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Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 14 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 

S079WS 

Ożywić pl. Dąbrowskiego - malowidło na placu. 

Plac Dąbrowskiego - płyta. 

Projekt zakłada stworzenie kolorowego malowidła na pl. Dąbrowskiego na płycie przed 

teatrem i fontanną. Malowidło musi być duże, żeby np. wjeżdżając tramwajem na plac 

pasażerowie widzieli je z okien, powinno być kolorowe by ożywić smutny, szary plac oraz 

być zrobiony z żywicy epoksydowej, żeby nie zniszczył się w krótkim czasie. Artysta musi 

być już uznanym w tej dziedzinie twórcą, żeby dzieło wywoływało zachwyt. Przykłady na 

stronie www.sztukazywicy.pl. 

N 

BAM - Oddział Krajobrazu i Estetyki Miasta odpowiedzialny 

m.in. Za opracowywanie polityki przestrzennej miasta, 

kształtowanie jego tożsamości oraz prowadzenie spraw 

związanych z estetyką miasta, negatywnie zaopiniował 

rzeczony projekt, uzasadniając, że jakiekolwiek prace 

związane z uatrakcyjnieniem Pl. Dąbrowskiego lub zmianą 

jego wizerunku winny być poprzedzone kompleksowym 

projektem uwzględniającym uwarunkowania przestrzenno-

plastyczne. 

                                                          

100 000,00 zł  

2.  
WOSiR 

S110KA 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna. 

Teren całego osiedla Katedralna. 

Zadanie "Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Katedralna" będzie polegało 

na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla, a także dla 

kotów wolnobytujących. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

22 268,00 zł  

3.  
WOSiR 

S111WS 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Środmieście-Wschód. 

Teren całego osiedla Śródmieście-Wschód. 

Zadanie "Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Śródmieście-Wschód" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla, a 

także dla kotów wolnobytujących. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt. 

22 268,00 zł  

4.  
WOSiR 

G266GO 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak. 

Teren całego osiedla Górniak. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

5.  
WOSiR 

G270NN 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Nad Nerem. 

Teren całego osiedla Nad Nerem. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

         

22 268,00 zł  
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polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

6.  
WOSiR 

G284PK 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Piastów-Kurak. 

Teren całego osiedla Piastów-Kurak. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

7.  
WOSiR 

G308RU 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda. 

Teren całego osiedla Ruda. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolnobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

8.  
WOSiR 

G309WI 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Wiskitno. 

Teren całego osiedla Wiskitno. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  
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2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

9.  
WOSiR 

G310CD 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa. 

Teren całego osiedla Chojny - Dąbrowa. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolnobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

10.  
WOSiR 

G311RO 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie. 

Teren całego osiedla Rokicie. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

11.  
WOSiR 

G316CH 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Chojny. 

Teren całego osiedla Chojny. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolnobytujących. 

1) zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk 

2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 

3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 

4) zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk 

5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  
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6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk 

W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi 

zwierzęcia). 

12.  
WOSiR 

B370BD 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły. 

Teren całego osiedla Bałuty-Doły. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

13.  
WOSiR 

B371BZ 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie. 

Teren całego osiedla Bałuty Zachodnie. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

14.  
WOSiR 

B372LA 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Łagiewniki. 

Teren całego osiedla Łagiewniki. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

15.  
WOSiR 

B373BC 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum. 

Teren całego osiedla Bałuty Centrum. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

16.  
WOSiR 

B374RA 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Radogoszcz. 

Teren całego osiedla Radogoszcz. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

17.  
WOSiR 

B375JM 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Julianów-Marysin-Rogi. 

Teren całego osiedla Julianów-Marysin-Rogi. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

18.  
WOSiR 

B376WL 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Wzniesień Łódzkich. 

Teren całego osiedla Wzniesień Łódzkich. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

19.  
WOSiR 

B377TW 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Teren całego osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i 

kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy  

osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

20.  
WOSiR 

P129LP 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista. 

Teren całego osiedla Lublinek - Pienista. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

         

22 268,00 zł  
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polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

21.  
WOSiR 

P130RS 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko. 

Teren całego osiedla Retkinia Zachód- Smulsko. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

 P/P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

22.  
WOSiR 

P131MM 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły- Mireckiego. 

Teren całego osiedla Józefa Montwiłły- Mireckiego. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

 P/N 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

23.  
WOSiR 

P132ZL 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Złotno. 

Teren całego osiedla Złotno. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

24.  
WOSiR 

P133KR 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Karolew- Retkinia Wschód. 

Teren całego osiedla Karolew- Retkinia Wschód. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  
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zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

25.  
WOSiR 

P134KO 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Koziny. 

Teren całego osiedla Koziny. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

26.  
WOSiR 

P135SP 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stare Polesie. 

Teren całego osiedla Stare Polesie. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

27.  
WOSiR 

P136ZM 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Zdrowie- Mania. 

Teren całego osiedla Zdrowie- Mania. 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie 

polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla 

zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a 

także dla kotów wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 

sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie 

zabiegów podano średni koszt zanbiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

 P/N 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

28.  
WOSiR 

W301WW 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Widzew-Wschód. 

Teren osiedla Widzew-Wschód. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Widzew Wschód 

a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

29.  
WOSiR 

W302AN 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów. 

Teren osiedla Andrzejów. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Andrzejów a 

także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

30.  
WOSiR 

W303DL 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki. 

Teren osiedla Dolina Łódki. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Dolina Łódki a 

także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  
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31.  
WOSiR 

W304MI 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Mileszki. 

Teren osiedla Mileszki. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Mileszki a także 

dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

32.  
WOSiR 

W305NO 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Nowosolna. 

Teren osiedla Nowosolna. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Nowosolna a 

także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

33.  
WOSiR 

W306NR 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Nr 33. 

Teren osiedla Nr 33. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Nr 33 a także dla 

kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

34.  
WOSiR 

W307OJ 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Olechów-Janów. 

Teren osiedla Olechów-Janów. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Olechów-Janów a 

także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

35.  
WOSiR 

W308SW 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stary Widzew. 

Teren osiedla Stary Widzew. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Stary Widzew a 

także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt.  

         

22 268,00 zł  

  

36.  
WOSiR 

W309ST 

Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 

Teren osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Stoki-Sikawa-

Podgórze a także dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt. 

         

22 268,00 zł  

  

37.  
WOSiR 

W310ZA 

Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Zarzew. 

Teren osiedla Zarzew. 

Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt 

właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Zarzew a także 

dla kotów wolnobytujących. 

 P 

Projekt zgodny z ustawą o ochronie zwierząt, należący do 

zadań gminy. Realizacja projektu przyczyni się do 

humanitarnego zmniejszenia populacji zwierząt. 

         

22 268,00 zł  

  

38.  
MOPS 

W204OJ 

Nie wyrzucaj, podziel się ! – Jadłodzielnia na Olechowie i Janowie. 

ul. Ketlinga 21, ul. Zakładowa 50. 

Przyczyńmy się do stworzenia dwóch punktów JADŁODZIELNI na naszym osiedlu. Nie 

marnujmy jedzenia, nie wyrzucajmy go do śmieci. Podzielmy się z tymi, którzy tego jedzenia 

mogą potrzebować, a nie zawsze jest je na nie stać. JADŁODZIELNIA to takie miejsce, gdzie 

można zostawić jedzenie, którego wiesz, że nie zjesz, a jeszcze nie jest zepsute. Opisane w 

odpowiedni sposób i spakowane, można zostawić w lodówce lub na półce w wyznaczonym do 

tego miejscu. Nie wyrzucaj, podziel się ! 

 N 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi negatywnie 

opiniuje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający na 

utworzeniu dwóch Jadłodzielni na Osiedlu Olechów-Janów. 

Mimo, iż nowe obiekty znacznie poprawiłby ofertę dla 

najuboższych mieszkańców Osiedla, należy wskazać, iż 

przedmiotowy projekt nie spełnia zapisów § 2 ust 2 pkt 5 

załącznika do uchwały Nr N/l/199/19 Rady Miejskiej w 

Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełnić projekt Budżetu Obywatelskiego. 

Wskazane przez liderów projektu działki: przy ul. Ketlinga 

15 000,00 zł  



8 
 

21 w Łodzi oraz ul. Zakładowej 50 w Łodzi, na których 

planowana jest lokalizacja dwóch Jadłodzielni, posiadają 

obciążenia w postaci dzierżawy oraz użytkowania 

wieczystego. Ponadto wobec obu działek istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 

byłych właścicieli lub ich spadkobierców. 

39.  
MOSiR 

G149CH 

Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana. 

Ul. Rzgowska 247. 

Budowa tężni solankowej na terenie obiektu rekreacyjnego Stawy Jana. 

P 

Projekt zakłada budowę tężni solankowej w parku Stawy 

Jana, ze względu na dużą liczbę odwiedzających park łodzian 

oraz dobroczynne działanie areozolu solankowego uznajemy 

projekt za zasadny i godny rekomendowania. 

Po konsultacji z wnioskodawcą i za jego zgodą, oraz 

ponownej analizie kosztów wykonania tężni kwota wniosku 

została podwyższona do 1 mln. złotych. Na wzrost kosztów 

wykonania projektu wpłynęła planowana lokalizacja 

projektu, teren zaniedbany zachwaszczony bez uzbrojenia, 

wymaga wykonania zagospodarowania obszaru wokół tężni 

(utwardzenie, mała architektura), wykonania kilku ścieżek, 

które umożliwią wygodne podejście do tężni, oraz 

infrastruktury podziemnej (wod-kan, zasilanie elektryczne). 

1 000 000,00 zł 

40.  
MOSiR 

W261SW 

Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego 

ul. Małachowskiego 5/7. 

Projekt dotyczy zakupu sprzętu koszykarskiego do hali MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7. 

Sprzęt koszykarski pozwoli sportowcom na efektywniejsze treningi. 

P 

Zakup sprzętu pozwoli efektywniej prowadzić treningi i 

zajęcia z koszykówki dla mieszkańców Łodzi.  

6 300,00 zł  

41.  
WE 

B322JM 

Budowa 2 zewnętrznych kortów tenisowych jako wzbogacenie oferty aktywności 

sportowej dla wszystkich. 

ul. Sowińskiego 50/56. 

Wzbogacenie oferty aktywności sportowej dla wszystkich poprzez budowę 2 zewnętrznych 

kortów tenisowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej i ściany treningowej wraz z 

oświetleniem, ogrodzeniem i inną niezbędną infrastrukturą. Korty będą uzupełnieniem oferty 

sportowej istniejącego Orlika oraz będą wzbogaceniem oferty sportowych zajęć dla Liceum 

Ogólnokształcącego znajdującego się na terenie inwestycji. 

    

42.  
WE 

W282OJ 

Całoroczne lodowisko na Olechowie/Janowie. 

ul. Dąbrówki 1. 

Lodowisko o powierzchni 800m² (o wymiarach 20 x 40 m), z nawierzchnią umożliwiającą 

jazdę na łyżwach przez cały rok. Obiekt nie będzie zadaszony. Lodowisko ma mieć charakter 

rekreacyjny. Lodowisko ma mieć zwykły, owalny kształt, bez żadnych torów w środku, 

wykonane w technice demontowalnej. Lodowisko będzie usytuowane przy SP 205 przy ul. 

Dąbrówki 1. Przy tafli ma znajdować się kontenerowe pomieszczenie, w którym 

przechowywane będą łyżwy, szatnia, pomieszczenia socjalne oraz magazyn na narzędzia 

potrzebne do obsługi lodowiska. Do lodowiska ma prowadzić chodnik. Obiekt ma być 

oświetlony. 

N 

Analiza wniosku – prowadzona w porozumieniu z 

Wydziałem Sportu i MOSiRem -  potwierdziła,  że 

dotychczasowe zainteresowanie Łodzian lodowiskami ( na 

przykładzie MOSiR ) rośnie w sezonie zimowym i maleje 

wraz ze wzrostem temperatury na dworze. Ustalono również, 

że  lodowiska z nawierzchnią syntetyczną,  mają niską ocenę  

przydatności nawierzchni syntetycznej do uprawiania 

łyżwiarstwa w tradycyjnym znaczeniu.  Opinia nt. tego 

rodzaju lodowisk - zamieszczona na stronie z poradami i 

opiniami dla łyżwiarzy http://www.kieruneklod.pl/68/  - 

mówi: „Zatem czy lodowisko syntetyczne może być dobrą 

alternatywą dla łyżwiarza lub chociażby uzupełnieniem 

zimowego treningu? Chyba nie do końca, bo zbyt dużo jest 

1 300 000,00 zł  
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ograniczeń i różnic w stosunku do jazdy po prawdziwym 

lodzie. Rekomendacją dla wszystkich niemających dostępu 

do prawdziwych lodowisk są raczej rolki, bo różnica między 

płozami, a kółkami wydaje się mniej istotna, niż między 

lodem, a syntetyczną powierzchnią”. Biorąc pod uwagę 

powyższą opinię oraz roczny koszt utrzymania obiektu w 

granicach 75 000 zł  – 90  000 zł  propozycja wybudowania 

lodowiska   nie może być uznana za zgodną z ustawą  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 

157 poz. 1240), która w art. 44 ust. 3 określa m.in., że 

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:  1) w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:  a) uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów,  b) optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 

celów; 2) w sposób umożliwiający terminową realizację 

zadań; 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań;  oraz z zapisami § 2 ust. 2 pkt.1 

uchwały Nr VI/199/19 Rady Miejskiej w Łodzi  z dnia 6 

marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1787) zmienionej uchwałą Nr VIII/276/19 

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

Woj. Łódzkiego poz. 2646).   Istnieje również obawa, że nie 

będzie można pozostać w zgodzie z  zapisem § 2 ust. 2 pkt.12 

cyt. powyżej uchwały. W związku z tym Wydział Edukacji 

nie może pozytywnie zaopiniować złożonego projektu.  

43.  
WGK 

B002BC 

Tężnia solankowa tuż przy Manufakturze. 

ul. Karskiego 5. 

Tężnia solankowa w centrum miasta to chwila zdrowego relaksu dla każdego, kto potrzebuje 

„oddechu" nie tylko od szybkiego stylu życia, ale i od wszechobecnego smogu. Łódź załapała  

„bakcyla tężniowego", ale w naszej najbliższej okolicy tężni nie ma. 

N 

Rekomendacja zgłoszonego zadania do Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019/2020 pn. „Tężnia solankowa tuż przy 
Manufakturze - Bałuty - Centrum" jest NEGATYWNA. Na 
podstawie Uchwały Nr W199/18 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 6 marca 2019r. w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego „W ramach ŁBO nie mogą być realizowane 
projekty dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat 
nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych "-dotyczy to działki nr 315/48, w obrębie B-46 
stanowiącą własność Skarbu Państwa. 

629 000,00 zł 
  

44.  
WGK 

B010BC 

Tężnia solankowa w parku pomiędzy  ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Zadanie zakłada budowę tężni solankowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 

Drewnowską oraz ustawienie wokół tężni czterech ławek. Miejsce ustawienia tężni 

przedstawione w załączniku. 

N 

Dz. 279/1 obr B-45 brak działki gminnej jako dostępu do 
drogi publicznej. 

 
1 250 000,00 zł 

  

45.  
WGK 

B030RA 

Tężnie. 

Pomiędzy ul. Świtezianki, a przedłużeniem ul. Łososiowej. 

P 

Tężnia powiększy komfort mieszkańców osiedla i 
  

1 250 000,00 zł 
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Budowa tężni solankowej z ławkami oraz elementami małej architektury, dostępna dla 

wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. 
zagospodaruje nieużywaną, zaniedbaną działkę  

46.  
WGK 

B097TW 

Budowa tężni - osiedle Teofilów. 

Działka nr 5/18, między ulicami: Kaczeńcową, Lnianą. 

Tężnia będzie służyła nie tylko mieszkańcom naszego osiedla, ale będą z niej korzystać 

wszyscy łodzianie. Spotkania przy tężni  będą służyć m.in. pogłębianiu więzi między ludźmi 

itp. 

N 

Rekomendacja zgłoszonego zadania do Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019/2020 pn. „Budowa tężni - osiedle 
Teofilów" jest NEGATYWNA. Zgodnie z negatywną opinią 
Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie planowanej inwestycji 
znajdują się liczne drzewa, a w przypadku realizacji 
przedsięwzięcia wiele z nich byłoby zagrożonych. Teren 
porastając cenne Olsze czarne o dużych obwodach 
przekraczających 150cm. By możliwa była realizacja 
powyższego działa wszelkie prace musiałby być prowadzone 
na terenie niezadrzewionym, z dala od istniejących drzew, co 
znacząco ogranicza powierzchnię pod budowę tężni. 
Dodatkowo zgodnie z uwagą Biura Architekta Miasta - 
Rekomenduje się pozostawienie zieleni wysokiej 

 
 

400 000,00 zł 
  

47.  
WGK 

B098TW 

Budowa tężni - osiedle Teofilów. 

Park Kielecki, przy ul. Rojnej. 

Tężnia będzie służyła nie tylko mieszkańcom naszego osiedla, ale będą z niej korzystać 

wszyscy łodzianie. Spotkania przy tężni  będą służyć m.in. pogłębianiu więzi między ludźmi 

itp. 

N 

Rekomendacja zgłoszonego zadania do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020 pn. „Budowa tężni - osiedle 

Teofilów" jest NEGATYWNA. Zgodnie z negatywną opinią 

Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie planowanej inwestycji 

znajdują się liczne drzewa, a w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia wiele z nich byłoby zagrożonych. Teren 

porastając liczne drzewa z wyniesionymi systemami 

korzeniowymi, które uniemożliwiają posadowienie 

fundamentów pod konstrukcje. By możliwa była realizacja 

powyższego działa wszelkie prace musiałby być prowadzone 

na terenie niezadrzewionym, z dala od istniejących drzew, co 

znacząco ogranicza powierzchnię pod budowę przyszłych 

tężni. Dodatkowo zgodnie z uwagą Biura Architekta Miasta - 

Rekomenduje się pozostawienie zieleni wysokiej. 

 
 

400 000,00 zł 
  

48.  
WGK 

B235JM 

Tężnia solankowa oraz uzupełnienie zieleni przy "Stawach Wasiaka" na Marysinie. 

"Stawy Wasiaka" kwartał pomiędzy ul. Morelową, Rybacką, Kryzysową i Deczyńskiego. 

Chwila wytchnienia wśród zieleni w sąsiedztwie placu zabaw i siłowni przyda się każdemu z 

nas, a tężnia podreperuje nasze schorowane, zniszczone smogiem płuca. 

N 

Dla obszaru wokół Stawu Wasiaka opracowano (w 

uzgodnieniu z Radą Osiedla Julianów, Marysin, Rogi) 

kompleksowy projekt urządzenia terenów rekreacyjnych 

uwzględniający budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, 

boiska do piłki siatkowej, wielofunkcyjnego boiska, 

chodników oraz innych elementów małej architektury a także 

nasadzenia drzew i krzewów. Powyższy projekt nie 

uwzględnia budowy tężni solankowej. Mając powyższe na 

uwadze Wydział Gospodarki Komunalnej nie znajduje na 

tym terenie dogodnego miejsca pod budowę tężni solankowej 

co jest równoznaczne z wydaniem negatywnej opinii dla tego 

przedsięwzięcia. 

500 000,00 zł 
  

49.  WZiSS Magiczny ogród w Żłobku nr 16. P/P 15 000,00 zł  
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S024KA Ul. Zachodnia 55a. 

Projekt obejmuje nasadzenia nowych krzewów i rabat kwiatowych na terenie żłobka nr 16 

wraz z nową trawą, a także wyłożenie 20-30 m2 bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw dla 

małych dzieci. W ogrodzie niezbędny jest także drewniany domek gospodarczy do 

przechowywania przedmiotów, służących do zabaw. Uzupełnieniem estetycznego wizerunku 

terenu jest drewniana pergola, w której zostaną ukryte kosze na odpady segregowane. 

WZiSS UMŁ popiera propozycję zadania złożonego do ŁBO 

pod warunkiem pozytywnej opinii Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 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 realizacja zgłoszonego projektu znacznie 

poprawi atrakcyjność wizualną terenu żłobka oraz 

uatrakcyjni pobyt małych Łodzian w żłobku.  

50.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

51.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

52.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

                                                          

125 000,00 zł  
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obu stronach dowolnej instalacji i będą miejscem dla osób w każdym wieku. nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

53.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

54.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

55.  
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. 

N 

Po  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

                                                            

65 000,00 zł  
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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. 

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

56.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

57.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

                                                            

65 000,00 zł  

58.  
ZDiT 

G208RU 

Parking pod przedszkolem nr 2 (opcjonalnie z chodnikiem na ul. Ekonomicznej). 

Ul. Sygnałowa (opcjonalnie ul. Ekonomiczna). 
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Wzdłuż ulicy Sygnałowej od strony zachodniej prostopadle do jezdni parkują rodzice 

przywożący dzieci do przedszkola oraz mieszkańcy nowo powstałego osiedla. W czasie 

deszczu/śniegu miejsce to zamienia się w błoto co skutkuje tym, że sporo pojazdów parkuje na 

wąskim chodniku po stronie przedszkola a to uniemożliwia przejście. Dlatego wnioskuję o 

utwardzenie ok. 20 miejsc parkingowych, prostopadłych do jezdni, wzdłuż całej ulicy 

Sygnałowej i ewentualnie na końcu ulicy. Dodatkowo na północnej stronie ul. Ekonomicznej 

nie ma chodnika mimo, że jest tam przystanek autobusowy, z którego również korzystają 

dzieci uczęszczające do przedszkola. Wnioskuję o utworzenie chodnika o szerokości l,5m na 

długości pomiędzy ul. Starorudzką a Sygnałową. Jeśli to możliwe wnioskuję również o zakaz 

parkowania i postoju po wschodniej stronie ulicy Sygnałowej (chodnik). 

59.  
ZDiT 

G254RO 

Wymiana chodnika i budowa miejsc parkingowych na ul. Czahary między ul. Zalewową 

i ul. Torfową. 

Ul. Czahary 53-59. 

Wymiana silnie zniszczonego po obu stronach ulicy odcinka chodnika między ul. Zalewową i 

Torfową. Druga część projektu dotyczy wybudowania po zachodniej stronie ulicy miejsc 

parkingowych przed posesjami od nr 53 do nr 59. 

  

  
  

60.  
ZDiT 

B017BC 

Lifting Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. 

Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego wzdłuż ul. Zachodniej. 

Zadanie zakłada mini remont wyeksploatowanych części Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. 

Podczas realizacji zadania: zostanie zrekultywowany trawnik na ul. Zachodniej od ul. 

Ogrodowej do ul. Zgierskiej (wszystkie miejsca przy torowisku, na których znajduje się 

trawnik), wzdłuż całej ul. Zachodniej zostanie wyczyszczony tłuczeń, zostaną przebudowane 

przystanki przy Manufakturze (1998) (1997), na których oprócz wymiany płyt chodnikowych 

pojawia się wiata przystankowa wzdłuż całego peronu, podobna do tych znajdujących się na 

przystanku wielostanowiskowym Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna, oraz 

udrożnione zostaną odpływy wodne, zostaną wyremontowane najbardziej zniszczone przez 

czas przystanki tramwajowe (wymiana wiaty przystankowej, płyt chodnikowych) Zachodnia-

Lutomierska (1392)(1398). 

 N 

  

Czyszczenie tłucznia na torowisku jest nieopłacalne i trudne 
do wykonania. Tłuczeń na torowisku ma zabrudzenia z rdzy i 
tłuszczów, które są trudne do wyczyszczenia. Alternatywą 
mogłaby być wymiana całego tłucznia, ale ze względu na 
uziemienia czy instalacje kablowe znajdujące się w 
torowisku, zadanie to byłoby trudne do wykonania, a koszt 
zbyt wysoki. Przebudowa przystanków przy Manufakturze 
jest bezzasadna. Na przystanku nie ma płyt chodnikowych, 
które Wnioskodawca proponuje wymienić, a kostka 
brukowa, która jest w dobrym stanie. Ponadto katalog mebli 
miejskich nie uwzględnia w tym miejscu montażu wiat 
zaproponowanych przez Wnioskodawcę. Wiaty 
zamontowane na dworcu Łódź-Fabryczna stanowią 
indywidualne rozwiązanie, które zaaprobowane zostało 
przez Biuro Architekta Miasta. Również w tym przypadku 
decyzję o możliwości montażu tego typu wiat w 
proponowanym przez Wnioskodawcę miejscu powinno 
podjąć Biuro Architekta Miasta. 
W związku z powyższym przedmiotowy wniosek 
zaopiniowany został negatywnie. 
 

  

365 000,00 zł 
 

61.  
ZIM 

B107BZ 

Utwardzenie asfaltem nawierzchni ul. Masłochów. 

ul. Masłochów na całej długości. 

Ul. Masłochów jest drogą gruntową, o dużym ruchu kołowym, który powoduje duże 

zapylenie. Natomiast w czasie opadów ulica zmienia się w bajoro, co w dużym stopniu 

utrudnia komunikacje. UMŁ kilka razy w roku za pomocą ciężkiego sprzętu likwiduje 

powstałe po opadach nieruwności, niestety rezultaty są znikome. 

 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 

760 000,00 zł 
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roku budżetowego. Zadanie należy realizować w systemie 
zaprojektuj i wybuduj.   Wskazany koszt  realizacji zadnia tj 
297 000,00 zł jest  za mały. Zadanie będzie możliwe do 
zrealizowania za kwotę 760 000,00 zł.    

62.  
ZDiT 

B214LA 

Utwardzenie ulicy o. Leona Godlewskiego. 

Ulica o. Leona Godlewskiego na odcinku od cmentarza do drogi krajowej. 

Projekt polega na utwardzeniu ulicy o. Leona Godlewskiego (ulica w stronę cmentarza) na 

odcinku od cmentarza do drogi krajowej. 

 P 

  

Realizacja    zadania    poprawi    komfort    życia    
mieszkańców,    zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego. 
 

429 000,00 zł 
  

63.  
ZDiT 

B219BZ 

Wygodne dojście do placu zabaw. 

ul. Tatarczana na odcinku 240 m od ul. Pionowej do Tatarczanej 25. 

Ulica Tatarczana jest już w większości utwardzona - posiada nawierzchnię asfaltową. Tylko 

jej niewielki odcinek o długości 240 metrów to droga gruntowa, gdzie robią się dziury i błoto. 

To właśnie przy tym nieutwardzonym odcinku powstanie w tym roku plac zabaw, stąd pilna 

potrzeba ulepszenia nawierzchni po to, by zapewnić wygodne dojście do placu zabaw. 

N  

  

ZIM jako Jednostka wytypowana do realizacji projektu, 
opiniuje wniosek negatywnie, ze względu na brak możliwości 
wykonania zadania w przeciągu jednego roku budżetowego. 
Ze względu na brak odwodnienia ulicy, konieczne jest 
opracowanie rozwiązania systemowego pozwalającego na 
odprowadzenie wód opadowych do gruntu, co wymaga 
opracowania operatu wodnoprawnego i na jego podstawie 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Czas oczekiwania na 
powyższe to na chwilę obecną pół roku. 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. 236 000 
zł dla odcinka ulicy o długości 240 m prawdopodobnie okaże 
się niewystarczająca. 
 

236 000,00 zł 
  

64.  
ZIM 

B238LA 

Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. 

ul. Przyklasztorze. 

Celem niniejszego projektu jest budowa strefy relaksu i odpoczynku dla rowerzystów oraz 

innych odwiedzających okolice Klasztoru w Łagiewnikach. Strefa ta miałaby się znajdować w 

bezpośrednim sąsiedztwie Klasztoru na nie zagospodarowanym skwerze pomiędzy ulicą 

Okólną, ulicą Przyklasztorze i wjazdem na parking klasztorny jest to również miejsce w 

pobliżu którego znajdują się ujęcia wód, z których często korzystają liczni mieszkańcy w 

Łodzi. Projekt przyczyni się do poprawy komfortu przebywania w okolicach Klasztoru wielu 

Łodzian. 

 P 

  

Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na estetykę 
zagospodarowania terenu oraz przyczyni się do poprawy 
komfortu osób przebywających w okolicach Klasztoru. 
 

53 500,00 zł 
  

65.  
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 

N 

Po  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

65 000,00 zł 
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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. 

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania.  

66.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania.  

65 000,00 zł 

67.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

65 000,00 zł 

68.  
ZDiT 

B261BC 

Budowa ławki ulicznej o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd ładujących 

USB  do telefonów komórkowych. 

N 

Po  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 
65 000,00 zł 
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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. 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

69.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

65 000,00 zł 

70.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

65 000,00 zł 
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71.  
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  ponownej rozmowie z Wnioskodawcą,  w dniu 13.08.19 

r.  w siedzibie  tut. Zarządu przeprowadzono powtórną 

analizę wniosku w której podtrzymujemy swoje  

NEGATYWNE stanowisko wyrażone w karcie analizy z dnia 

09.08.2019 r. Opinię swoją motywujemy faktem, iż zadanie 

nie jest możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym.  Zarząd 

Dróg i Transportu zobligowany jest do zlecenia  wykonania 

projektu technicznego  ławki z uwagi na jej specyficzną, 

niekatalogową konstrukcję.  Należy również zwrócić uwagę 

na potrzebę posadowienia w gruncie konstrukcji 

wodoszczelnej (poniżej poziomu przemarzania gruntu) na 

akumulator niezbędny do gromadzenia energii. Na powyższe 

należy wykonać projekt i uzgodnić.  Po uzyskaniu projektu 

technicznego ławki możliwe jest ogłoszenie kolejnego 

przetargu na wykonanie ww. zadania. 

65 000,00 zł 

72.  
ZDiT 

P233SP 

Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu - słupki. 

Ulice Starego Polesia. 

Zadanie polega na ustawieniu słupków uniemożliwiających nielegalne i nieprzepisowe 

parkowanie samochodów na chodnikach, oraz jeżdżenie po nich na ulicach Starego Polesia. 

Niszczenie chodników przez parkujące na nich samochody to problem, z którymi władze nie 

potrafią, lub nie chcą sobie poradzić. Dlatego niestety jestem zmuszony zgłaszać takie banały 

do Budżetu Obywatelskiego. 

N 

Zarząd Dróg i Transportu negatywnie opiniuje wnioskowane 

zadanie. Wszystkie ulice Starego Polesia są objęte zadaniem 

inwestycyjnym rewitalizacji ciągów komunikacyjnych. Nowe 

projekty organizacji ruchu drogowego przebudowywanych 

ulic wykluczają możliwość zatrzymywania pojazdów  w 

miejscach innych, niż wskazane konstrukcją drogi i znakami 

drogowymi. Koncepcję montażu słupków w lokalizacjach 

wskazanych przez wnioskodawcę obejmujących pas drogowy 

w ocenie tut. Zarządu jest negatywna.  Natomiast pozostałe 

umiejscowienia są poza działkami pasa drogowego. Ponadto, 

w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 został 

wykonany montaż wnioskowanych słupków w możliwych do 

zrealizowania lokalizacjach.  Nadmieniam, że przy podjęciu 

opinii negatywnej do wnioskowanego zadania nie 

dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. Wniosek 

poddany ponownej analizie – podtrzymanie opinii 

negatywnej. 

           

 200 000,00 zł  

 

73.  
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. 

Kpnieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom aktywnie uprawiającym sporty. 

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 

zadania może przekroczyć 1 rok. Przeanalizowano 

możliwość realizacji zadania na odcinku krótszym, w taki 

sposób by ograniczyć koszty realizacji od kwoty dostępnej 

dla osiedla Retkinia Zachód – Smulsko. Minimalny odcinek 

to 700 m między kolejnymi ulicami poprzecznymi, tj. do ul. 

Plocka. Również dla takiego odcinka opinia negatywna, z 

uwagi na konieczność opracowania dokumentacji i 

           

2 800 000,00 zł  
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szacowany czas realizacji zadania przekraczający 1 rok. 

74.  
ZIM 

S007KA 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych - 

Katedralna. 

Przystanki: Piotrkowska-Żwirki (0401, 1522), Piotrkowska-Brzeźna (0770, 0769), 

Piotrkowska-pl. Katedralny (0772, 0767), Zachodnia-Próchnika (1402), Zachodnia-

Więckowskiego (1389), Kościuszki-Zamenhofa (0391, 0398), Kilińskiego-Tymienieckiego 

(0306, 0279). 

Zadanie zakłada montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych 

przystankach oraz włączenie ich do OSSR. W przypadku zbyt wysokiej kwoty złożonej przez 

oferentów należy zrezygnować z tablic na przystanku Kilińskiego-Tymienieckiego (0306, 

0279). Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki 

byłoby nielogiczne, bezzasadne i nieekonomiczne. 

 P 

Opinia ZDiT: pozytywna. Opinia ZIM: ZIM opiniuje 

pozytywnie zgłoszony wniosek. 

1 200 000,00 zł  

75.  
ZIM 

B012TW 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych. 

Aleksandrowska - Bielicowa (0014)(0012),  Aleksandrowska - Traktorowa (0010)(0016), 

Limanowskiego - Pułaskiego (0450)(0436), Włókniarzy - Lutomierska (1315)(1306), 

Włókniarzy - Żubardzka (1316)(0305). 

Zadanie zakłada montaż 10 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych 

przystankach oraz włączenie ich do OSSR. W przypadku zbyt wysokiej kwoty przedstawionej 

przez oferentów w przetargu zadanie zakłada rezygnację z tablic Aleksandrowska – 

Traktorowa (0010)(0016). Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na 

poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne. 

P 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

 

 

  

1 000 000,00 zł  

76.  
ZIM 

B015BC 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych. 

Limanowskiego - Klonowa (0440)(0447), Limanowskiego - Sierakowskiego (0441)(0446), 

Limanowskiego - Piwna (0442)(0445). 

Zadanie zakłada montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych 

przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie 

zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne. 

  

 P 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

  

 

600 000,00 zł  

77.  
ZIM 

B109TW 

ODNOWA TEOFILOWA Tablice informacji pasażerskiej na przystankach. 

Przystanki tramwajowe w stronę centrum: Aleksandrowska-Rydzowa, Kaczeńcowa-

Traktorowa, Bielicowa, Limanowskiego-Pułaskiego, Włókniarzy-Lutomierska, Żubardzka. 

Projekt zakłada: zakup tablic, montaż we wskazanych lokalizacjach, okablowanie oraz 

podłączenie do systemu, obróbka brukarska pozostałości po montażu, włączenie i aktualizacja 

systemu. 

  

  

P 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

 

700 000,00 zł  

78.  
ZIM 

B194BC 

Ekran akustyczny"Zielona ściana dla Strefy Ciszy w pasażu". Stop dla hałasu ulicznego 

wzdłuż ulicy Limanowskiego 50/52. Renowacja pasażu. 

ul. Wrocławska 10. Ekran wzdłuż ul. Limanowskiego 50 i 52.  

Wykonanie bariery dźwiękochłonnej w postaci ekranu akustycznego typu zielona ściana, 

ustawionego wzdłuż ul. Limanowskiego przy krawężniku oddzielającym ulicę z chodnikiem 

od pasażu - skweru wypoczynkowego tzw. strefy ciszy i budynków mieszkalnych. Ekran 

około 25 m długości i około 4-6 metrów wysokości. renowacja chodników pasażu oraz 

terenów zieleni i postawienie 6 ławek na wzór Bazarowej. 

N  

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszony 

wniosek - nie ma możliwości zrealizowania zadania w 

jednym roku ze względu na konieczność wykonania projektu 

dla zasadności ustawienia ekranów. 

Badania akustyczne można wykonywać tylko w określonych 

porach roku, to jest wiosną lub jesienią, co wpływa na brak 

możliwości zrealizowania zadania w jednym roku 

budżetowym. Aktualnie opiniowany jest również "Program 

ochrony przed hałasem dla miasta Łodzi 2019", który to 

przewiduje w zadaniach perspektywy średniookresowej 

wymianę nawierzchni na cichą i ograniczenie prędkości do 

40 km/h przez całą dobę oraz bieżące prace utrzymaniowo-

188 000,00 zł  
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naprawcze dla torowiska w celu redukcji hałasu. 

 

79.  
ZIM 

W005DL 

Wiaty przystankowe na przystankach w Dolinie Łódki. 

Przystanki: Zjazdowa-Beskidzka (1486) (1491), Zjazdowa-Moskuliki (1490) (1488), 

Łukaszewska-Zjazdowa (1489), Brzezińska-Marmurowa (0076), Marmurowa-Brzezińska 

(0566), Marmurowa-Beskidzka (0565), Marmurowa-Opolska (0503), Marmurowa-Moskuliki 

(0564), Brzezińska-Janosika (0065). 

Zamontowanie wiat przystankowych na wskazanych lokalizacjach.  

P / P 

Wymiana wiat przystankowych poprawi komfort 

oczekiwania pasażerów na komunikację publiczną oraz 

poprawi estetykę pasa drogowego. Z uwagi na wykonanie 

niezbędnych prac remontowych poprawiających komfort 

użytkownaia przystanków zwiększono środki do 310 000 zł. 

Wniosek dotyczy przystanków: 

Zjazdowa – Beskidzka (1486) (1491) 

Zjazdowa – Moskuliki (1490) (1488) 

Łukaszew Zjazdowa (1489) 

Brzezińska – Marmurowa (0076) 

Marmurowa – Brzezińska (0566) 

Marmurowa – Beskidzka (0565) 

Marmurowa – Opolska (0503) 

Marmurowa – Moskuliki (0564) 

Brzezińska – Janosika (0065)  

  

310 000,00 zł  

80.  
ZIM 

W007ST 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych Stoki-

Sikawa-Podwzgórze. 

Przystanki: Pomorska-CKD szpital (0161) (0160), Telefoniczna-Weselna (1179), 

Telefonicnza-Pieniny (1177), Stoki (1176). 

Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz 

włączenie ich do OSSR. 

P 

ZDiT i ZIM opiniują pozytywnie zgłoszony wniosek. 

500 000,00 zł  

81.  
ZIM 

W176OJ 

Nowe wiaty przystankowe. 

ul. Hetmańska. 

Wymiana 2 starych wiat przystankowych na nowe. Dotyczy wiat autobusowych na ul. 

Hetmańskiej (po stronie zachodniej). 

 P 

Wymiana wiat przystankowych poprawi komfort 

oczekiwania pasażerów na komunikację publiczną oraz 

poprawi estetykę pasa drogowego. 

Wniosek dotyczy przystanków: 

Hetmańska – Juranda ze Spychowa (nr 1811) 

Hetmańska – Dąbrówki (nr 1827) 

Hetmańska – Zagłoby (nr 1809) 

130 000,00 zł  

82.  
ZIM 

W203WW 

Przebudowa chodnika na ul. Widzewskiej. 

ul. Widzewska (odcinek od ul. Milionowej do ul. Wiejskiej). 

Projekt zakłada przebudowę chodnika o szerokości 1,5 m po stronie zachodniej ulicy 

Widzewskiej na odcinku od ulicy Milionowej do skrzyżowania z ulicami Wiejską i 

Chmielowskiego (około 465 m). Obecnie istniejący chodnik mieści się w „niecce", a tym 

samym w czasie opadów zmienia się w potok. Mieszkańcy chcąc się tamtędy przemieścić, są 

zmuszeni do poruszania się drogą asfaltową o znacznym natężeniu ruchu. Jest to szczególnie 

niebezpieczne dla dzieci, które uczą się w zlokalizowanej nieopodal Szkole Podstawowej nr 

114 (ul. Milionowa 64). 

 

P 

Przebudowa chodnika pozytywnie wpłynie na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi komfort 

wszystkich użytkowników drogi, w szczególności pieszych i 

wpłynie na estetykę zagospodarowania terenu. 

300 000,00 żł  

83.  
ZIM 

W242ST 

Ulica Spartakusa - asfaltowy dojazd do parkingu przy kościele. 

ul. Spartakusa wzdłuż parkingu przy kościele - Stoki. 

W ciągu ulicy Spartakusa na odcinku 65m od ulicy Janosika położenie bitumicznej nakładki 

(podbudowa z tłucznia, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna) w celu bezpiecznego 

  

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania opiniuje 

je negatywnie ze względu na fakt umieszczenia w programie 

58 220,00 zł  
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dojazdu do parkingu położonego w pobliżu kościoła parafialnego na Stokach. Zainstalowanie 

lustra drogowego w celu wyjazdu z parkingu i bezpiecznego włączenia się do ruchu na ulicy 

Janosika. Nawierzchnia w ciągu ulicy Spartakusa jest nieutwardzona. Dojazd do parkingu jest 

utrudniony poprzez liczne nierówności wypełnione wodą. W porze wiosennej na drodze 

zalega wszechobecne błoto a latem unoszą się tumany kurzu. 

„Przebudowa dróg na Osiedlu Sikawa" inwestycji polegającej 

na przebudowie ul. Spartakusa na ode. od ul. Szczawnickiej 

do ul. Giewont. ZIM jest w posiadaniu opracowanej 

kompleksowej dokumentacji projektowej na wspomniany 

odcinek ulicy z przeznaczeniem do realizacji na lata 2020-

2023. 

84.  
ZIM 

S029KA 

Utworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w Galerii na Piętrze. 

Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u. 

Utworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w Galerii na Piętrze, którą opiekuje się 

Związek Polskich Artystów Plastyków w Łodzi pozwoli na zwiększenie dostępności do 

najświeższych dokonań łódzkiego środowiska plastyków szerszej publiczności. Te działania 

pozwolą na włączenie mieszkańców Łodzi, a w szczególności Osiedla Katedralna, w aktywny 

kontakt ze sztuką. Pomoże to też we wzmacnianiu tożsamości lokalnej poprzez poznawanie 

twórczości znanych, łódzkich plastyków. W tej przestrzeni planowane też są zajęcia 

edukacyjne dla mieszkańców, którzy traktują sztuki plastyczne, jako hobby. 

N 

Umowa użytkowania została wypowiedziana ze względu na 

duże zadłużenie. BPS nie widzi możliwości przekazania 

środków publicznych Galerii ze względu na to, że ZPAP w 

Łodzi utracił tytuł prawny do lokalu. 

  

  

85.  
ZIM 

S030KA 

Modernizacja Galerii na Piętrze wraz z zapleczem. 

Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u. 

Modernizacja Galerii na Piętrze, którą opiekuje się Związek Polskich Artystów Plastyków w 

Łodzi, pozwoli na realizację wystaw i projektów edukacyjnych, co wpłynie na zwiększenie 

dostępności do najświeższych dokonań łódzkiego środowiska plastyków szerszej 

publiczności. Obecny stan pomieszczeń wymaga odświeżenia, bądź wymiany niektórych 

urządzeń tak, aby uczestnicy życia kulturalnego w Galerii na Piętrze mieli zapewnione 

odpowiednie warunki do działania, zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Pozwoli to na 

włączenie mieszkańców Łodzi, a w szczególności Osiedla Katedralna, w aktywny kontakt ze 

sztuką poprzez poznawanie twórczości znanych, łódzkich plastyków, a tym samym wzmocni 

tożsamość lokalną. W tej przestrzeni planowane też są zajęcia edukacyjne dla mieszkańców, 

którzy traktują sztuki plastyczne, jako hobby lub są formami terapii. 

 N/P 

Umowa użytkowania została wypowiedziana ze względu na 

duże zadłużenie. BPS nie widzi możliwości przekazania 

środków publicznych Galerii ze względu na to, że ZPAP w 

Łodzi utracił tytuł prawny do lokalu. 

 

  

86.  
ZIM 

S037KA 

Remont ul. Tylnej wraz z modernizacją kanalizacji, remont chodnika, wyznaczenie 

ścieżki rowerowej. 

Ul. Tylna. 

Remont ul. Tylnej wraz z modernizacją kanalizacji a także remontem chodnika oraz 

wyznaczeniem ścieżki dla rowerów. Projekt obejmuje także wyznaczenie miejsc 

parkingowych oraz przejść dla pieszych i rowerzystów. Realizacja projektu jest niezwykle 

ważna ze względu na aktualną jakość/stan drogi praz kanalizacji deszczowej. 

 N 

Zarząd Inwestycji Miejskich i Zarząd Dróg i Transportu 
opiniują 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 Opinia techniczna odnośnie wykonalności i 
celowości remontu ul. Tylnej w zakresie wskazanym we 
wniosku S037KA jest negatywna z uwagi na istniejące 
zagospodarowanie pasa drogowego ( brak miejsc 
parkingowych, bałagan w przestrzeni publicznej). Inwestycja 
powinna obejmować przebudowę ul. Tylnej na odcinku od 
ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego wraz z remontem 
kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową odwodnienia. 
W pierwszej kolejności należy opracować kompleksową 
dokumentację projektową. Czas niezbędny na opracowanie 
dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 
oraz na realizację to około 2 lat. .:-• Wskazany koszt 

2 400 000,00 zł  
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realizacji zadnia przez Wykonawcę tj 22 737 800,00 zł jest za 
wysoki. Szacowany koszt inwestycji polegający na 
kompleksowej przebudowie ul. Tylnej na przedmiotowym 
odcinku ( projekt i realizacja) to 2 400 000,00 zł. W związku z 
powyższym  rekomendacja dotycząca propozycji 
uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu 
obywatelskiego jest negatywna 

87.  
ZIM 

S063KA 

Zielone ekrany na al. Kościuszki. 

Od al. Mickiewicza do ul. Wólczańskiej. 

Zielone ekrany z bluszczu mają za zadanie oddzielić strefę zamieszkania od ruchliwej alei. Na 

obrzeżach takie ulice posiadają ekrany oddzielające ich od hałasu i pyłu. Zielone ekrany będą 

pochłaniać spaliny, co spowoduje polepszenie jakości powietrza. Są one estetyczne i stworzą 

przyjazną strefę dla mieszkańców. Zielone ekrany powinny być wysokości 2,2m i posiadają 

szerokość 120 cm (1 panel). Ekrany pokryte są najmocniejszym bluszczem Hedera Helix 

Woemer, który cały rok jest zielony. Pierwszy pas powinien się znaleźć z boku bloku al. 

Kościuszki 100/104 tak by oddzielić strefę parkingu od strefy mieszkańców - 28m. Razem 687 

paneli. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

 N/P 

ZIM opiniuje negatywnie zgłoszony wniosek - nie ma 

możliwości zrealizowania zadania w jednym roku ze względu 

na konieczność wykonania projektu dla zasadności 

ustawienia ekranów. Badania akustyczne można wykonywać 

tylko w określonych porach roku, to jest wiosną lub jesienią, 

co wpływa na brak możliwości zrealizowania zadania w 

jednym roku budżetowym. Aktualnie opiniowany jest 

również "Program ochrony przed hałasem dla miasta Łodzi 

2019", który to przewiduje w zadaniach perspektywy 

średniookresowej wymianę nawierzchni na cichą i 

ograniczenie prędkości do 40 km/h przez całą dobę oraz 

bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze dla torowiska w celu 

redukcji hałasu. 

650 000,00 zł  

88.  
ZIM 

S094KA 

Gęsty pas roślinności i bariera dźwiękoszczelna - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas 

- jakość powietrza (ul. Kilińskiego i ul. Dowborczyków). 

Północna skrajnia al. Piłsudskiego między ul. Kilińskiego i ul. Dowborczyków. 

Projekt dotyczy założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-

szczelnego wzdłuż ruchliwej ulicy od ciągu rowerowo-pieszego. Pas jest zbudowany z 

niskiego ekranu dźwiękoszczelnego oraz gęstych nasadzeń roślinnych, które w miarę rozwoju 

tworzą gęstą żywą barierę dla zanieczyszczeń i hałasu. Strefa roślinna powinna być 

różnorodna gatunkowo, o zróżnicowanej wysokości, zróżnicowanego pokroju, z niewielkim 

udziałem roślin zimozielonych, oparta przede wszystkim o gatunki rodzime. Tam gdzie jest 

mało miejsca można zastosować pnącza. Warunki wilgotnościowe mogą być poprawione 

poprzez skierowanie wód opadowych z sąsiadującego ciągu rowerowo-pieszego przy 

zapewnieniu odpowiedniego utrzymania zimowego (zabezpieczenie przed zasoleniem). Ekran 

dźwiękoszczelny, wkomponowany w pas roślinny, oprócz ochrony przed hałasem będzie 

dodatkowo chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych. Możliwe 

jest utworzenie zwartego pasa roślinności bez ekranu dźwiękoszczelnego. PEŁNY OPIS 

PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

N 

ZIM opiniuje negatywnie zgłoszony wniosek - nie ma 

możliwości zrealizowania zadania w jednym roku ze względu 

na konieczność wykonania projektu dla zasadności 

ustawienia ekranów. Badania akustyczne można wykonywać 

tylko w określonych porach roku, to jest wiosną lub jesienią, 

co wpływa na brak możliwości zrealizowania zadania w 

jednym roku budżetowym. Aktualnie opiniowany jest 

również "Program ochrony przed hałasem dla miasta Łodzi 

2019", który to przewiduje w zadaniach perspektywy 

średniookresowej wymianę nawierzchni na cichą i 

ograniczenie prędkości do 40 km/h przez całą dobę oraz 

bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze dla torowiska w celu 

redukcji hałasu. 

287 000,00 zł  

89.  
ZIM 

G009CD 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych – Chojny 

– Dąbrowa. 

Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), Dąbrowskiego - Kossaka (0118), Dąbrowskiego - 

Podhalańska (0117), Kilińskiego - Broniewskiego (0270) 

Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz 

włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na 

poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne. 

  

P 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

 

500 000,00 zł  

90.  
ZIM 

G010PK 

Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych - Piastów-

Kurak. 

 P 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 
800 000,00 zł  
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Paderewskiego - Rzgowska (0712)(0713), Paderewskiego - Tuszyńska (0710)(0715), 

Paderewskiego - Karpacka (0717)(0707), Paderewskiego - Zaolziańska (0705)(0719). 

Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz 

włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na 

poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne. 

wniosek. 

 

  

91.  
ZIM 

G020CH 

Remont ul. Osobliwej. 

Ul. Osobliwa. 

Ulica Osobliwa to bardzo poważny problem dla mieszkańców naszego osiedla. Jest ona 

łącznikiem ulic Przedświt i Kosynierów Gdyńskich, jak również dojazdu do trasy ul. 

Bartoszewskiego z jednoczesnym odblokowaniem ul. Pryncypalnej. Brak odwodnienia 

stanowi ciągłe zalewanie, szczególnie w okresie jesienno - zimowym i wczesnej wiosny 

(około 7-8 miesięcy w roku). Jest ona nie tylko nieprzejezdna ale również mało dostępna dla 

pieszych, którzy próbują dojść do przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się na 

ulicy Kosynierów Gdyńskich. Kolejny problem jest dla chorych i ich rodzin z dojazdem i 

parkowaniem przed szpitalem „Jana Bożego" jak również rehabilitacji - budynek na ul. 

Przedświt. Działki pracownicze, które są jedną stroną ulicy, są terenem zalewowym, na 

którym przez większą część roku stoi woda, powodująca zalewanie jezdni. Dlatego też 

mieszkańcy i pacjenci czekają na szybki i kompleksowy remont. 

P 

Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo i komfort 

użytkowników, rozwiąże problem zalewania wodami 

opadowymi drogi oraz przyległych nieruchomości, ułatwi 

dojazd i parkowanie w rejonie szpitala. 

ZIM rozpoczął wprawdzie etap przygotowania dokumentacji 

projektowej dla drogi, jednakże podkreślić należy, iż 

uzgodnienia związane z budową kanału deszczowego oraz 

ewentualna potrzeba podziału działek może skutkować 

przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji na 

przyszły rok. 

W związku z powyższym należy mieć na względzie, iż 

realizacja zadania na podstawie odebranej dokumentacji 

może nastąpić dopiero w II połowie 2020 r. 

                                                       

1 250 000,00 zł  

92.  
ZIM 

G076RO 

Rowerowe Rokicie. 

Okolice Al. Jana Pawła II. 

Projekt mający na celu ułatwienie poruszania się rowerem po Rokiciu. Składa się na niego: 

• wyznaczenie przejazdów rowerowych po południowej i zachodniej stronie skrzyżowania 

Jana Pawła II/Obywatelska oraz wymalowanie fragmentu DDR do zjazdu w Braterską -

skrócenie czasu oczekiwania na zmianę stron 

• wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Obywatelską a Pabianicką po stronie 

zachodniej z przejazdem przez Flatta (wspólna przestrzeń z przejściem dla pieszych) -

umożliwienie jazdy w relacji Jana Pawła II-Pabianicka w stronę Pabianic bez dwukrotnej 

zmiany stron 

• budowa łącznika rowerowego między ul. Cieszyńską a drogą rowerową wzdłuż Jana Pawła 

II (ok. 50 m) - ułatwienie dojazdu z osiedla. 

P 

229 

  

  

105 000,00 zł  

93.  
ZIM 

G085RO 

Modernizacja istniejących miejsc postojowych wzdłuż ul. Pięknej od ul. Cieszkowskiego 

do al. Politechniki wraz z rekultywacją terenów zielonych. 

Ul. Piękna od ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki. 

Wymiana istniejącego podłoża miejsc postojowych na ażurowe płyty betonowe wraz z 

ułożeniem krawężników. Przesunięcie istniejących latarni ulicznych poza miejsca postojowe 

w rejon pasa zieleni, rekultywacja terenów zielonych położonych wzdłuż miejsc postojowych 

poprzez wymianę istniejącego trawnika i nasadzenie krzewów. Wykonanie dokumentacji 

projektowej do planowanego zadania. 

 P 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu 

technicznego ul. Pięknej (ode. Cieszkowskiego - 

Politechniki) w zakresie wymiany nawierzchni miejsc 

postojowych, wymiany nakładki asfaltowej .przebudowy 

oświetlenia oraz rekultywacji terenów zielonych. 

Wniosek w stosunku do jego pierwotnej wersji został 

rozszerzony o nową nakładkę asfaltową oraz przebudowę 

oświetlenia, za zgodą Wnioskodawcy. Wobec powyższego 

koszty inwestycji zwiększono do 965 000 zł. Zadanie do 

realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. 

 

  

965 000,00 zł  

94.  
ZIM 

G103PK 

Uporządkowanie ul. Lokatorskiej. 

Ul. Lokatorska. 

 P 

Zadanie możliwe do realizacji w ograniczonym zakresie - 
100 000,00 zł  
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Projekt zakłada remont szczególnie zdewastowanych fragmentów chodnika wzdłuż ulicy 

Lokatorskiej (jak w załącznikach) oraz utwardzenie płytami ażurowymi pasów ziemi/błota 

między chodnikiem a jezdnią, gdzie z braku parkingu parkują samochody. Realizacja projektu 

nie będzie skutkować wycinką drzew. 

Należy uporządkować logicznie i wizualnie teren zabudowując betonowe płyty ażurowe na 

wysokości jezdni i dopasować krawężnik między nimi a chodnikiem na odpowiedniej 

wysokości. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się wpisanie tych prac jako utrzymaniowych. 

związanych z utrzymaniem ulic w dobrym standardzie (remont/naprawa), bez wykonywania 

osobnego projektu związanego z przebudową ulicy. 

zgodnie z kartą zmian, tylko w zakresie remontu 

odtworzeniowego chodnika. Dzięki temu poprawie ulegnie 

komfort ruchu pieszych.Wnioskowana organizacja miejsc 

parkingowych, związania ze zmianą geometrii nie jest 

możliwa do realizacji z uwagi na nieustalone prawo 

własności działki pasa drogowego nr 461/33, G-12, jak 

również własność działek na wysokości posesji Lokatorska 9, 

11, 13 należących do Spółdzielni Mieszkaniowej, dla których 

w stanie obecnym Miasto nie posiada prawa dysponowania. 

Ograniczenie zakresu zostało uzgodnione z Wnioskodawcą. 

 

  

95.  
ZIM 

G116CD 

Ażury wzdłuż Podmiejskiej – Park Lecznicza. 

Podmiejska - Lecznicza. 

Utwardzenie- zabezpieczenie ażurami przestrzeni między jezdnią a chodnikiem.Obecnie w 

rozjeżdżonej przestrzeni powstają błotne dziury, w które obsuwają się płyty 

chodnikowevtworzac zagrożenie dla pieszych. Wykorzystanie tej przestrzeni pozwoli 

rozwiązać dwa  problemy: dewastacje chodnika i brak miejsc postojowych. Ażury należy 

położyć między drzewami - na odcinku ok. 100 metrów 60-70 m ażurów o szerokości 1,5 - 2 

m. 

  

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 komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolicy 

oraz bezpieczeństwa ruchu. 

 

60 000,00 zł  

96.  
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. 

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. 

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 

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. 

  

  

325 000,00 zł  

97.  
ZIM 

G137CD 

Przebudowa pasa zieleni - klepiska na miejsca parkingowe wzdłuż zachodniej części 

Deotymy do części południowej Wyższej. 

Zachodnia część ul. Deotymy od wysokości uliczki „ślepej" bez nazwy (od Prywatnej Szkoły 

K. Augustyniaka) do części południowej ulicy Wyższej. 

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych w miejscu obecnego pasa zieleni -częściowo 

„klepiska" (pomiędzy ulicą a szerokim chodnikiem) wzdłuż zachodniej części ul. Deotymy od 

wysokości „ślepej uliczki" bez nazwy (od szkoły Prywatnej) do skrzyżowania z ul. Wyższą 

(na tym odcinku są tylko 3 drzewa, które powinny pozostać), oraz dalej od Deotymy na ul. 

 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 

 

270 000,00 zł  
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Wyższej, do bramy wjazdowej Szkoły, tuż przy płocie tej Szkoły. Konieczne będzie 

przycięcie niektórych, „kładących się" drzew. Przedmiotowy pas zieleni przy ulicy Wyższej 

jest całkowitym klepiskiem, terenem nierównym, wyjątkowo zaniedbanym i stworzenie tam 

miejsc parkingowych nie tylko jest wskazane pod względem powiększenia możliwości 

parkowania, ale w znaczący sposób ucywilizuje to miejsce pod względem estetycznym. 

Parkowanie odbywałoby się w sposób poprzeczny lub pod kątem w stosunku do 

przedmiotowych ulic. 

Łączna długość miejsc parkingowych : ok. 107 m, szerokość ok. 5 m przy ul. Deotymy i 

ok.4,5 m przy ul. Wyższej. 

 

  

98.  
ZIM 

G147CH 

Wymiana wiaty przystanku autobusowego Paradna – Matek Polskich. 

ul. Paradna 43. 

Wymiana obecnych wiat przystankowych zlokalizowanych Paradna- Matek Polskich. 

  

P 

Wymiana wiat przystankowych poprawi komfort 

oczekiwania pasażerów na komunikację publiczną oraz 

poprawi estetykę pasa drogowego. 

Wniosek dotyczy przystanków: 

Ul. Paradna - Matek Polskich (nr 724) 

Ul. Paradna - Matek Polskich( nr 729) 

 

65 000,00 zł  

99.  
ZIM 

G154CD 

Zróbmy sobie parking! 

ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Tatrzańską do ul. Anczyca, ul. Staffa. 

Celem zadania jest wybudowanie dwóch parkingów zlokalizowanych wzdłuż ul. Staffa i 

południowej jezdni ul. Dąbrowskiego. Z uwagi na stale rosnąca liczbę samochodów oraz 

bliską lokalizację rynku, mieszkańcy okolicznych bloków mają duży problem ze znalezieniem 

wolnych miejsc do parkowania. Lokalizacja parkingu w w/w lokalizacjach poprawi 

bezpieczeństwo oraz komfort życia okolicznych mieszkańców. 

 

  
  

100.  
ZIM 

G155WI 

Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Wiskitno. 

Ul. Kolumny/ ul. Kalinowskiego. 

Celem zadania jest wybudowanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Kolumny i 

Kalinowskiego. Okoliczni mieszkańcy od lat borykają się z uciążliwościami związanymi z 

zalewaniem posesji przez wody opadowe i roztopowe pochodzące z pasów drogowych ul. 

Kolumny i Kalinowskiego. Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej i podłączenie go do 

już istniejącej sieci deszczowej w ul. Kolumny poprawi bezpieczeństwo na w/w ulicach. 

 N 

Zarząd Inwestycji Miejskich i Zarząd Dróg i Transportu 

opiniują 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 

Opinia techniczna odnośnie wykonalności i celowości 

budowy kanalizacji deszczowej w zakresie wskazanym we 

wniosku G155WI jest negatywna. Budowa tylko kanału 

deszczowego bez odwodnienia oraz odpowiednio 

zaprojektowanej niwelety jezdni nie spowoduje 

prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja 

powinna obejmować przebudowę ul. Kalinowskiego na 

odcinku od ul. Kolumny do posesji nr 3 oraz ul. Kolumny na 

odcinku od ul. Kalinowskiego do posesji nr 344 ( zgodnie 

złącznikiem mapowym dołączonym do wniosku G155WI) 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem. 

Obecnie w omawianym rejonie brak jest kanalizacji 

1 800 000,00 zł  
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deszczowej, która mogłaby służyć jako odbiornik wód 

opadowych z przedmiotowego rejonu. W pierwszej 

kolejności należy opracować kompleksową dokumentację 

projektową na przebudowę ulic Kolumny i Kalinowskiego 

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 omawianym 

rejonie 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 

uzyskantćrpozwolenia 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, drenaż 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 Wykonawcę tj 557 000,00 zł jest 

nie wystarczający. 

Szacowany koszt inwestycji to 1 800 000,00 zł. Kwota ta 

przekracza środki przeznaczone dla osiedla Wiskito na 

realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2019/2020. 

 

W związku z powyższym rekomendacja dotycząca 

propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do budżetu 

obywatelskiego jest negatywna. 

 

  

101.  
ZIM 

G207NN 

Bezpiecznie na plac zabaw i do strażnicy – nowy chodnik i przejście dla pieszych. 

Ul. Łaskowice od 145 do 180 oraz ul. Łaskowice 126 i 101. 

Budowa chodnika i 2 przejść dla pieszych. 

  

 P  

Realizacja całego zakresu zadania - budowa chodnika na 

dojściu do placu zabaw w rejonie ul Laskowice 180 nie jest 

możliwa z uwagi na zbyt wąską działkę drogową - nr 292/2, 

obręb G-52 w rejonie mostu na rzece Ner (zawężenie do 4,9 

m - brak miejsca na chodnik). Za zgodą wnioskodawcy 

sporządzono kartę zmian i ograniczono wniosek jedynie do 

budowy brakującego odcinka chodnika i organizacji przejścia 

dla pieszych w rejonie skrzyżowania 

Laskowice/Sanitariuszek. Uwzględniając powyższe, 

stosownie do zakresu, szacunkowy koszt inwestycji wraz z 

projektem został zmniejszony do 30 000 zł. 

 

30 000,00 zł  
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102.  
ZIM 

G216RO 

Wymiana chodnika i budowa miejsc parkingowych na ul. Czahary między ul. Zalewową 

i ul. Torfową. 

Ul. Czahary 53-59. 

Projekt dotyczy wymiany silnie zniszczonego po obu stronach ulicy odcinka chodnika między 

ul. Zalewowa i Torfową. Druga część projektu dotyczy wybudowania po zachodniej stronie 

ulicy miejsc parkingowych przed posesjami od nr 53 do nr 59. 

P 

Realizacja zadania poprawi komfort użytkowania pasa 

drogowego przez uczestników ruchu. Po dokonaniu analizy 

wniosku oraz obmiaru koszty inwestycji zwiększono do 215 

000 zł, nie przekraczając w ten sposób puli środków BO 

przyznanej dla osiedla. 

  

  

215 000,00 zł  

103.  
ZIM 

G228CD 

Ulica Przyborowskiego przyjazna dla mieszkańców i rodziców dzieci z PM 102 i 131 oraz 

SP 38 i 194. 

Ul. Przyborowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Podgórnej. 

Utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów poprzez ułożenie płyt ażurowych na ul. 

Przyborowskiego od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzy żowania z ul. Podgórną. 

1. teren przy Przedszkolu Miejskim nr 102 - od skrzyżowania ul. Przy borowskiego z ul. 

Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Przyborowskiego z ul. Kołową to około 25 miejsc przy 

ustawieniu aut prostopadle do osi jezdni 

2. teren przy boisku Orlik sąsiadującym ze Szkolą Podstawową nr 38 oraz Specjalną Szkołą 

Podstawową nr 194 - od skrzyżowania ul. Przyborowskiego z ul. Siarczaną do skrzyżowania 

ul. Przyborowskiego z ul. Krochmalną to również około 25 miejsc przy ustawieniu aut 

prostopadle do osi jezdni 

Są to miejsca, w których de facto już parkują samochody, nie ma więc mowy o likwidacji 

jakichkolwiek trawników czy wy cince nawet jednego drzewa. Inwestycja rozwiąże trudności 

komunikacyjne związane z bezpiecznym poruszaniem się po osiedlu z uwagi na parkujące w 

pasie jezdni samochody. Problem z wymijaniem zaparkowanych aut mają bowiem służby 

miejskie, takie jak: MPK (przewozy dzieci do szkoły specjalnej), MPO (odbiór odpadów z 

okolicznych pergoli). 

P 

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców, 

zwiększy ilość miejsc postojowych i bezpieczeństwo ruchu 

oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego. 
 

295 000,00 zł  

   

104.  
ZIM 

G229RU 

BEZPIECZNA DROGA do „Stawów Stefańskiego". 

Ul. Patriotyczna - cała długość wzdłuż ul. Patriotycznej. 

Bezpieczne poruszanie się aut i pieszych główną drogą dojazdową do obiektu rekreacyjnego 

wraz z infrastrukturą ..Stawy Stefańskiego"'. 

N 

UZASADNIENIE OPINII Mając na względzie potrzebę 

wygospodarowania miejsca przestrzeni dla pieszych w ul. 

Patriotycznej jak i lokalnych poszerzeń ulicy, złożony 

wniosek w zakresie poszerzenia ulicy na odcinku Farna-

Chylońska wraz z budową chodnika na odcinku Farna - 

Rafowa (ok 1 km) nie jest możliwy do realizacji w przeciągu 

jednego roku. Ulica Patriotycza, na cały odcinku wchodzi w 

zakresu obowiązującego planu miejscowego podjętego 

uchwałą Rady Miejskiej nr LXVI/1681/18 z dnia 25.01.2018 

r., w którym uregulowane zostały linie rozgraniczające pasa 

drogowego. Wobec powyższego wszelkie rozbudowy 

parametrów ulicy winny zostać poprzedzone opracowaniem 

projektu wraz z niezbędną regulacją stanów prawnych, w tym 

wykupów, zgodnie z docelowymi liniami rozgraniczającymi 

ulicy określonymi w planie miejscowym. 

 

Ponadto przedmiotem wniosku jest budowa chodnika 

długości blisko 1 km, na trasie którego istnieją nasadzenia, 

380 000,00 zł  
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latarnie, na odcinku Ksawerowska - Rafowa -650m brak jest 

odwodnienia ulicy, dodatkowe utwardzenie mogą 

spowodować problemy z odprowadzeniem wody. 

Uwzględniając powyższe, szeroki zakres zadania, dotyczący 

odcinka ok 1 km drogi oraz niezbędne do wykonania 

procedury związane z regulacjami stanów prawnych w 

zgodzie z uchwalonym planem miejscowym uniemożliwiają 

wykonanie inwestycji w przeciągu jednego roku 

budżetowego. 

  

  

105.  
ZIM 

G249WI 

Bezpieczna droga do szkoły- sygnalizacja „na żądanie" na przejściu dla pieszych ul. Św. 

Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1. 

Łódź ul. św. Rafała Kalinowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Gościniec. 

Sygnalizacja na żądanie na przejściu dla pieszych ul. Sw. Rafała Kalinowskiego przy ul. 

Gościniec 1 przy SP 130. Ul. Św. Rafała Kalinowskiego jest bardzo ruchliwa a obecność 

szkoły u zbiegu ul. Kalinowskiego i Gościniec wymusza podjęcie prewencyjnych działań na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym. Zadanie ma polegać na ustawieniu przy 

ul. Kalinowskiego po obu stronach ulicy sygnalizatorów, które po naciśnięciu przycisku 

zmieniałyby światło dla kierowców jadących ul. Kalinowskiego na czerwone. Nad jezdnią w 

obu kierunkach sygnalizacja dla kierowców. Odświeżenie pasów na jezdni. 

P 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

  

  

355 000,00 zł  

106.  
ZIM 

G303CH 

Cywilizowanie ul. Rolniczej. 

UL Rolnicza. 

Zadanie polega na budowie chodnika dla pieszych po obu stronach ul Rolniczej pomiędzy 

ulicami Konopnickiej a Chłodnikową wraz ze słupkami uniemożliwiającymi dzikie 

parkowanie oraz uzupełnienie drzew w szeregu. 

  

  
  

107.  
ZIM 

B092BC 

Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, 

azyle na przejściach dla pieszych. 

Lutomierska, Julianowska, Kasprzaka, Hipoteczna, Pojezierska - okolice przystanków. 

Wykonanie chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek w okolicy przystanków: 

Lutomierska/Klonowa, Kasprzaka / Kutrzeby (d. Tybury), Julianowska / Żarnowcowa, 

Julianowska / Zgierska. Wykonanie azyli (wysepek) na przejściach dla pieszych w okolicach 

przystanków: Lutomierska / Czarnkowska (oba przejścia), Lutomierska / Bazarowa, 

Kasprzaka / Kutrzeby (także przejście przy Gandhiego), Hipoteczna / Olsztyńska, Pojezierska 

/ Grunwaldzka. 

 P 

  

Opinia ZIM: Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie 
zgłoszony wniosek. 
 

109 000,00 zł 
  

108.  
ZIM 

B170TW 

Budowa chodnika od Grabieniec (łuk ulicy) do Aleksandrowskiej. 

ul. Grabieniec. 

Budowa chodnika od łuku ul. Grabieniec do chodnika przy ul. Aleksandrowskiej przyczyni się 

do poprawy komfortu i bezpieczeństwa. 

  

N 

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem działki, 

które są we władaniu innych podmiotów niż Zarząd Dróg i 

Transportu. 

Działki o numerach 1/38, 1/39, 1/40, 1/42, 7/51 w obrębie B-

42 są w użytkowaniu wieczystym spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

W związku z powyższym niemożliwa jest realizacja 

zgłoszonego zadania. 

 

130 000,00 zł  
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109.  
ZIM 

B189BZ 

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Aleksandrowskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. 

Chochoła). 

Po północnej stronie ul. Aleksandrowskiej. 

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Aleksandrowskiej połączy ul.Chochoła z ul.Szczecińską, 

Mieszkańcy Bałut Zachodnich bardzo potrzebują tej inwestycji. Stary chodnik jest w złym 

stanie i wymaga wymiany. Ścieżka pozwoli rowerzystom i pieszym na bezpieczną 

komunikację między Teofilowem a Kochanówką. 

P  

  

 
Opinia ZIM: Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie 
zgłoszony wniosek.  
 

710 000,00 zł 
  

110.  
ZIM 

B202TW 

Miejsca parkingowe na ul. Turoszowskiej 1-24a. 

ul. Turoszowska 1-24a. 

Miejsca parkingowe wykonane z płyt ażurowych o szerokości 1,5 m. Samochody nadal miały 

by parkować na nowych pytach i częściowo na jezdni. Chyba że będzie możliwość wykonania 

pełnych miejsc parkingowych. 

P  

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszone, 

pod warunkiem przeprowadzenia go w formule „Zaprojektuj 

i wybuduj". 

 

250 000,00 zł  

111.  
ZIM 

B236JM 

Remont ul. Jodłowej - od Folwarcznej  do ul. Łagiewnickiej. 

ul. Jodłowa - od Folwarcznej do ul. Łagiewnickiej. 

Projekt zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Jodłowej oraz 

wybudowanie chodnika z płyt betonowych po obu stronach ulicy na odcinku pomiędzy 

ulicami Łagiewnicką, a Folwarczną. Obecnie ulica Jodłowa jest drogą gruntową bez chodnika. 

Po deszczu i roztopach , ulica jest kompletnie nieprzejezdna ze względu na błoto i koleiny.  

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 Jodłowej znajdują się działki o 

numerach 268,3, 268/4, 268/6, 268/7, 268/16, 268/17, 268/22 

w obrębie B-26. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów 

właścicielem działek są osoby fizyczne, ZDiT jest 

władającym. W związku z powyższym są to działki o 

nieregulowanym stanie prawnym, na które Prezydent nie ma 

możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu 

nieruchomością na cele budowlane. Bez tego oświadczenia 

Inwestor nie może złożyć wniosku o zgłoszenie zamiaru 

wykonania robót budowlanych, a tym samym przystąpić do 

realizacji robót, 

• Ppkt. 8) których realizacja jest obiektywnie niemożliwa w 

trakcie jednego roku budżetowego 

ZIM uważa, że realizacja przebudowy ul. Jodłowej na 

odcinku od Folwarcznej do ul. Łagiewnickiej wymaga w 

pierwszej kolejności opracowania kompleksowej 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi z budową 

kanalizacji deszczowej. Czas niezbędny na opracowanie 

dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i 

uzyskaniem decyzji na realizację, następnie budowa drogi to 

około 2 lat. 

W związku z powyższym zadanie to nie jest możliwe do 

realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. 2/Wskazany 

koszt realizacji zadnia tj. 506 000,00 zł jest nie 

wystarczający. Szacowany koszt inwestycji to 1 280 000,00 

1 280 000,00 zł  
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zł. 

  

112.  
ZIM 

B237BZ 

Remont chodnika wzdłuż ul. Lechickiej (od Aleksandrowskiej do Kujawskiej). 

ul. Lechicka. 

Wykonanie projektu remontu chodnika po lewej stronie ul. Lechickiej, od ul. 

Aleksandrowskiej do ul. Kujawskiej. Rozpoczęcie realizacji projektu od ul. Aleksandrowskiej. 

N  

  

ZIM jako Jednostka wytypowana do realizacji projektu, 
opiniuje wniosek negatywnie, ze względu na brak możliwości 
wykonania zadania w przeciągu jednego roku budżetowego.  
Ze względu na brak odwodnienia, ulica Lechicka powinna 
zostać przebudowana w całym zakresie pasa drogowego (tj. 
m.in. budowa jezdni z kanałem deszczowym i 
odwodnieniem), a co za tym idzie opracowaniem operatu 
wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego). Czas oczekiwania na powyższe to na 
chwilę obecną  pół roku.  
Zgodnie z ,,Projektem Generalnym Odprowadzenia Wód 
Opadowych z północnych i zachodnich terenów m. Łodzi – 
zlewnia rzeki Zimnej Wody”, w ul. Lechickiej na odc. od ul. 
Kłosowej do ul. Morgowej planowana jest budowa kanału 
deszczowego z odprowadzeniem wód opadowych do cieku z 
Kochanówki. Na pozostałych odcinkach woda opadowa 
zostanie odprowadzona do istniejącego kanału deszczowego 
w ul. Kujawskiej i do planowanego kanału deszczowego w ul. 
Aleksandrowskiej. Zadanie w pierwszej kolejności wymaga 
opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej 
wraz z niezbędnymi decyzjami/uzgodnieniami zezwalającymi 
na realizację robót budowlanych związanych z przebudową 
drogi. Opracowanie projektu i na jego podstawie wykonanie 
kosztorysu pozwoli na oszacowanie realnych kosztów 
przebudowy drogi.  Jednocześnie ZDiT w roku 2018 wykonał 
utwardzenie nawierzchni ulicy z płyt ażurowych na odc. od 
ul. Aleksandrowskiej do cieku z Kochanówki, natomiast w 
roku 2019 ma zostać wykonane utwardzenie pozostałego 
odcinka ulicy. Nawierzchnia jezdni wykonana z płyt 
betonowych pozostaje na gwarancji Wykonawcy do dnia 
12.12.2023 roku. 
 

 

 

  

650 000,00 zł 
 

113.  
ZIM 

B239LA 

Bezpieczna droga do działek w Łagiewnikach. 

ul. Przyklasztorze. 

Celem głównym niniejszego zadania jest budowa chodnika, który zapewni bezpieczne dojście 

dla wszystkich pieszych poruszających się ul Przyklasztorze - licznych Łodzian 

przybywających na niedzielne msze oraz weekendowe spacery. Szczególną grupą docelową 

projektu są osoby posiadające działki w tym rejonie. Działkowcy muszą obecnie poruszać się 

po nieutwardzonym poboczu jezdni, co jest przyczyną bardzo wielu groźnych sytuacji. 

 P 

  

Budowa chodnika pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego oraz poprawi komfort wszystkich 
użytkowników drogi. 
 

100 000,00 zł 
  

114.  ZIM Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul.  P 386 000,00 zł 
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B286WL Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji 

projektowej. 

ul. Aksamitna na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii. 

Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii 

długości ok. 250 mb - w starym śladzie ulicy przy szerokości przebudowywanej ulicy ok. 6 

mb, z poboczami po obu stronach ulicy, z wykorytowniem - jeśli jest taka potrzeba oraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, a następnie wykonaniem nowej podbudowy i 

położeniem nawierzchni asfaltowej wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji 

projektowej w cyklu jednorocznym (zaprojektuj i wybuduj). 

  

Opinia ZIM: Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie 
zgłoszony wniosek 
 

  

115.  
ZIM 

B324BZ 

Bezpiecznie po osiedlu - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Aleksandrowskiej etap I 

(Chochoła - Klinowa + przejście). 

ul. Aleksandrowska między ul. Chochoła i ul. Klinową. 

Wykonanie asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. Aleksandrowskiej 

między ul. Chochoła a Klinową. Dodatkowo stworzenie przejść i przejazdów przez 

Aleksandrowską na skrzyżowaniach Aleksandrowska - Klinowa i Aleksandrowska- 

Tatarczana oraz zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie o 30km/h poprzez 

poduszki berlińskie. Ostatnim elementem będzie umożliwienie przejazdu przez ul Chochoła w 

celu jazdy dalej ul Chochoła np. do szkoły. 

N 

ZIM - Inwestycja jest niemożliwa do zrealizowania w 

jednym roku kalendarzowym z uwagi na konieczność 

wykonania Projektu Budowlanego oraz Projektu 

Wykonawczego. Długie procedury przetargowe pozwolą 

jedynie w danym roku wyłonić Wykonawcę na projekt oraz 

go wykonać. W tym samym roku możliwe mogło by być 

ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji oraz wybór 

Wykonawcy, ale tylko w przypadku, gdy na odcinku 

planowanej inwestycji na etapie projektowania nie wystąpią 

żadne nie przewidziane problemy związane m.in. z 

uzgodnieniami, odwodnieniem, kolizjami itp. Realizacja 

projektu na pewno przewidziana była by na rok kolejny. 

  

  

  

 330 000,00 zł 

116.  
ZIM 

B330RA 

Budowa ekologicznego parkingu przy budynkach Liściasta 4/8 oraz mini siłowni dla 

seniorów i miejsce rekreacji dla mieszkańców. 

ul. Liściasta 4/8. 

Projekt polega na renowacji parkingu i budowie ekologicznego parkingu. Proponuję 

nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych, w których będzie rosła trawa. Siłownia w 

sąsiedztwie budynku umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych przez seniorów. W 

sąsiedztwie siłowni proponuję ustawienie czterech urządzeń ogólnorozwojowych i dwóch 

małych ławek. Śmietnik zostanie wyizolowany od siłowni przez posadzenie pnączy i 

krzewów. Krzewy zostaną posadzone od strony ul. Liściastej.  

P  

  

Projekt przyczyni się do poprawy zagospodarowania 
przestrzeni publicznej na osiedlu oraz poprawy stanu miejsc 
parkingowych. Na podstawie cen wykonanych inwestycji 
oraz dążąc do uporządkowania jak najszerszego zakresu 
miejsc postojowych koszty zadania zwiększono do 250 000 
zł. 

 

250 000,00 zł 
  

117.  
ZIM 

B358TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ul. Łanowej - zielone miejsca postojowe. 

Osiedle Teofilów - Wielkopolska, pas drogowy na całej długości ul. Łanowej. 

Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza bezpieczeństwo pieszych. 

Stworzenie zielonych miejsc postojowych, czyli utwardzonych powierzchni trawiastych jest 

kompromisem między przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami 

pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej dodatkowych minimum 120 miejsc postojowych, 

zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i poprawi bezpieczeństwo. Projekt nie 

przewiduje wycinania drzew. 

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. 

 570 000,00 zł 

118.  
ZIM 

B361BD 

Bezpieczna droga do szkoły. Remont osiedlowej ul. Starosikawskiej - Etap I. 

Ulica osiedlowa w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94. 

 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na naprawę 
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nawierzchni ulicy osiedlowej na odcinku od ul. Wojciecha Głowackiego do ul. Org. „Wolność 

i Niezawisłość". 

W ramach etapu I zostanie naprawiona nawierzchnia ulicy osiedlowej w rejonie bloku 

mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94 od działki 102/23 do działki nr 91/10 przy ul. 

Obrońców Westerplatte 7, o długości ok. 134 m. Remont obejmie wymianę nawierzchni 

asfaltowej wraz z krawężnikami i chodnikiem oraz modernizację słupów oświetleniowych. 

119.  
ZIM 

B362BD 

Modernizacja ul. Rysowniczej z rozbudową miejsc parkingowych między ul. Marysińską 

a ul. Franciszkańską. 

Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się na osiedlu Bałuty Doły, pomiędzy 

ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 

Zasadniczym elementem zadania jest remont wskazanego w tytule odcinka jezdni ul. 

Rysowniczej wraz z instalacją odpływów kanalizacyjnych. Oprócz renowacji ulicy proponuje 

się także wyznaczenie równoległych do jezdni miejsc parkingowych dla mieszkańców 

okolicznych bloków (między istniejącymi drzewami) z płyt ażurowych, tzw. „zielony 

parking". Najkorzystniejszym wariantem byłoby wykonanie parkingu po obu stronach jezdni, 

z możliwością parkowania równoległego. 

 P 

  

Przebudowa drogi przyczyni się przede wszystkim do 
uporządkowania parkowania w ulicy oraz rozwiąże problem 
odwodnienia i poprawi komfort poruszania mieszkańców 
osiedla. Inwestycja powinna być realizowana w trybie 
zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na dużą szerokość pasa 
drogowego koszty inwestycji zwiększono do 1 360 000, 
kwota mieści się w środkach przyznanych dla jednostki 
osiedlowej. 

1 360 000,00 zł 
  

120.  
ZIM 

P005KO 

Zatoki parkingowe na Pietrusińskiego - poziome. 

ul. Pietrusińskiego od 32/34 do ul. Długosza. 

Budowa zatok parkingowych - poziomych wzdłuż ul. Pietrusińskiego od nr 32/34 do ul. 

Długosza. Celem jest poszerzenie ul. Pietrusińskiego, bo znikną auta, które wejdą około 1,5 - 

2 m na obecny teren trawniczków, których i tak nikt nie sprzatał. Spowoduje to normalniejszy 

ruch na ul. Pietrusińskiego i bezpieczeństwo dla samochodów się zwiększy. 

P  

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców, 
zwiększy ilość miejsc postojowych i bezpieczeństwo ruchu 
oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego. 

  
    250 000,00 zł  

  

121.  
ZIM 

P033RS 

Trasa dla biegaczy na Popiełuszki. 

ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej. 

Wykonanie trasy dla biegaczy z amortyzującej nawierzchni o szerokości 1 metra. Podobna 

trasa biegowa powstała na zdrowiu. 

P/P 

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców  

  

           

   400 000,00 zł  

  

122.  
ZIM 

P144RS 

Odwodnienie i wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej - Smulsko. 

ul. Piłkarska 36-66 i ul. Kolarska 31-55. 

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie posesji przed zalaniem przy intensywnych opadach 

atmosferycznych oraz podniesienie standardu nawierzchni drogi, co ma istotne znaczenie 

zarówno dla mieszkańców posesji jak i dla osób korzystających z ciągu komunikacyjnego do 

przystanków autobusowych przy ulicy Maratońskiej, Od wielu lat, niemal corocznie, dochodzi 

do zalewania niżej położonych piwnic i garaży, zwłaszcza na posesjach przy ulicy Piłkarskiej 

38-62. Wody opadowe z wyżej usytuowanych miejsc ulicy Piłkarskiej i Kolarskiej nic mają 

właściwego ujścia. Rozwiązanie problemu odprowadzenia wód opadowych pozwoli na 

wykonanie docelowej nawierzchni drogi - aktualnie (od 30 lat!) jest to prowizoryczna 

nawierzchnia ułożona z inicjatywy poszczególnych mieszkańców, np. płyty betonowe z 

odzysku, żwir. Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu odwodnienia m długości ok, 

166 mb. oraz położenia nawierzchni drogi - ok. 1000 m2. Dokumentacja projektowa 

przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do w 55 (ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do 

nr 66 z odwodnieniem zostanie wykonana przez Maisto w 2019 roku w ramach środków Rady 

Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko (uchwała Nr 114/28/2018 Rady Osiedla Retkinia Zachód - 

Smulsko z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/27/2018 z dnia 23 

kwietnia 2018r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2019 roku zadania inwestycyjnego). 

N/P 

Obecnie trwają prace projektowe w zakresie przebudowy ul. 

Kolarskiej i ul. Piłkarskie na przedmiotowych odcinkach. Dla 

odwodnienia pasa drogowego będzie zaprojektowany kanał 

deszczowy z włączeniem do istniejącego kanału w ul. 

Piłkarskiej. Zgodnie z pismem ZWiK nr 

TT.423.61.2019/T/TK istniejący kanał deszczowy w ul. 

Piłkarskiej nie został przekazany do eksploatacji ZWiK. 

Włączenie do odbiornika będzie możliwe po ujawnieniu 

poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej istniejącego 

kanału deszczowego w ul. Piłkarskiej i przekazaniu go do 

eksploatacji ZWiK . Do dnia dzisiejszego (12.08.2019) WGK 

nie wskazał terminu przekazania przedmiotowego kanał w ul. 

Piłkarskiej do eksploatacji ZWiK. WGK, tłumaczy się dużą 

ilością podobnych inwestycji. Orientacyjny termin 

przekazania do eksplantacji ZWiK będzie możliwy w roku 

2020. W związku z powyższym termin zakończenia prac 

projektowych wyznaczony na dzień 29.11.2019 może zostać 

przesunięty na rok 2020. Realizacja przedmiotowej 

inwestycji będzie możliwa dopiero w roku 2021. W związku 

             

 800 000,00 zł  
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z powyższym Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje 

negatywnie złożony projekt do Budżetu Obywatelskiego o 

numerze ID P144RS. 

Szacowany koszt inwestycji to 800 000,00 zł. 

123.  
ZIM 

P147ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus- przywrócenie historycznej wiaty przystankowej. 

ul. Konstantynowska 115 - przystanek tramwajowy i autobusowy. 

Projekt polega na zastąpieniu zniszczonej metalowej wiaty repliką wiaty drewnianej, jaka w 

latach 50. była standardowo stosowana na tramwajowych liniach podmiejskich. Element 

historycznej infrastruktury zwiększy atrakcyjność Zajezdni Muzealnej Brus, a także będzie 

służyć pasażerom korzystającym z regularnej komunikacji miejskiej (podmiejskiej) oraz 

przejazdów specjalnych realizowanych zabytkowymi tramwajami i autobusami.Oryginał 

wiaty na wzór oraz część oryginalnej dokumentacji znajdują się w zbiorach MPK-Łódź. 

P  

  

Opinia Zarząd ZIM: Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie 
zgłoszony wniosek.  

          
      65 000,00 zł  

  

124.  
ZIM 

P173LP 

Budowa chodnika na ul. Pienistej i na ul. Rusałki. 

Południowa strona ul. Pienistej oraz wschodnia strona ul. Rusałki. 

1.   Budowa chodnika, przystanku i peronu autobusowego po stronie południowej ul. Pienistej 

na odcinku od ul. Rusałki do działki nr 6 (Mini Parku) zgodnie z istniejącą dokumentacją 

projektową 2.   Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika po stronie 

wschodniej łuku ul. Rusałki i ul. Pienistej o dł. ok. 20 m 3.   Budowa chodnika po stronie 

wschodniej łuku ul. Rusałki i ul. Pienistej o dł. ok. 20 m 

  

P 

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców, 

zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory 

estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia. 

          

 

    237 000,00 zł  

  

125.  
ZIM 

P186LP 

RONDO PIENISTA- OBYWATELSKA- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pienista/ 

Obywatelska. 

Skrzyżowanie ulic Pienista/ Obywatelska. 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji nowej organizacji ruchu oraz na budowie ronda 

pinezkowego na skrzyżowaniu ulic Pienista i Obywatelska w Łodzi. Skrzyżowanie to 

charakteryzuje się dużą wypadkowością będącą pokłosiem zmiany pierwszeństwa przejazdu w 

2006 roku. Rondo jako element uspakajający ruch (pojazdy nadjeżdżające z każdego kierunku 

zobowiązane są zwolnić) powinno ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń, a jednocześnie 

upłynnić ruch. 

N 

Zgodnie z opinią wydaną przez ZDiT i BIM, konieczna jest 

zmiana układu geometrii skrzyżowania ulic Pienistej i 

Obywatelskiej. Ze względu na duży zakres prac, realizacja 

niniejszego zadania nie jest możliwa w ciągu jednego roku 

budżetowego. W pierwszej kolejności należy opracować 

dokumentację projektową, uzyskać niezbędne pozwolenia, 

uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny na opracowanie 

dokumentacji oraz na realizację to dwa lata. 

                

60 000,00 zł  

  

126.  
ZIM 

P190KR 

RONDO NA RETKIŃSKIEJ - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Retkińska/ 

Kusocińskiego/ Hufcowa. 

skrzyżowanie ulic Retkińska/ Kusocińskiego/ Hufcowa. 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie ronda w miejscu 

obecnego parkingu (dawna pętla autobusowa) oraz skrzyżowania ulic Retkińska / 

Kusocińskiego / Hufcowa w Łodzi. Z uwagi na duży ruch kołowy wyjazd z ulicy 

Kusocińskiego jest bardzo utrudniony. Rondo jako element infrastruktury drogowej 

uspakajający ruch (pojazdy nadjeżdżające z każdego kierunku zobowiązane są zwolnić) 

powinno upłynnić ruch. Przez to skrzyżowanie przebiegają linie autobusowe w relacji skrętnej 

- linia 55 i 80. Rondo w dużym stopniu ułatwi przejazd autobusów przez to skrzyżowanie. 

N/P 

Ze względu na duży zakres prac realizacja niniejszego 

zadania nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego. 

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę skrzyżowania 

ulic Retkinskiej, Kusocińskiego i Hufcowej wraz ze zmianą 

układu geometrii skrzyżowania. W pierwszej kolejności 

należy opracować dokumentację projektową, uzyskać 

niezbędne pozwolenia, uzgodnienia i decyzje. Czas 

niezbędny na opracowanie dokumentacji oraz na realizację to 

2 lata. 

         

  2 471 000,00 zł  

  

127.  
ZIM 

P300RS 

Zieleń, chodniki i ławki na Retkini- ETAP I. 

ul. Popiełuszki 7 do ul. Wyszyńskiego. 

l. 40 sztuki drzew - lipa Na odcinku około 60 metrów. Fragment pasa zieleni od drogi 

wewnętrznej dojazdowej do bloku 249 obok parkingu i znajdujących się krzewów obok 

kościoła, powinny zostać zasadzone drzewa w 2 rzędach. Odstęp między rzędami około 2,5 do 

3 m, odstęp między drzewami również powinien być około 3 m. Zasadzone drzewa to 

powinny być lipy. ze względów na walory zapachowe, lecznicze Oraz potrzebne pszczołom 

do wytwarzania miodu. 2.   26 sztuk wiśni japońskiej przed kościołem w 2 rzędy. 3.   33 lipy - 

P/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. Uwagi 1/ Nasadzenia drzew o 
obwodach min. 25cm mierzonych na wysokości 100cm . 

          
    668 450,00 zł  
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od Parkingu do przystanku pojedynczy rząd lip. 4.    16 sztuk wiśni japońskiej wiśni w 2 

szeregach od przystanku w str ul. Wyszyńskiego. 5.   Chodnik 932 m 2 o szerokości 2.5m. 

powinien być z płyty betonowej o rozmiarze 25 na 25 jak na al. Kościuszki 101 do 109, 932 

M2 X 500 ZŁ + 466.250,00 ZŁ 6. Alejka 79m 2 , nr działki P24-301/154, P24-301/238 79 

M2X 500 ZŁ = 8.500.00 

Zwiększyć, należy odstęp między lipami, gdyż 3m to za mało 
dla tak dużych drzew. Wskazana jest odległość około 8m. 21 
Z zakresu należy wyłączyć działkę nr 301/238 w obrębie P-
24.Działka należy do Spółdzielni Mieszkaniowej Rekinia-
Południe 

128.  
ZIM 

W033NR 

Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych. 

ul. Łokietkówny (na długości 550 m od ul. Zakładowej do ul. Łokietkówny 17). 

Na przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Elżbiety Łokietkówny (ok. 550 m strona 

zachodnia) teren zielony wykorzystywany jest przez mieszkańców pobliskich nieruchomości 

jako nielegalne miejsca postojowe ze względu na ograniczoną ich liczbę po stronie wschodniej 

jezdni. Na szerokości około dwóch metrów samochody wyjeździły dotąd ładnie wyglądający 

teren tworząc ogromne koleiny i nieestetyczny obraz otoczenia Proponowane zadanie nie 

tylko w sposób kompleksowy zapewni dodatkowe miejsca postojowe ale także w znacznym 

stopniu poprawi wartość estetyczną nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. 

Projekt zakłada zagospodarowania terenu wzorem strony wschodniej ulicy, gdzie już 

funkcjonują miejsca postojowe. Różnica polegać będzie jednak na tym, że po stronie 

zachodniej, o ile oczywiście będzie to możliwe parkowanie winno odbywać się nie równolegle 

do śladu ulicy (jak to jest po stronie wschodniej) lecz pod kątem 45 stopni do osi jezdni. 

Inwestycja będzie polegała na przygotowaniu podłoża pod budowę miejsc postojowych, 

wykonaniu prawidłowego odwodnienia terenu celem właściwego odpływu wody (drenaż), 

stworzenie odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej 

nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakłada również wymianę obrzeży i krawężników 

wraz z późniejszym ewentualnym wykonaniem oznakowania poziomego przejścia dla 

pieszych oraz stanowisk postojowych (wykorzystanie innego koloru kostki). Projekt zakłada 

również wyrównanie terenów zielonych, wykonanie trawników wraz z posadzeniem krzewów 

zgodnie z mapką załączoną do projektu. Ze względów bezpieczeństwa należy również 

dokonać oznakowania pionowego skrzyżowania ulic Łokietkówny i Opolczyka (wstawienie 

znaków A-5). W chwili obecnej skrzyżowanie nie jest oznakowane i wielokrotnie dochodziło 

do sytuacji wymuszania pierwszeństwa przez uczestników ruchu. 

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.  

  

401 000,00 zł  

129.  
ZIM 

W034WW 

Wymiana nawierzchni jezdni ul. Bartoka wraz z wymianą nawierzchni chodników i 

miejsc postojowych. 

ul. Bartoka (na odcinku Chmielowskiego - Adwentowicza). 

Zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni w ulicy z uporządkowaniem miejsc 

parkingowych. Z uwagi na zachowanie minimalnych, zgodnych z przepisami, szerokości 

chodnika i miejsc parkingowych na niektórych odcinkach możliwa będzie organizacja tylko 

miejsc skośnych/równoległych przy zawężeniu szerokości jezdni. 

P 

Realizacja zadania spowoduje uporządkowanie pasa 

drogowego ulicy osiedlowej, głównie w zakresie miejsc 

parkingowych. Zadanie polegać będzie min. na wymianie 

nawierzchni w ulicy z organizacją miejsc parkingowych 

(analogicznie do wyremontowanego odcinka ul. Bartoka w 

rejonie ul. Chmielewskiego). Dla zachowania kontynuacji 

nawierzchni, w miarę możliwości finansowych, zakres 

inwestycji winien być zwiększony do granicy nawierzchni ul. 

Bartoka wykonanych w ubiegłych latach przez ZDiT (przy 

ul. Chmielewskiego). 

 

2 000 000,00 zł 

130.  
ZIM 

W059SW 

Nowe miejsca parkingowe - zakończmy parkowanie na zakazie!!. 

ul. Tymienieckiego (przy skrzyżowaniu z ul. Gołębią - po stronie ogródków działkowych). 

Dotyczy wykonania nowych miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Gołębiej i ul. Wilczej. 

Wraz ze zwiększoną liczbą samochodów na przedmiotowym osiedlu mieszkańcy są zmuszeni 

do parkowania na zakazie bądź pasie zieleni co generuje dodatkowe koszty w postaci 

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 

280 000,00 zł  
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mandatów. na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu, estetyki i 

komfortu dla wszystkich użytkowników ulic Tymienieckiego 

i Gołębiej. 

 

131.  
ZIM 

W064ST 

Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej. 

ul. Brzezińska (południowa strona). 

Projekt mający na celu umożliwienie płynnej i bezpiecznej jazdy rowerem po południowej 

stronie ul. Brzezińskiej. Składa się na niego: dobudowanie brakującego odcinka od obecnego 

kończącego się tuż za wiaduktem do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem przez Śnieżną (ok. l00 

m); przesunięcie zakończenia za ul. Kerna o kilkanaście metrów na wschód, tak by umożliwić 

włączenie się do ruchu na wyjeździe z posesji przy zatoce autobusowej (także tylko zmiana 

oznakowania); ujednolicenie oznakowania wyjazdów z posesji na odcinku od Śnieżnej do 

Kerna (czerwone malowanie w śladzie drogi rowerowej). 

P 

ZIM opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. 

 
  

 

65 000,00 zł 

 

132.  
ZIM 

W067OJ 

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Opolczyka wraz z zagospodarowaniem terenów 

zielonych. 

ul. Opolczyka. 

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych po obu stronach ul. Władysława Opolczyka na 

długości ok. 200 m od ul. Łokietkówny. Z uwagi na brak miejsc parkingowych w tym rejonie 

samochody parkują na ulicy zajmując pas ruchu. Stwarza to zagrożenie dla wszystkich 

uczestników ruchu oraz uniemożliwia swobodny przejazd. W okolicy ul. Opolczyka powstało 

w ostatnim czasie kilka dużych osiedli mieszkaniowych, ale brak jest w tym rejonie miejsc 

parkingowych zarówno dla mieszkańców jak i dla gości. Projekt zakłada wybudowanie miejsc 

parkingowych z kostki betonowej lub ażurowych płyt betonowych po obu stronach ulicy: 

parkowanie odbywać się będzie wzdłuż lub skośnie - w zależności od uwarunkowania 

przestrzeni. Dodatkowo pomiędzy miejscami parkingowymi wykonane zostaną nasadzenia 

zieleni (drzewa) oraz ustawione zostaną ławki, kosze na śmieci oraz kosze na psie 

nieczystości. 

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.  

  

455 000,00 zł  

133.  
ZIM 

W149ST 

Remont i odwodnienie skrzyżowania ul. Janosika i ul. Chałubińskiego. 

ul. Janosika /ul. Chałubińskiego. 

Remont i odwodnienie skrzyżowania ul. Janosika i ul. Chałubińskiego. 

 N 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie złożony 

projekt do Budżetu Obywatelskiego, ponieważ zakres jaki 

wskazał Wnioskodawca we wniosku W149ST zawiera się w 

dokumentacji opracowanej na zlecenie Zarządu Inwestycji 

Miejskiej pn „Przebudowy ul. Chałubińskiego na odcinku od 

ul. Janosika do ul. Giewont".  Budowa ulicy Chałubińskiego 

na odcinku od ul. Janosika do ul. Giewont jest planowana do 

realizacji w latach 2020-2021 w ramach Planu dla Osiedli.  

 

500 000,00zł  

134.  
ZIM 

W151ST 

Remont przystanku wraz z otaczającym chodnikiem ul. Brzezińska/ul. Janosika w 

kierunku Nowosolnej. 

ul. Brzezińska przy ul. Janosika. 

Remont przystanku wraz z otaczającym chodnikiem ul. Brzezińska/ul. Janosika w kierunku 

Nowosolnej. 

P 

Remont płyty postojowej i przystanku tramwajowego oraz 

wymiana wiaty przystankowej poprawi komfort oczekiwania 

pasażerów na komunikację publiczną oraz poprawi estetykę 

przestrzeni pasa drogowego. 

 

200 000,00 zł  

135.  
ZIM 

W209OJ 

„Zielony skwer, a nie szary beton”. 

ul. Zakładowa 62 ul. H. Brodatego 2. 

Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej polegać będzie na wykonaniu powierzchni 

P 

Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej pozytywnie 

wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawi 

250 000,00 zł  
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asfaltowej biegnącej do ulicy Zakładowej. Koniecznym jest wykonanie chodnika z płytek 

betonowych wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Zakładowej do ul. H. Brodatego. Remont 

chodnika wzdłuż budynków 155-160 polegać będzie na wymianie zdegenerowanych płyt 

chodnikowych na płytki betonowe. Wnioskujemy o wykonanie chodnika od ul. Zakładowej do 

pawilonu usługowego dł. ok. 85 mb i szerokości 4 m. Rekultywacja terenu pomiędzy ścieżką 

rowerową a chodnikiem od strony wieżowców polegać będzie na zdjęciu zdegenerowanych 

płyt, posadzenia w tym miejscu dwóch rzędów klonów kulistych, krzewów oraz posadowienia 

ławek i koszy na śmieci. Planuje się wykonanie poprzecznych chodników dla ruchu pieszych 

od ścieżki rowerowej do chodnika przy budynkach. 

komfort wszystkich użytkowników drogi, jednocześnie 

wpłynie na estetykę zagospodarowania terenu. 

 

136.  
ZIM 

W217OJ  

Miejsca parkingowe na ulicy Cynarskiego. 

ul. Cynarskiego 2 i 8 (wzdłuż ulicy). 

Stworzenie nowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych po zachodniej stronie ulicy 

Cynarskiego na wysokości Cynarskiego 2 i 8. 

P  

Szerokość pasa zieleni w ulicy Cynarskiego (3,3 m) pozwala 

na organizację miejsc parkingowych wzdłuż jezdni. 

Inwestycja przyczyni się do uporządkowania parkowanie na 

wskazanym obszarze. Po dokonaniu pomiaru odcinka ulicy 

Zakładowa - Wojewódzkiego - ok. 530 m2 powierzchni 

dedykowanej pod miejsca parkingowe - uwzględniając 

cennik edycji BO 2019/2020, koszty inwestycji zwiększono 

do 260 000 zł. 

 

260 000,00 zł  

137.  
ZIM 

W219MI 

Wykonanie utwardzenia ulicy  Mileszki od ul. Bratkowej do ul. Gerberowej. 

ul. Mileszki. 

Projekt zakłada wykonanie asfaltowej nakładki na gruntowej drodze w celu wyeliminowania 

tumanów kurzu i ciągłych dziur w jezdni. 

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 

400 000,00 zł jest za mały. Zadanie będzie możliwe do 

zrealizowania za kwotę 469 000,00 zł.  

  

469 000,00 zł  

138.  
ZIM 

W222ST 

Nie mokniemy na przystankach ! Nowe wiaty przystankowe. 

Przystanki MPK - ul. Edwarda-ul. Pomorska (0162) i ul. Edwarda-ul. Pomorska (0163).  

Projekt dotyczy wymiany i wybudowania wiaty przystankowej wraz z niezbędnymi pracami 

brukarskimi przy przystankach MPK na ul. Edwarda.  Na przystanku 0162 nie ma wiaty 

przystankowej w ogóle a na przystanku 0163 jest wiata w fatalnym stanie technicznym. 

Zasadna jest zatem, wymiana i uzupełnienie wiat w tym rejonie aby zapewnić minimum 

komfortu podróżowania mieszkańcom i zachęcić ich do korzystania z transportu zbiorowego. 

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich jest w posiadaniu dokumentacji 

projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Pomorskiej, 

Edwarda i Krokusowej, która to inwestycja zaplanowana jest 

do realizacji na 2021 r. Z uwagi na pokrywanie się zakresów 

obu zadań oraz biorąc pod uwagę kwestie niegospodarności, 

opinia do niniejszego wniosku jest negatywna.  

  

130 000,00 zł  

139.  
ZIM 

W237AN 

Chodnik na ul. Feliksińskiej – projekt i budowa. 

ul. Feliksińska (odcinek od ul. Dworcowej do autostrady A1). 

Budowa chodnika na ul. Feliksińskiej. Ta ulica jest głównym ciągiem komunikacyjnym w 

okolicy, również dla pieszych, i jest pozbawiona chodnika, a momentami wręcz pobocza- 

wzdłuż krawędzi jezdni np. znajdują się krzaki. Mieszkańcy od lat starają się o budowę 

chodnika w tym miejscu. Jednocześnie należy podkreślić, że właśnie ten odcinek jest w tym 

momencie głównym objazdem dla ulicy Rokicińskiej. 

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich jest w posiadaniu dokumentacji 

projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Feliksińskiej, co 

pokrywa się z zakresem niniejszego wniosku. Zadanie 

możliwe jest do realizacji po zakończeniu przebudowy ul. 

Rokicińskiej i zaplanowane przez ZIM na 2021 r.  

  

462 000,00 zł  

140.  
ZIM 

W266SW 

Budowa kładki nad torami przy ul.Widzewskiej. 

ul. Widzewska 14. 

  N 

Złożony wniosek pokrywa się z realizowanym obecnie przez 
500 000,00 zł  
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Budowa kładki nad torami przy ul.Widzewskiej. ZIM zadaniem, tj. opracowaniem dokumentacji projektowej 

na przebudowę ul. Widzewskiej na ode. od ul. Józefa do ul. 

Nowogrodzkiej. Opracowywany projekt obejmuje również 

zakres zgłoszony w niniejszym wniosku. W związku z 

powyższym złożony wniosek został zaopiniowany 

negatywnie.  

 

141.  
ZIM 

W287ZA 

Ulica Częstochowska nowym Woonerfem Łodzi. 

ul. Częstochowska 2a-12. 

Celem projektu jest remont fragmentu ulicy Częstochowskiej (~185m) znajdującej się 

pomiędzy ulicą Przędzalnianą a aleją Śmigłego-Rydza. Remont miałby na celu odnowienie 

nawierzchni ulicy i chodników, wystylizowanie ich w woonerf. Z uwagi na swoją bliską 

lokalizację w stosunku do Księży Młyna, ulica stałaby się dodatkowym akcentem 

podkreślającym piękno tego osiedla. Obecnie niestety ten fragment drogi jest mocno 

zaniedbany. Ulica pokryta jest polnym kamieniem (kocie łby), które przez lata eksploatacji nie 

są już równą powietrznią a próby remontów realizowane poprzez naprawianie drogi 

asfaltowymi łatami, nie dają zadowalającego efektu. Podobna sytuacja dotyczy chodników, 

które głównie przy bliskiej odległości z dojazdowymi dróżkami do posesji są mocno 

zniekształcone i pofalowane. Z uwagi, że na ulicy jest dużo zieleni wśród widoków 

zaniedbanej drogi oraz krzywych chodników potencjał tych walorów nie jest w pełni 

wykorzystany. Modernizacja obejmowałaby remont ulicy, chodników jak również 

wzbogacenie jej nowymi nasadzeniami roślin oraz małą architekturą (ławki i śmietniki). Jak 

również przebudowy oświetlenia ulicy tak, aby pasował on do nowej stylizacji otoczenia. 

P 

ZIM opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. 

 

575 750,00 zł  

142.  
ZIM 

W293NR 

Wiata przystankowa przy ul. Zakładowej róg ul. Dorabialskiej. 

ul. Zakładowa róg ul. Dorabialskiej. 

Przy ul. Zakładowej róg ul. Dorabialskiej znajduje się słupek przystankowy miejskich linii 

autobusowych, dziennych i nocnych. Zadanie polega na położeniu kostki typ polbruk lub innej 

w miejscu samego przystanku i postawienie najtańszej wiaty przystankowej na rynku. 

P 

Ustawienie wiaty przystankowej wraz z chodnikiem 

pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego 

oraz poprawi komfort wszystkich użytkowników drogi i 

estetykę zagospodarowania terenu.  

  

50 000,00 zł  

143.  
ZIM 

W300DL 

Remont nawierzchni ulicy Brylantowej na odcinku od ul. Łodzianki w kierunku 

wschodnim ( odcinek 300m) poprzez utwardzenie płytami Yomb/Jumbo. 

ul. Brylantowa. 

Zadanie będzie obejmowało remont fragmentu nawierzchni ul. Brylantowej na odcinku od ul. 

Łodzianka w kierunku zachodnim na odcinku 300m o szerokości 4,5m. 

 P / P 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest pozytywna (wg. 

zmian zapisanych w karcie zmian do projektu), ponieważ 

spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności i 

jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku 

budżetowego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę 

warunków bezpieczeństwa, komfortu i estetyki dla 

wszystkich użytkowników pasa drogowego ul. Brylantowej.  

 

445 500,00 zł  

144.  
ZIM 

W178SW 

Ekran i gęste pnącza - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza - 

zdrowie - bezpieczeństwo (ul. Wodna - ul. Przędzalniana). 

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

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 

 

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszony 

wniosek - nie ma możliwości zrealizowania zadania w 

jednym roku ze względu na konieczność wykonania projektu 

dla zasadności ustawienia ekranów. Badania akustyczne 

można wykonywać tylko w określonych porach roku, to jest 

657 000,00 zł  
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założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż 

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

Ekran dźwiękoszczelny, wkomponowany w pas roślinny, oprócz ochrony przed hałasem 

będzie dodatkowo chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych 

oraz zdrowie poruszających się tą trasą rowerzystów. Obecnie poruszanie się ścieżką 

rowerową na tym odcinku jest bardzo uciążliwe i niebezpieczne ze względu na hałas i spaliny 

(brak nawet barierki). 

wiosną lub jesienią, co wpływa na brak możliwości 

zrealizowania zadania w jednym roku budżetowym. 

Aktualnie opiniowany jest również "Program ochrony przed 

hałasem dla miasta Łodzi 2019", który to przewiduje w 

zadaniach perspektywy średniookresowej wymianę 

nawierzchni na cichą i ograniczenie prędkości do 40 km/h 

przez całą dobę oraz bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze 

dla torowiska w celu redukcji hałasu.     

  

145.  
ZIM 

W179SW 

Gęsty pas roślinności i bariera dźwiękoszczelna - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas 

- jakość powietrza (ul. Dowborczyków - ul. Targowa). 

Płn. skrajnia al. Piłsudskiego między ul. Dowborczyków i ul. Targową.  

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. 

pieszego. Ekran dźwiękoszczelny, wkomponowany w pas roślinny, oprócz ochrony przed 

hałasem będzie dodatkowo chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń 

komunikacyjnych. Możliwe jest utworzenie zwartego pasa roślinności bez ekranu 

dźwiękoszczelnego. W Łodzi są już tego typu "naturalne" bariery, które funkcjonują od lat, 

będące namiastką proponowanego rozwiązania np. pd. skrajnia al. Piłsudskiego pomiędzy ul. 

Targową i ul. Przędzalnianą. Komfort poruszania sie wzdłuż takich odcinków jest 

nieporównywalnie większy niż na otwartej przestrzeni.  

N 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie zgłoszony 

wniosek - nie ma możliwości zrealizowania zadania w 

jednym roku ze względu na konieczność wykonania projektu 

dla zasadności ustawienia ekranów. Badania akustyczne 

można wykonywać tylko w określonych porach roku, to jest 

wiosną lub jesienią, co wpływa na brak możliwości 

zrealizowania zadania w jednym roku budżetowym. 

Aktualnie opiniowany jest również "Program ochrony przed 

hałasem dla miasta Łodzi 2019", który to przewiduje w 

zadaniach perspektywy średniookresowej wymianę 

nawierzchni na cichą i ograniczenie prędkości do 40 km/h 

przez całą dobę oraz bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze 

dla torowiska w celu redukcji hałasu.     

  

287 000,00 zł  

146.  
ZZM 

G206CD 

Zielone przystanki na Os. Chojny-Dąbrowa. 

Dwa wybrane przystanki MPK. 

Projekt zakłada dołożenie do istniejących już przystanków mpk, takich elementów, by można 

było zainstalować na nich donice lub inne 

elementy, w których można będzie nasadzić roślinność. Projekt ma być estetyczny a rośliny 

mają dawać schronienie przed  słońcem. 

Każdy przystanek może wyglądać inaczej (tzn. Mogą to być dwa różne projekty). 

Podobne przystanki są w Siemiatyczach, Krakowie czy Białymstoku. Na przystanku może 

pojawić się tablica informacyjna z treściami ekologicznymi (np. o produkcji tlenu przez 

rośliny). 

P 

Przystanki obsadzone roślinnością będą stanowiły nowy, 

atrakcyjny element w przestrzeni miejskiej. 

80 000,00 zł  

147.  
ZZM 

B353TW 

Zielone przystanki na osiedlu Teofilów-Wielkopolska. 

Dwa wybrane przystanki MPK. 

Projekt zakłada dołożenie do istniejących już przystanków MPK takich elementów by można 

było zainstalować na nich donice lub inne elementy, w których będzie można nasadzić 

roślinność. Każdy przystanek może wyglądać inaczej. Na przystankach może pojawić się 

tablica informacyjna z treściami ekologicznymi. 

P 

Przystanki obsadzone roślinnością będą stanowiły nowy, 

atrakcyjny element w przestrzeni miejskiej. 

 80 000,00 zł 

148.  
ZZM 

B354BD 

Zielone przystanki na Bałutach Dołach. 

Dwa wybrane przystanki MPK. 

Projekt zakłada dołożenie do istniejących już przystanków MPK takich elementów by można 

było zainstalować na nich donice lub inne elementy, w których będzie można nasadzić 

roślinność. Każdy przystanek może wyglądać inaczej. Na przystankach może pojawić się 

P 

Przystanki obsadzone roślinnością będą stanowiły nowy, 

atrakcyjny element w przestrzeni miejskiej. 

 80 000,00 zł 
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tablica informacyjna z treściami ekologicznymi. 

149.  
ZZM 

S076KA 

Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni. 

Ul. Sienkiewicza 137/141 przy Stacji Pogotowia; Ul. Kilińskiego/ul. Tymienieckiego przy 

parku im. Kilińskiego. 

Ustawienie zielonych wiat przystankowych z odpływem wody deszczowej do terenu zieleni 

lub do zasilania zieleni wysokiej (drzew) na Osiedlu Katedralna. Na dachu takich wiat rośnie 

rozchodnik, a tylne ściany są przesłonięte siatką, które porośnięte są pnączami (winobluszcz, 

rdest Auberta, bluszcz zimozielony, powojnik). Traktujemy te wiaty jako projekt 

demonstracyjny. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

/P 

  
  

150.  
ZZM 

B037RA 

Julianowskie kwiatowe ogrody wertykalne. Wyciszenie ul. Zgierskiej przy Parku 

Mickiewicza. 

Teren wzdłuż ul. Zgierskiej od ul. św. Teresy do ul. Liściastej. 

Celem projektu jest zbudowanie niedużych (około ok 1,3 m wysokości) wertykalnych 

ogrodów, które oddzielać będą pas jezdni i torowisko (wzdłuż ul. Zgierskiej: od ul. św. Teresy 

do ul. Liściastej -około 500m) od Parku Julianowskiego. Ogrody wertykalne to „żywe ściany" 

wykonane ze stali nierdzewnej, PCV lub kompozytów z wyciętymi otworami. W środku 

wypełnione są one żyzną ziemią lub poliamidowymi filcami. Dzięki wypełnieniu oraz 

wyciętym otworom możliwe jest zasadzenie w nich roślin, które przeistoczą taka barierkę w 

dekoracyjny i ekologiczny ogród. Zbudowanie tego typu instalacji wzdłuż ul. Zgierskiej koło 

Parku (zachodnia część parku) znacznie ogranicz hałas samochodów i tramwajów, zwiększy 

bezpieczeństwo poprzez likwidacje „dzikich" przejść, poprawi bezpieczeństwo dzieci - brak 

bezpośredniego dostępu do jezdni i torowiska, wyciszy miejsca zabaw najmłodszych i 

odpoczynku rodzin. 

  

  
  

151.  
ZZM 

S082WS 

Zielone przystanki na Śródmieściu Wschodzie. 

Dwa wybrane przystanki na osiedlu. 

Projekt zakłada dołożenie elementów (na dwóch wybranych przez mieszkańców przystankach 

na  osiedlu), które umożliwią nasadzenia roślin, tak by przystanek dawał schronienie przed 

słońcem, ale też wyglądał estetycznie. Podobne zielone, czy też "żyjące" przystanki są w 

Siemiatyczach, Krakowie czy Białymstoku. Na przystanku powinna się też pojawić tablica 

informacyjna o ekologii np. z informacjami ile tlenu produkuje jeden kwiat w doniczce - lub 

inne, podobne info. 

 P 

Przystanki obsadzone roślinnością będą stanowiły nowy, 

atrakcyjny element w przestrzeni miejskiej. 

80 000,00 zł  

152.  
ZZM 

S083KA 

Zielony przystanek x2. 

Dwa przystanki MPK na osiedlu. 

Projekt zakłada dołożenie elementów (na dwóch wybranych przez mieszkańców przystankach 

na  osiedlu), które umożliwią nasadzenia roślin, tak by przystanek dawał schronienie przed 

słońcem, ale też wyglądał estetycznie. Podobne przystanki są w Siemiatyczach, Krakowie czy 

Białymstoku. Na przystanku powinna się też pojawić tablica informacyjna o ekologii (np. o 

produkcji tlenu przez rośliny). 

 P/P 

Przystanki obsadzone roślinnością będą stanowiły nowy, 

atrakcyjny element w przestrzeni miejskiej. 

80 000,00 zł  

153.  
ZZM 

G019PK 

Tężnia. 

Paderewskiego, Tuszyńska,Unicka, Bednarska, Pabianicka. 

Budowa tęzni. 
  

154.  
ZZM 

B114BC 

Skwer Jagiełły miejscem pamięci, rekreacji i wypoczynku. 

Skwer im. Władysława Jagiełły ul. Zgierska / Julianowska. 

Nasadzenia krzewów wokół tablicy o nadaniu i słupa-pomnika oraz wzdłuż południowe 

granicy (miejsca postojowe).Stojaki rowerowe po północnej granicy dla 30 rowerów 

nieopodal przystanku autobusowego .Słup-pomnik inf. forma walca o wysokości 2 metrów i 
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średnicy 70 cm z kopułą imitującą wieże zamkową nakrytą daszkiem stożkowym. Trzy 

płaskorzeźby z żywic z wizerunkiem twarzy i podpisem Władysław Jagiełło. Płaskorzeźby o 

wysokości do 70 cm. Tężnia solankowa w części wschodniej terenu w formie walca o 

średnicy do 5 metrów z otoczeniem do 5 ławek 2 koszy na śmieci chodników oraz okoloną 

krzewami średniej wysokości. 

155.  
ZZM 

B290RA 

Tężnia solankowa. 

Działka w obrębie ulic: Łososiowej, Nastrojowej, Pstrągowej, tzw. „Skwer Pstrąga", w 

północno-wschodniej części działki. 

Przedmiotem projektu jest tężnia solankowa wraz z ławkami zlokalizowanymi w jej pobliżu. 

Tężnia solankowa zlokalizowana na terenie rekreacyjnym w sąsiedztwie dużego placu zabaw 

wzbogaci ofertę i zwiększy atrakcyjność tego miejsca.  

  

156.  
ZZM 

P187KR 

ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni. 

Wiaty na przystankach: Maratońska / Retkińska (0543), Maratońska / Obywatelska (0544), 

Waltera-Janke / Wyszyńskiego (0800), Wyszyńskiego / Retkińska (1384) x2, Wyszyńskiego / 

os. Piaski (1377), Wyszyńskiego / Waltera-Janke (1378) (1380) x2, pętla KAROLEW (2301), 

Bratyslawska / Wróblewskiego (0042), Bandurskiego / Wileńska (1597), Bandurskiego / 

Atlas-Arena (1772), Krzemieniecka / Kowieńska (0412), Krzemieniecka / Retkińska 

(0411),Retkińska / Kusocińskiego (1851), Retkińska / Wyszyńskiego (0946), Kusocińskiego / 

Retkińska (1960). 

Zadanie polega na obsadzeniu wokół 18. wybranych wiat przystankowych bluszczu lub 

innego winorośla, którego zadaniem będzie zacienienie przestrzeni pod wiatą. Przy bardzo 

wysokich temperaturach przeszklone wiaty nie spełniają swojej roli i zamiast chronić przed 

słońcem zamieniają je w swego rodzaju sauny pod którymi nie daje się wytrzymać. 

Obsadzenie wiat roślinnością powinno zapewnić oczekującym odrobinę cienia. 

 P/P 

Przystanki obsadzone roślinnością będą stanowiły nowy, 

atrakcyjny element w przestrzeni miejskiej. 

 

           

     80 000,00 zł  

  

157.  
ZZM 

P230SP 

Budowa podświetlonej tężni solankowej wzorowanej na Ciechocińskiej - na Placu 

Hallera. 

Plac Hallera. 

Sens i cel budowy tężni solankowej we wskazanej lokalizacji jest oczywisty. To stworzenie 

miejsca, w którym można poodychać - zwłaszcza gdy jest się starszym już człowiekiem, który 

w poszukiwaniu tężni powinien udać się na retkinię. 

  

158.  
ZZM 

P234SP 

Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe nasadzenia. 

Pasy Drogowe ulic na Starym Polesiu. 

Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym Polesiu wzdłuż ulic. Należy 

nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej 

uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach usuniętych, lub stworzenie nowych. 

P 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz 

poprawi estetykę okolicy. 

          

200 000,00 zł  

 

159.  
ZZM 

W181SW 

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

Przędzalniana - ul. Niciarniana). 

Północna strona al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Przędzalnianą i ul. Niciarnianą 

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. 

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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160.  
ZZM 

W194OJ 

Ciechocinek na Janowie - budowa tężni w "Parku na Janowie". 

Park na Janowie. 

Projekt polega na budowie tężni solankowej w Parku na Janowie. Inwestycja zakłada: a) 

projekt i budowę tężni solankowej wraz z nawierzchnią, ogrodzeniem i żywopłotem dookoła 

obiektu oraz przyłączami niezbędnych mediów, b) niezbędną infrastrukturę towarzyszącą 

(kosza na śmieci, ławki, stojaki na rowery). We wskazanej lokalizacji planuje się 

wybudowane tężni solankowej wykonanej z drewna świerkowego (bledy zewnętrzne dębowe). 

Tężnia wypełniona będzie sezonowymi gałązkami tarniny lub witek brzozowych. Wewnątrz 

tężni znajdować się będzie instalacja rozprowadzająca solankę wraz pompą, układem 

zasilającym oraz systemem uzupełniającym wodę. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 

budowę tężni solankowej na terenie Parku na Janowie z 

uwagi na duże zadrzewienie terenu oraz brak możliwości 

wykonania inwestycji bez ingerencji w zieleń wysoką. Z 

doświadczenia wynika, iż wybudowanie tężni wiąże się z 

minimum dwuletnim czasem realizacji, co w przypadku 

Budżetu Obywatelskiego nie jest możliwe. 

500 000,00 zł  

161.  
ZZM 

W215ZA 

Ciechocinek w Parku Podolskim – prawdziwa tężnia solankowa. 

Park Podolski (w części między ul. Tatrzańską, a ul. Zapadłą). 

Zadanie polega na budowie tężni solankowej w parku Podolskim wraz z ogólnodostępnym 

mini zdrojem-źródłem wody pitnej. Teren wokół tężni zagospodarowany będzie poprzez 

budowę ścieżki spacerowej przy której postawione zostaną ławki na których odpoczywać będą 

korzystający z tężni mieszkańcy, a całość terenu zostanie ogrodzona i oświetlona. Dookoła 

ogrodzenia tężni posadzony zostanie żywopłot. Proponujemy aby w obrębie ogrodzenia 

usytuować ogólnodostępny mini zdrój jako źródło wody pitnej. W związku z tym konieczne 

będzie wykonanie: nawierzchni z grysu bądź innego kruszywa dookoła tężni, nawierzchni z 

kostki granitowej, 14/16 szt. ławek parkowych, 6 koszy na śmieci, ogrodzenia z siatki 

zgrzewanej z furtką, żywopłot ligustrowy (wraz z podsypką ze ściółki), przyłącza 

elektrycznego, przyłącza wod-kan. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej negatywnie opiniuje budowę tężni 

we wschodniej części Parku Podolskiego. Jest ona mocno 

zagospodarowana i jedyną dużą otwartą przestrzenią jest 

trawiasta polana, która na bieżąco wykorzystywana jest przez 

mieszkańców do zabawy z pupilami, a także do organizacji 

imprez plenerowych. Teren ten nie może być wykorzystany 

pod inwestycje ze względu na gęstą sieć podziemnej 

infrastruktury technicznej, która przebiega również pod 

znaczną częścią parku, która jest niezagospodarowana. 

Ponadto opierając się na doświadczeniach z lat poprzednich, 

budowa tężni nie jest możliwa do realizacji w ciągu jednego 

roku, a co za tym idzie nie spełnia wymogu Budżetu 

Obywatelskiego. 

450 000,00 zł 

162.  
ZZM 

S065KA 

Miejsce zabawy i sportu od juniora do seniora na Śródmieściu. 

Al. Kościuszki. 

Miejsce zabawy i sportu od Juniora do Seniora powinno być miejscem przystosowanym dla 

osób niepełnosprawnych. Powinien posiadać bezpieczną nawierzchnię - poliuretonową 

amortyzującą upadki. Plac ten powinien być taki jak w Parku Podolskim, mieć piaskownicę, 

bujaczki i huśtawki dla najmłodszych i tych starszych oraz zjeżdżalnie, karuzele i park linowy 

dla starszych, w formie zamku, statku itp. Dodatkowo powinien być pas zieleni z ławeczkami, 

a także stoliki do szachów zadaszone jak nad Stawami Jana. Siłownia również powinna 

posiadać zadaszone sprzęty jak w Parku Podolskim. Dodatkowo powinien być kamienny stół 

do pingponga. Przy obiekcie powinien być stojak na rowery. 

P/P 

ZZM w Łodzi opiniuje pozytywnie utworzenie miejsca 

rekreacyjnego w postaci placu zabaw dla różnych grup 

wiekowych oraz montaż urządzeń siłowych na 

przedmiotowym terenie. Realizacja tego przedsięwzięcia 

podniesie atrakcyjność obiektu. 

 650 000,00 zł  

 

 


