz z al. Jana Pawła II). Jezdnia w kierunku zachodnim. 

1) stworzenie bus pasu na ul. Obywatelskiej (od ul. Rejtana do skrzyżowania z al. Jana Pawła 

II) po prawej stronie jezdni w kierunku zachodnim o długości 125 metrów. Pod ten cel należy 

wykorzystać istniejący szeroki niezagospodarowany trawnik (od ul Rejtana do ul. Piasta), 

oddzielony od chodnika krzewami i drzewami (o długości 60 metrów). Nowy pas łączyłby się z 

istniejącym pasem służącym do jazdy na wprost oraz w prawo (od ul. Piasta do al. Jana Pawła 

II) o długości 45 metrów, jednak i ten powinien zostać zbliżony do istniejącego przystanku 

autobusowego, kosztem szerokiego chodnika. Przekształcenie tego pasu jedynie na prawoskręt 

(ogólnodostępny) oraz pozostawienie tylko mpk możliwości jazdy na wprost. 

2) Stworzenie przed skrzyżowaniem ul Obywatelskiej z al. Jana Pawła II 4 pasów jezdni w 

kierunku zachodnim (od ul. Piasta do al. Jana Pawła II). Należy go uzyskać kosztem pasu 

zieleni oddzielającego dwie jezdnie oraz poprzez zwężenie szerokiego chodnika przy 

istniejącym przystanku autobusowym (0652). Powstałyby dwa pasy dojazdy na wprost, jeden 

do skrętu w lewo, a także bus pas do jazdy na wprost służący jednocześnie jako 

ogólnodostępny prawoskręt. 

3) Stworzenie trzeciego pasu jezdni na ul Obywatelskiej od al. Jana Pawła 2 do przystanku 

autobusowego (0653) o długości 45 metrów, umożliwiający dojazd pojazdom mpk z 

nowopowstałego bus pasu po drugiej stronie skrzyżowania oraz włączeniu się w ruch pojazdom 

skręcającym z al. Jana Pawła 11. 

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszone 

zdanie, zgodnie z zakresem wskazanym w opinii ZDiT i 

naszą analizą wykonanie zadania wymaga w pierwszej 

kolejności opracowania kompleksowej dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi i skrzyżowania drogi, z 

zaprojektowaniem nowej sygnalizacji świetlnej, z 

usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną i 

uzyskaniem pozwolenia na realizację robót. Przebudowa 

oświetlenia na skrzyżowaniu wymaga uzyskania warunków 

technicznych od PGE, czas oczekiwania na ich wydanie od 

3-5 miesięcy, następnie uzgodnienie projektu technicznego 

trwa kolejne 3 miesiące. Wykonanie projektu budowlanego i 

uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z procedura 

przetargową trwa około 12 miesięcy. 

Uniemożliwia to realizację zadania o tak szerokim zakresie 

robót, 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. Szacunek kosztów na 

podstawie podobnych zadań wycenianych przez ZIM i 

Wykonawców robót w wysokości 1 500 000 zł przekracza 

kwotę jaką Osiedle Rokicie posiada na realizację zadań z 

BO. Uzyskane - pozytywne opinie - od jednostek 

pomocniczych nie odnoszą się do całościowego rozwiązania 

problemu. 

1 500 000,00 zł  

138.  
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 

504 000,00 zł 
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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 zmianą geometrii drogi. 

Zastosowanie słupków, których nie montuje się w pasach 

zieleni, nie stanowi rozwiązania dla problemu parkowania 

na tej ulicy. 

139.  
ZIM 

B083BC 

Parkuj i chodź bezpiecznie - modernizacja chodnika z dopuszczeniem parkowania na 

chodniku przy ul. Sierakowskiego. 

ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50a). 

Zadanie polegać będzie na wykonaniu remontu istniejącego chodnika oraz budowie nowego 

chodnika w miejscu istniejących pasów zieleni (obecnie mieszkańcy parkują na zieleńcach). 

Planuje się wykonanie nowego chodnika na całej szerokość od krawężnika do granicy pasa 

drogowego z dopuszczeniem parkowania na chodniku, montaż separatorów, zwiększenie 

powierzchni biologiczne czynnej przy istniejących drzewach. 

P 

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa (z dnia 14 listopada 2017 r.), które zmienia 

dotychczasowe wytyczne odnośnie rozmiarów miejsc 

parkingowych, stosowne przepisy otrzymały brzmienie: 

„§21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny 

mieć wymiary wynoszące co najmniej: W przypadku 

usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla 

samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co 

najmniej: 1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 

2,5 m - w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z 

przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 

6 m - w przypadku samochodów osobowych". Ponieważ 

szerokość pasa pobocza ul. Sierakowskiego na omawianym 

odcinku wynosi 4,0 -4,5) m w związku z tym nie ma 

możliwości wykonania osobnych miejsc postojowych ( 

szerokość chodnik - 2,Om przylegającego do miejsc 

postojowych, szerokość miejsc postojowe min. 2,5m) W 

karcie zmian wprowadzono zmiany do złożonego wniosku 

nr B083BC. 

160 000,00 zł 

140.  
ZIM 

B171TW 

Bezpieczne przejście przez Wielkopolską. 

ul. Wielkopolska przy Pułaskiego. 

Zwężenie jezdni w tym miejscu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.  

N  

Po kontakcie mailowym z Wnioskodawcą doprecyzowano 

zakres zadania: przebudowa ulicy - zawężenie jezdni, 

przebudowa ddr i chodnika po stronie północnej od wyjazdu 

ze stacji Orlen, zawężenie jezdni po stronie południowej z 

przebudową przystanku w kierunku centrum, 

uporządkowanie wylotu uliczki po stronie południowej  i 

zlokalizowanego obok zjazdu do Rynku Wielkopolska. 

Wybudowanie azyli dla pieszych na obu przejściach dla 

pieszych. Nowe oznakowanie pionowe i poziome dla drogi. 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszone 

zdanie, zgodnie z zakresem wskazanym w mailu 

Wnioskodawcy, opinią ZDiT i naszą analizą wykonanie 

zadania wymaga w pierwszej kolejności opracowania 

kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi na długości około 180 m, skrzyżowania drogi, 

 1 000 000,00 zł 
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przystanków komunikacji miejskiej z usunięciem kolizji z 

istniejącą infrastrukturą techniczną i uzyskaniem pozwolenia 

na realizację robót. Proces realizacji zadania projektowego 

tj. postępowanie projektowe i opracowanie dokumentacji 

trwa od 9 do 12 miesięcy. Uniemożliwia to realizację 

zadania o tak szerokim zakresie robót, 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. Uzyskane – pozytywne opinie - od 

jednostek pomocniczych nie odnoszą się do całościowego 

rozwiązania problemu. 

141.  
ZIM 

B192BC 

Przebudowa jezdni i odtworzenie chodników. 

ul. Kalinowa. 

Przebudowa ulicy polegająca na poszerzeniu jezdni o 3 m z odbudową chodnika kosztem 

przyległego trawnika (kier. do ul. św. Teresy). 

 N 

Inwestycja nie jest możliwa do realizacji w ciągu jednego 

roku budżetowego. Inwestycja dotyczy odcinka drogi o 

długości 700 m. Dla odcinka tej długości należy w pierwszej 

kolejności przygotować przetarg na opracowanie 

dokumentacji projektowej, który wskaże dokładne koszty 

inwestycji. Uwzględniając powyższe, opracowanie projektu 

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dokumentacji z 

gestorami sieci oraz jednostkami miasta, a w następstwie 

przygotowanie przetargu na realizację oraz jej wykonanie 

nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 1 roku.' 

Ponadto, wstępnie oszacowane koszty inwestycji (ok. 3 500 

000) wykraczają poza środki przyznane dla jednostki 

osiedlowej. 

 1 000 000,00zł 

142.  
ZIM 

B288JM 

„Wyciągamy Rogi z błota. Przebudowa ulicy Józefa Dworzaczka  z zastosowaniem 

rozwiązań architektonicznych w celu uspokojenia ruchu". 

ul. Józefa Dworzaczka. 

Projekt ma na celu przebudowanie nieutwardzonej drogi gruntowej - ulicy Józefa Dworzaczka - 

na całej jej długości (ok. 250 m), w taki sposób, aby w rezultacie powstała przyjazna dla 

pieszych uliczka osiedlowa o nawierzchni z kostki brukowej, z wysepkami zieleni, 

wyniesieniami spowalniającymi ruch, chodnikami oraz zielenią po obu stronach drogi. 

 N 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony 

projekt do BO, ponieważ, zadanie obejmuje część ul. 

Dworzaczka ( odcinek od pos. Nr 22 do ul. Kryształowej 

L=350m). Zarząd Inwestycji Miejskiej dysponuje projektem 

przebudowy ul. Dworzaczka na odcinku od Woskowej do ul. 

Kryształowej (L=470m). Zakres jaki wskazał 

Wnioskodawca we wniosku B288JM zawiera się w 

dokumentacji opracowanej na zlecenie Zarządu Inwestycji 

Miejskiej. Z uwagi na projektowaną sieć kanalizacji 

deszczowej w ul. Dworzaczka nie ma możliwości realizacji 

budowy tylko fragmentu przedmiotowej ulicy. Budowa 

ulicy Dworzaczka na odcinku od ul. Woskowej do ul. 

Kryształowej jest planowana do realizacji w latach 2020-

2021 w ramach Planu dla Osiedli. 

Szacowany koszt inwestycji to 2 133 000,00 zł. Kwota ta 

przekracza środki przeznaczone dla osiedla Julianów - 

Marysin - Rogi na realizację zadań inwestycyjnych w 

ramach Budżetu Obywatelskiego 2019/2020. 

2 133 000,00zł  

143.  ZIM Na drugą stronę Aleksandrowskiej - przejazdy przez Aleksandrowską na skrzyżowaniu N 300 000,00zł  
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B320TW Aleksandrowska -Szparagowa. 

Skrzyżowanie ulic Aleksandrowskiej i Szparagowej. 

Projekt będzie polegał na wykonaniu przejazdów przez Aleksandrowską na wschodnim i 

zachodnim przejściu dla pieszych łączących się istniejącą infrastrukturą. Wykonanie włączeń z 

ulicą Szparagową po obu jej stronach. Wykonanie przejazdu na północnym przejściu. 

Uwzględniając stanowisko ZDiT: „Zadanie inwestycyjne 

uwzględniające wiele czynników, których na etapie 

wstępnej prognozy można nie przewidzieć. Decyzja o 

technicznej możliwości wykonania wnioskowanego zadania 

może być możliwa dopiero na etapie projektowania" opinia 

negatywna w zakresie zasady gospodarności. 

Na obecnym etapie nie można zagwarantować możliwości 

realizacji zadania, co w przypadku wygranej zadania 

skutkowałoby przeznaczeniem środków budżetowych na 

inwestycję niemożliwą do wykonania. 

144.  
ZIM 

B321BZ 

Bezpiecznie wzdłuż Aleksandrowskiej — przejazd rowerowy na skrzyżowaniu 

Aleksandrowska-Szczecińska. 

Północe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szczecińska. 

Wykonanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szczecińska na 

północnym przejściu dla pieszych oraz włączeń do ruchu pozwalających na: kontynuowanie 

jazdy rowerem z centrum dalej prosto ul Aleksandrowską; wjazd na przejazd jadąc od strony 

Zgierza z ul Szczecińskiej; włączenie się do ruchu w ul Szczecińską w kierunku Zgierza. 

 N 

W nawiązaniu do opinii BIM przejazd rowerowy powinien 

łączyć drogi rowerowe lub ciąg pieszo-rowerowe. Na 

przedmiotowym odcinku ulicy Aleksandrowskiej nie ma 

wytyczonej drogi rowerowej ani ciągu pieszo-rowerowego. 

Problem dla włączenia rowerowego w ul. Aleksandrowską 

(w kierunku Aleksandrowa) stanowi również 

zagospodarowanie przestrzeni w północno-zachodnim 

narożniku skrzyżowania - znajduje się tam wyjazd ze stacji 

benzynowej oraz przystanek i brak jest przestrzeni dla 

bezpiecznego włączenia relacji rowerowej. 

Uwzględniając powyższe realizacja wniosku winna zostać 

poprzedzona budową drogi rowerowej wzdłuż ul. 

Aleksandrowskiej wraz z przebudową geometrii północnej 

części skrzyżowania, jednak takie kompleksowe zadanie 

wykracza poza czasowe i finansowe ramy wniosków 

zgłaszanych do BO. 

150 000,00zł  

145.  
ZIM 

B356JM 

Park Julianowski - nowy parking i Woonerf. 

Park Julianowski i ulica Biegańskiego - odcinek od ulicy Zgierskiej do ulicy Orzeszkowej, 

wzdłuż parku, po obu stronach ulicy. 

Odcinek ulicy Biegańskiego przy Parku Julianowskim powinien wzbogacić się o parking. 

Aktualnie samochody parkują tu na trawnikach. Ulica ma nabrać charakteru promenady 

poprzez nową bezkrawężnikową nawierzchnię, ścieżkę rowerową, dużo nowych nasadzeń 

krzewów, drzew, stylowe latarnie oraz ławki przy kwietnikach. Przewidywane są też elementy 

drobnej architektury historycznej. 

 N 

Zadanie niemożliwe do wykonania w ciągu jednego roku 

oraz w ramach środków przyznanych dla osiedla. 

Już w edycji BO 2016 zadanie zostało wycenione na ponad 

1,5 min, aktualne środki przyznane dla osiedla to 1,03 min. 

Stan istniejący ulicy Biegańskiego wymaga opracowania 

kompleksowego projektu przebudowy całego pasa 

drogowego ulicy (odcinek Zgierska - Orzeszkowej 460 m), 

w tym: 

• szczegółowej inwentaryzacji istniejącego drzewostanu 

(przerośnięte bryły korzeniowe), 

• rozważenia przebudowy starego wodociągu w złym stanie 

technicznym -opinia ZWIK nr TPR.216.435.2016.PR.156, 

• uzgodnień w zakresie przebudowy istniejących sieci - 

pozyskanie niezbędnych warunków i uzgodnienia w PGE 

trwa 6-9 miesięcy. 

Z uwagi na powyższe, zadanie inwestycyjne jest możliwe do 

realizacji w rozłożeniu co najmniej na dwa lata - 1 rok 

dokumentacja projektowa z niezbędnymi 

2 300 000,00zł  
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uzgodnieniami/decyzjami, ewentualna koordynacja z ŁSI w 

zakresie przebudowy wodociągu, 2 rok realizacja. 

146.  
ZIM 

P066MM 

Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych. 

Skrzyżowanie ulicy Srebrzyńskiej i Alei Unii Lubelskiej. 

Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów na 

skrzyżowaniu ul. Srebrzyńskiej i Al. Unii Lubelskiej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa 

pieszych i rowerzystów korzystających ze skrzyżowania. 

 N/P 

Opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z podanym zakresem nie jest możliwe do realizacji 

w przeciągu jednego roku budżetowego. Szacunek kosztów 

na podstawie podobnych zadań realizowanych przez ZIM w 

wysokości 480 000 zł przekracza kwotę jaką Osiedle 

Montwiłła Mireckiego posiada na realizację zadań z BO. 

Uzyskane - pozytywne opinie - od jednostek pomocniczych 

nie odnoszą się do całościowego rozwiązania problemu. 

             

 480 000,00 zł  

  

147.  
ZIM 

P095ZL 

Droga rowerowa wzdłuż ul. Biegunowej od ul. Krańcowej do ul. Garnizonowej. 

ul. Biegunowa. 

Projekt zakłada poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Biegunowej. Poczatek to 

kontynuacja drogi rowerowej zgłoszonej dla osiedla Zdrowie- Mania - skrzyżowanie z ul. 

Krańcową. Następnie ciąg pieszo- jezdny będzie przebiegać w miejscu starego chodnika po 

południowej stronie drogi. Końcowy etap to przejazd przez ulicę i zakończenie trasy przed filią 

Biblioteki Miejskiej. Proponowane rozwiązanie wraz z odcinkiem na Zdrowiu umożliwi lepsze 

skomunikowanie dla Złotna. Planowana szerkość - 1.05 m, szacowana długość- około 600m, 

proponowane wykonczenie- asfalt.  

 N 

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  

  

148.  
ZIM 

P162ZL 

Remont ul. Cedry - część I. 

Ul. Cedry na odcinku od ul. Łubinowej do ul. Cieplarnianej. 

Ulica Cedry to coraz bardziej ruchliwa droga, stanowiąca główną alternatywę dla wiecznie 

zakorkowanej Traktorowej. Jest, poza ulicą Traktorową, najważniejszą drogą łączącą dwa duże 

(i nieustannie rozbudowujące się) osiedla - Teofilów ze Złotnem. Obecnie jest to ulica 

gruntowa i nieutwardzona. Jedynie na początkowym odcinku (pierwsze 200 metrów od ul. 

Rąbieńskiej) ulica Cedry jest wyłożona betonowymi płytami, natomiast poza tym na całej 

długości jest drogą skoleinowaną, a z powodu braku możliwości spływu wód opadowych, 

tworzą się na niej dość często zastoiska utrudniające przejazd. Dodatkowo na chwilę obecną 

stanowi wysypisko śmieci. Jej zły stan utrudnia sprawny przejazd i przyczynia się do jeszcze 

większego zakorkowania ulicy Traktorowej. Kolejne etapy przewidziane na następne lata 

zakładałyby remont ul. Cedry na odcinku od ul. Rąbieńskiej do ul. Łubinowej i wykonanie 

nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Cieplarnianej do ul. Judyma. 

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 drogi. Biorąc 

pod uwagę realizowane inwestycje drogowe wraz z budową 

sieci uzbrojenia, zaproponowana kwota ok. 300 000 zł dla 

300 m odcinka ulicy okazuje się być niewystarczająca. 

Oszacowana przez ZIM kwota tj. ok. 1 400 000 zł 

przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadań w 

ramach budżetu obywatelskiego dla osiedla Złotno. 

  1 410 000,00 zł  

  

149.  
ZIM 

P177SP 

Przejście dla pieszych przez al. Politechniki między akademikami Politechniki Łódzkiej, a 

Kampusem B Politechniki Łódzkiej. 

Odcinek al. Politechniki między CH Sukcesja, a Wróblewskiego najlepiej na wysokości 

wejścia do Zatoki Sportu i III Domu Studenckiego. 

Zadanie polega na wyznaczeniu przejścia dla pieszych („zebry") między akademikami a 

P  

Inwestycja usprawni komunikację pieszą na terenie kampusu 

Politechniki Łódzkiej. Należy mieć na względzie iż 

niezbędne dla realizacji zadania uzgodnienie projektu  z 

MPK w zakresie przejścia przez tory może wydłużyć etap 

300 000,00 zł  
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kampusem B Politechniki Łódzkiej, możliwie blisko wejścia do Zatoki Sportu i na Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Budowa fragmentu chodnika od 

istniejącego wzdłuż al. Politechniki do krawędzi jezdni. Zwężenie jezdni al. Politechniki z 8 do 

6 metrów, przy zachowaniu 2 pasów ruchu, celem utworzenia azyli między jezdnią a 

torowiskiem. Oznakowanie przejścia i montaż elementów ostrzegających kierowców o nowym 

przejściu w postaci żółtych świateł pulsujących. Ewentualne inne środki bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

projektowy. Z uwagi na zastosowanie dodatkowych 

materiałów w związku z budową przejścia przez torowisko 

oraz możliwość montażu znaku D-6 na dłuższych 

wysięgnikach zwiększono koszty do 300 000 zł. Kwota 

mieści się w środkach przyznanych dla osiedla. 

150.  
ZIM 

W012WW 

Maszt Łódzki - pomnik w formie 64-metrowego masztu flagowego. 

Rondo Sybiraków 

Maszt flagowy byłby zbliżony wymiarami i wyglądem do Masztu Wolności znajdującego się w 

Warszawie, na Rondzie Zgrupowania Radostaw. 

Maszt miałby około 64 m wysokości (1 metr wyższy niż w Warszawie), a flaga Polski 

powierzchnię 

około 100 m. kwadratowych. Masz z flagą byłby imponujący ze względu na swoją wielkość i 

widoczny z daleka.  

 N 

Opinia ZDiT: negatywna. Montaż przedmiotowego 

urządzenia jest proponowany w tarczy dużych skrzyżowań. 

Jest to urządzenie zlokalizowane w pasie drogowym, które 

nie służy obsłudze drogi. Jego umiejscowienie w podanej 

lokalizacji może stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu 

drogowym na skutek dekoncentracji uczestników ruchu. 

Projekt niemożliwy do realizacji w przypadku Ronda 

Sybiraków z uwagi na utratę gwarancji udzielonej przez 

wykonawcę przebudowy ronda, która obowiązuje do końca 

2021 r. Projekt niemożliwy do realizacji w przypadku 

skrzyżowania Rokicińska-Augustów z uwagi na okres 

trwałości projektu unijnego pn. „Rozbudowa i modernizacja 

trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - 

Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem 

obszarowego sterowania ruchem", który obowiązuje do 

końca 2020 r. Dodatkowo budowa masztu flagowego nie 

jest związana z budową, przebudową, remontem czy 

ochroną drogi, co oznacza, że zgoda na jego umieszczenie 

powinna być poprzedzona uzyskaniem decyzji: 

uzgadniających lokalizację, zezwalających na prowadzenie 

robót w pasie drogowym oraz zezwalających na 

pozostawienie obiektu budowlanego na drodze. Zezwolenie 

na zajęcie pasa drogowego jest związane z ponoszeniem 

opłat z tego tytułu. Nie ma możliwości odstąpienia od ich 

naliczania ani zmniejszenia ich wysokości. 

1 000 000,00 zł  

151.  
ZIM 

W089OJ 

Parking dla Piasta Kołodzieja - Budowa parkingu na Olechowie. 

ul. Piasta Kołodzieja (od ul. Henryka Brodatego w kierunku Janowa, wschodnia strona ). 

Wykonanie projektu a następnie budowa 40 miejsc parkingowych z płyt ażurowych z 

możliwością zasiania trawy, umiejscowionych po stronie wschodniej ul. Piasta Kołodzieja od 

ul. Henryka Brodatego w kierunku Janowa. Wskazane jest wyznaczenie przynajmniej jednego 

miejsca dla osób niepełnosprawnych. W okolicy odczuwalny jest brak miejsc parkingowych. 

Usytuowanie parkingów wzdłuż pasa zieleni przy ul. Piasta Kołodzieja częściowo 

rozwiązałoby ten problem. Z parkingu  położonego na obrzeżu osiedla korzystaliby 

mieszkańcy, ale także osoby przyjeżdżające na  osiedle w celach zawodowych lub innych, np. 

pacjenci przychodni lekarskiej mieszczącej się w sąsiednim wieżowcu. 

P 

Wykonanie miejsc parkingowych pozytywnie wpłynie na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort 

wszystkich użytkowników drogi, jednocześnie uporządkuje 

parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na estetykę 

zagospodarowania terenu. 
260 000,00 zł 

152.  
ZIM 

W098NR 

Naprawa jezdni i modernizacja pobocza z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej -

ul.Zakładowa rejon posesji 138-140. 

ul. Zakładowa 138-140. 

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony 

projekt do BO, ponieważ: • Ppkt. 8) których realizacja jest 

500 000,00 zł  
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Projekt dotyczy takiej przebudowy fragmentu jezdni, która zlikwiduje gromadzenie się wody 

deszczowej. Ogromna ilość wody uniemożliwia bezpieczną jazdę samochodów, a przede 

wszystkim ruch pieszych i rowerzystów. Przystanek autobusowy nie spełnia swojej funkcji. Z 

roku na rok woda zniszczyła jezdnię, wymyła pobocze, zniszczyła chodnik oraz zalewa wjazd 

na posesję nr 140. 

obiektywnie niemożliwa w trakcie jednego roku 

budżetowego ZIM uważają, że realizacja modernizacji ul. 

Zakładowej powinna obejmować minimum odcinek od ul. 

Tranzytowej do ul. Dąbroszczaków ( dz. 109/3) tj . na 

długości około 100m. W pierwszej kolejności należy 

opracować kompleksową dokumentację projektową na 

przebudowę nawierzchni omawianej ulicy wraz z 

odwodnieniem. Elementem projektu drogowego powinna 

być opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża 

gruntowego dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z 

omawianego rejonu. Ponieważ w ul. Zakładowej brak jest 

kanalizacji deszczowej, odwodnienie będzie możliwe za 

pomocą rozwiązań systemowych, opierających się na 

wprowadzeniu wody do gruntu. Takie rozwiązanie wymaga 

wykonania operatu wodnoprawnego, w celu uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód 

deszczowych do gruntu. Obecnie czas oczekiwania na 

decyzje wodnoprawną wynosi min. 6 miesięcy ( przykład: 

ul. Łodzianka, mur oporowy w rejonie ul. Zgierskiej, 

drenaży w ul. Zygmunta). Czas niezbędny na opracowanie 

dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

uzyskaniem decyzji wodnoprawnej oraz na realizację to 

około 2 lat. W związku z powyższym zadanie to nie jest 

możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. 

Wskazany koszt realizacji zadnia tj 10 000,00 zł jest nie 

wystarczający. Szacowany koszt inwestycji to 500 000,00 

zł.  

153.  
ZIM 

W103NR 

Budowa przystanku autobusowego i chodnika przy ul. Zakładowej 140 do ul. 

Tranzytowej. 

ul. Zakładowa 138-140. 

Projekt zakłada przede wszystkim zlikwidowanie niebezpieczeństwa jakie stwarza przebywanie 

na tym odcinku ul. Zakładowej. Woda deszczowa tworzy olbrzymią strugę zamieniając się w 

basen. Brak pobocza, brak chodnika, brak porządnej wiaty to skutek nieodprowadzonej wody 

deszczowej. Pieszy dorosły, starsi i dzieci nie mają miejsca na tym fragmencie ul. Zakładowej. 

Trudno dojść do przystanku. Woda zabrała chodnik, wymyła pobocze. Ruch samochodowy 

zniszczył asfalt, a autobusy przy hamowaniu znacznie obniżyły jezdnię. Chodnik odbudowany 

i utwardzone pobocze przy przystanku to bezpieczeństwo dla pieszych. 

P 

Wykonanie przystanku wraz z chodnikiem pozytywnie 

wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi 

komfort wszystkich użytkowników drogi. 

                                                            

80 000,00 zł  

154.  
ZIM 

W167DL 

Oświetlenie ul. Krajobrazowej. 

ul. Krajobrazowa. 

Zadanie polega na instalacji 3 sztuk latarni z oświetleniem na ul. Krajobrazowej na odcinku od 

ul. Mikowej do ul. Łupkowej. Na terenie dookoła wszystkie ulice mają oświetlenie i to jest 120 

m. drogi pozostającej bez oświetlenia, droga ta jest bardzo nierówna z dużymi dziurami bez 

utwardzenia. 

P 

Realizacja niniejszego zadania zwiększy bezpieczeństwo i 

komfort ruchu samochodowego i pieszego. 
45 000,00 zł  

155.  
ZIM 

W206SW 

Prosto chodnikiem na ul. Przędzalnianej. 

Wsch. strona ul. Przędzalnianej wzdłuż posesji o numerach 46,48,50,52,54 i 58. 

Celem projektu jest remont chodnika od wschodniej strony ul. Przędzalnianej wzdłuż posesji o 

P 

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców, 

zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory 

319 000,00 zł  
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numerach parzystych 46-58 tj. pomiędzy ul. Piłsudskiego, a ul. Fabryczną. Jest to intensywnie 

uczęszczany ciąg pieszy i rowerowy. Z jednej strony znajduje się Park Źródliska i Łódzka 

Palmiarnia, zaś z drugiej budynki o numerach parzystych 46-58 wpisane do Wojewódzkiego 

Rejestru Zabytków. W planach uwzględniono  rozmieszczenie koszy ulicznych na odpady, 

których w tym momencie brak. Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej,  

remont chodnika na szerokości 1,5 m, w pozostałej części utworzenie pasa zieleni, który 

oddzielałby chodnik od jezdni. 

estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. 

 

156.  
ZIM 

W223DL 

Utwardzenie ul. Krajobrazowej płytami Jumbo. 

ul. Krajobrazowa. 

Elementy składowe zadania: opracowanie projektu, prace geodezyjne i ułożenie płyt 

betonowych Jumbo  na drodze dojazdowej osiedla Dolina Łódki w celu zapewnienia dojazdu 

do ulicy Herbowej i Strykowskiej. Ulica Krajobrazowa jest drogą dojazdową dla wielu 

mieszkańców ulicy Mikowej oraz ulicy Łupkowej. Od początku jesieni przez zimę aż do 

wiosny cały teren jest rozjeżdżony i błotnisty, latem zaś dziury, nierówności mogące uszkodzić 

zawieszenie samochodów. Sprawia to duży kłopot mieszkańcom pieszym, rowerzystom jak i 

kierującym pojazdami zmechanizowanymi. Stan dróg zagraża bezpieczeństwu wszystkim 

użytkownikom drogi. Ułożenie płyt poprawi zdecydowanie komfort życia dla mieszkańców 

osiedla jak i odwiedzających. 

P 

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców, 

zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory 

estetyczne pasa drogowego.  

  

345 000,00 zł  

157.  
ZIM 

W233NR 

Remont fragmentu nawierzchni ul. Dyspozytorskiej od ul. Zakładowej do wyjazdu 

między posesjami 4 i 6. 

ul. Dyspozytorska 3. 

Remont nawierzchni drogi wraz z krawężnikami. 

P 

W ulicy Dyspozytorskiej wzdłuż posesji nr 2 i 4  jest 

wybudowany chodnik po drugiej stronie ulicy. 

Wybudowanie chodnika po stronie parzystej wiązałoby się z 

likwidacją  części pasa zieleni oraz uszkodzeniem rosnących 

tam drzew, a może nawet  ich wycinką.  Po ustaleniach z 

Wnioskodawcą projektu zakres zadania będzie obejmował 

remont nawierzchni drogi wraz z krawężnikami.  Ponieważ 

jest to zadanie remontowe realizacja  leży w zakresie zadań 

ZDiT. Szacowany koszt inwestycji – 200 000,00 zł W karcie 

zmian wprowadzono zmiany do  złożonego wniosku nr 

W233NR. Wobec powyższego opiniujemy  pozytywnie  

wykonanie remontu nawierzchni na fragmencie ul. 

Dyspozytorskiej.  

  

200 000,00 zł  

158.  
ZIM 

W240ST 

Utwardzenie ul. Krokusowej. 

ul. Krokusowa, odcinek między ul. Pszczyńską a ul. Graniową. 

Utwardzenie jezdni oraz wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Krokusowej na docinku 

pomiędzy ul. Pszczyńską a Graniową, o długości ok. 110 m i szerokości 3 m. Na tej wysokości 

znajduje się Przedszkole i Żłobek Akademia Małych Odkrywców (Krokusowa 34), a także 

podjazd do Pogotowia Opiekuńczego nr 1 (ul. Krokusowa 15/17). Dojazd do obu tych 

instytucji, z uwagi na zły stan drogi jest bardzo trudny. Przy Pogotowiu codziennie rano 

parkuje autokar, z kolei przy Przedszkolu - rowery i auta rodziców przywożących dzieci. Z 

braku miejsca, parkowanie często odbywa się w pasie zieleni. Jest to obecnie najgorszy 

odcinek ul. Krokusowej. Jego modernizacja posłuży więc wszystkim mieszkańcom ulicy, a 

także wyżej wspomnianym gościom placówek. 

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 drogi. Biorąc 

pod uwagę realizowane inwestycje drogowe wraz z budową 

sieci uzbrojenia, kwota ok. 760 000 zł dla wspomnianego 

odcinka ulicy może okazać się niewystarczająca.  

760 620,00 zł  
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159.  
ZIM 

W268OJ 

Utwardzenie ulicy Wojewódzkiego (odcinek ok. 110 m). 

ul. Wojewódzkiego na wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7. 

Przebudowa gruntowego odcinka ulicy Wojewódzkiego na dowolną nawierzchnię utwardzoną 

(asfalt, kostka brukowa, itp.) na wysokości bloków z Cynarskiego 5 i 7 Wybór metody może 

zależeć od kosztów wykonania (tańsza opcja). W ramach inwestycji można wyremontować 

istniejące miejsca parkingowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji całej inwestycji oraz 

dodatkowo można stworzyć miejsca parkingowe po północnej stronie ulicy. 

P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna 

ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej 

wykonalności i jest możliwa do wykonania w ciągu jednego 

roku budżetowego. Zadanie należy realizować w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. Wskazany koszt  realizacji zadnia tj 

860 000,00 zł jest  za wysoki. Zadanie będzie możliwe do 

zrealizowania za kwotę 550 000,00zł.     

  

550 000,00 zł  

160.  
ZIM 

W271ZA 

PIT bez korków - powiększenie parkingu przed Urzędem Skarbowym Łódź - Widzew. 

ul. Papiernicza 7-7a. 

Nowe miejsca parkingowe przed budynkiem Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew oraz 

wprowadzenie ograniczenia wjazdu pojazdów powyżej 5 ton. 

P 

Wykonanie miejsc parkingowych pozytywnie wpłynie na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort 

wszystkich użytkowników drogi, jednocześnie uporządkuje 

parkowanie w pasie drogowym i wpłynie na estetykę 

zagospodarowania terenu.  

  

320 000,00 zł  

161.  
ZIM 

W283ST 

Chodniki na Ormiańskiej i Johna Wayne'a. 

ul. Ormiańska. 

Chodniki na Ormiańskiej i Johna Wayne'a. Ulice na całej długości są drogami gruntowymi, bez 

chodnika. Niezbędne jest zapewnienie mieszkańcom osiedla możliwości dotarcia do ich 

domów. 

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje 

je negatywnie ze względu na fakt umieszczenia w programie 

„Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych 

przez ISPA" inwestycji polegającej na przebudowie ul. 

Ormiańskiej na ode. od ul. Czechosłowackiej do ul. 

Mazowieckiej. ZIM jest w posiadaniu opracowanej 

kompleksowej dokumentacji projektowej na wspomniany 

odcinek ulicy z przeznaczeniem do realizacji na lata 2020-

2023.  

  

9 5000,00 zł  

162.  
ZIM 

W285AN 

Pieszy ma prawo czuć się bezpieczny! - budowa chodnika wzdłuż ulicy Taborowej. 

ul. Taborowa między ul. Gajcego i ul. Bartniczą. 

Projekt zakłada wybudowanie jednostronnego chodnika dla ruchu pieszego w pasie drogowym 

wzdłuż odcinka ulicy Taborowej (początek od skrzyżowania z ulicą Gajcego do ulicy 

Bartniczej). Obecny stan drogi daje możliwość przejazdu kierowcom samochodów i 

rowerzystom. Nie jest jednak zapewniony bezpieczny ruch pieszych. Znaczną jego część 

stanowią osoby starsze, dzieci chodzące do szkoły oraz rodziny z dziećmi w wózkach 

(szczególnie z uwagi na powstały w okolicy plac zabaw). Dodatkowe utrudnienia pojawiają się 

w okresach opadów, kiedy na poboczu pojawia się błoto i kałuże zmuszając pieszych do 

przemieszczania się po jezdni. Stwarza to dodatkowe zagrożenie nie tylko dla pieszych, ale też 

kierowców.  

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 Taborowej na przedmiotowym odcinku 

znajduje się działka  nr 112/17 w obrębie W-41. Zgodnie z 

wypisem z rejestru gruntów właścicielem działki  są osoby 

fizyczne( 2 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 

1 800 000,00 zł  
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wykonania robót budowlanych, a tym samym przystąpić do 

realizacji robót Ppkt. 8) których realizacja jest obiektywnie 

niemożliwa  w trakcie jednego roku  budżetowego. Opinia 

techniczna odnośnie wykonalności i celowości  przebudowy  

tylko chodnika na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego 

do ul. Bartnicze wskazanego we wniosku  W285AN  jest 

negatywna. Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni  ul. 

Taborowej oraz brak odwodnienia wykonanie chodnika 

spowoduje, iż  w trakcie opadów w pasie drogowym będzie 

gromadziła się woda, która utrudni przemieszczanie się  

pieszych oraz kierowców.  W pierwszej kolejności należy 

opracować kompleksową  dokumentację projektową na 

przebudowę  ulicy Taborowej na odcinku do ul. Gajcego do 

ul. Bartniczej wraz z odwodnieniem. Elementem projektu 

drogowego powinna być  opinia geotechniczna i 

dokumentacja badań podłoża gruntowego  dla potrzeb 

odprowadzenia wód opadowych z omawianego rejonu. 

Ponieważ w ul. Taborowej brak jest kanalizacji deszczowej, 

odwodnienie  będzie możliwe za pomocą rozwiązań 

systemowych, opierających się na wprowadzeniu wody do 

gruntu. Takie rozwiązanie wymaga wykonania  operatu 

wodnoprawnego, w celu uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do 

gruntu. Obecnie czas oczekiwania na decyzje wodnoprawną 

wynosi min. 6 miesięcy ( przykład: ul. Łodzianka, mur 

oporowy w rejonie ul. Zgierskiej, drenaży w ul. Zygmunta). 

Czas niezbędny na opracowanie dokumentacji  wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji 

wodnoprawnej oraz  na realizację to około 2 lat. Wskazany 

koszt  realizacji zadnia przez Wykonwacę tj 140 000,00 zł 

jest  nie wystarczający.  Szacowany koszt  inwestycji 

polegający na kompleksowej przebudowie ul. Taborowej na 

odcinku od ul. Gajcego do ul. Bartniczej wraz z 

odwodnieniem (projekt  i realizacja)  to 1 800 000,00 zł. W 

związku z powyższym Rekomendacja dotycząca propozycji 

uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu 

obywatelskiego jest negatywna.  

  

163.  
ZZM 

B032BD 

Łodzianie grają w bule. 

Park Ocalałych od strony ulicy Wojska Polskiego 83. 

Wybudowanie 10-polowego, odwodnionego placu do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie 

oferty rekreacyjnej parku. Przy placu postawione zostaną ławeczki,stojak na rowery i 2 

śmietniki. Wymiary placu: ok. 42 x 17 m. Do wykonania są prace ziemne i budowlane 

polegające na wyrównaniu terenu, położeniu drenażu, ułożeniu odpowiedniej warstwy do gry 

w bule oraz zagospodarowanie terenu. 

P 

Budowa boiska do gry w bule na Bulwarze nad Łódką 

pozwoli zagospodarować nieurządzony dotychczas teren 

zieleni miejskiej łączący Park Ocalałych z Parkiem 

Helenów. Gra w bule to sposób na rekreację ruchową dla 

osób w różnym wieku, również dla starszych  

i niepełnosprawnych. 

284 000,00 zł 

164.  ZZM Naturalistyczne nasadzenia drzew w dolinie rzeki Sokołówki P 49 000,00 zł 
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B126RA Park nad Sokołówką. 

Dosadzenie drzew zaprojektowanych przez architekta krajobrazu przy wcześniejszych 

inwestycjach, których nie posadzono z uwagi na ograniczone środki finansowe. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pozytywnie opiniuje 

dosadzenie drzew w dolinie rzeki Sokołówki. W ramach 

zgłoszonego zadanie zostaną dosadzone drzewa 

zaprojektowane przez architekta krajobrazu przy 

wcześniejszych inwestycjach. Drzew nie posadzono 

wówczas z uwagi na ograniczone środki finansowe. 

165.  
ZZM 

B157BD 

MAMY przestrzeń w Parku Ocalałych. 

Park Ocalałych. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest 

utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego 

na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję 

przewijaka. 

P 

Ławka przystosowana do karmienia i przewijania niemowląt 

pozwoli mamom dłużej przebywać z dzieckiem na świeżym 

powietrzu. 

8 000,00 zł 

166.  
ZZM 

B169BD 

Fontanna w Parku Szarych Szeregów. 

W sąsiedztwie pomnika Martyrologii Dzieci. 

Budowa fontanny tradycyjnej (nie posadzkowej) wraz z budową przyłączy, zdroju wody pitnej, 

przebudową nawierzchni w sąsiedztwie fontanny. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

budowę tradycyjnej fontanny „Fontanny Życia” w miejscu 

eksponowanym, jakim jest otoczenie pomnika Martyrologii 

Dzieci tzw. Pękniętego Serca w Parku im. Szarych 

Szeregów. 

1 160 000,00 zł 

167.  
ZZM 

B179BD 

Tor rowerowy typu pumptrack w parku na Bałutach. 

Południowo-wschodnia część Parku im. Szarych Szeregów, w miejscu prowizorycznego boiska 

do piłki nożnej: ul. Boya- Żeleńskiego. 

Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack" na terenie 

Parku im. Szarych Szeregów. 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 i młodzieży. Budowa toru wymaga również strefy odpoczynku 

dla rowerzystów i ich opiekunów, czyli kilku ławek i koszy na śmieci.  Zakładana 

powierzchnia placu do budowy toru to ok. 1000 m
2
 w miejscu praktycznie nieużywanego 

prowizorycznego boiska do piłki nożnej (w sąsiedztwie znajduje się kilka nowoczesnych boisk 

szkolnych). Inwestycja wpisuje się w wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej pory powstały 

zaledwie dwa podobne obiekty. 

N 

Miasto Łódź nie może inwestować na działkach, których 

właścicielem jest Skarb Państwa. Ponadto w rejonie 

istniejącego boiska rosną drzewa dużych rozmiarów, które 

pozostają w kolizji z proponowanym projektem. 

240 000,00 zł 

168.  
ZZM 

B181BD 

Tor rowerowy typu pumptrack Skwer Gdański Bałuty. 

Północno-wschodnia część Skweru Gdańskiego, w miejscu prowizorycznego boiska do piłki 

nożnej; ul. Henryka Sucharskiego. 

Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack" na terenie 

Skweru Gdańskiego w miejscu nieużywanego boiska do piłki nożnej. Teren odzyska funkcje 

rekreacyjną. Będzie to ogólnodostępny obiekt z utwardzoną nawierzchnią w sercu osiedla 

Bałuty-Doły. Budowa toru wymaga również strefy odpoczynku dla rowerzystów i ich 

opiekunów, czyli kilku ławek i koszy na śmieci. Tor znajdzie się w sąsiedztwie bogatej 

infrastruktury rekreacyjnej (park, basen, plac zabaw, boiska, street workout, DDR). Zakładana 

powierzchnia placu do budowy toru to ok. 1300 m
2
 w miejscu boiska do piłki nożnej (w 

sąsiedztwie znajduje się kilka nowoczesnych boisk szkolnych). Inwestycja wpisuje się w wizję 

rowerowej Łodzi, gdzie do tej pory powstały zaledwie dwa podobne obiekty. 

N 

Budowa toru rowerowego znacząco ograniczy przestrzeń 

terenów zieleni Skweru Gdańskiego oraz spowoduje 

uszkodzenie systemu korzeniowego istniejącego 

starodrzewia. W związku z powyższym, Zarząd Zieleni 

Miejskiej w Łodzi ocenia, że realizacja zadania nie jest 

dobrym pomysłem. 

255 000,00 zł 

169.  
ZZM 

B255BD 

Park Helenów: Nowa nawierzchnia boisk do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. 

Park Helenów. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pozytywnie opiniuje 
282 000,00 zł 
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Ułożenie nowej nawierzchni do obecnie funkcjonujących boisk w parku Helenów: do 

siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. 

zadanie dotyczące renowacji i utwardzenia nawierzchni 

istniejących boisk do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej 

(ręcznej) w Parku Helenów.Zadanie jest zgodne z koncepcją 

rewitalizacji Parku pn.:„OdNowa Parku Helenów”. 

Przebudowa zespołu sportowego podniesie atrakcyjność 

tego obiektu 

170.  
ZZM 

B257BD 

Park Helenów: Siłownia i Street workout park. Budowa siłowni zewnętrznej i street 

workout parku dla młodzieży, dorosłych i seniorów spełniających funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne. 

Park Helenów. 

Budowa siłowni zewnętrznej i „street workout parku" (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) na 

jednym z fragmentów parku Helenów dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Siłownia 

zewnętrzna i „street workout park" będą pełniły funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pozytywnie opiniuje 

zadanie dotyczące budowy zespołu urządzeń rekreacyjnych 

w Parku Helenów. Zadanie jest zgodne z koncepcją 

rewitalizacji Parku pn.„OdNowa Parku Helenów”.Budowa 

siłowni zwiększy atrakcyjność obiektu. Z urządzeń 

rekreacyjnych będą korzystać osoby dorosłe i młodzież.  

285 000,00 zł 

171.  
ZZM 

B302JM 

Biegacze kontra SMOG na Julianowie. 

Park im. Adama Mickiewicza względnie Róg Folwarcznej i Jaworowej. 

Fajnie jest pobiegać (pojeździć rowerem, na rolkach, lub pospacerować) w Parku im. Adama 

Mickiewicza, Jednak czy zawsze jest to dobre dla naszego zdrowia? Instalacja czujnika na 

terenie parku (lub na obrzeżach np. róg Folwarcznej i Jaworowej) i podłączenie do sieci 

monitorowania pozwoli na sprawdzenie w czasie rzeczywistym czy akurat wtedy kiedy chce 

się pobiegać lub w innych sposób spędzić czas w Parku, nie ma smogu. 

N 

Prowadzenie pomiarów zanieczyszczeń powietrza należy do 

zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Łodzi. 

15 000,00 zł 

172.  
ZZM 

P102RS 

Siłownia plenerowa w Parku na Smulsku. 

Park na Smulsku - tereny w "trójkącie" między alejkami a ul. Nowy Józefów. 

Projekt zakłada kupno i montaż pięciu urządzeń siłowni zewnętrznej do Parku na Smulsku. To 

jest urządzeń typu: motyl, ściągacz, biegacz, prasa nożna i wiosła. 

P/P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

budowę siłowni zewnętrznej na terenie Parku na Smulsku. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na propagowanie 

zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców. 

                                                          

170 000,00 zł  

173.  
ZZM 

P204ZM 

Pielęgnacja części Parku na Zdrowiu pomiędzy ul. Biegunową a Siewną. 

Teren w kwadracie ulic Krakowska, Siewna, Biegunowa, Wieczność. 

Ustawienie 4 koszy na śmieci przy wejściu od strony Ul. Siewnej przy mostku na ulicy 

Biegunowej, przy wejściu od strony cmentarza i na skrzyżowaniu w środku parku, ponadto 

należy wyciąć drzewa uschnięte lub powalone ze względów bezpieczeństwa. Pnie przyciąć do 

długości ok. 3 metrów i pozostawić jako formę miejsca odpoczynku . Mniejsze gałęzie 

rozdrobnić rozsypać jako "zielony nawóz ". Od strony ulicy Siewnej wyrównanie wejścia 

poprzez nawiezienie wyrównanie i ubicie ziemi na odcinku około 30 metrów. 

P/N 

Realizacja przedmiotowego zadania w zakresie instalacji 

elementów małej architektury - koszy na odpady i ławek z 

bali drewnianych podniesie komfort i atrakcyjność 

korzystania z tej części Parku Piłsudskiego. 

                                                            

30 000,00 zł  

174.  
ZZM 

P220ZM 

Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu. 

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Współczesne miejskie parki są w coraz mniejszym stopniu wypełnione dzikimi zwierzętami. 

Przystrzyżone i wygrabione trawniki uniemożliwiają wielu zwierzętom przeżycia zimy, a w 

czasie lata zabiera się im miejsce rozrodu. Projekt ten ma na celu przystosowanie parku na 

Zdrowiu jako ostoi dla jeży, dzikich owadów i małych zwierząt. Projekt zakłada utworzenie na 

terenie całego parku domków dla jeży, domków dla dzikich owadów, wykonanie koszy na 

zgrabione liście wokół niektórych drzew oraz utworzenie łąki kwietnej z krajowych gatunków 

roślin. Domki dla jeży umożliwią spokojne zimowanie tego gatunku, a pojemniki na suche 

liście umożliwią zimowanie owadów i małych ssaków. Łąka kwietna ma niezwykłą możliwość 

obserwacji motyli i pięknego świata owadów, Utworzenie tablic edukacyjnych wspomoże 

edukację przyrodniczą Łodzian. Dajmy parkom nie tylko funkcje użytkową, ale i chroniącą 

P/N 

Dzięki realizacji przedmiotowego zadania zostaną 

podkreślone ekologiczne i edukacyjne aspekty obecności 

owadów i małych ssaków w Parku Piłsudskiego, co 

podniesie atrakcyjność i walory edukacyjne obiektu. 

                                                            

30 000,00 zł  
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miejscową bioróżnorodność biologiczną. 

175.  
ZZM 

W050SW 

Nowe drzewa na Starym Widzewie. 

ul. Nowa, ul. Nawrot, al. Piłsudskiego, ul. Kopcińskiego. 

Posadzenie 31 drzew na terenie Osiedla Stary Widzew na ul. Nowa, ul. Kopcińskiego, al. 

Piłsudskiego, ul. Nawrot, 

P 

Posadzenie drzew w silnie zabudowanym rejonie miasta 

wpłynie pozytywnie na walory estetyczne i jakość 

powietrza, w najbliższej okolicy. 

                                                            

62 000,00 zł  

176.  
ZZM 

W147ST 

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na Sikawie z planem działań 

pielęgnacyjnych. 

Teren Osiedla Sikawa. 

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na Sikawie z planem działań pielęgnacyjnych. 

N 

Wykonanie samej opinii dendrologicznej, która nie jest 

częścią składową projektu pielęgnacji zieleni jest niezgodne 

z regulaminem Budżetu  Obywatelskiego. 

                                                            

40 000,00 zł  

177.  
ZZM 

W153ST 

Zagospodarowanie zielenią przestrzeni po starym śladzie drogi przed szkołą na ul. 

Janosika. 

ul.Janosika przy ul. Powstańców Śląskich. 

Zagospodarowanie zielenią przestrzeni po starym śladzie drogi przed szkołą na ul. Janosika. 

N 

Nie ma możliwości realizacji projektu ponieważ działka jest 

we własności osób trzecich. Gmina albo powiat nie może 

zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych. 

                                                          

200 000,00 zł  

178.  
ZZM 

W172SW 

Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Jasień. 

Staw oraz okolice stawu w Parku nad Jasieniem. 

Łódź jest miastem, którego historia jest nierozerwalnie związana z rzekami i zbiornikami im 

towarzyszącymi. W przekładanym 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. Ponadto montaż 

skrzynek lęgowych dla kaczek na wybranych drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie 

zbiorników. Planuje sie zamontowanie 2 platform pływajacych na stawie przy ul. 

Przędzalnianej i na stawie w Parku nad Jasieniem oraz skrzynek lęgowych na okolicznych 

drzewach. Projekt wpisuje się również w działania związane z organizacją tzw. Zielonego Expo 

na terenie miasta. 

P 

Usytuowanie pływających wysp z roślinnością szuwarową 

na stawie oraz zawieszenie budek lęgowych na drzewach w 

Parku Nad Jasieniem, pozytywnie wpłynie na wzbogacenie 

bioróżnorodności, a tablice informacyjne podniosą 

świadomość przyrodniczą mieszkańców. Ostateczna opinia, 

zależna jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

                                                            

52 250,00 zł  

179.  
ZZM 

W180SW 

Zwarty żywopłot - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza - zdrowie 

(ul. Targowa - ul. Wodna). 

Płn. skrajnia al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Targową i ul. Wodną. 

Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę stosowania 

zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w redukcji szkodliwych substancji związanych z 

ruchem drogowym jest przedmiotem najnowszych badań, które dowodzą wielorakim 

korzyściom związanym z obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy 

założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż 

ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu rowerowo-pieszego. Pas 

roślinny będzie chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz 

zdrowie poruszających się tą trasą rowerzystów. 

N 

Nie ma możliwości realizacji projektu z uwagi na brak 

ostatecznych rozwiązań planistycznych.   

                                                            

16 500,00 zł  

180.  
ZZM 

W181SW 

Zwarty żywopłot - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza ( ul. 

Przędzalniana - ul. Niciarniana). 

Płn. skrajnia al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Targową i ul. Wodną. 

Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę stosowania 

zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w redukcji szkodliwych substancji związanych z 

ruchem drogowym jest przedmiotem najnowszych badań, które dowodzą wielorakim 

korzyściom związanym z obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy 

założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż 

ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu rowerowo-pieszego. Pas 

roślinny będzie chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz 

P 

Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę 

bezpieczeństwa oraz walory estetyczne okolicy.  Realizacja 

zadania jest możliwa z wykluczeniem działek o 

nieustalonym statusie prawnym. 

                                                            

55 500,00 zł  
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zdrowie poruszających się tą trasą rowerzystów. 

181.  
ZZM 

W185SW 

Aleja drzew wzdłuż ul. Przędzalnianej. 

ul. Przędzalniana 1-23. 

Projekt obejmuje posadzenie drzew po obu stronach ul. Przędzalnianej na odcinku pomiędzy 

ul. Nawrot i ul. Tuwima. Wysokość drzew to minimum 400-450 cm. 

N 

Ze względu na wąskie pasy zieleni między chodnikiem, a 

drogą, oraz instalacje podziemne biegnące pod trawnikiem i 

przy jego krawędzi nie ma możliwości posadzenia drzew w 

sposób nie powodujący kolizji korzeni z instalacją 

podziemną. Działka na której była by realizowane zadanie 

ma nieustalone prawo własności i władania na zasadach 

samoistnego posiadania. 

                                                            

52 800,00 zł  

182.  
ZZM 

W189OJ 

Drzewa owocowe na Olechowie!. 

ul. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową 

Posadzenie 50 szt. drzew owocowych wraz z pielęgnacją. 

P 

Wykonanie nasadzeń wpłynie pozytywnie na wygląd, 

ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń w okolicy. 

                                                            

75 000,00 zł  

183.  
ZZM 

W191OJ 

Piękne drzewa przy Opolczyka!. 

ul. Opolczyka. 

Posadzenie 40 szt. drzew wzdłuż ul. Opolczyka miedzy sklepem (Biedronka) a ul. 

Łokietkówny wraz z pielęgnacją i zaopatrzeniem ich w worki do podlewania. 

P 

Wykonanie nasadzeń wpłynie pozytywnie na wygląd, 

ograniczenie hałasu 

i zanieczyszczeń w okolicy. 

                                                            

66 000,00 zł  

184.  
ZZM 

W196SW 

Drzewa przy trasie WZ!. 

al.. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenie co najmniej 50 drzew wzdłuż trasy WZ. Drzewa powinny 

zostać nasadzone w pasach zieleni oddzielających torowisko od drogi dla samochodów. 

Nasadzenia powinny osiągnąć docelową wysokość do 8 m. W przypadku kolizji z siecią 

trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych parametrach np. ozdobnych. 

N 

Nie ma możliwości realizacji projektu ponieważ 

wnioskowany teren objęty jest gwarancją. Wykonanie 

nasadzeń w ww. lokalizacji skutkowałoby utratą gwarancji. 

                                                            

76 500,00 zł  

185.  
ZZM 

W258WW 

1910 Kropel Wody - Wodny Plac Zabaw dla Widzewa Wschodu. 

Okolice Lasku Widzewskiego (rejon ul.Wujaka - ul.Augustów - ul.Przybyszewskiego). 

Projekt zakłada utworzenie w tzw. Lasku Widzewskim Wodnego Placu Zabaw - "1910 kropel 

wody". Wodny plac zabaw, podobny do tego, który został zrealizowany w łódzkim Arturówku 

będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców w okresie wiosenno-letnim. Nazwa 

placu nawiązuje, do roku powstania klubu sportowego Widzew Łódź, jest elementem dbania o 

tożsamość historyczną i kulturową mieszkańców Widzewa. Projekt będzie realizowany w 2020 

r. - w którym klub Widzew Łódź będzie obchodził swoje 110 lecie. W ramach nawiązania do 

110 lecia klubu, kształt wodnego placu zabaw w Lasku Widzewskim będzie wpisany w zarys 

herbu Widzew Łódź. Wodny plac zabaw będzie wyposażony w szereg urządzeń wodnych 

takich jak natryski i fontanny, armatki oraz inne elementy. Plac zabaw będzie wyposażony w 

urządzenia wodne podzielone na 3 grupy tematyczne: dla najmłodszych, strefa rodzinna, strefa 

nastolatków. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 

budowę wodnego placu zabaw na działce nr 631/264 w 

Parku Widzewska Górka z uwagi na brak możliwości 

przeprowadzenia inwestycji na działce należącej do Skarbu 

Państwa. Na terenie parku brak innej dużej niezadrzewionej 

przestrzeni koniecznej pod budowę wodnego placu zabaw. 

                                                       

1 540 000,00 zł  

186.  
ZZM 

W275OJ 

Wiśniowa aleja. 

Teren zielony przy ul. Hetmańskiej. 

Zasadzenie 50 sztuk drzew owocowych. 

P 

Zasadzenie drzew zwiększy atrakcyjność wizualna pustego 

trawnika. 

                                                            

75 000,00 zł  

187.  
ZZM 

W291SW 

Renowacja fontanny, połączona z piknikiem dla mieszkańców. 

ul. Niciarniana 37. 

Renowacja fontanny, połączona z piknikiem dla mieszkańców. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

przebudowę fontanny na terenie Parku Widzewskiego. 

Zarząd Zieleni Miejskiej dysponuje dokumentacją 

projektową wykonaną w 2018 r. na przebudowę fontanny. 

Inwestycja z powodu niewystarczających środków 

finansowych nie zostanie zrealizowana w 2019 r. Otwarcie 

przebudowanej fontanny połączone będzie z piknikiem 

                                                       

1 167 000,00 zł  
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zorganizowanym przez Zieloną Łódź, w ramach którego 

odbędą się animacje dla dzieci i młodzieży, konkursy z 

wiedzy o ekologii, gry, zabawy propagujące zieleń oraz 

występy wykonawców i zespołów muzycznych. Realizacja 

tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku. 

 

 


