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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Partycypacji Budżetu Obywatelskiego w dniu 31 lipca 2019 roku 

Lp. 

Komórka 

merytoryczna 

Numer 

projektu 

Nazwa projektu 

Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej (P/N) 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty po 

weryfikacji 

1.  
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.  
WGK 

S112KA 

Łódzka woda najlepsza - zdroje wodne "piodełka" w 

CENTRUM MIASTA dla wszystkich. II etap: budowa na 

podstawie zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich za 

BO2017/18. 

Ul. Piotrkowska 55 (między ul. Narutowicza i ul. Traugutta), ul. 

Traugutta (okolice ul. Sienkiewicza), Ul. Tuwima / ul. Sienkiewicza 

(ok. Kościoła Świętego Krzyża). 

Projekt zakłada umieszczenie w przestrzeni publicznej trzech 

zdrojów wodnych tzw. poidełek, które umożliwiają napicie się 

łódzkiej wody za darmo, przez większą część roku (min. 7 miesięcy). 

Poidełka powinny umożliwiać skorzystanie z nich bez potrzeby 

korzystania z dodatkowych naczyń. Projekt jest kontynuacją 

zwycięskiego projektu z edycji zadań ponadosiedlowych 

zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2017/2018, który z racji 

dużej komplikacji inwestycji i dużych kosztów projektowo-

inwestycyjnych nie został zrealizowany. Do wniosku są dołączone 

zdjęcia zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich. W tej edycji 

walczymy o etap 2 czyli budowę zdrojów wodnych "poidełka" w 

centrum miasta dla wszystkich. 

  

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas 7 edycji Budżetu Obywatelskiego będzie służyła mieszkańcom Łodzi, 

szczególnie podczas upalnych dni. 

408 000,00 zł  

3.  
WGK 

S115WS 

Łódzka woda najlepsza - zdroje wodne "piodełka" dla 

wszystkich na PLACU DĄBROWSKIEGO. II etap: budowa na 

podstawie zatwierdzonych kosztorysów inwestorskich za 

BO2017/18. 

Pl. Dąbrowskiego. 

Projekt zakłada umieszczenie w przestrzeni publicznej zdroju 

  

P 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas 7 edycji Budżetu Obywatelskiego będzie służyła mieszkańcom Łodzi, 

szczególnie podczas upalnych dni. 

79 000,00 zł  
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wodnego tzw. poidełka, który umożliwia napicie się łódzkiej wody 

za darmo, przez większą część roku (min. 7 miesięcy). Poidełko 

powinno umożliwiać skorzystanie z nich bez potrzeby korzystania z 

dodatkowych naczyń. Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu 

z edycji zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego 2017/2018, który z racji dużej komplikacji 

inwestycji i dużych kosztów projektowo-inwestycyjnych nie został 

zrealizowany. Do wniosku jest dołączone zdjęcie zatwierdzonego 

kosztorysu inwestorskiego. W tej edycji walczymy o etap 2 czyli 

budowę zdroju wodnego "poidełka" dla wszystkich na pl. 

Dąbrowskiego. 

4.  
WGK 

P037RS 

Bezpieczny plac zabaw dla psów. 

Maratońska zieleniec. 

Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego 

terenu. Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla 

dużych i małych psów, a zamknięta przestrzeń da ich właścicielom 

możliwość bezpiecznego wybiegania psów. Wejście na plac zabaw 

będzie stanowić tzw. podwójna furtka, która uniemożliwi psom 

samowolne wyjście z placu. Plac podzielony zostanie na dwie części 

- pierwsza część wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla 

zwierząt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, 

gdzie psy spokojnie mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. W 

części pierwszej znajdzie się: tunel, ( równoważnia pochyła, hydrant 

z poprzeczką, przeskok potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje 

się również utworzyć ogrodzoną piaskownicę jako toaletę dla psów 

oraz słupki parkingowe dla psów, gdzie psy będą mogły odpocząć. 

Tu też znajdzie się jeden kosz na śmieci oraz dwa kosze na psie 

odchody. Gdy psy będą szczęśliwie bezpiecznie się bawić z innymi 

czworonogami, właściciele będą mogli odpocząć na trzech ławkach. 

W wyposażeniu przewiduje się również tablicę z regulaminem. 

Planowana lokalizacja jest dogodna dla większości mieszkańców 

tego osiedla. 

P 

W sąsiadującej okolicy spaceruje dużo osób z psami. Takie miejsce jak 

„bezpieczny plac zabaw dla psów" pozwoli na bezpieczną zabawę psów z 

innymi czworonogami bez obawy o osoby spacerujące bądź jeżdżące 

rowerami. Będzie również miejscem spotkań i integracji miłośników psów. 

Miejsce to pozwoli aktywnie spędzić czas z pupilem. 

                                     

95 900,00 zł  

5.  
WGK 

P039ZL 

Bezpieczny plac zabaw dla psów. 

ul. Kusocińskiego/ Armii Krajowej - górka śmieciowa. 

Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego 

terenu. Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla 

dużych i małych psów, a zamknięta przestrzeń da ich właścicielom 

możliwość bezpiecznego wybiegania psów. Wejście na plac zabaw 

będzie stanowić tzw. podwójna furtka, która uniemożliwi psom 

samowolne wyjście z placu. Plac podzielony zostanie na dwie części 

- pierwsza część wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla 

zwierząt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, 

gdzie psy spokojnie mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. W 

N 

Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2019/2020 jest NEGATYWNA. Zgodnie z informacją Wydziału 

Dysponowania Nieruchomości działka nr 198/94, w obrębie P-25 jest 

przedmiotem dzierżawy pod parking i miejsca parkingowe. Wnioskodawca nie 

wskazał alternatywnej lokalizacji. 

                                     

40 000,00 zł  
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części pierwszej znajdzie się: tunel, ( równoważnia pochyła, hydrant 

z poprzeczką, przeskok potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje 

się również utworzyć ogrodzoną piaskownicę jako toaletę dla psów 

oraz słupki parkingowe dla psów, gdzie psy będą mogły odpocząć. 

Tu też znajdzie się jeden kosz na śmieci oraz dwa kosze na psie 

odchody. Gdy psy będą szczęśliwie bezpiecznie się bawić z innymi 

czworonogami, właściciele będą mogli odpocząć na trzech ławkach. 

W wyposażeniu przewiduje się również tablicę z regulaminem. 

Planowana lokalizacja jest dogodna dla większości mieszkańców 

tego osiedla. 

6.  
WGK 

P093KO 

Zacieniony, oddalony od ruchu ulicznego plac zabaw oraz 

siłownia na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i ul. Drewnowskiej. 

Skrzyżowanie ul. Kasprzaka i ul. Drewnowskiej. Oddalona od ulicy 

przestrzeń pomiędzy wieżowcami ul. Kasprzaka 59 i ul. Okrzei 40. 

Plac zabaw i siłownia będą znajdowały się pomiędzy wieżowcami 60 

m od ul. Drewnowskiej. Dosadzone drzewa i krzewy mają stanowić 

dodatkową barierę i wyciszenie od ulicy. Maszyny do ćwiczeń 

pozwolą seniorom na codzienne ćwiczenia, z których będą mogli 

również korzystać rodzice podczas samodzielnej zabawy dzieci na 

placu zabaw oraz młodzież. Plac zabaw dla przedszkolaków i dzieci 

wczesnoszkolnej pozwoli stworzyć miejsce spotkań dzieci i miejsce 

zawierania nowych osiedlowych przyjaźni. Środki na nowe 

nasadzenia zapełnią ubytki uschniętych jarzębin znajdujących się 

bezpośrednio na skwerze na ul. Drewnowskiej oraz nasadzenia przy 

placu zabaw. Dofinansowanie już istniejącej sieci monitoringu 

wspólnoty ul. Kasprzaka 59 zapewni dodatkowe kamery i ich 

użytkowanie lub środki będą przeznaczone na latarnie z 

monitoringiem na terenie placu zabaw. Monitoring poomoże 

zabezpieczać inwestycje przed wandalizmem i będzie przeciwdziałał 

istniejącemu problemowi spożywania alkoholu w tym miejscu. 

N 

Wskazane nieruchomości (dz. nr 252/3, 252/11 obręb P-7) stanowią własność  

Skarbu Państwa. Na terenie nieruchomości znajduje się pergola śmietnikowa, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: §23. 1. 

Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 

ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej: 1)  10 m-od okien i drzwi do 

budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 2) 3 m-od 

granicy działki budowlanej; 3) 10 m- od placu zabaw dla dzieci, boisk dla 

dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40, Przez 

ww działki przebiega czynny przewód sieci ciepłowniczej (średnica 

zewnętrzna 900 mm) oraz czynny przewód kanalizacji sanitarnej (1600 x 900 

mm), na nieruchomości znajdują się wysokie drzewa zapewne z dużą bryłą 

korzeniową - brak możliwości wykonania robót ziemnych, duże zacienienie 

terenu. Nie ma możliwości montażu monitoringu wizyjnego i włączenia go do 

monitoringu wspólnoty mieszkaniowej - Kasprzaka 59 - Wspólnota 

Mieszkaniowa nie może zbierać danych zebranych z terenu, którego 

właścicielem jest Skarb Państwa. 

                                   

385 000,00 zł  

7.  
WGK 

P105SP 

Kieszonkowy park Św. Jerzego. 

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

Projekt ten zakłada utworzenie nowego, czystego punktu 

rekreacyjnego w miejscu dotychczasowej meliny i stałego dzikiego 

wysypiska. Oprócz alejek i ławek, było by tu miejsce na trawiaste 

wybiegi dla naszych czworonogów. W tym celu konieczne byłoby 

wyrównanie terenu, wyburzenie istniejących murków, wywóz gruzu i 

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

śmieci i na psie kupy, oraz nasadzenia niskiej cieniolubnej 

roślinności i trawników. 

P 

Zadanie możliwe do realizacji po uwzględnieniu ograniczeń terenowych 

istniejących na działce tj. bardzo bliskie sąsiedztwo zabudowy tuż przy granicy 

działki, znaczna ilość urządzeń infrastruktury podziemnej – sieci ciepłownicze, 

elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacji ogólnospławnej, stosunek 

szerokości działki do jej długości (szerokość od 16 do 18,5 m, długość około 

200 m). Zasadne jest zaprojektowanie miejsc montażu oświetlenia solarnego 

lub zasilanego z sieci miejskiej i wykonanie go np. w kolejnym etapie. Z uwagi 

na charakterystyczne położenie działki roślinność nie powinna tworzyć miejsc 

odizolowanych od ulicy. Wystąpiono o opinię Biura Architekta Miasta Łodzi, 

która nie spłynęła do dnia przygotowania rekomendacji. 

 

 

 

175 000,00 zł  

8.  
WGK 

P167ZL 

Parking w centrum Osiedla Złotno. 

Skrzyżowanie ulic Złotno i Fizylierów. 

N 

Zabrane opinie z Miejskich Jednostek Organizacyjnych jednoznacznie 

          

126 000,00 zł  
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Utworzenie ogólnodostępnego parkingu. W chwili obecnej na terenie 

centrum osiedla w bliskiej odległości od siebie znajdują się poczta, 

przychodnia weterynaryjna, sklepy, punkty usługowe, lodziarnia. 

Jednocześnie brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych 

powoduje, że kierowcy udając się do któregoś z w/w punktów 

pozostawiają swoje samochody w miejscach do tego nie 

przeznaczonych - zajmując chodniki lub rozjeżdżając trawniki. 

wskazują na zasadność wydania negatywnej rekomendacji m.in. z uwagi na 

toczące się postępowanie w WSA w Warszawie z wniosku spadkobierców. Po 

ewentualnym rozstrzygnięciu, nieruchomości będą przeznaczone przez Miasto 

do sprzedaży. Ponadto Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego określa obszar jako jednostka M3 - tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, na których nie przewiduje funkcji parkingowej. 

  

9.  
WGK 

P175LP 

MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część spacerowa i rowerowo- 

rolkarska. 

ul. Denna - w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci. 

Wykonanie etapu rekreacyjno-spacerowego w ramach realizacji 

kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Mini Park przy ulicy 

Dennej dla mieszkańców Osiedla: 1.   Aleja spacerowa (bieganie) 2.   

Ścieżka rowerowa (rolki) Dokumentacja dla w/w inwestycji jest 

sporządzona. W ramach realizacji kompleksu wykonano już pole do 

gry w boule, stoliki do gry w szachy i ping-ponga, oświetlenie oraz 

siłownię plenerową. W tym roku (2019) nastąpi realizacja kortów do 

gry w badmintona, sepak takraw oraz boiska do gry w koszykówkę. 

Wykonanie powyższych elementów pozwoli na poszerzenie oferty 

jedynej rekreacyjnej na terenie osiedla Lublinek - Pienista 

P 

Zadanie realizowane będzie w oparciu o wykonaną i uzgodnioną dokumentację 

techniczną. Budowa alejki spacerowej i toru kolarskiego / ścieżki rowerowej 

stanowić będzie kontynuację wykonanych już robót na terenie Mini Parku przy 

ul. Pienistej / Dennej. Teren zyska kolejną (po siłowni plenerowej, placu 

zabaw, torze do gry w bule, boiskach z nawierzchnią bezpieczną, miejscach do 

gry w szachy/warcaby, etc.) atrakcję dla mieszkańców Łodzi chcących spędzać 

wolny czas na świeżym powietrzu. Z uwagi na istniejące ogrodzenie tor - 

ścieżka stanowić będzie bezpieczne miejsce m.in. do nauki jazdy na rolkach 

czy rowerze. Chodnik umożliwi mieszkańcom bezpieczne i komfortowe 

poruszanie się po oświetlonym mini parku. 

                                   

373 749,86 zł  

10.  
WGK 

P178KR 

Plac zabaw " Pętla Bratysławska". Etap drugi. 

przy ul. Nad Karolewką. 

Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" etap 2 obejmuje 

rozbudowę placu zabaw o kolejne urządzenia zabawowe (huśtawki, 

zjazd linowy, piłkarzyki, ping pong), ławki oraz wykonywanie 

nasadzeń drzew. 

P 

l etap „Placu zabaw Pętla Bratysławska" został wykonany w ramach Budżetu 

Obywatelskiego - mieszkańcy zagłosowali na proponowany przez autora 

sposób zagospodarowania nieruchomości po pętli tramwajowej w sąsiedztwie 

ul. Nad Karolewką. Etap II zakłada rozbudowę placu zabaw o kolejne 

urządzenia co jest zgodne z przeznaczeniem działek, na których ma być teren 

rekreacyjno-wypoczynkowy. 

                                     

92 000,00 zł  

11.  
WGK 

P224KR 

Street Workout Park - Pętla Bratysławska. 

Pętla ul. Bratysławska/ ul. Nad Karolewką. 

Budowa street workout parku przeznaczonego do ćwiczeń z własną 

masą ciała, na terenie pętli tramwajowej ul. Bratysławska , w bliskiej 

odległości placu zabaw. W skład street worout parku wchodzą: 

drążki, poręcze, drabinka, lina, rura do pole dance i ławka 

treningowa. Pod całością konstrukcji nawierzchnia poliuretanowa. 

P 

REKOMENDACJA POZTYWNA Z UWAGAMI. Realizacja proponowanego 

zadania przyczyni się do wzrostu zainteresowania kalisteniką.   Inwestycja 

technicznie   możliwa   do   realizacji,   która   musi   być poprzedzona 

wydzieleniem z części nieruchomości drogowej (ZDiT), działki z 

przeznaczeniem na street workout park i zmianą użytku gruntowego z drogi na 

użytek budowlany. Procedura wydzielenia części nieruchomości może 

wydłużyć proces inwestycyjny powyżej 1 roku. BAM wskazuje, że jedynie 

działki 79/29 i 79/37 obręb P-26 mogą spełnić warunki w zakresie spójności 

architektonicznej ze skwerem kardynała Wyszyńskieao - w dniu 29/07/2019 

wysłano powtórne zapytania do komórek organizacyjnych Miasta Łodzi ws 

ww nieruchomości. Do dnia przygotowania rekomendacji opinie dla działek 

79/29 i 79/37 obręb P-26nie spłynęły. W przypadku negatywnych opinii 

władającego - Zarządu Dróg i Transportu oraz Wydziału Dysponowania 

Mieniem UMŁ. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ. 

Wydziału Prawnego UMŁ rekomendacje należy powtórnie przeanalizować. 

            

  122 000,00 zł  
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12.  
WGK 

W004SW 

Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap I (plac zabaw). 

ul. Józefa  

Cała inwestycja została podzielona na trzy etapy ze względu na 

powierzchnię Ogródka Jordanowskiego (7 715,84 m²) oraz bardzo 

wysoki koszt całkowity zagospodarowania całego terenu. Pierwszy 

etap to budowa placu zabaw w miejscu kiedyś istniejącego Ogródka 

Jordanowskiego, który obecnie jest zniszczony i zdewastowany. 

Zakres prac I etapu: zerwanie asfaltowej nawierzchni dawnego 

boiska sportowego; montaż urządzeń zabawowych dla różnych grup 

wiekowych  (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, zestaw integracyjny,  

piaskownica, dwie pochylnie umożliwiające wjazd poruszającym się 

na wózkach inwalidzkich, zestaw maluchy, huśtawka podwójna, 

huśtawka dziecięca, bujak, równoważnia, zjeżdżalnia na skarpie o 

wysokości ślizgu 3 m); montaż ławek, koszy na śmieci oraz lamp 

solarnych w obrębie placu zabaw; usypanie górki o eliptycznym 

kształcie nawiązującej kształtem do utwardzeń SBR; dokonanie 

niezbędnego wyprofilowania gruntu na istniejącej skarpie w obrębie 

zjeżdżalni umożliwiając montaż urządzenia; uporządkowanie terenu 

w obszarze przekształceń i obsianie trawą; ogrodzenie terenu. 

P 

Nowoczesny plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego 

czasu dzieci. 

  

600 000,00 zł   

13.  
WGK 

W093SW 

Kompleks rekreacyjno-spacerowy. 

Rodzinny Ogród Działkowy "Księży Młyn" od ul. Milionowej 18 do 

ul. Tymienieckiego 33a . 

Teren rekreacyjno-spacerowy będzie dostępny dla szerokiej 

społeczności lokalnej. Stanie się miejscem wypoczynku dla osób 

dorosłych i dzieci. Zadania to obejmuje: chodnik z kostki brukowej o 

długości 510 m, nasadzenia krzewów ozdobnych, plac zabaw z 

elementami siłowni plenerowej z następującymi urządzeniami - 

karuzela, walec, podwójny bujak na sprężynie, element siłowni 

plenerowej, ławeczki i kosze na śmieci. 

N 

Rekomendacja zadania pn. "Kompleks rekreacyjno-spacerowy" zgłoszonego 

do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest NEGATYWNA. 

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/199/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 

2019r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego: Rozdział 2 § 2 pkt. 1 mówi, że: „W 

ramach ŁBO realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się 

w katalogu zadań własnych gminy..."- natomiast gmina nie ma zadania 

własnego polegającego na prowadzeni inwestycji na terenach wydzielonych, 

oddanych w posiadanie zależne. Z uwagi na to gmina nie może zgodnie z 

prawem wydatkować środki publiczne na to zadanie. 

                                   

760 340,00 zł  

14.  
WGK 

W162SW 

Nowy plac zabaw na ul. Popowskiego oraz miejsca parkingowe i 

zieleniec. 

ul. Popowskiego pomiędzy nr 7 i 9. 

Celem projektu jest przeniesienie lokalizacji starego placu zabaw 

znajdującego się naprzeciwko bloku o numerze 9 i umiejscowienie 

go pomiędzy blokami nr 7 i 9, w miejscu przyjaznym dzieciom, 

zielonym i oddalonym od ulicy, a dotychczas niezagospodarowanym. 

W miejscu obecnego placu wnioskodawcy proponują wykonać 

miejsca parkingowe dla parkujących na poboczu samochodów, które 

w tym momencie parkują na rozjeżdżonych terenach zielonych i na 

starym, nierównym parkingu oraz niewielki zieleniec z ławkami. 

N 

Zadanie nie uzyskało rekomendacji pozytywnej z uwagi na zapisy dotyczące 

odległości proponowanego placu zabaw od okien budynków oraz miejsc 

postoju pojazdów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie). Odległość pomiędzy nieruchomościami Popowskiego 7 i 9 

wynosi około 25 m. Po uwzględnieniu po 10 m z każdej strony pozostaje 5 m 

szerokości na budowę placu zabaw. Jest to wielkość niedostateczna dla 

budowy placu zabaw. Ponadto w miejscu planowanego placu zabaw występują 

urządzenia infrastruktury podziemnej takie jak ciepłociąg i wodociąg. 

Autorzy zadania w dniu 17.07.2019r. zostali poinformowani telefonicznie i za 

pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności wprowadzenia zmian (np. 

zmiana zakresu lub zmiana nieruchomości) w celu uzyskania rekomendacji 
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pozytywnej. Do dnia 29.07.2019r. nie formularz nie został skorygowany przez 

Autorów. 

15.  
WGK 

W292SW 

Rewitalizacja Obszaru Zbiornik Jasień Przędzalniana. 

ul. Przędzalniana. 

Teren nad Zbiornikiem Jasień, leży między ul. Przędzalnianą a Al. 

Rydza- Śmigłego, w bliskim sąsiedztwie pałacu Herbsta. Od wielu 

lat możemy zaobserwować dewastację tego temu, zarośnięty, 

zaśmiecony, niczym ziemia niczyja. Dlatego plan obejmuje, 

porządkowanie temu w tym karczowanie zarośli, zburzenie 

pustostanu, który służy jako WC vs. Noclegownia, lub 

zabezpieczenie przed wstępem, poprzez założeń drzwi. Odnowienie 

pomostu (odnowienie barierek i uzupełnienie braków w ogrodzeniu). 

Ustawienie koszów na psie odchody, gdyż teren ten służy również 

jako miejsce spacerów z czworonogami. Ewentualny monitoring w 

celu zapewnienia większego bezpieczeństwa jak również pomoc w 

utrzymaniu porządku na tym terenie. 

P 

We wniosku zrezygnowano z monitoringu na rzecz wyburzenia pustostanu. Po 

przeprowadzeniu wizji w terenie Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, 

iż widzi zasadność realizacji projektu. Wykonanie porządkowania terenu 

(karczowania zarośli, chwastów i porostów, wyburzenie zdewastowanego i 

bezużytecznego budynku (pustostan), do którego podrzucane są nieczystości, 

dostawienie koszy na psie odchody, remont barierek, podniesie estetykę i 

funkcjonalność otoczenia terenów rekreacyjnych Zbiornika Przędzalniana jak 

również poprawi wizerunek obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie Księżego 

Młyna i Pałacu Herbsta. 

44 200,00 zł  

16.  
WGK 

W312WW 

Zamień butelkę na karme dla psa!. 

Teren osiedla Widzew-Wschód. 

Zadanie polega na ustawieniu na terenie Osiedla Widzew-Wschód 

stacjonarnego automatu, gdzie mieszkańcy w zamian za wrzucenie 

plastikowej butelki otrzymają karmę dla psa. Zadanie zawiera 

również uzupełnianie automatu przez okres roku 2020. 

N 

Zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego W312WW, dotyczącego projektu 

„Zmień butelkę na karmę dla psa!”, nie może zostać obecnie zaopiniowane 

pozytywnie. Butelkomaty, by spełniły wyznaczone im zadanie, powinny zostać 

wystawione na terenie całego miasta - w odpowiedniej ilości. Koniecznym jest 

zatem przeprowadzenie wstępnego pilotażu,  

na podstawie którego możliwe będzie przyjęcie: sposobu rekompensaty za 

dostarczane butelki, na przykład: wypłata pieniężna, ulgi; w korzystaniu z 

obiektów i instytucji miejskich, karma dla zwierząt; odpowiedniego 

rozwiązania technicznego, zapewniającego długotrwałe działanie, odpornego 

na warunki atmosferyczne oraz działania wandali. 

Poinformowałem o powyższym Liderów (e-mail z dnia 19 lipca). 

120 000,00 zł  

17.  
WGK 

B029BD 

Utwardzenie placu wewnątrzosiedlowego pod miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych oraz terenu zieleni. 

ul. Czarnieckiego 7, ul. Zbożowa 7 (plac wewnątrz bloków). 

Wybranie ziemi i wywiezienie jej oraz wyrównanie terenu. W 

powstały wykop ułożenie geowłókniny i przysypanie jej warstwą 

tłucznia - 20 cm. Wsypanie i ubicie piasku. Ułożenie płyt ażurowych. 

Wypełnienie płyt kruszywem. Posadzenie drzew i krzewów na 

działce 495/68. 

N 

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iż zadanie nie będzie mogło być 

pozytywnie rekomendowane z uwagi na sprzeczność z zapisami UCHWAŁY 

NR W199/19 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelski, która w Rozdziale 2 § 2.2.9) brzmi: W ramach ŁBO realizowane 

są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań 

własnych gminy i które wybrane zostały według zasad. ... 2. W ramach ŁBO 

nie mogą być realizowane projekty: 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..." Zapis ten dotyczy działki 495/66 obręb B-49 

własność osoby fizycznej oraz działek nie uwzględnionych we wniosku a 

koniecznych do uwzględnienia podczas realizacji zadania tj. 495/211 (B-49), 

553/13 (B-49) - dojazd do wnioskowanych miejsc postojowych - nieustalone 

350 000,00 zł 
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prawo własności. Brak jest innej możliwości dojazdu do planowanego 

parkingu z drogi publicznej. 

18.  
WGK 

B115BC 

Zamieniamy klepisko w teren czynnej rekreacji i wypoczynku. 

ul. Urzędnicza 47 i ul. Sędziowska 11/13. 

Wielofunkcyjne mini boisko przystosowane do gry w piłkę nożną 

służyć będzie również do gier w koszykówkę, siatkówkę, 

badmintona innych. Osobno położony plac zabaw dla dzieci spełniać 

będzie oczekiwania maluchów i młodszych przedszkolaków. Sprzęt 

do ćwiczeń siłowych będzie miał charakter uniwersalny wiekowo. 

Uporządkowanie obrzeży, zatoczki, miejsca postojowe nada 

odpowiednią oprawę otoczeniu oraz poprawi oczekiwania 

mieszkańców w tym zakresie. Całość da okazję do czynnej rekreacji i 

wypoczynku dla wielu pokoleń zamieszkujących w wokół 

położonych średnich i wieloklatkowych wysokich blokach 

mieszkalnych. 

P 

Zagospodarowanie terenu stworzy przyjazne miejsce dla rekreacji i 

wypoczynku, zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. 

442 000,00 zł 

19.  
WGK 

B130BD 

Mostkiem na skwer Szustrowej. Remont mostku na rzece Łódce. 

Skwer im. J. Szustrowej od strony ul. Wojska Polskiego. 

Remont mostku na Łódce i oddanie go do użytku 

pieszego/rowerowego przywróci jedyne wejście na teren skweru od 

strony Wojska Polskiego. 

P 

Rekomendacja pozytywna. W chwili obecnej mostek jest w bardzo złym stanie 

technicznym, zagraża bezpieczeństwu - zagrodzony jest do niego dostęp 

poprzez wstawienie barier uniemożliwiających przejście. Remont obiektu 

podniesie walory estetyczne terenu a także umożliwi wejście na teren skweru 

im. Szustrowej od str. ul. Wojska Polskiego. Remont należy wykonać zgodnie 

z zaleceniami Zarządu Zieleni Miejskiej dot. ochrony korzeni drzew. 

170 000,00 zł  

20.  
WGK 

B149BD 

Plac zabaw - Bałuty Doły w parku przy Zmiennej. 

ul. Zmienna. 

Plac zabaw dla dzieci w parku przy ul. Zmiennej. działka nr B50-

236/43. Na osiedlu jest coraz więcej dzieci, niestety w ładnym parku 

między blokami na całej ćwiartce osiedla nie ma żadnego placu 

zabaw, Dzieci bawią się na siłowni plenerowej gdzie mogą zrobić 

sobie krzywdę. W parku jest dużo miejsca aby taki plac zabaw dla 

dzieci się znalazł, tak aby każdy z osiedla mógł znaleźć cos dla 

siebie. 

N 

Wskazana nieruchomość (dz. nr 236/43 obręb B-50) pozostaje w użytkowaniu 

wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły - Marysińska". Brak możliwości 

inwestycji na tym terenie. Autorzy nie wskazali alternatywnej lokalizacji. 

57 600,00 zł 

21.  
WGK 

B204TW 

Automat butelkomat dla osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

ul. Wielkopolska 53. 

Pierwszy w Łodzi butelkomat do utylizacji butelek plastikowych. 

Plastikowe butelki nie muszą trafiać na chodnik czy pieca. 

N 

Zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego B204TW dotyczące ustawienia 

butelkomatu dla osiedla Teofilów-Wielkopolska, nie może zostać obecnie 

zaopiniowane pozytywnie. Urządzenia te, by spełniły wyznaczone im zadanie, 

powinny zostać wystawione na terenie całego miasta - w odpowiedniej ilości. 

Koniecznym jest zatem przeprowadzenie wstępnego pilotażu, na podstawie 

którego możliwe będzie przyjęcie: 

- sposobu rekompensaty za dostarczane butelki, na przykład: wypłata 

pieniężna, ulgi w korzystaniu z obiektów i instytucji miejskich, karma dla 

zwierząt, 

- odpowiedniego rozwiązania technicznego, zapewniającego długotrwałe 

działanie, odpornego na warunki atmosferyczne oraz działania wandali. 

150 000,00 zł 
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22.  
WGK 

B289BD 

Remont drogi osiedlowej i chodników wraz z utwardzeniem 

terenu. 

ul. Sporna 83, 81, 79, 79a oraz ul. Wojska Polskiego 136/138. 

Remont drogi osiedlowej, utworzenie miejsc parkingowych, remont 

chodników -ul. Sporna 83, 81,79,79a oraz Wojska Polskiego 

136/138. Parking osiedlowy stanowi jedyną alternatywę dla 

mieszkańców osiedla oraz dla pacjentów przychodni. Obecnie 

miejsca parkingowe są zdewastowane, auta parkują na trawnikach i 

nieużytkach. W roku 2019 oddana została siłownia plenerowa w 

MCM Bałuty oraz planowane jest oddanie Centrum Aktywnego 

seniora w siedzibie przychodni, co zintensyfikuje ruch na parkingu 

osiedlowym. 

 P 

Rekomendacja pozytywna z uwagami. Wydział Dysponowania Mieniem - 

istnieje ryzyko postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz byłych 

właścicieli lub ich spadkobierców. Zarząd Zieleni Miejskiej - w trakcie 

realizacji prac drzewa powinny zostać zachowane, - nie wolno odcinać korzeni 

szkieletowych, - pozostawienie wokół drzew wolnej przestrzeni, - nie wolno 

poruszać się ciężkim sprzętem wokół drzew, - przy projektowaniu należy 

unikać kolizji z systemem korzeniowym, - zaleca się wprowadzenia nasadzeń 

zastępczych. Wydział Urbanistyki i Architektury - zachowanie parametrów, 

cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, - 

uzbrojenie terenu powinno być wystarczające dla zamierzenia budowlanego, - 

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. W 

przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, należy 

wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Remont 

chodnika nie wymaga uzyskania żadnego dokumentu z przedmiotowego 

Wydziału. Ustalono z liderem wniosku, iż ewentualna realizacja zadanie będzie 

rozpatrywana poza obszarami użyczonymi, zgodnie z informacja uzyskaną z 

Wydziału Dysponowania Mieniem. 

460 500,00 zł   

23.  
WGK 

G025CH 

CHOJNY ZATORZE - nowoczesny plac zabaw dostosowany do 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kongresowej. 

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko 

skrzyżowania z ul. Jana Bożego. 

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego placu zabaw przy 

ul.Kongresowej, dostosowanego także do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych.  

P 

Nowoczesny plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego 

czasu. 

                                   

400 000,00 zł  

24.  
WGK 

G033CD 

Plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Plac położony między blokami mieszkalnymi przy ul. 

Przyborowskiego 14 a Kraszewskiego 17. 

Stworzenie placu zabaw dostosowanego dla dzieci 

niepełnosprawnych. Miejsce bezpieczne i ogrodzone, bez sztucznego 

oświetlenia. Części składowe placu: ogrodzenie (wys. 0,8 m), ławka 

bez oparcia, huśtawka, kosz na śmieci, piaskownica- wymiana co 

rok, 10 krzewów, które dodatkowo chronią strefę wypoczynku i 

zabawy. 

P 

Plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu dzieci. 

                                   

100 000,00 zł  

25.  
WGK 

G065CH 

PARK DLA OSIEDLA KURCZAKI. Teren wypoczynkowo - 

rekreacyjny pomiędzy ul. Św. Wojciecha a rzeką Olechówką 

Niezagospodarowane działki wzdłuż ulicy Św. Wojciecha nad rzeką 

Olechówką. 

Projekt ma na celu stworzenie niewielkiego parku dla osiedla 

Kurczaki na terenie zielonym, częściowo zadrzewionym, pomiędzy 

rzeką Olechówką a ulicą Św. Wojciecha. ( od ulicy Św. Wojciecha w 

kierunku marketu Carrefour - do rzeki). Po oczyszczeniu dolnych 

partii małego lasku z zarośli należałoby wytyczyć aleje po 

P 

Budowa terenu wypoczynkowo - rekreacyjnego pomiędzy ul. Św. Wojciecha a 

rzeką Olechówką, na osiedlu Chojny w znaczący sposób uatrakcyjni tereny 

osiedla tworząc miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu dla młodzieży 

i dorosłych. Powyższa inwestycja poprawi estetykę tej części miasta podnosząc 

jednocześnie standard życia mieszkańców Łodzi. 

                                   

480 700,00 zł  
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wydeptanych przez mieszkańców ścieżkach przez łąki. Główna aleja 

spacerowa zaczynałaby się za zabudowaniami parafii Św. Wojciecha 

, biegła wzdłuż rzeki i dochodziła z powrotem do ulicy Św. 

Wojciecha przy skrzyżowaniu z ul. Sternfelda. Po wykonaniu 

miękkich alei, wzdłuż ścieżek zostałyby rozstawione ławki i kosze na 

śmieci. 

Mieszkańcy zyskaliby uporządkowany i zagospodarowany teren 

spacerowy i rekreacyjny. W kolejnych latach obiekt małego parku 

mógłby zostać urozmaicony, np. klombami , ozdobnymi drzewami, 

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

Należy zauważyć, że tworzenie takich miejsc jest szczególnie ważne 

dla starszych mieszkańców osiedla. Często te osoby mają problem z 

poruszaniem się i wyprawa np. na „Stawy Jana" jest dla nich już dość 

trudna i męcząca poprzez sporą odległość. Dlatego nawet niewielki 

teren spacerowy doposażony w ławki, położony blisko zabudowań 

osiedla jest bardzo potrzebny seniorom jako miejsce relaksu i 

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

walking. 

Ponieważ obiekt byłby zlokalizowany nad rzeką, byłaby możliwość 

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

mają tworzyć tereny zielone, rekreacyjne zlokalizowane nad wodą na 

terenie całego miasta. Realizacja tej koncepcji ma polepszyć jakość 

powietrza w mieście, komfort życia jego mieszkańców i służyć 

równocześnie ochronie wód naturalnych i zieleni. 

26.  
WGK 

G077PK 

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. 

Ciołkowskiego 7. 

Ul. Ciołkowskiego 7. 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Ciołkowskiego 7 do Przedszkola 

Miejskiego nr 89. Modernizacja drogi wewnętrznej wzdłuż bloku. 

Obecnie chodnik prowadzący do PM 89 i dalej do SP51 ma 

miejscami tylko 30 cm szerokości, co zmusza dzieci i dorosłych do 

poruszania się po drodze przeznaczonej dla aut osobowych i 

dostawczych. Zagraża to bezpieczeństwu dzieci i dorosłych. 

P 

Zadanie wskazane do realizacji m.in. z uwagi na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców korzystających dotychczas z jezdni jako chodnika (z uwagi na 

jego brak w tym miejscu) pod blokiem przy ul. Ciołkowskiego 7. Realizacja 

zadania poprawi również bezpieczeństwo beneficjentów Przedszkola 

Miejskiego Nr 89 znajdującego się na końcu drogi dojazdowej i uczniów SP 51 

pozostającej w niedalekim sąsiedztwie. 

                                   

450 000,00 zł  

27.  
WGK 

G078PK 

Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i 

budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9. 

Plac pomiędzy blokami ul. Ciołkowskiego 7 i Ciołkowskiego 9 

Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla 50 samochodów 

osobowych ( w tym miejsce przeznaczone dla osoby 

niepełnosprawnej). Parking zlokalizowany będzie pomiędzy blokami 

ul. Ciołkowskiego 7 i Ciołkowskiego 9 Na osiedlu wybudowanym w 

latach 60-tych nie przewidziano miejsc postojowych. Obecnie 

samochody parkują na chodnikach lub trawnikach. 

P 

Realizacja zadania umożliwi okolicznym mieszkańcom wygodne i bezpieczne 

korzystanie z miejsc postojowych. Obecnie auta pozostawiane są na 

zniszczonych trawnikach i drodze gruntowej. Ruch pojazdów zostanie 

usystematyzowany co przełoży się na możliwość zaparkowania większej liczby 

aut oraz umożliwi wygospodarowanie miejsc na zieleń. Budowa chodnika 

poprawi komunikację wewnątrz osiedla a urządzenia małej architektury takie 

jak ławki i kosze stanowić będą oczekiwane przez osoby nie zmotoryzowane, 

uzupełnienie zagospodarowania działki. 

                                   

450 000,00 zł  
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28.  
WGK 

G100RU 

Deptak rekreacyjny wzdłuż rzeki Olechówki pomiędzy ul. 

Rzemieślniczą i ul Dumną - etap I. 

Pas wzdłuż rzeki Olechówka pomiędzy ulicą Rzemieślniczą a ul 

Dumną. 

 Zadanie jest I etapem rekultywacji i reaktywacji pięknego terenu 

wzdłuż rzeki Olechówki. Aktualnie j rzeka Olechówka na wieki 

odcinkach posiada wydeptane ścieżki ze zniszczonymi mostkami dla 

pieszych i rowerów które to są miejscami zaniedbanymi a jakże 

często użytkowanym przez i mieszkańców miasta Lodzi. Wnioskuje 

o stworzenie w I etapie deptaka rekreacyjnego od wyremontowanej 

ul. Rzemieślniczej wzdłuż rzeki Olechówki do ulicy Dumnej, 

długość 450m. Oba  pasy zieleni po obu stronach rzeki pozwalają na 

stworzenie przepięknego deptaka rekreacyjnego z i ławkami a w 

późniejszym etapie stworzenie równoległej ścieżki rowerowej z 

możliwością i przedłużenia jej do ulicy Pabianickiej. 

N 

Po przeprowadzeniu analizy własności działek ewidencyjnych na terenie 

przyległym do skarp koryta rzeki Olechówki od ul. Rzemieślniczej do ul. 

Dumnej informujemy, iż dz. o nr ewidencyjnych 395/2 oraz 493 obręb G-24 

zlokalizowane po zach. str. ul. Rzemieślniczej po obu stronach rzeki stanowią 

własność prywatną i graniczą bezpośrednio ze skarpami koryta. Dz. o nr 395/2 

obręb G-24 oraz 12/7 obręb G-41 zlokalizowane przy korycie rzeki w rejonie 

ul. Barwnej również stanowią własność prywatną. Stan prawny nieruchomości 

uniemożliwia wykonanie inwestycji w tym rejonie. Dodatkowym utrudnieniem 

jest rozdrobnienie działek ewidencyjnych zlokalizowanych wzdłuż rzeki w str. 

ul. Dumnej i brak uregulowań stanu prawnego na wielu z nich gdzie 

właścicielem jest Skarb Państwa oraz udział posiadają osoby prywatne. 

                                   

425 000,00 zł  

29.  
WGK 

G148CH 

Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na 

Stawach Jana do ul. Płynnej. 

Ul. Paradna 39 do ul. Płynnej 1. 

Sprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki. 

P 

Po przeprowadzeniu wizji w terenie Wydział Gospodarki Komunalnej 

informuje, iż widzi zasadność realizacji projektu. Wykonanie prac koszenia i 

porządkowania terenu poprawi estetykę otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów rekreacyjnych Stawów Jana i osiedla. 

                                       

5 000,00 zł  

30.  
ZLM 

S002KA 

Zielone podwórko miejskie. 

ul. Więckowskiego 13 (wejście na podwórko od strony ul. 

Zachodniej 93). 

Projekt zakłada ustawienie drewnianych i betonowych donic z 

różnorodnymi nasadzeniami roślinnymi na terenie wewnętrznego 

podwórka. 

P 

Realizacja projektu poprawi estetykę posesji oraz uatrakcyjni ją dla 

mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Przyczyni się również do 

zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych w Śródmieściu, co jest zgodne 

z polityką tworzenia przestrzeni zielonych w tej dzielnicy Łodzi. 

                                     

55 000,00 zł  

31.  
ZLM 

P025SP 

Remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Pogonowskiego 

28 w dawnej dzielnicy "Wiązowej" z 1910 r. 

ul. Pogonowskiego 28. 

Otynkowanie budynku z zewnątrz i wewnątrz. 

P 

Budynek jest elementem dziedzictwa architektonicznego naszego miasta i 

doskonale wpisuje się w pejzaż urbanistyczny Łodzi. Przywrócenie mu dawnej 

świetności jest istotne z punktu widzenia estetyki, bezpieczeństwa i pamięci 

minionej epoki. Przy budynku stworzono nowy woonerf, który kontrastuje z 

będącą w ruinie, zabytkową elewacją, posesji przy Pogonowskiego 28. 

Przywrócenie godnego stanu temu miejscu, o niepowtarzalnym klimacie 

historycznym, będzie korzystne dla historycznego wizerunku Łodzi. Projekt 

zakłada wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji budynku frontowego 

(od strony ulicy i podwórka) wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków wg 

zaleceń konserwatora zabytków. Zmiany dotyczą również zakresu robót. 

Projekt zakłada wykonanie prac konserwatorskich na zewnątrz budynku na 

elewacjach: frontowej i od podwórka. 

                                   

550 000,00 zł  

32.  
ZLM 

P122SP 

Remont klatek schodowych budynku frontowego i oficyny oraz 

prześwitu bramowego w budynku frontowym. 

ul. 1-go maja 34. 

Remont klatek schodowych: uzupełnienie ubytków tynku, obrobienie 

P 

Z uwagi na wieloletnie zaniedbania dotyczące remontów części wspólnych 

budynku inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców posesji. Zadanie 

wpisuje się w Strategię Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. 

                                   

191 250,00 zł  
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otworów okiennych, nałożenie warstwy szczepnej na lamperie, 

wygładzenie ścian, gruntowanie i malowanie ścian, naprawa i 

malowanie poręczy (balustrady), malowanie drzwi i innej stolarki 

(zabudowy, poręcze, schody na poddasze. Prześwit bramowy: 

uzupełnienie ubytków tynku, wygładzenie ścian, gruntowanie i 

malowanie ścian, malowanie drzwi w prześwicie bramowym, 

wymiana drzwi do piwnicy. 

33.  
ZLM 

W038SW 

Rewitalizacja Księżego Młyna 1. 

Księży Młyn 1. 

Rewitalizacja Księżego Młyna. 

N 

Zgłoszone zadanie jest zgodne z zapisami uchwały Nr VL/199/19 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dn. 6 marca 2019 r., jednakże z uwagi na fakt, iż 

przedmiotowy budynek objęty jest projektem pn. „Szlakiem architektury 

włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna" realizowanym przez Zarząd 

Inwestycji Miejskich, jego wykonanie w ramach ŁBO jest nieuzasadnione. 

Działania w ramach ww. projektu są dofinansowane ze środków Unii 

Europejskiej i budżetu państwa (umowa została podpisana 28 września 2018 

roku). Ogłoszenie przetargu na realizację remontu budynku jest planowane w 

lipcu 2019 r., zaś rozpoczęcie prac na przełomie grudnia 2019r. i stycznia 2020 

r. Wprowadzenie mieszkańców do zrewitalizowanego budynku jest 

przewidziane na przełomie 2020/202lr. Ponadto, koszt realizacji zadania, 

znacznie przekroczyłby wartość środków przeznaczonych, w ramach 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020, na osiedle Stary Widzew. 

Wobec powyższego opinia do złożonego projektu jest negatywna. 

3 150 000,00 

zł  

34.  
ZLM 

B003LA 

Skwer mieszkańców Osiedla Łagiewniki. 

ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej). 

Budowa skweru dla mieszkańców Osiedla Łagiewniki, objęłaby 

budowę placu zabaw z przylegającym miejscem rekreacji dla 

seniorów. Dla najmłodszych zaplanowano urządzenia zabawowe 

typu wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, oraz sprawnościowe takie jak 

tuby, pomosty linowe czy trapy wspinaczkowe. Plac zabaw będzie 

uzupełniony dodatkowym wyposażeniem, takim jak: dwie ławki, 

stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Dla seniorów: stół do gry w 

szachy, dwie ławki, kosz na śmieci. Działka B11-81/17 została 

wskazana przez Naczelnika Leśnictwa Miejskiego jako możliwe 

miejsce realizacji zadania. Działka ma prawie 7 tys m. kw. i znajduje 

się na niej kamienica z trzema mieszkaniami komunalnymi. Na 

potrzeby skweru dla mieszkańców należy wydzielić i ogrodzić około 

2500 m kw. działki i oddzielić teren od ww. kamienicy „zieloną 

ścianką" np. z iglaków. Mieszkańcy osiedla potrzebują wspólnego 

miejsca spotkań i nawiązywania relacji sąsiedzkich. Utworzenie 

skweru dla mieszkańców na Osiedlu Łagiewniki umożliwi integrację 

dzieci, jak i seniorów osiedla. 

P 

Inwestycja jest bardzo oczekiwana przez okolicznych mieszkańców z uwagi na 

brak, w tej części dzielnicy, skweru będącego miejscem spotkań i wypoczynku. 

Utworzenie placu zabaw pozytywnie wpłynie na rozwój ruchowy dzieci a 

miejsce rekreacji dla dorosłych na integrację rodzin w wymiarze 

wielopokoleniowym. 

199 000,00 zł 
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35.  
ZLM 

B143BD 

Zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. Spornej 74. 

ul. Sporna 74. 

Założeniem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu 

między blokami przy ul. Spornej 74 na potrzeby mieszkańców 

według obowiązujących standardów. Polegające na modernizacji 

istniejącego układu parkingu poprzez przeprojektowanie drogi 

dojazdowej i wykonanie miejsc parkingowych wraz z miejscem do 

ustawienia altany śmietnikowej i miejsca do składowania odpadów 

gabarytowych. Wykonanie wygodnych chodników i dojść do klatek 

schodowych. Montaż mebli miejskich w postaci ławek, koszy na 

śmieci i psie odchody, słupków , stojaków rowerowych . 

Rekultywacja trawników, z nasadzeniem zieleni niskiej oraz drzew. 

P 

Nieruchomość gminna , oznaczona jako działka nr 172/61, B-50 sąsiaduje z 

dwoma zabudowanymi nieruchomościami wielorodzinnymi zarządzanymi 

przez Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Spornej 74 i Przemysłowej 19 (z 

działkami wydzielonymi po obrysie bloków). Wykonanie zakresu robót 

przewidzianego w tym zadaniu poprawi funkcjonalność, bezpieczeństwo, 

warunki zdrowotne oraz estetykę terenu przyległego do  budynków 

mieszkalnictwa wielorodzinnego. 

441 000,00 zł 

36.  
ZLM 

B381BC 

Dumni z Łodzi - mural upamiętniający. 

Wschodnia ściana szczytowa budynku mieszkalnego przy ul. 

Limanowskiego 128. 

Stworzenie murala upamiętniającego nadanie praw miejskich Łodzi 

przez Władysława Jagiełłę w 1423 roku. 

P 

Wielkoformatowy obraz ścienny upamiętniając ważną datę w dziejach Łodzi, 

będzie stanowił bardzo ciekawy, artystyczny element edukacji historycznej i w 

symboliczny sposób podniesie rangę naszego miasta.  W korzystny sposób 

również  wpłynie na postrzeganie i utożsamianie się mieszkańców z miejscem 

w którym żyją. Mural będzie dobrze widoczny z  pasa drogowego ulicy 

Limanowskiego.  Ulicy, która  odsługuje duży ruch samochodowy oraz linie 

autobusowe i tramwajowe. Wykonanie zadania wpisuje się w akcję „Łódź 

miastem murali”. 

60 000,00 zł 

 


