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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 21 września 2020 roku 

Lp. 

Komórka 

merytorycz

na 

Numer 

projektu 

Nazwa i lokalizacja projektu 

Dodatkowa informacja o lokalizacji 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej (P/N) 

/ Opinia Rady Osiedla (P/N) 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty  

po weryfikacji 

1.  
BKSiDŁ 

S032KA 

REFOTOGRAFIA - nieistniejąca Łódź na placu Komuny Paryskiej. 

 

Działka nr 189/3 lub 237/89. 

 

Przezroczysta tabliczka opisująca i pokazująca zarys budynków, które 

kiedyś znajdowały się na placu Komuny Paryskiej a obecnie ich nie 

ma. Powinna zostać zamontowana w taki sposób żeby przez nią było 

widać okolice stacji benzynowej ORLEN a jednocześnie żeby na niej 

było wrysowany zarys dawnego budynku. Nigdzie w przestrzeni nie 

ma informacji, że to był kiedyś teren związany z kolarska czy 

rowerowa Łodzią oraz pierwszy w Lodzi kort tenisowy i a zima - 

lodowisko. Inspiracja - pomyśl - to plik w załączniku ze zdjęciem 

przezroczystej tablicy; dodatkowo plik zdjęcie o nazwie "cykliści" - 

prezentujący budynek zlokalizowany dawniej na terenie obecnej stacji 

benzynowej Orlen. Dodatkowo, w ramach uzupełnienia, tabliczka 

opisująca kompleks budynków zlokalizowanych na placu Komuny 

Paryskiej (południowa strona) z lat 30 i założenia architektoniczne dla 

tego typu budynków, wraz datami budowy i nazwiskami architektów. 

Tabliczka powinna być zlokalizowana w taki sposób by można było 

stojąc przed nią oglądać zabudowę w pierzei - np. na działce 237/106 

lub z drugiej strony placu: działki 237/124 lub 237/78. 

P/P 

Projekt kwalifikuje się jako zadanie własne gminy w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb odnoszących się do 

zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz 

rozwoju turystyki. 

10 000,00 zł 

2.  
BPiNM 

L135 

Urodziny jednorożca 

 

 

 

Urodziny jednorożca - to wspólne święto wszystkich łodzian, 

organizowane w czerwcu, na pamiątkę powstania wyjątkowego, 

unikalnego pomnika jednorożca w naszym mieście. Powinno to być 

święto absolutnie radosne, wypełnione muzyką i kolorową paradą 

jednorożców - mieszkańców i przyjezdnych, którzy specjalnie na to 

święto poprzebierają się w fantazyjne stroje. 

P/ 

 

Rekomendacja pozytywna. Biuro Promocji i Nowych Mediów 

uznaje pomysł za ciekawy i mający pozytywny wpływ na 

promocję miasta. Mając na uwadze powyższe Biuro Promocji i 

Nowych Mediów popiera projekt zgłoszony do BO. 

 220 000,00 zł 
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3.  
MOPS 

B070BD 

Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - przeciwdziałacie 

patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy 

Bałuty. 

 

ul. Rysownicza 1/3, SP 30 

 

Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Bałuty, zagrożonym 

patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Proponowane zadanie 

składać się będzie z 2 działań: 1) wyciąganie dzieci z bram i 

podwórek łódzkich Bałut oraz zapewnienie opieki wychowawczej, 

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zaangażowanie w 

zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zapewnieniem im ciepłego 

posiłku, 2) organizacja pikniku integracyjnego wraz z udziałem 

krajowych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym. 

P/P 

 

Na podstawie opinii wyrażonej przez Wydział Sportu UMŁ, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz pikniku 

integracyjnego z udziałem krajowych zawodników rugby i 

zapasów w stylu wolnym, dla najmłodszych mieszkańców 

osiedla Bałuty-Doły. Zadanie zostało przewidziane do 

realizacji w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizator zadania będzie wyłoniony w drodze konkursu ofert, 

zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Ze względu na trwającą 

pandemię i możliwość wystąpienia ograniczeń, zachodzi 

konieczność stworzenia oferentom elastycznych warunków 

realizacji zadania, w tym swobody doboru miejsca realizacji. 

Pozycje kosztorysowe zostały scalone w jedną, co pozwoli 

Komisji Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, 

którego kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację 

zadania będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 

 123 000,00 zł  

4.  
MOPS 

L004 

Kolorowy i bezpieczny dom dziecka. - Ul. Lniana 9, 91-158 Łódź. 

 

 

 

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom domu 

dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym 

powietrzu. Zaplanowane działania zakładają aranżację placu zabaw 

uwzględniającą obsadzenie tego terenu roślinami ozdobnymi. Straż 

miejska w ramach dodatkowych służb prowadzić będzie szkolenia z 

udzielania pierwszej pomocy dla personelu domu dziecka oraz 

obejmie ten rejon nadzorem poprawiającym bezpieczeństwo dla 

rejonu w okolicy osiedla Teofilów Wielkopolska z uwzględnieniem 

okolicy mieszczącego się tam domu dziecka.  

P/ 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na aranżacji placu zabaw oraz rewitalizacji terenu zielonego 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej przy ul. Lnianej 9 w 

Łodzi. Proponowana inwestycja znacząco podniesie estetykę i 

komfort pobytu jej wychowankom. Jednocześnie 

przeprowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

szkolenie z pierwszej pomocy, podniesie w tym zakresie 

kwalifikacje personelu Domu Dziecka oraz wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w placówce. 

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom, wyjdzie naprzeciw postulatom i 

oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość 

patroli, które będą dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład 

i porządek publiczny na osiedlu Teofilów-Wielkopolska. 

  97 500,00 zł  
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Zgłoszona propozycja jest spójna z art. 180 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, zgodnie z którym zadaniem własnym powiatu jest 

m. in. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Wskazana wartość szacunkowa 

złożonego projektu jest realna w stosunku do obowiązujących 

cen rynkowych. 

5.  
MOPS 

L005 

Dom dziecka dla małych dzieci. - Ul. Drużynowa 3/5, 94-226 Łódź. 

 

 

 

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom domu 

dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym 

powietrzu. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie prac 

remontowych budynku domu dziecka pozwalających na prawidłowe 

funkcjonowanie jednostki. Straż miejska w ramach dodatkowych 

służb prowadzić będzie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla 

personelu domu dziecka oraz obejmie ten rejon nadzorem 

poprawiającym bezpieczeństwo dla rejonu w okolicy osiedla Złotno z 

uwzględnieniem okolicy mieszczącego się tam domu dziecka.  

P/P  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na aranżacji placu zabaw oraz remoncie Placówki Opiekuńczo 

– Wychowawczej przy ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi (częściowa 

wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, przystosowanie 

łazienki dla starszych dzieci). Proponowana inwestycja 

znacząco podniesie estetykę i komfort pobytu jej 

wychowankom. Jednocześnie przeprowadzone przez 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej szkolenie z pierwszej 

pomocy, podniesie w tym zakresie kwalifikacje personelu 

Domu Dziecka oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób 

przebywających w placówce. Oddział Prewencji Straży 

Miejskiej w Łodzi dzięki dodatkowym służbom, wyjdzie 

naprzeciw postulatom i oczekiwaniom mieszkańców Łodzi 

zapewniając większą ilość patroli, które będą dbały o 

bezpieczeństwo i zabezpieczały ład i porządek publiczny  

na osiedlu Złotno. Zgłoszona propozycja jest spójna z art. 180 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym zadaniem 

własnym powiatu jest  

m. in. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Wskazana wartość szacunkowa 

złożonego projektu jest realna w stosunku do obowiązujących 

cen rynkowych. 

140 000,00  zł  

6.  
MOPS 

L006 

Plac zabaw dla domu małego dziecka. - Ul. Zbocze 2a, 92-003 Łódź. 

 

Ul. Zbocze 2a, 92-003 Łódź. 

 

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom domu 

dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym 

powietrzu. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie 

najpilniejszych prac remontowych budynku domu dziecka 

pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Straż 

miejska w ramach dodatkowych służb prowadzić będzie szkolenia z 

P/ 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na aranżacji placu zabaw oraz remoncie Placówki Opiekuńczo 

– Wychowawczej przy ul. Zbocze 2a w Łodzi (malowanie 

klatek schodowych i korytarzy oraz remont dwóch tarasów). 

Proponowana inwestycja znacząco podniesie estetykę i 

komfort pobytu jej wychowankom. Jednocześnie 

przeprowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

 150 500,00 zł  
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udzielania pierwszej pomocy dla personelu domu dziecka oraz 

obejmie ten rejon nadzorem poprawiającym bezpieczeństwo dla 

rejonu w okolicy osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z uwzględnieniem 

okolicy mieszczącego się tam domu dziecka.  

szkolenie z pierwszej pomocy, podniesie w tym zakresie 

kwalifikacje personelu Domu Dziecka oraz wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w placówce. 

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom, wyjdzie naprzeciw postulatom i 

oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość 

patroli, które będą dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład 

i porządek publiczny na osiedlu Stoki-Sikawa-Podgórze. 

Zgłoszona propozycja jest spójna z art. 180 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, zgodnie z którym zadaniem własnym powiatu jest  

m. in. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. Wskazana wartość szacunkowa 

złożonego projektu jest realna w stosunku do obowiązujących 

cen rynkowych. 

7.  
MOPS 

L152 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. 

 

 

 

Projekt jest kontynuacją zwycięskich zadań o tej samej nazwie sprzed 

roku i dwóch lat. Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, 

wycieczek, korepetycji i terapii a także zakup sprzętów, gier i pomocy 

służących podczas terapii i warsztatów dla około 1,8 tys. dzieci z 

łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych każdego typu oraz 

rodzin zastępczych. Rodzaje zajęć: korepetycje z przedmiotów 

szkolnych, warsztaty rękodzielnicze i arteterapeutyczne, sportowe, 

m.in. na basenie, muzyczno-taneczne, hipoterapia i dogoterapia, 

edukacyjne, np. informatyka z elementami robotyki, wycieczki. 

P/ 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi pozytywnie 

rekomenduje zgłoszony do zrealizowania projekt, polegający 

na organizacji zajęć: korepetycji z przedmiotów szkolnych, 

warsztatów rękodzielniczych i arteterapeutycznych, 

sportowych, muzyczno-terapeutycznych, edukacyjnych, 

hipterapii i dogoterapii oraz wycieczek dla dzieci 

umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej 

(instytucjonalnej i rodzinnej). Projekt stanowić będzie istotny 

element w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną 

uzupełniając dotychczasowe formy pracy z dziećmi i 

młodzieżą o szeroki wachlarz zajęć pozaszkolnych. 

Konieczność wychowywania się poza rodziną biologiczną 

wywiera ogromny wpływ na psychikę młodego człowieka. 

Przykre wspomnienia i doświadczenia mogą rzutować na 

pewność siebie, a nawiązywanie trwałych i silnych więzi 

emocjonalnych z innymi ludźmi może zostać zaburzone. 

Wszelkie działania, które przyczynią się do rekompensaty 

dziecku, braku naturalnych, trwałych i stabilnych więzi 

emocjonalno-społecznych, są niezmiernie cenne. Proponowane 

zajęcia dają narzędzia do odbudowywania u dzieci poczucia 

bezpieczeństwa, wartości siebie, rozwijania pasji i 

zainteresowań oraz nadrabiania podstawowych deficytów w 

zakresie edukacji szkolnej. Biorąc pod uwagę, iż proponowane 

działania wpisują się w katalog zadań, do realizacji których 

zobowiązana jest piecza zastępcza, projekt należy zaopiniować 

pozytywnie. 

200 000,00 zł  
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8.  
MOSiR 

L048 

Kolorowy rower wodny dla Artur(ówka). Obiekt rekreacyjny 

Arturówek. 

 

Zakup bajkowych rowerków wodnych w nietypowych kształtach (np.. 

Samochód, ptak) dla dzieci i rodziców na Arturówku. 

P/ 

 

Obecnie w ofercie sprzętu pływającego MOSiR nie posiada 

stylizowanych rowerów wodnych. Realizacja zadania 

uatrakcyjni ofertę przystani wodnej.  

45 000,00 zł  

9.  
MOSiR 

L049 

Szmaragdowa riwiera w „Arturówku” 

 

Celem zadania jest stworzenie czystej, bezpiecznej plaży w 

Arturówku dla wszystkich mieszkańców. Projekt przewiduje wyraźne 

wydzielenie plaży z nowym piaskiem, montaż elementów małej 

architektury, usunięcie starych pomostów wraz z budową 

profesjonalnego stanowiska dla ratownika. Aranżacja terenów 

zielonych wzbogaci wygląd plaży oraz zabezpieczy ścieżki przed 

wymywaniem podczas intensywnych opadów. 

P/ 

 

Realizacja zadania znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz 

komfort mieszkańców licznie korzystających z Ośrodka 

Rekreacyjnego "Arturówek". 

 670 000,00 zł  

10.  
MOSiR 

L057 

Nowa jakość lodu na bombonierce. Łódź, ul. Stefanowskiego 28 

 

Zakup nowej maszyny do konserwacji tafli lodowiska (Rolba) na 

obiekcie lodowisko Bombonierka w Łodzi, co poprawi komfort jazdy 

i jakość lodu dla użytkowników i zawodników lodowiska, z którego 

korzysta kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Łodzi corocznie.  

P/ 

 

Realizacja zadania umożliwi prawidłową pielęgnację tafli 

lodowiska w obiekcie przy ul. Stefanowskiego 28 oraz 

zapewni lepsze warunki jazdy na łyżwach wszystkim 

użytkownikom. 

1 200 000,00 zł  

11.  
MOSiR 

L255 

Toaleta nad Stawami Stefańskiego. 

 

 

Stawy Stefańskiego są odwiedzane przez dziesiątki tysięcy osób. 

Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu jest to świetne miejsce różnych 

atrakcji dla małych i dużych. Dlatego toaleta jest niezbędna w tym 

miejscu. Usytuowana będzie od strony wyspy, gdzie obok mamy plac 

zabaw, boisko do siatki i siłownie. Ze względu bezpieczeństwa oraz 

zabezpieczająć przed atakami wandalizmu toaleta będzie znajdować 

się na terenie przystani MOSIRu, pod okiem pracownika i w zasięgu 

monitoringu. Toaleta będzie dwumodułowa, przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych, samoczyszcząca z otwieranymi samoistnie 

drzwiami. Za wzór posłużyła toaleta w Zgierzu, model Grey Stone, 

szara, pokryta kamieniem, gresem, który łatwo jest wyczyścić.  

P/N 

 

Realizacja zadania znaczącą poprawi komfort korzystania z 

Obiektu Rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego”. 

 450 000,00 zł  

12.  
MOSiR 

P059ZM 

Zakup ciągnika do pielęgnacji boiska. 

 

Projekt przewiduje zakup ciągnika do utrzymania boisk z 

nawierzchnią naturalną i hybrydową na obiekcie sportowym przy ul. 

Krańcowej. Utrzymanie trawy w należytej kondycji wymaga wielu 

zabiegów agrotechnicznych przy pomocy różnorodnych maszyn i 

urządzeń, które są podczepiane do ciągnika. Przy ciągniku wszystkie 

zabiegi będą wykonywane szybko i dokładnie co gwarantuje, że 

murawa będzie najwyższej jakości. Dobry stan murawy to jeden z 

najważniejszych czynników wpływających na grę graczy. 

P/N 

 

Realizacja zadania umożliwi prawidłową pielęgnacje muraw 

boisk piłkarskich obiektu przy ul. Krańcowej oraz zapewni 

lepsze warunki do gry wszystkim ich użytkownikom.  

 230 000,00 zł  

13.  SM Bezpieczny Park Julianowski i nad Sokołówką patrole konne straży P/P  110 000,00 zł  
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B047RA miejskiej 

 

 

 

Patrole konne na Lublinku udowodniły skuteczność tego rozwiązania. 

Zastosowanie połączonych działań patroli konnych i interwencyjnych 

straży miejskiej z pewnością przyczyni się do wzrostu poczucia 

bezpieczeństwa użytkowników i ukróci dewastacje, niemniej 

specyfika ukształtowania terenu oraz jego lokalizacja utrudniają 

skuteczną interwencję służb bezpośrednio po zgłoszeniu w przypadku 

konieczności dojazdu z uwagi na trudności logistyczne. 

Ukierunkowanie działań musi mieć charakter stały i ciągły, dlatego 

też skierowanie w ten rejon dodatkowych patroli będzie najbardziej 

efektywnym rozwiązaniem. Patrol będący na miejscu, o krótkim 

czasie reakcji jest bez wątpienia najbardziej skuteczny w działaniu. 

Parki miejskie powinny służyć rodzinom, które maja prawo czuć się 

bezpiecznie. Składowe projektu to 40000 zł na patrole Sekcji Konnej 

Straży Miejskiej w Łodzi oraz 70000 zł na służby ponadnormatywne 

dla funkcjonariuszy. Problem z wandalizmem w obu parkach - 

Julianowskim i nad Sokołówką - jest bardzo duży, a w ostatnich 

latach nasila się. Projekt zakłada ulokowanie w pobliżu punktu Straży 

Miejskiej. Patrole mogłyby być wspierane przez fotopułapki. 

 

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności ochrona 

spokoju i porządku w miejscach publicznych. Niemniej, jak 

wykazuje doświadczenie, obecność funkcjonariuszy na 

obszarze zagrożonym występowaniem czynów zabronionych 

stanowi skuteczniejszy sposób działań prewencyjnych, przy 

czym zastosowanie fotopułapek nie eliminuje samego 

niepożądanego zjawiska, a jedynie może służyć ujawnieniu 

sprawców. Po konsultacji z autorem projektu i wskazaniu, że 

zakup fotopułapek na potrzeby Straży Miejskiej w Łodzi 

zawierają połączone projekty L002 oraz L084, a posterunek 

Straży Miejskiej i jego utrzymanie wygenerują koszty znacznie 

wykraczające poza wskazaną kwotę, autor postanowił 

przeznaczyć 70000 zł z punktów 2 i 3 na służby 

ponadnormatywne dla straży miejskiej, kształtujące tym 

samym składowe projektu po zmianach w sposób następujący: 

1. 40000 zł na patrole konne, 2. 70000 zł na służby 

ponadnormatywne straży miejskiej we wskazanym regionie. 

Szczegóły zmian zawarłem w karcie zmian w projekcie. 

Zastosowanie połączonych działań patroli konnych i 

interwencyjnych straży miejskiej z pewnością przyczyni sie do 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa użytkowników i ukróci 

dewastacje, niemniej specyfika ukształtowania terenu oraz jego 

lokalizacja utrudniają skuteczną interwencję służb 

bezpośrednio po zgłoszeniu w przypadku konieczności dojazdu 

z uwagi na trudności logistyczne. Ukierunkowanie działań 

musi mieć charakter stały i ciągły, dlatego też skierowanie w 

ten rejon dodatkowych patroli będzie najbardziej efektywnym 

rozwiązaniem, wpisującym się w ustawowe zadania Straży. 

14.  
SM 

G021NN 

Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle Nad Nerem 

 

Osiedle Nad Nerem 

 

Straż Miejska w Łodzi w ramach dodatkowych służb będzie czuwać 

nad bezpieczeństwem mieszkańców w rejonie osiedla - dodatkowo 

konsultacje społeczne z mieszkańcami. Oddział Prewencji Staży 

Miejskiej dysponuje strażakami mającymi dodatkowe uprawnienia 

kwalifikowanej pierwszej pomocy "Ratownik" oraz niezbędny sprzęt 

" Torby R1" przez co skróci się czas reakcji w sytuacjach 

zagrażających życiu i zdrowiu.  

P/N 

 

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom wyjdzie naprzeciw postulatom i 

oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość 

patroli, które będą dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład 

i porządek publiczny na osiedlach i ulicach naszego miasta.  

  25 000,00 zł  

15.  
SM 

P018MM 

Zamiast filmować możesz kogoś uratować - osiedle im. Montwiłła 

Mireckiego. 

 

Straż Miejska w Łodzi w ramach dodatkowych służb będzie czuwać 

nad bezpieczeństwem mieszkańców w rejonie osiedla. Miejsca 

P/P 

 

Odział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom wyjdzie naprzeciw postulatom i 

oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość 

25 000,00 zł  
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najbardziej zagrożone będą konsultowane z mieszkańcami. Oddział 

Prewencji Straży Miejskiej dysponuje strażnikami mającymi 

dodatkowe uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

"Ratownik" oraz niezbędny profesjonalny sprzęt "Torby R1" przez co 

skróci się czas reakcji w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

patroli, które będą dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład 

i porządek publiczny na osiedlach i ulicach naszego miasta. 

16.  
SM 

W013NO 

Zamiast filmować możesz kogoś uratować- osiedle Nowosolna. 

 

 

 

Straż Miejska w Łodzi w ramach dodatkowych służb będzie czuwać 

nad bezpieczeństwem mieszkańców w rejonie osiedla. Miejsca 

najbardziej zagrożone będą konsultowane z mieszkańcami. Oddział 

Prewencji Straży Miejskiej dysponuje strażnikami mającymi 

dodatkowe uprawnienia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

„Ratownik" oraz niezbędny profesjonalny sprzęt „ Torby R1" przez co 

skróci się czas reakcji w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

P/N 

 

Odział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom wyjdzie naprzeciw postulatom i 

oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość 

patroli, które będą dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład 

i porządek publiczny na osiedlach i ulicach naszego miasta. 

25 000,00 zł  

17.  
SM 

W014NR 

Zamiast filmować możesz kogoś uratować- osiedle Nr 33. 

 

 

 

Straż Miejska w Łodzi w ramach dodatkowych służb będzie czuwać 

nad bezpieczeństwem w rejonie osiedla- dodatkowo konsultacje 

społeczne z mieszkańcami. Oddział Prewencji Straży Miejskiej 

dysponuje strażnikami mającymi dodatkowe uprawnienia 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy „Ratownik" oraz niezbędny 

profesjonalny sprzęt „ Torby R1" przez co skróci się czas reakcji w 

sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

P/N 

 

Odział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki 

dodatkowym służbom wyjdzie naprzeciw postulatom i 

oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość 

patroli, które będą dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczały ład 

i porządek publiczny na osiedlach i ulicach naszego miasta. 

  25 000,00 zł  

18.  
SM 

W020OJ 

Bezpieczny Olechów-Janów. 

 

 

 

Zwiększenie obecności patroli Straży Miejskiej w godzinach 

popołudniowo-wieczornych, których zadaniem będzie dbanie o 

zapewnienie ładu i porządku publicznego na osiedlu Olechów-Janów. 

P/P 

 

Skierowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej w ramach 

służb normatywnych do patrolowania tylko i wyłącznie osiedla 

Olechów- Janów w istotny sposób wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców. Zadaniem patrolu będzie 

zapewnienie ładu i porządku publicznego a także dbanie o 

czystość na terenie osiedla. Operowanie patrolu jedynie na 

obszarze Olechowa i Janowa znacznie skróci czas realizacji 

interwencji zgłaszanych przez mieszkańców osiedla, z uwagi 

na brak konieczności dalekich dojazdów. 

70 500,00 zł  

19.  
SM 

W021SW 

Bezpieczny wypoczynek w Parku Źródliska. 

 

 

 

Zapewnienie codziennej obecności patrolu Straży Miejskiej w Parku 

Źródliska, którego celem będzie dbanie o bezpieczeństwo osób 

wypoczywających w parku. 

P/ 

 

Skierowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej w ramach 

służb normatywnych do patrolowania tylko i wyłącznie Parku 

Zródliska w istotny sposób wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa osób w nim wypoczywających. Zadaniem 

patrolu będzie dbanie o ład i porządek publiczny na terenie 

  49 500,00 zł  



8 
 

parku. Realizacja przedmiotowego zadania nie wpłynie 

negatywnie na działanie Straży Miejskiej w pozostałej części 

miasta. 

20.  
SM 

W045ZA 

Kamery to nie wszystko – skuteczny system bezpieczeństwa dla 

Osiedla Zarzew. 

 

 

 

Instalacja monitoringu i obserwacja osiedla przez strażników 

miejskich to dobry początek poprawy 

bezpieczeństwa, jednak, aby mówić o całościowym rozwiązaniu 

niezbędna jest szybka interwencja 

patrolu Straży Miejskiej w Łodzi na miejsce zdarzenia. Interwencję 

zaczyna operator monitoringu, a kończy patrol w terenie. Dopiero 

wtedy możemy mówić o skutecznym monitoringu. 

P/N 

 

Stan osobowy Oddziału Widzew Straży Miejskiej w Łodzi 

uniemożliwia zapewnienie stałego nadzoru na terenie osiedla 

Zarzew. Skierowanie dodatkowego patrolu zmotoryzowanego 

Straży Miejskiej w ramach służb normatywnych do 

patrolowania tylko i wyłącznie osiedla Zarzew w istotny 

sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. 

Zadaniem patrolu będzie dbanie o ład i porządek publiczny na 

terenie osiedla. Ograniczony teren patrolowania poprawi czas 

realizacji i skuteczność podejmowanych interwencji. 

Realizacja przedmiotowego zadania nie wpłynie negatywnie na 

działanie Straży Miejskiej w pozostałej części miasta. 

200 000,00 zł  

21.  
WE 

B015BZ 

Mamy Klub - ul. Plonowa 18, Łódź (budynek OSP Mikołajew). 

 

 

 

Mamy Klub - osiedlowy klub dla rodziców z małymi dziećmi (0-5 

lat). Lokalna inicjatywa, której celem jest stworzenie przestrzeni do 

spotkań dla mam i tatusiów oraz bezpiecznego miejsca do zabawy dla 

ich pociech. Spotkania klubu będą odbywały się raz w tygodniu i 

trwały około 3 godzin. W czasie spotkań będzie można wymienić się 

doświadczeniami, porozmawiać, napić kawy. Dla maluchów 

przewidziane są zajęcia muzyczno - taneczne i plastyczne. Opiekun 

klubu musi mieć doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i 

odpowiednie wykształcenie. Klub będzie nieodpłatnie korzystał z 

budynku OSP Mikołajew przy ul. Plonowej 18. 

N/P 

 

Na podstawie przepisów art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej, środki przekazywane przez samorządy 

terytorialne dają możliwość ubiegania się przez OSP o 

finansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla prowadzenia 

działalności statutowej u odpowiedniego terytorialnie wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Jednostka samorządu 

terytorialnego może przekazywać ochotniczym strażom 

pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Zapisy art. 32 ust. 

2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty 

wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 

gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania 

członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej 

członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny 

pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub 

zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o 

których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. W związku z 

obowiązującymi przepisami, Wydział Edukacji negatywnie 

opiniuje wniosek B015BZ. 

  17 000,00 zł  

22.  
WE 

L023 

„W świecie teatru”. PM nr 200, ul. Zamknięta 1. 

 

 

 

Dzieci uczęszczające do przedszkola miejskiego nr 200 w Łodzi od lat 

rozwijają swoje umiejętności teatralne, wokalne i taneczne poprzez 

udział w rozmaitych przeglądach, festiwalach oraz podczas 

organizacji okolicznościowych z udziałem zaproszonych gości. 

Nauczyciele zaś uczestniczą w szeregu kursów i szkoleń 

N / 

W wyniku uwag Doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego  wniosek został zaopiniowany jako 

niespełniający wymagań  § 1. p 5)  Uchwały nr XX/787/20 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego tj: „przez 

ogólnodostępność projektu należy rozumieć  umożliwienie 

ogółowi mieszkańców,  

10 350,00 zł  
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podnoszacych ich wiedzę oraz kompetencje w zapresie wprowadzania 

elementów dramy do codziennej pracy, samodzielnie tworzą również 

scenariusze przedstawień.  

w szczególności tym, którzy na co dzień nie korzystają z oferty 

placówki lub instytucji, nieodpłatną możliwość korzystania z 

efektów realizacji projektu wybranego w ramach ŁBO” 

23.  
WE 

L029 

Froeblowska Altana w przedszkolu miejskim nr 35 

 

Postawienie altany z kostką brukowa, ławkami oraz stolikami w 

ogrodzie przedszkolnym PM35, aby spędzać więcej czasu na świeżym 

powietrzu niezależnie od pogody. Zakup pomocy dydaktycznych 

potrzebnych do realizacji pedagogiki Froebla. Szkolenie dla kadry 

nauczycielskiej dotyczące rozwijania wiedzy na temat 

wykorzystywania wyżej wymienionej metody pracy z dziećmi.  

P/ 

Realizacja zadania pozwoli na podniesienie standardów pracy i 

prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci w trakcie pobytu w 

przedszkolu, a także dla dzieci z osiedla – po zakończeniu 

zajęć przedszkolnych .Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

35 000,00  zł  

24.  
WE 

L035 

Szatnia szkolna. SP nr 84 w Łodzi, ul. Wici 16. 

 

Projekt remontu szatni szkolnej w SP nr 84 w Łodzi dotyczy 

powierzchni 80m2 i boksów. Remont obejmowałby malowanie ścian, 

wymianę posadzki, zakup nowego wyposażenia szatni - ławek i 

wieszaków oraz zainstalowanie nowych drzwi do 15 boksów. Szatnia 

nie była remontowana od chwili powstania, czyli od 1970r. 

Korzystają z niej uczniowie będący mieszkańcami osiedla Teofilów-

Wielkopolska. 

P/ 

Realizacją zadania projektu pozwoli wszystkim osobom na 

korzystanie z  bezpiecznej, nowoczesnej, zapewniającej 

przyjazne warunki  szatni, w tym także mieszkańcom Łodzi 

korzystającym z dni otwartych w szkole oraz innych zajęć 

organizowanych na terenie placówki.  

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 200 000,00 zł  

25.  
WE 

L037 

Remont łazienek w SP nr 84, ul. Wici 16. 

 

Działki nr 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, w obrębie B-41 

 

Remont obejmie łazienki przeznaczone dla dziewcząt znajdujące się 

na parterze i na pierwszym piętrze. Celem realizacji zadania jest 

przystosowanie łazienek dla najmłodszych dzieci. Remont łazienek 

ma na celu zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do 

utrzymywania higieny osobistej. W łazienkach zostaną położone 

nowe tynki, glazura, terakota, przerobiona zostanie instalacja wodno-

kanalizacyjna. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie, umywalki, 

wc kompakt, lustra, dozowniki do mydła, kosze. 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu w szkole. Z wyremontowanych łazienek 

korzystać będą nie tylko uczennice szkoły, ale także wszystkie 

osoby biorące udział w treningach sportowych  i zajęciach 

tanecznych  prowadzonych w szkole dla mieszkańców miasta. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

146 000,00 zł  
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XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

26.  
WE 

L042 

„Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej” – modernizacja chodników, 

ciągów komunikacyjnych i szatni na terenie SP7 im. Orląt Lwowskich 

 

 

Ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów, rodziców i 

mieszkańców osiedla chcielibyśmy: wymienić wszystkie płyty 

chodnikowe w ciągach komunikacyjnych przed szkołą i skwerze 

szkolnym na kostkę brukową; umieścić murki z siedziskami, kosze na 

śmieci i stojaki dla rowerów. Dla poprawy bezpieczeństwa niezbędne 

jest wyrównanie i utwardzenie podłoża części parkingu i zatoki 

postojowej. Chcielibyśmy również przystosować szatnię szkolną, 

wykonując kompleksowy remont całego pomieszczenia i kupić 

indywidualne szafki dla starszych uczniów oraz wydzielić nowe 

szatnie dla młodszych dzieci. 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi stan bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników ciągu pieszego, pozwoli także  na korzystanie z  

bezpiecznej, nowoczesnej, zapewniającej przyjazne warunki  

szatni przez wszystkich korzystających z sali gimnastycznej. 

Zadanie spełnia wymagania zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  

 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

 393 000,00 zł  

27.  
WE 

L047 

Żyjmy zdrowo na sportowo – remont sali gimnastycznej i 

zagospodarowanie przestrzeni. W SP 182 w Łodzi. 

 

 

 

Sala wymaga kompleksowego malowania po wcześniejszym 

usunięciu zniszczonych nawierzchni zalanych przez ulewy z powodu 

nieszczelnego dachu - naprawionego w czasie termomodernizacji. 

Obecnie generalnego remontu wymaga zniszczony parkiet oraz 

oświetlenie, które z roku na rok przestaje spełniać swoją rolę, a 

dodatkowo przy małej efektywności instalacji z lat 60 ubiegłego 

wieku, generuje spore koszty.  

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu  

w szkole. Pozwoli także na podniesienie komfortu i 

standardów pracy oraz stworzy warunki do bezpiecznej i 

higienicznej pracy. Wpłynie na jakość prowadzonych zajęć z 

wychowania fizycznego.  Z sali korzystają zarówno 

mieszkańcy Łodzi jak i  kluby sportowe oraz uczestnicy 

turniejów sportowych organizowanych w SP 182.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

242 550,00 zł  

28.  
WE 

L051 

Wymiana nawierzchni na placu szkolnym w SP114 w Łodzi, ul. 

Milionowa 64 

 

W21-351/18 

 

Celem projektu jest zmiana starych, zniszczonych, krzywych płyt 

P/ 

 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa dzieci 

uczęszczających do szkoły oraz wszystkich osób 

korzystających z położonego na terenie szkoły boiska Orlik. 

Wpłynie na estetykę okolicy budynku szkoły. 

  63 000,00 zł  
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chodnikowych na estetyczną kostkę brukową na placu przy budynku 

szkoły. Szkoła jest wyremontowana z zewnątrz, budynek po 

termomodernizacji okala pół metrowy pas ułożony z kostki, a plac 

przylegający do budynku szpeci ten piękny obrazek starą płytą 

chodnikową.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

29.  
WE 

L058 

Nowe ogrodzenie wzdłuż terenu okalającego Szkołę Podstawową nr 

114 w Łodzi, ul. Milionowa 64 

 

 

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe, 

solidne, estetyczne, zapewniające bezpieczeństwo ogrodzenie 

systemowe wraz z wymianą furtek i bram. Wymiana wpłynie zarówno 

na bezpieczeństwo dzieci jak i estetykę przestrzeni miejskiej.  

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę terenu wokół szkoły 

wpłynie także na bezpieczeństwo mieszkańców korzystających 

z boiska Orlik. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem 

zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi 

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Łódzkiego standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

149 000,00 zł  

30.  
WE 

L063 

Moja wymarzona pracownia matematyczna – projekt uczniowski. 

Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w ZS-P nr 2 w Łodzi 

 

 

 

Projekt wymarzonej i profesjonalnej pracowni matematycznej 

zainicjowany i zrealizowany przez uczniów klasy siódmej szkoły 

podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

nr 2 w Łodzi pod okiem inżyniera kosztorysanta w ramach zajęć 

matematyki. 

P/N 

 

Realizacja zadania pozwoli  na podniesienie standardów pracy 

szkoły i prowadzenie atrakcyjnych zajęć, w tym także dla 

mieszkańców Łodzi. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

  63 600,00 zł  

31.  
WE 

L066 

Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 

 

P-18 Nr działki 51/4 

 

Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie podłogi Sali 

gimnastycznej w budynku ZSS nr 2. 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej, 

pozwoli także na  prowadzenie atrakcyjnych zajeć sportowych, 

w tym także dla mieszkańców Łodzi. Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

150 000,00 zł  
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dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

32.  
WE 

L068 

Pierwsze kroki małego alpinisty. Ogólnodostępna górka 

wspinaczkowa ze zjeżdżalnią na terenie PM nr 146 Zarzew. 

 

W30-61/2, W30-55/139 

 

Rozpatrywany teren zostałby odgrodzony od pozostałego terenu 

przedszkola i zamontowano by dwie furtki. Górka byłaby dla 

wszystkich. Górka wspinaczkowa miałaby ok.. 3m wysokości i 

składałaby się z różnych elementów wspomagających wspinanie się 

oraz z dużej metalowej zjeżdżalni o szerokości 2,5m. Część górki 

byłaby wyłożona nawierzchnią gumową, bezpieczną dla dzieci. 

Calość gótki monitorowana.  

P/ 

 

Realizacja zadania pozwoli  na prowadzenie atrakcyjnych 

zajęć sportowych i aktywne spędzanie czasu na wolnym 

powietrzu. Należy zaznaczyć, iż wszystkie etapy realizacji 

zadania - począwszy od inwentaryzacji zieleni, poprzez 

koncepcję, dokumentację projektową, skończywszy na 

wykonawstwie - powinny być kolejno konsultowane z 

Wydziałem Kształtowania Środowiska. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

188 000,00 zł  

33.  
WE 

L069 

PM nr 76 – Przedszkole naszych marzeń 

 

Działka nr 322, obręb G-17 

 

W ramach projektu chcemy wyremontować tarasy, doposażyć ogród 

przedszkolny, zorganizować piknik pod hasłem "Aktywna rodzina" 

oraz wymienić stolarkę drzwiową w naszym przedszkolu. 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni wokół 

przedszkola i warunki pobytu przedszkolaków. Pozwoli także 

na podniesienie standardów pracy i prowadzenie atrakcyjnych, 

bezpiecznych zajęć dla najmłodszych dzieci zarówno z 

przedszkola jak i mieszkańców osiedla.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

300 000,00 zł  

34.  
WE 

L080 

Modernizacja szatni, w tym pomieszczenia na szatnię dla uczniów 

niepełnosprawnych, w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi 

P/ 

 
 305 000,00 zł  
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ul. Kusocińskiego 116. 

 

 

 

Szatnia dla uczniów oraz pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla 

uczniów niepełnosprawnych w XXXIII LO nie spełniają oczekiwań 

uczniów i ich rodziców, utrudniają sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego, nie gwarantują pełnego zabezpieczenia własności 

uczniów. Daleko odbiegają od norm estetycznych, a mogą nawet 

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. 

Realizacją zadania projektu pozwoli wszystkim osobom na 

korzystanie z  bezpiecznej, nowoczesnej, zapewniającej 

przyjazne warunki  szatni, dostosowanej także do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  uczestniczących w zajęciach otwartych 

organizowanych na terenie szkoły .   

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

35.  
WE 

L081 

Dziś analogowa, jutro cyfrowa! Multimedialna SP48! 

 

 

 

Projekt ma na celu przeniesienie placówki oraz sposobu nauczania z 

czasów analogowych w czasy cyfrowe. Chcemy zapewnić 

podopiecznym możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami 

i korzystanie z nich na co dzień. 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń szkoły i 

warunki pobytu uczniów. Pozwoli także na podniesienie 

standardów pracy, prowadzenie atrakcyjnych zajęć 

informatycznych, sportowych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii. Z pomieszczeń szkolnych i sali 

gimnastycznej korzystają – poza uczniami – także mieszkańcy 

Łodzi. Przed dokonaniem zakupów realizator musi uzyskać 

akceptację Wydziału Informatyki UMŁ. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

690 000,00 zł  

36.  
WE 

L094 

Uczymy się języków – nowoczesna pracownia językowa w Szkole 

Podstawowej nr 84, ul. Wici 16. 

 

Działki nr 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, w obrębie B-41 

 

Realizacja zadania podniesie standardy nauczania języków obcych, 

stworzy nowe narzędzia dla nauczyciela co zachęcić uczniów już od 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

prowadzenia zajęć zarówno dla uczniów jak i mieszkańców 

korzystających z pomieszczeń szkolnych . Przed dokonaniem 

zakupów realizator musi uzyskać akceptację Wydziału 

  83 000,00 zł  
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najwcześniejszych lat do nauki języków. Informatyki UMŁ. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

37.  
WE 

L103 

Sport to zdrowie – remont zaplecza Sali gimnastycznej w szkole 

podstawowej nr 84, ul. Wici 16 

 

Działki nr 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, w obrębie B-41 

 

Sprzęt oraz zaplecze nie zapewniają godnych warunków do ćwiczeń 

tak małym dzieciom dlatego konieczny jest kompleksowy remont tego 

obiektu.  

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej oraz 

pozwoli na podniesienie komfortu pracy. Zaplecze 

wykorzystywane jest podczas zajęć sportowych prowadzonych 

zarówno dla uczniowie jak  i dla mieszkańców  Łodzi.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 

310 000,00 zł  

38.  
WE 

L117 

Sala gimnastyczna w SP3. Al. Harcerzy Zatorowców 6, 91-144 Łódź 

 

Obręb B42 nr działki 12/32 

 

Projekt dotyczy kompleksowego remontu sali gimnastycznej. szatni 

dla uczniów przy Sali i zaplecza. 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu  w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

komfortu i standardów pracy . Wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego.  Z sali 

korzystają zarówno uczniowie jak i mieszkańcy Łodzi. Zadanie 

będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

 600 000,00 zł  
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wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

39.  
WE 

L118 

Remont i modernizacja Sali gimnastycznej, siłowni, pryszniców i 

przebieralni w budynku 15 liceum ogólnokształcącego w Łodzi. 

 

Remont będzie obejmował: cyklinowanie i lakierowanie parkietu w 

Sali gimnastycznej, wymianę pryszniców, położenie glazury i 

terakoty, wymianę oświetlenia i drzwi oraz pomalowanie ścian i 

sufitów w łazience. 

P/P 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę przestrzeni szkolnej i 

warunki pobytu w szkole. Pozwoli także na podniesienie 

komfortu i standardów pracy . Wpłynie na jakość 

prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego.  Z sali oraz 

zaplecza sportowego korzystają zarówno uczniowie jak i 

mieszkańcy Łodzi. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 

Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w 

sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

365 000,00 zł 

40.  
WE 

L123 

Zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia do nowej 

hali sportowej i świetlicy w szkole podstawowej nr 206 im. Łódzkich 

Włókniarek w Łodzi. 

 

 

 

Celem projektu jest zakup pomocy dydaktycznych i elementów 

wyposażenia sportowego do nowobudowanej hali sportowej i 

świetlicy. 

P/ 

 

Realizacja zadania pozwoli na wyposażenie ogólnodostępnej 

hali sportowej ( wybudowanej także w ramach Budżetu 

Obywatelskiego ), pomieszczenia świetlicy wykorzystywane są 

do organizowania atrakcyjnych zajęć dla mieszkańców osiedla 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego  

230 000,00 zł  

41.  
WE 

L124 

Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy 

ul. Janosika 136 

 

 

 

Remont zakłada wymianę dotychczasowego pokrycia dachowego na 

blachodachówkę, naprawione także zostaną uszkodzone elementy 

P/ 

 

Realizacja zadania  wpłynie na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców i osób znajdujących 

się w okolicach szkoły. Dach został uszkodzony w wyniku 

wichury w sierpniu 2017 r. i od tego czasu poszczególne 

 570 000,00 zł  
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drewniane. elementy dachu grożą zerwaniem. Wokół szkoły przebywają 

osoby korzystające z usług NZOZ oraz  okolicznych sklepów. 

Szkoła nie jest ogrodzona i wszystkie te osoby przemieszczają 

się wzdłuż jej murów. Ponadto sale znajdujące się na II piętrze  

budynku są zalewane podczas intensywnych opadów.  

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 

42.  
WE 

L147 

Nowoczesna pracownia komputerowa w SP41 Szkoła Podstawowa nr 

41, ul. Rajdowa 18 

 

P26 - dz.47/18, 47/19, 47/20, 47/21 

 

Celem zadania jest stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej. 

Będzie ona wyposażona 16 stacjonarnych stanowisk terminalowych 

oraz 30 stanowisk mobilnych wyposażonych w szafę wraz z 30 

laptopami, co umożliwi prowadzenie zajęć z informatyki w klasach 1-

3 w dowolnej sali lekcyjnej dostosowanej dla dzieci młodszych. 

Obecna pracownia wymaga gruntownego remontu obejmującego 

remont podłogi . 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

prowadzenia zajęć zarówno dla uczniów jak i mieszkańców 

korzystających z pomieszczeń szkolnych Przed dokonaniem 

zakupów realizator musi zyskać akceptację Wydziału 

Informatyki UMŁ. 

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

288 000,00 zł 

43.  
WE 

L169 

Generalny remont szatni szkolnej w 42 LO. 

 

XLII Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Łodzi ul. 

Stawowa 28 

 

Projekt remontu szatni zakłada demontaż istniejącej zabudowy, zakup 

i montaż nowych szafek na książki, ubrania i buty dla uczniów, 

położenie terakoty na podłodze oraz pomalowanie ścian i wymianę 

okien. 

P/ 

 

Realizacją zadania projektu pozwoli wszystkim osobom na 

korzystanie z  bezpiecznej, nowoczesnej, zapewniającej 

przyjazne warunki  szatni, w tym także mieszkańcom Łodzi 

korzystającym z dni otwartych w szkole oraz innych zajęć 

organizowanych na terenie placówki.  

Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

 

 520 000,00 zł  
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44.  
WE 

L192 

Mini muzeum w nowoczesnej pracowni historycznej w Szkole 

Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena, ul. Anczyca 6. 

 

 

 

Zgłaszane zadanie związane z wyposażeniem w gabloty muzealne, a 

także generalnym remontem pracowni historycznej. 

P/ 

 

Realizacja zadania poprawi estetykę pomieszczeń i warunki 

prowadzenia zajęć zarówno dla uczniów jak i mieszkańców 

korzystających z pomieszczeń szkolnych Zadanie będzie 

wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 

7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 20 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

 

70 000,00 zł  

45.  
WE 

L194 

Projekt pracowni kinowo-teatralnej w szkole podstawowej nr 64 im. 

H. Ch. Andersena, ul. Anczyca 6. 

 

 

 

Projekt obejmuje zaadaptowanie pracowni polonistycznej na salę 

kinowo-teatralną.  

P/ 

 

Realizacja zadania pozwoli  na atrakcyjne i ciekawe 

prowadzenie zajęć. Wpłynie również na estetykę pomieszczeń 

szkolnych. Umożliwi cykliczne projekcje filmowe dla dzieci z 

osiedla i okolicznych przedszkoli, a także dla mieszkańców 

osiedla. Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 

Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi z dnia 

20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego 

standardu dostępności”. 

Zadanie spełnia wymogi zapisu § 1. p 5)  Uchwały nr 

XX/787/20 Rady Miejskiej  

w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. 

  78 000,00 zł  

46.  
WE 

L254 

RATUJEMY SKWER DUBANIEWICZA ul. Strycharska 22 

 

 

 

RATUJEMY SKWER DUBANIEWICZA. Tylko poprzez budowę 

Bezobsługowego Parku Linowego, podświetlanej fontanny, boiska do 

piłki nożnej, boiska do Streetball, placu zabaw dla dzieci, oraz latarni 

możemy uratować Skwer im. H. Dubaniewicza. Dzisiaj zaniedbany i 

zarośnięty, jutro może być ulubionym miejscem rekreacji dzieci i 

młodzieży, oraz spotkań dorosłych mieszkańców Łodzi. 

N/ 

 

W dniu 3 września Wydział Edukacji zwrócił się do Dyrektora 

IX Liceum Ogólnokształcącego z prośbą o wydanie opinii na 

temat możliwości realizacji projektu (§4 pkt. 2 „Projekty 

dotyczące podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 muszą 

na formularzu zgłoszeniowym zawierać opinię zarządzającego 

daną instytucją”). W związku z negatywną opinią dyrektora IX 

LO, wniosek L254 nie może uzyskać pozytywnej opinii 

Wydziału Edukacji. 

440 000,00 zł  

47.  
ZLM 

B036TW 

Pierwszy Automat, Butelkomat dla osiedla Teofilów-Wielkopolska 

 

B44-26/11 

 

I Ty możesz być eko. Jeżeli jesteś mistrzem w domu i wiesz jak 

/ 
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poprawnie posegregować szkło i butelki PET - zbieraj punkty na 

karcie migawka i wymieniaj na atrakcje w mieście Łodzi. Butelki nie 

muszą trafiać na chodnik czy do pieca. 

48.  
WGK 

B055BC 

Plac Zabaw Srebrna 

 

Stworzenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Srebrnej składającej się z 5 

elementów zabawowych i malej architektury, wraz z miejscem 

parkingowym dla niepełnosprawnych. 

P/ 

 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 jest 

pozytywna ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 

technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w ciągu 

jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma być 

zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność gminy 

Miasto Łódź. 

563 600,00 zł  

49.  
ZZM 

B147BC 

Wielki powrót klonów na ul. Kołodziejską. 

 

B45-268/3. 

 

Zadanie zakłada zasadzenie nowych drzew - platanów klonolistnych - 

w miejscu drzew, które zostały ścięte w ostatnich latach lub uschły. 

Sadzone drzew powinny być wysoki i mieć obwód pnia minimum 10-

12 cm. 

N/ 

 

Z związku z negatywną opinią Zarządu Inwestycji Miejskich i 

Zarządu Dróg i Transportu, z uwagi na liczną infrastrukturę 

podziemną oraz brak możliwości zachowania min. odległości 3 

m między planowanymi nasadzeniami a obrzeżami 

chodnikowymi i krawędzią jezdni, nie jest możliwe wykonanie 

nasadzeń. 

 7 200,00 zł  

50.  
WGK 

B153BC 

Miejsce parkingowe dla rowerów - obok wejścia do UMŁ w drodze 

do Manufaktury. 

 

B46-102/6. 

 

Ustawienie miejsca parkingowego dla 10 rowerów. Forma stojaków 

inspirowana podobnymi konstrukcjami w wielu miastach Europy. 

N/ 

 

Rekomendacja negatywna. Zaproponowane stojaki rowerowe 

nie znajdują się w Katalogu Mebli Miejskich. Zgodnie z opinią 

Biura Architekta Miasta i Zarządu Dróg i Transportu wygląd 

stojaków rowerowych powinien być zgodny ze wzorem 

zawartym w Zarządzeniu Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg 

rowerowych w Łodzi. Wnioskodawca nie zgodził się na 

zmianę wyglądu stojaków na zgodną ze wzorem wskazanym w 

ww. Zarządzeniu. Dodatkowa opinia z dnia 14.09.2020 r. (po 

spotkaniu Komisji Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi w 

dniu 11.09.2020 r.). Wydział Gospodarki Komunalnej 

dodatkowo wystąpił o opinię do Biura Architekta Miasta 

przedstawiając, zgodnie z wyjaśnieniami Wnioskodawcy, 

zaproponowaną we wniosku konstrukcję jako instalację 

artystyczną. Instalacja ta dodatkowo może spełniać funkcję 

stojaków rowerowych. Pomimo przedstawionych wyjaśnień 

Biuro Architekta Miasta podtrzymało negatywną opinię dla 

przedmiotowego wniosku. 

7 500,00 zł  
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51.  
WGK 

G072PK 

Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i budowa 

chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9 

 

G-12 497/22 

 

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/P 

 

Rekomendacja pozytywna dla realizacji wniosku pn. 

„Zagospodarowanie terenu-budowa miejsc postojowych i 

budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9. Zgodnie 

z opinią Wydziału Kształtowania  Środowiska rekomendujemy 

aktualizację projektu budowlano-wykonawczego w grudniu 

2018 r. przebudowy drogi dojazdowej, która zminimalizuje do 

granic możliwości wycinkę istniejącego drzewostanu.  

  

52.  
WGK 

L181 

Zdrowe płuca w zdrowej Łodzi. 

 

Józefa 6. 

 

Zdrowy mikroklimat wytworzony przez tężnie solankowe to pożądana 

dawka zdrowia dla wszystkich mieszkańców Łodzi, usytuowanie na 

zielonym terenie działki nr 6 przy ul. Józefa stanie się zapewne 

częstym miejscem spotkań Łodzian. 

/ 
  

53.  
WGK 

L210 

Wiemy co chronimy - łódzkie użytki ekologiczne. 

 

 

 

Projekt ma na celu utworzenie tablic edukacyjnych w kilku łódzkich 

użytkach ekologicznych. 

P/ 

 

Tabliczki z kodem QR i linkiem odsyłającym do strony 

uml.lodz.pl/ekoportal przyczynią się do poszerzenia wiedzy 

mieszkańców na temat łódzkich użytków ekologicznych oraz 

podniesienia świadomości na temat cennych elementów form 

ochrony przyrody charakteryzujących się określonym reżimem 

ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. 

  47 900,00 zł  

54.  
WGK 

L222 

Łódzka woda najlepsza - zdroje wodne "poidełka" w centrum Miasta 

dla wszystkich. II etap: budowa na podstawie zatwierdzonych 

kosztorysów inwestorskich za BO2017/2018. 

 

Piotrkowska 55 (między Narutowicza i Traugutta), Traugutta (okolice 

ul. Sienkiewicza), Tuwima/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). 

P/ 

 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa 

w głosowaniu podczas VIII edycji Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego, będzie służyła mieszkańcom Łodzi, 

szczególnie podczas upalnych dni. Projekt stanowiłby 

promocję jakości łódzkiej wody. 

 411 000,00 zł  
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55.  
WGK 

P003KO 

Boisko to dla dzieci wszystko - remont istniejącego boiska piłki 

nożnej wraz z ogrodzeniem terenu. 

 

Obręb P-07 nr działki 210/35, 210/43, 210/39, 210/44, 210/40, 

210/36, 210/45. 

 

Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na boisko sportowe. 

Przygotowanie terenu i usunięcie gruzu. Wykonanie podłoża i 

nawierzchni boiska wraz z montażem 2 bramek. Ogrodzenie terenu 

siatką. 

P/P 

 

Wydział Urbanistyki i Architektury – nie obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

Wydział Kształtowania Środowiska – opinia negatywna. Brak 

miejsca na boisko o podanych wymiarach ze względu na 

sąsiedztwo dużych drzew (strefa ochrony drzew, ciepłociągu 

wraz ze strefą ochronną oraz nawierzchnie asfaltową 

(istniejące boisko).W przypadku realizacji zadania WKŚ 

rekomenduje zastosowanie nawierzchni trawiastej w obrębie 

istniejącego boiska oraz zasadzenie krzewów jako forma 

ogrodzenia terenu boiska, 

Wydział Dysponowania Mieniem – istnieje ryzyko 

postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz 

byłych właścicieli lub ich spadkobierców (dotyczy działek 

210/40, 210/36, obręb P-7), 

Biuro Architekta Miasta - nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiono do jego 

sporządzania. Opinia pozytywna z uwagami: - konieczność 

zachowania istniejących drzew, konieczność zachowania, 

odtworzenia lub modernizacji placu zabaw, wskazane jest 

uzupełnienie terenu inwestycji zielenią wysoką.  

Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości – nie 

zarejestrowano wniosków o charakterze restytucyjnym, 

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości – nie jest 

prowadzone postępowanie w sprawie sprzedaży działek 

wskazanych we wniosku, 

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa – przedmiotowe 

nieruchomości nie znajdują się na obszarze rewitalizacji, 

Wydział Prawny – nie ma zarejestrowanych toczących się 

postępowań sądowych cywilnych, prowadzonych przed sądami 

powszechnymi wobec przedmiotowych nieruchomości, 

Biuro Strategii Miasta – projekt wpisuje się w Strategię 

Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020 +, 

Oddział Zasobu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu 

Państwa – Oddział nie jest właściwym do wydania opinii w 

sprawie inwestycji wskazanej we wniosku. Nie jest 

prowadzone postępowanie mające na celu zwrot lub 

wywłaszczenie przedmiotowych nieruchomości. 

 476 000,00 zł  

56.  
WGK 

P091ZM 

Zieleń na Borowej. 

 

Skwer na rogu ulic Jarzynowa i Borowa oraz parzysta strona ulicy 

Borowej. 

 

P/P 

 

Rekomendacja pozytywna z przyczyn jak niżej. 

 

 

15 000,00 zł  
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Uporządkowanie zieleni (niskiej i wysokiej) i postawienie 2 koszy na 

śmieci ( 1 szt. na rogu ulic Jarzynowej i Borowej oraz 1 szt na rogu 

ulic Borowej i Jęczmiennej). 

Biuro Architekta Miasta – przedmiotowa działka nie znajduje 

się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz 

krajobrazu kulturowego wpisanego do gminnej ewidencji 

zabytków; w zakresie małej architektury należy stosować 

ustalenia zawarte  

w uchwale Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

16 listopada 2016 r.; projekt powinien być zgodny z 

zarządzeniem Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi  

z dnia 20 października 2017 r.; nie należy naruszać 

istniejącego drzewostanu – istniejące drzewa należy 

wkomponować w projektowany plac zabaw. 

Biuro Inżyniera Miasta – chodnik w miejscu przedeptu 

doprowadza do jezdni w miejscu, w którym niedozwolone jest 

przejście pieszych – stwarza dla nich zagrożenie (zgodnie  

z ustawą Prawo o ruchu drogowym przechodzenie przez 

jezdnie poza przejściem jest dozwolone, gdy odległość od 

przejścia przekracza 100 m). 

Wydział Kształtowania Środowiska – ciepłociągi, podjazd do 

działki prywatnej oraz okazałe drzewa uniemożliwiają 

poprowadzenie chodnika; proponowane zagospodarowanie 

terenu znajduje się w największym zagęszczeniu drzew, co 

wpłynie negatywnie na ich stan zdrowotny; proponowane 

nasadzenie rododendronów nie sprawdzi się ze względu  

na nieodpowiednie pH gleby; przyjęto błędna wysokość kosztu 

wykonania chodnika oraz nie uwzględniono kosztu 

sporządzenia dokumentacji. 

Wydział Gospodarki Komunalnej – na przedmiotowej działki 

jest już umiejscowiona infrastruktura w postaci: wodociągu, 

kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej oraz licznych 

przewodów energetycznych, które zgodnie z odrębnymi 

przepisami muszą mieć tzw. strefę ochronną (w tym obszarze 

nie można lokalizować żadnych obiektów trwale związanych z 

gruntem) przez co pozostaje zbyt mało miejsca na wykonanie 

koła;  

po konsultacji przeprowadzonej z Liderem przedmiotowego 

wniosku ustalono, że zakres prac będzie obejmował 

utwardzenie przedeptu, ustawienie jednej ławki i jednego 

kosza poza strefą ochronną oraz uporządkowanie terenu i 

pielęgnację roślinności.  

57.  
WGK 

P096ZM 

Oświetlony chodnik na Skwerze przy Jęczmiennej. 

P6-315/11, P6-315/14 

 

Projekt realizuje pierwszy etap modernizacji skweru przy 

Jęczmiennej, wg koncepcji przegłosowanej z mieszkańcami, 

zapewniając jednocześnie modernizację chodników wzdłuż całej ul 

P/P 

 

Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego  

do Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 jest pozytywna, 

ponieważ spełnia kryteria oceny technicznej wykonalności. 

325 000,00 zł  
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Jęczmiennej po stronie parzystej, oraz oświetlenie w/w skweru 

wzdłuż nowo powstałego ciągu pieszego wraz z wielofunkcyjnymi 

ozdobnymi klombami. Szerokość nowej drogi pieszej zapewnia łatwe 

odśnieżanie i utrzymanie w czystości ze spełnieniem warunku 

długotrwałej nisko kosztowej eksploatacji. opis do koncepcji 

zagospodarowania skweru: 1 Chodnik główny wykonany z kostki w 

odcieniu beżowym/caffe late o szerokości min. 2m + obrzeża 2 

demontowanie chodnika 3 Ławki oraz oświetlenie ( przy co drugiej 

ławce) wzdłuż wnioskowanego chodnika w pkt 1, takie jak w 

załączniku nr 2 5szt , +kosze szt 5 4 Zdrój pompa ręczna żeliwna 

montaż nowej nakładki jak w załączniku + modernizacja nawierzchni 

zdroju 5 Likwidacja starej części chodnika, rekultywacja zieleni. 5 

Utworzenie przestrzeni wypoczynkowej w postaci podświetlanych 

klombów-ławek w kształcie nieregularnym bez ostrych krawędzi. 

Projekt zawiera tablicę pamiątkową i nadzór inwestorski. 

Przedsięwzięcie jest możliwa do wykonania  

w ciągu jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma 

być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność 

gminy Miasto Łódź. 

58.  
WGK 

P139KR 

Skwer Aktywnych Pokoleń – ładna zieleń i uregulowane parkingi 

ZAMIAST błota i psich kup między blokami. 

 

Rozjeżdżony plac, zaniedbany teren w ciągu komunikacyjnym przy 

zbiegu ul. J. Żubrowej oraz ul. Norwida – działka nr 144/27 oraz 

pobocze ul. Norwida 133/13 i 133/14. 

 

Skwer Pokoleń to zielona przestrzeń do rekreacji dla dzieci i 

dorosłych oraz bezpieczne monitorowane miejsce wypoczynku. 

Lokalizacja: niezagospodarowane tereny przy zbiegu ulic J. Żubrowej 

oraz C. K. Norwida. Rewitalizacja zieleni niskiej wokół mini placu 

zabaw, ławeczki, odnowienie ok. 200 m rozjeżdżonych ścieżek i 

chodnika, wyznaczenie około 10 miejsc parkingowych, pozwoli 

przywrócić kulturalne życie do tego zniszczonego trawnika, gdzie 

teraz jest tylko błoto, śmietnik i załatwiają się psy. 

P/P 

 

Realizacja zadania jest możliwa z pominięciem pergoli na 

śmietnik (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach) oraz mini placu zabaw, którego budowa nie może 

być zrealizowana ze względu na zbyt małą powierzchnię 

wskazanych w projekcie działek ewidencyjnych. 

Przedmiotowy plac zabaw nie spełniałby warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 

Realizacja przedmiotowego zadania w pozostałym zakresie w 

przypadku zwycięstwa w głosowaniu podczas VIII edycji 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do poprawy 

infrastruktury, przedmiotowego terenu .  

 179 400,00 zł  

59.  
WGK 

W012OJ 

Otwarta Strefa Aktywności- siłownia zewnętrzna i strefa relaksu od 

juniora do seniora w Parku Osiedlowym na Olechowie pomiędzy 

ulicami: Dąbrówki i Ziemowita w Łodzi. 

 

W35-41/13. 

 

Zadanie polega na montażu różnego rodzaju urządzeń do ćwiczeń 

siłowych na powietrzu dla dorosłych, dzieci oraz seniorów, które 

usprawniają narządy ciała, uczą odwagi oraz sprawiają poczucie 

relaksu. Różnorodność zamontowanych urządzeń sprawi, że 

jednocześnie mogą ćwiczyć dorośli, seniorzy, a także dzieci, które 

będą pozostawać pod opieką. Podłoża pod urządzeniami dla ćwiczeń 

będą wykonane z kostki brukowej, podobnie, jak podłoża pod 

zamontowanymi ławkami. Zamontowane urządzenia, ławki i kosze 

doskonale wkomponują się w istniejące otoczenie i poszerzą istniejącą 

P/P 

 

Otwarta strefa aktywności jest uzupełnieniem rekreacji osiedla. 

 124 000,00 zł  
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już strefę rekreacyjną, jaką jest Park Osiedlowy. 

60.  
WGK 

W105OJ 

Park osiedlowy i plac zabaw dla dzieci na Janowie. 

 

W35-38/20, W35-39/26. 

 

Młody rodzicu! Przyszli dziadkowie! Stwórzmy razem zielony park i 

bezpieczny plac zabaw na naszym osiedlu. Chcemy, żeby nasze 

maluchy mogły bawić się blisko naszych domów, w nowoczesnym i 

przyjaznym miejscu. Pomiędzy osiedlowym orlikiem i 

supermarketem, na zaniedbanej działce o powierzchni 1700m2 

stwórzmy razem miejsce gdzie będziemy mogli wspólnie z dziećmi 

spędzać czas. 

P/ 

 

Zagospodarowanie terenu w formie placu zabaw pozwoli na 

dopełnienie propozycji rekreacyjnej. 

333 500,00 zł  

61.  
WGK 

W109SW 

Fontanna kaskadowa przy ulicy Józefa. 

 

W22-4/10. 

 

Fontanna kaskadowa z motywami zwierzęcymi poprawi atrakcyjność 

osiedla przy ul. Józefa, sąsiadującego z Parkiem 3-Maja oraz centrum 

handlowym przy ulicy Piłsudskiego. Fontanna kaskadowa ma szansę 

stać się nową ulubioną atrakcją dzieci nie tylko na Widzewie.  

 

Elementy składowe: 

1. Odtworzenie fontanny kaskadowej. 

2. 2. Wykonanie dokumentacji  projektowej wraz z 

inwentaryzacją zieleni. 

3. Nadzór inwestorski. 

P/ 

 

Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa 

w głosowaniu podczas VIII edycji Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego, będzie służyła mieszkańcom Łodzi.  

 

Fontanna kaskadowa z motywami zwierzęcymi poprawi 

atrakcyjność osiedla przy ul. Józefa, sąsiadującego z Parkiem 

3-Maja oraz centrum handlowym przy ulicy Piłsudskiego. 

Obiekt  ma szansę stać się nową ulubioną atrakcją dzieci nie 

tylko na Widzewie. 

 534 000,00 zł  

62.  
WK 

L258 

Filmowy Kurort w Pasażu Róży 2.0. 

 

137/1 i 137/4. 

 

Jest to cykl czterech wieczorów filmowych wraz z kontynuacją 

wykraczającą poza ekran. Każdy wieczór poprowadzony będzie przez 

moderatora związanego zawodowo z akcją wynikającą z filmu. 

Tematem przewodnim będzie motyw szczęścia. Zostanie rozstawiony 

ekran, projektor oraz krzesła ewentualnie leżaki. Pojawią się 

dodatkowe elementy scenografii związane z treścią filmu. Przed i po 

seansie zmierzony będzie "poziom szczęścia" urządzeniem EEG 

Biofeedback w lokalu kreatywnym Szlifiernia Szczęścia, przy ul. 

Piotrkowskiej 3. Dodatkowo trener umiejętności miękkich będzie 

pokazywał i omawiał techniki oraz metody wspierania siebie, dzieci i 

bliskich w trudnych emocjonalnie sytuacjach. 

P/P 

 

Pozyskane środki, o ile w głosowaniu pozytywnie wypowiedzą 

się mieszkańcy naszego Miasta, zostaną przekazane 

beneficjentowi wybranemu w otwartym konkursie ofert w 

formie dotacji celowej. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Kultury popiera zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego. 

24 050,00 zł  

63.  
WS 

P133RS 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia sportowe 

- ul. Wyszyńskiego 74. 

boisko asfaltowe ul. Wyszyńskiego 74. 

 

P/N 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych skierowanych do mieszkańców osiedla Retkinia 

29 500,00 zł 
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Aktywizacja sportowa poprzez nieodpłatne zajęcia unihokeja. Zajęcia 

będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca 

do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 

90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 

h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą 

mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt 

sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchowa i integracje. 

Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i 

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały 

czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po 

raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania 

oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć 

uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat 

zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć 

poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. 

Godzina zostanie ustalona z odpowiednim wydziałem i dostosowana 

do warunków pogodowych oraz do możliwości czasowych 

instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy 

przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom 

wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). 

Organizator zapewni wyposażenie w sprzęt niezbędny do 

prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności 

fizycznej poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi jest 

uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady 

postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje 

profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, 

Internet i narkotyki). 

Zachód-Smulsko, przewidziane do realizacji w trybie 

określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie 

z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wszystkie 3 pozycje kosztorysowe zostały złączone w jedną. 

Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 

64.  
WS 

W124ST 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży- hala Wifama ul. Niciarniana 1/3 

Hala Wifama ul. Niciarniana 1/3 

 

Aktywizacja sportowa poprzez nieodpłatne zajęcia unihokeja. Zajęcia 

będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca 

do listopada. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchową i integracje. 

Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i 

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały 

czas trwania zadania). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 

podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej techniki. 

Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

P/  

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych skierowanych do mieszkańców osiedla Stoki 

Sikawa-Podgórze, przewidziane do realizacji w trybie 

określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie 

z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

44 800,00 zł 
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Wszystkie 4 pozycje kosztorysowe zostały złączone w jedną. 

Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 

65.  
WS 

W135 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1 

Hala Anilana, ul. Sobolowa 1 

 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 

minut w okresie od marca do listopada. Zadanie ma na celu 

aktywizacje ruchową i integracje. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 

bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem 

przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu 

obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Podczas 

zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja 

nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane 

konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

P/ 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych skierowanych do mieszkańców osiedla Stary 

Widzew, przewidziane do realizacji w trybie określonym przez 

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 

otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 

miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Wszystkie 4 pozycje kosztorysowe zostały złączone w jedną. 

Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 

38 500,00 zł 
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66.  
WS 

B073WL 

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich. 

 

Działka nr 129/4 w obrębie B-58, Plac Zabaw, ul. Moskule 

 

Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę 

motoryki oraz kondycji. Zapoczątkowanie w młodych ludziach 

smykałki do sportu, ruchu i ogólnej aktywności fizycznej. Treningi 

prowadzone będą przez trenerów na świeżym powietrzu, z 

zachowaniem bezpiecznych odległości. Dodatkowo na każdym 

treningu pojawiać się będzie specjalista zdrowotny, który będzie miał 

zadanie nauczać o podstawach żywienia i funkcjonowania ciała 

sportowca. 

P/P 

 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych  dla dzieci i młodzieży nakierowanych na 

motorykę i poprawę kondycji dla mieszkańców osiedla 

Wzniesień Łódzkich, z udziałem dietetyka, przewidziane do 

realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu 

ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 

realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wszystkie 5 pozycje kosztorysowe zostały złączone w jedną. 

Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 

30 000,00 zł  

67.  
WS 

G042NN 

Pomóż nam stworzyć przyszła gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży 

 

Boisko trawiaste w Parku Osiedlowym Nad Nerem przy ul. 

Łaskowice 

 

Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę 

motoryki oraz kondycji. Zapoczątkowanie w młodych ludziach 

smykałki do sportu ruchu i ogólnej aktywności fizycznej. 

Propagowanie zdrowego trybu życia oraz sportowej rywalizacji 

mające na celu ukierunkowanie młodych ludzi na ścieżkę sportową. 

Treningi będą prowadzone przez trenerów na świeżym powietrzu z 

zachowaniem bezpiecznych odległości. Dodatkowo na każdym 

treningu będzie pojawiać się specjalista zdrowotny, który będzie miał 

za zadanie nauczać o podstawach żywienia o funkcjonowania ciała 

sportowca. 

P/N 

 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży nakierowanych na motorykę 

i poprawę kondycji dla mieszkańców osiedla Nad Nerem, z 

udziałem dietetyka, przewidziane do realizacji w trybie 

określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie 

z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakres merytoryczny 

zadania umożliwia ogólne określenie lokalizacji. Ze względu 

na trwającą pandemię i możliwość wystąpienia ograniczeń, 

zachodzi konieczność stworzenia oferentom elastycznych 

warunków realizacji zadania, w tym swobody doboru miejsca 

realizacji.  

Wszystkie 5 pozycje kosztorysowe zostały złączone w jedną. 

Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

  30 000,00 zł  
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Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 
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68.  
WS 

G055PK 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży – MOSIR ul. Karpacka 61 

 

Hala MOSiR ul. Karpacka 61 

 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 

minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie zostanie 

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości 

godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć 

otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli możliwość 

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na 

celu aktywizacje ruchowa i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy 

będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają 

koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" 

oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania 

zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w 

zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy 

zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się 

podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat 

zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć 

poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. 

Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do 

możliwości czasowych instruktora. Organizator zadania zatrudni 

instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni 

instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz 

ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu 

sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat 

można zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży 

poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi młodych jest 

uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady 

postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje 

profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, 

Internet i narkotyki). 

P/ 

 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych skierowanych do mieszkańców osiedla Piastów-

Kurak, przewidziane do realizacji w trybie określonym przez 

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 

otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 

miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zakres merytoryczny zadania 

umożliwia ogólne określenie lokalizacji. Ze względu na 

trwającą pandemię i możliwość wystąpienia ograniczeń, 

zachodzi konieczność stworzenia oferentom elastycznych 

warunków realizacji zadania, w tym swobody doboru miejsca 

realizacji. Wszystkie 4 pozycje kosztorysowe zostały złączone 

w jedną. Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 
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69.  
WS 

G107RU 

Pomóż nam stworzyć przyszła gwiazdę przyszłego sportu-zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Ruda 

 

Ul. Dzwonowa 18/20 SP 125 

 

Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę 

motoryki oraz kondycji. Zapoczątkowanie w młodych ludziach 

smykałki do sportu ruchu i ogólnej aktywności fizycznej. 

Propagowanie zdrowego trybu życia oraz sportowej rywalizacji 

mające na celu ukierunkowanie młodych ludzi na ścieżkę sportową. 

Treningi będą prowadzone przez trenerów na świeżym powietrzu z 

zachowaniem bezpiecznych odległości. Dodatkowo na każdym 

treningu będzie pojawiać się specjalista zdrowotny, który będzie miał 

za zadanie nauczać o podstawach żywienia o funkcjonowania ciała 

sportowca. 

P/N 

 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży nakierowanych na motorykę 

i poprawę kondycji dla mieszkańców osiedla Ruda, z udziałem 

dietetyka, przewidziane do realizacji w trybie określonym 

przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 

wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 

planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania 

otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 

miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zakres merytoryczny zadania 

umożliwia ogólne określenie lokalizacji. Ze względu na 

trwającą pandemię i możliwość wystąpienia ograniczeń, 

zachodzi konieczność stworzenia oferentom elastycznych 

warunków realizacji zadania, w tym swobody doboru miejsca 

realizacji.  

Wszystkie 5 pozycje kosztorysowe zostały złączone w jedną. 

Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 

  30 000,00 zł  

70.  
WS 

P135KR 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje – ogólnodostępne zajęcia sportowe 

- ul. Florecistów - boisko asfaltowe. 

Boisko asfaltowe na Pl. Głowackiego. 

 

Aktywizacja sportowa poprzez nieodpłatne zajęcia unihokeja. Zajęcia 

będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca 

do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 

90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 

h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą 

mieli możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt 

sportowy. Zadanie ma na celu aktywizacje ruchowa i integracje. 

Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i 

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim "Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały 

czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po 

raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania 

oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć 

P/N 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych skierowanych do mieszkańców osiedla Karolew 

Retkinia-Wschód, przewidziane do realizacji w trybie 

określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie 

z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wszystkie 3 pozycje kosztorysowe zostały złączone w jedną. 

Połączenie pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji 

29 500,00 zł 
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uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat 

zajęć przygotują profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć 

poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. 

Godzina zostanie ustalona z odpowiednim wydziałem i dostosowana 

do warunków pogodowych oraz do możliwości czasowych 

instruktora. Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy 

przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom 

wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). 

Organizator zapewni wyposażenie w sprzęt niezbędny do 

prowadzenia zajęć. Od paru lat można zauważyć spadek aktywności 

fizycznej poprzez zmiany trybu życia. Coraz więcej ludzi jest 

uzależnionych od Internetu co przekłada się na otyłość, a także wady 

postawy czy też inne schorzenia zdrowotne. Zadanie spełni funkcje 

profilaktyki zdrowotnej i walki z uzależnieniami młodzieży (alkohol, 

Internet i narkotyki). 

Konkursowej na rekomendowanie wyboru oferenta, którego 

kosztorys, wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania 

będą korzystniejsze z punktu widzenia gospodarności i 

celowości. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 

zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą 

oferty realizatorów złożone w konkursie ofert. 

71.  
WS 

W038NO 

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Nowosolna. 

Ul. Grabieńska 3B, teren ZSP2 

 

 

Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę 

motoryki oraz kondycji. Treningi prowadzone będą przez trenerów na 

świeżym powietrzu z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

Dodatkowo na każdym treningu pojawiać się będzie specjalista 

zdrowotny, który będzie miał za zadanie nauczać o podstawach 

żywienia i funkcjonowaniu ciała sportowca (praca mięśni, jak leczyć 

zerwania i urazy mięśniowe). 

P/N 

 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych  dla dzieci i młodzieży nakierowanych na 

motorykę i poprawę kondycji dla mieszkańców osiedla 

Nowosolna, z udziałem dietetyka, przewidziane do realizacji w 

trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie 

z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zakres merytoryczny zadania umożliwia ogólne określenie 

lokalizacji. Ze względu na trwającą pandemię i możliwość 

wystąpienia ograniczeń, zachodzi konieczność stworzenia 

oferentom elastycznych warunków realizacji zadania, w tym 

swobody doboru miejsca realizacji. Wszystkie 5 pozycji 

kosztorysowych zostało złączonych w jedną. Połączenie 

pozycji kosztorysowych pozwoli Komisji Konkursowej na 

rekomendowanie wyboru oferenta, którego kosztorys, wkład 

rzeczowy i osobowy w realizację zadania będą korzystniejsze z 

punktu widzenia gospodarności i celowości. Ostateczny 

całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony 

przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 

złożone w konkursie ofert. 

30 000,00 zł  
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72.  
WS 

W039DL 

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. Dolina Łódki. 

 

Beskidzka 172. 

 

Treningi sportowe dla dzieci i młodzieży mające na celu poprawę 

motoryki oraz kondycji. Treningi prowadzone będą przez trenerów na 

świeżym powietrzu z zachowaniem bezpiecznych odległości. 

Dodatkowo na każdym treningu pojawiać się będzie specjalista 

zdrowotny, który będzie miał za zadanie nauczać o podstawach 

żywienia i funkcjonowaniu ciała sportowca (praca mięśni, jak leczyć 

zerwania i urazy mięśniowe). 

P/P 

 

Zadanie w formie nieodpłatnych, ogólnodostępnych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży nakierowanych na motorykę 

i poprawę kondycji dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki, z 

udziałem dietetyka, przewidziane do realizacji w trybie 

określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator 

zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie 

z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 

rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 

środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zakres merytoryczny zadania umożliwia ogólne określenie 

lokalizacji. Ze względu na trwającą pandemię i możliwość 

wystąpienia ograniczeń, zachodzi konieczność stworzenia 

oferentom elastycznych warunków realizacji zadania, w tym 

swobody doboru miejsca realizacji. Wszystkie 5 pozycje 

kosztorysowe zostały złączone w jedną. Połączenie pozycji 

kosztorysowych pozwoli Komisji Konkursowej na 

rekomendowanie wyboru oferenta, którego kosztorys, wkład 

rzeczowy i osobowy w realizację zadania będą korzystniejsze z 

punktu widzenia gospodarności i celowości. Ostateczny 

całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony 

przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 

złożone w konkursie ofert. 

  30 000,00 zł  

73.  
WZiSS 

G060GO 

Przyjazny ogród 

Ul. Podgórna 2/14 

 

Aranżacja ogródka warzywnego umożliwi mieszkańcom Domu 

atrakcyjne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Opieka nad 

ogrodem i roślinami to nowatorski sposób rehabilitacji zwany 

hortitterapią, której założeniem jest poprawa zdrowia fizycznego i 

psychicznego osoby niepełnosprawnej poprzez zaangażowanie jej w 

prace ogrodnicze. Praca w ogródku pozwoli mieszkańcom Domu 

poprawić kondycję fizyczną, koordynację, zmniejszy stres oraz ułatwi 

kontakty społecznego 

P/ 

Po ponownej analizie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

UMŁ w pełni popiera złożony projekt. 

Do zadań Domu Pomocy Społecznej, oprócz świadczenia 

usług opiekuńczych oraz zapewnienia podstawowych usług 

bytowych, należy również świadczenie usług wspomagających 

polegających m.in. Na umożliwieniu mieszkańcom udziału w 

terapii zajęciowej, ich aktywizowaniu oraz podnoszeniu ich 

sprawności. Realizacja zadania umożliwi objęcie mieszkańców 

placówki programem nowatorskiej metody terapii zajęciowej - 

hortiterapii, dedykowanej w szczególności osobom przewlekle 

psychicznie chorym. 

 5 400,00 zł  

74.  
WZiSS 

L026 

Doposażenie placu zabaw w bujaki sprężynowe dla dzieci w Żłobku 

nr 25 

 

 

 

P/ 

 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

8400,00 zł  
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Doposażenie placu zabaw w bujaki sprężynowe dla dzieci w Żłobku 

nr 25. 

Obywatelskiego 2020/2021.  

Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność 

wizualną terenu, na którym znajduje się Żłobek nr 25 przy ul. 

Odyńca 35 w Łodzi. Po konsultacji z Dyrekcją Miejskiego 

Zespołu Żłobków istnieje możliwość organizacji dni otwartych 

podczas, których bujaki sprężynowe zostaną wykorzystane. 

75.  
WZiSS 

L033 

Remont kuchni ogólnej w Żłobku nr 21. Łódź, ul. Marusarzówny 9. 

 

 

 

Wymiana starych wyciągów na nowy profesjonalny okap. Stworzenie 

wyspy . Demontaż starej wanny do mycia dużych naczyń 

kuchennych. Zakup i montaż profesjonalnego basenu do zmywania 

naczyń. Odmalowanie kuchni. 

N/P 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie 

Polityki Społecznej UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do kolejnej edycji Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Remont kuchni poprawi standard higieniczny 

placówki. Jednakże  zgodnie z Uchwałą Nr XX/787/20 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych uważa, że realizacja proponowanego zadania nie 

spełnia zasad Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego,  

przez naruszenie kryterium ogólnodostępności projektu.  

  35 000,00 zł  

76.  
WZiSS 

L036 

Zakup zabawek do żłobka nr 21. Łódź, ul. Marusarzówny 9. 

 

P 26-88/15 

 

Zakup zabawek do żłobka dla dzieci do lat 3. 

N/P 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr. XX/787/20  Rady Miejskiej W Lodzi z 

dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  uważa, że realizacja  

proponowanego zadania nie spełnia zasad Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020/2021 przez naruszenie kryterium 

ogólnodostępności projektu. 

 

6000,00 zł  

77.  
WZiSS 

L052 

Zakup markiz osłaniających 60 m2 taras w żłobku nr 8. 

 

 

 

Zakup i montaż markiz nad 60m2 tarasem. Markizy będą osłaniały 

przed słońcem taras zlokalizowany od strony pd - zach 

wykorzystywany przez dzieci ze żłobka, rodziców dzieci będących w 

okresie adaptacji i innych osób zainteresowanych korzystaniem z 

placówki podczas dni otwartych w żłobku. 

P/ 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego  

do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021.  

Zakup markiz osłaniających taras znacznie podniesie 

atrakcyjność wizualną budynku. Markizy będą 

wykorzystywane podczas dni otwartych placówki. 

 8 000,00 zł  

78.  
WZiSS 

L053 

Remont 60 m2 tarasu przy dziecięcej w żłobku nr 8. 

 

 

 

Naprawa i uszczelnienie 60 m2 tarasu na piętrze w żłobku nr 8. 

Czyszczenie i malowanie balustrady. Wyłożenie tarasu płytami 

gumowymi. Taras będzie wykorzystywany przez rodziców dzieci 

będących w okresie adaptacji oraz wszystkich rodziców którzy 

P/ 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020/2021.  

Remont tarasu poprawi atrakcyjność wizualną budynku i 

bezpieczeństwo. Taras będzie wykorzystywany  nie tylko przez 

rodziców dzieci będących w okresie adaptacji  

30 000,00 zł  
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zamierzają skorzystać z usług placówki podczas dni otwartych w 

żłobku. 

jak również wszystkich tych którzy zamierzają skorzystać z 

usług placówki podczas dni otwartych w żłobku. 

79.  
WZiSS 

L055 

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Żłobek nr 17. Łódź, ul. 

Siarczana 11 

 

 

 

Wyposażenie placu zabaw w: piaskownice, zjeżdżalnie, bujane 

zwierzątka, huśtawki (w tym również huśtawka typu "bocianie 

gniazdo"), karuzele, ławki z oparciem, drewniane pojazdy itp. 

Dostępność mieszkańcom osiedla w godzinach pracy żłobka do 

godziny 17:30. 

P/ 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera 

propozycję zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020/2021.  

Zakup wyposażenia, w tym zabawek do ogrodu przy Żłobku nr 

17 przy ul. Siarczanej  

11 w Łodzi znacznie poprawi atrakcyjność wizualną terenu na 

którym znajduje się placówka. 

  20 000,00 zł  

80.  
WZiSS 

L120 

Remont domu dziecka dla dzieci chorych fundacji „Dom w Łodzi” – 

„Nowo-Kolorowo”, Łódź ul. Wierzbowa 13. 

 

 

 

Pięć lat temu udało się przeprowadzić generalny remont. Dziś 

pomieszczenia wymagają intensywnego odświeżenie, widać już 

zużycie materiałów, jest cała masa usterek i zniszczeń.  

P/ 

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydaje opinie 

pozytywną. Remont placówki  poprawi estetykę oraz standard 

higieniczny budynku. Z pomieszczeń budynku nie tylko 

korzystają dzieci chore  przebywające na co dzień w placówce 

ale też dzieci konsultowane w ramach diagnozy FAS.  Ponadto 

budynek stanowi zabezpieczenie dla innych dzieci, które 

,mogą z przyczyn nagłych znaleźć się w trudnej sytuacji 

(zachorować i wymagać opieki). 

35 405,00 zł  

81.  
WZiSS 

P042SP 

Remont III piętra 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu - 

Pomagajmy. 

 

Nr działki: P19-100/1. 

 

Projekt zakłada remont III piętra, które zamieszkuję mieszkanki 2-go 

Domu Pomocy Społecznej na starym Polesiu. Planowane jest 

pomalowanie ścian oraz położenie wykładzin PCV, a także wymiana 

sufitów podwieszanych w pokojach mieszkalnych. Ponadto 

modernizacja dotychczasowej instalacji elektrycznej i przyzywowej. 

Przewidziany jest również remont kuchenki, jadalni oraz pomieszczeń 

sanitarnych, z których korzystają mieszkanki. Kolejnym elementem 

projektu jest remont ciągu komunikacyjnego - korytarza, 

uwzględniający: malowanie ścian, montaż wykładziny ściennej oraz 

niezbędnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych w postaci 

poręczy lub pochwytów, również wymianę sufitu podwieszanego. 

Przewidziane w projekcie prace remontowe mają na celu 

podwyższenie standardu życia Seniorek zamieszkujących opisywane 

piętro. 

P/ 

 

Realizacja projektu jest zgodna z ustawowymi zadaniami 

domu pomocy społecznej. 

Remont 3. Oddziału 2. Domu Pomocy Społecznej w Łodzi 

pozytywnie wpłynie 

na samopoczucie zamieszkujących go Mieszkanek, tym 

bardziej, iż w latach 2017-2019 poczyniono już nakłady w 

zakresie remontu pozostałych Oddziałów mieszkalnych 

Jednostki. 

 189 900,00 zł  

82.  
WZKiB 

G023NN 

Bezpieczne domostwa i drogi. Wyposażenie jednostki OSP Łódź-

Łaskowice w lekki pojazd ratowniczo-gaśniczy. 

 

Nad Nerem 

P/N 

 

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do 7,5 tony z 

napędem 4x2, zbiornikiem wody, agregatem 
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Celem zadania jest zakup nowoczesnego, lekkiego auta ratowniczo-

gaśniczego na bazie auta dostawczego. Pojazd docelowo wyposażony 

będzie w zbiornik wodny o pojemności minimum 500 l, agregat 

wysokociśnieniowy o wydajności wodnej 50 l/min przy ciśnieniu 4 

bar, z funkcją szybkiego natarcia i podawania piany gaśniczej, pilarki 

do cięcia drewna, torbę medyczną, drabinę przenośną, aparaty 

ochrony dróg oddechowych, armaturę wodną. Samochód będzie 

posiadał kabinę dla 6 ratowników, w tym kierowcy. Łączność ze 

stanowiskiem kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi 

odbywać się będzie za pomocą przewoźnego radiotelefonu 

cyfrowego. Pojazd będzie posiadał maszt oświetleniowy 

umożliwiający oświetlenie miejsca prowadzonych działań. Obecnie 

jednostka dysponuje wysłużonym samochodem gaśniczym ŻUK A-

15, wyposażonym w motopompę. W rejonie działania jednostki OSP 

powstaje wiele inwestycji, w tym zachodnia obwodnica miasta. 

Nowoczesny sprzęt ratowniczy pozwoli szybko i bezpiecznie dotrzeć 

do miejsca zdarzenia i w jak najkrótszym czasie udzielić pomocy.  

wysokociśnieniowym, masztem oświetleniowym, 

radiotelefonem, urządzeniem sygnalizacyjno – ostrzegawczym 

świetlnym i dźwiękowym dla pojazdu uprzywilejowanego. 

Nowy pojazd zastąpi stary samochód. 

83.  
WZKiB 

G105WI 

Remont strażnicy OSP GRS Jędrzejów 

 

 

 

Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach jednostki OSP GRS 

Łódź-Jędrzejów jest zasadny i opinia WZKiB w tym zakresie jest 

pozytywna. Zabezpieczy sprzęt jednostki przed ewentualną kradzieżą 

i dewastacją. Inwestycja jest potrzebna i zgodna z zakresem zadań 

realizowanych przez WZKiB dotyczących zapewnienia gotowości 

bojowej jednostkom OSP na terenie gminy. 

P/ 

 

Montaż monitoringu i alarmu w pomieszczeniach jednostki 

OSP GRS Łódź-Jędrzejów jest zasadny i opinia WZKiB w tym 

zakresie jest pozytywna. Zabezpieczy sprzęt jednostki przed 

ewentualną kradzieżą i dewastacją. Inwestycja jest potrzebna i 

zgodna z zakresem zadań realizowanych przez WZKiB 

dotyczących zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP 

na terenie gminy. 

  30 000,00 zł  

84.  
WZKiB 

W046AN 

Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. (OSP 

Łódź – Andrzejów). 

OSP Łódź-Andrzejów, 92-620 Łódź ul. Rokicińska 335 

 

 

Zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego będzie 

uzupełnieniem posiadanego już sprzętu, który umożliwi udzielenie 

pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Ponad to 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w piśmie nr 

MR.076.9.2020.ŁG z dnia 30 lipca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała 

P/ 

 

Zakup wybranych narzędzi hydraulicznych do ratownictwa 

technicznego będzie uzupełnieniem posiadanego już sprzętu, 

który umożliwi udzielenie pomocy poszkodowanym w 

wypadkach samochodowych. Ochotnicza Straż Pożarna Łódź – 

Andrzejów jest najczęściej dysponowaną jednostką przez 

Państwową Straż Pożarną. Wydział Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa zakup ten popiera. 

125 000,00 zł  
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zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla OSP 

Andrzejów. 

85.  
ZDiT 

B064BC 

Remont chodnika i miejsc postojowych na ul. Urzędniczej  

na odcinku od ul. Zduńskiej do nr 45 – dokończenie remontu  

z 2019 r. 

 

Ul. Urzędnicza odcinek od ul. Zduńskiej do nr 45. 

 

 

Kontynuacja rozpoczętego w 2019 r. remontu chodnika i miejsc 

postojowych. 

P/ 

 

Wykonanie zgłoszonego zadania poprawie bezpieczeństwo i 

komfort osób korzystających chodnika i miejsc postojowych. 

70 000,00 zł  

86.  
ZDiT 

B067LA 

Utwardzenie części ulicy Pszczelnej 

Działki w nr 78/12, 78/47, 78/33, 78/48, 78/44 w obrębie B-11 

Utwardzenie części nawierzchni ul. Pszczelnej płytami betonowymi 

typu yomb. 

 

P 

 

Wykonanie zgłoszonego zadania poprawie bezpieczeństwo i 

komfort osób korzystających z ulicy. 

91 000,00 zł 

 

87.  
ZDiT 

L151 

Rowerowe: Miejsce roweru jest na jezdni – na drogach publicznych 

na terenie Łodzi 

 

 

 

Projekty stałej organizacji ruch na wykonanie (wymalowanie pasów 

rowerowych, kontrapasów,..) wraz z ich oznakowaniem pionowym w 

poniższych lokalizacjach: 

1. Dąbrowskiego od ul. Gojawiczyńskiej do ul. Puszkina - (istnieje 

prawdopodobieństwo wykonania pasów rowerowych w krótszym 

odcinku ze względu na remontowany wiadukt, po zakończeniu robót 

budowlanych nastąpi kontynuacja niezrealizowanego odcinka)  

2. Rudzka od ul. Pabianickiej do Farnej – na dwóch jezdniach 

(wyznaczenie miejsc postojowych i pasów rowerowych)  

3. Przybyszewskiego od ul. Augustów do ronda Sybiraków - pas 

rowerowy który będzie przebiegał do ul. Ćwiklińskiej, na której 

pojawia się DDR prowadząca do przejazdu rowerowego na Rondzie 

Sybiraków 

4. Tuwima od ul. Tramwajowej do Kindermanów  

5. Kerna od ul. Brzezińskiej do Stokowskiej – wraz z rondem  

6. Kilińskiego od ul. Fabrycznej za skrzyżowanie z ul. Tylną (do 

zawężenia) 

7. Sterlinga od ul. Jaracza do Rewolucji 1905r. – (strona zachodnia) 

8. Kaczeńcowa od ul. Aleksandrowskiej do Św. Teresy  

9. Plac Niepodległości - jezdnia południowa (obok Uniwersalu). 

Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych po obu stronach, pas 

ruchu dla rowerów w kierunku wschodnim, kontrapas rowerowy w 

P/ 

 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 

Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 

pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu 

drogowego w przedmiotowej lokalizacji. 

800 000,00 zł  
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kierunku zachodnim - zakończony przejazdem dla rowerów obok 

istniejącego tam przejścia dla pieszych. 

88.  
ZDiT 

P032KR 

Przejście dla pieszych Wileńska 14 - inicjatywa plac sąsiedzki 

ławeczka Norwida - Karolew 

P27 176/27 

 

Budowa brakującego przejścia dla pieszych na ulicy Wileńskiej 

okolice nr 14. Połączy ona dwa skwery należące do spółdzielni. 

Chodniki biegnące przez skwery zostaną połączone w jeden ciąg 

spacerowy. 

 

 

P 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji 

 

16 000,00 zł  

 

89.  
ZDiT 

P069KR 

Patrz w lewo/ Patrz w prawo - i bezpieczne przejdź przez jezdnię 

Namalowanie napisów "PATRZ W LEWO / PATRZ W PRAWO" 

między "zebrami" na wybranych przejściach dla pieszych, "UWAGA 

TRAMWAJ" przed przejazdami tramwajowymi oraz 

"ZWOLNIJ/PIESI" na drodze dla rowerów na głównych ciągach 

komunikacyjnych osiedla. 

N 

"Opinia Biura Inżyniera Miasta jest negatywna.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie 

przewiduje stosowania zaproponowanych na jezdni napisów. 

Ponadto znak P-10 jest wyraźnie określony w ww. 

rozporządzeniu i nie można go modyfikować jakimiś napisami. 

Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 

Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje negatywnie 

przedmiotowy wniosek.  

Na pieszym uczestniku ciąży obowiązek zachowania 

szczególnej ostrożności przechodząc przez jezdnię i torowisko 

oraz upewnienia się, że jego wejście na jezdnię nie spowoduje 

zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to 

precyzyjnie i jednoznacznie opisane w (art. 13 ustawy Prawo o 

ruchu drogowym).  

Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 

wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji kosztów 

szacunkowych.  " 

24 200,00 zł 

90.  
ZDiT 

P122MM 

Bezpieczeństwo na drogach w rejonie Osiedla Mireckiego - 

ograniczenie prędkości pojazdów na ulicy Unii Lubelskiej. 

 

Działka P-6 345/7, P-16 31 

 

 

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na montaż „radarowy 

wyświetlacze prędkości”. Urządzenie na którym będą wyświetlane 

P 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek 

pozytywnie. 

Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji 

 

228 000,00 zł  
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pulsujące komunikaty ZWOLNIJ oraz wskazujące prędkość 

zbliżającego się samochodu. Przedmiotowe urządzenie zostałoby 

zamontowane na ulicy Unii Lubelskiej przed skrzyżowaniem z ulicą 

Srebrzyńską. 

91.  
ZDiT 

S038KA 

Miejsce parkingowe dla rowerów - przy wejściu do Galerii Łódzkiej. 

 

S7-42/45. 

 

Ustawienie miejsca parkingowego dla 10 rowerów. Forma stojaków 

inspirowana podobnymi konstrukcjami w wielu miastach Europy. 

N/P 

 

ZDiT nie wnosi uwag do lokalizacji stojaków rowerowych na 

przedmiotowej działce. Opinia negatywna z uwagi na opinię 

Biura Architekta Miasta. W ocenie BAM, zaproponowany 

wzór stojaków rowerowych odbiega od przyjętego wzoru, 

limituje liczbę stojaków, które można w ten sposób 

zlokalizować oraz charakteryzuje się agresywną formą, której 

brak kontekstu z otoczeniem. 

 7 500,00 zł  

92.  
ZIM 

W113SW 

Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. 

 

W25-56/5. 

 

Projekt przewiduje przedłużenie drogi dla rowerów "Koci Szlak" do 

Parku Źródliska poprzez obniżenie krawężników, ułożenie płyt 

chodnikowych i wymalowanie przejazdu dla rowerów przez ulicę 

Fabryczną. 

P/ 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. ZIM zwiększa kwotę na wykonanie zadania do 6 

500,00 zł. Nowy ciąg pieszy poprawi bezpieczeństwo oraz 

estetykę. 

 6 500,00 zł  

93.  
ZIM 

B063BC 

Budowa chodnika na ul. Urzędniczej 

 

ul. Urzędnicza po stronie zachodniej - od ul Sędziowskiej do wjazdu 

od strony ul. Bolesława Prusa; działki nr 645/3 i nr 490/12 

 

Remont chodnika z zapewnieniem postoju pojazdów przy krawężniku 

zaznaczonym kostką o odrębnym odcieniu. Dokończenie zadania z 

roku ubiegłego, mającego na celu poprawę przejścia dla pieszych i 

możliwości postoju pojazdów, tak mieszkańców, jak i interesantów 

Zakładu Medycyny Sądowej, Rejonu Obsługi Mieszkańców, Biura 

Obsługi UMŁ i innych. 

P/ 

 

Po kontakcie telefonicznym z Wnioskodawcą została 

zmieniona nazwa zadania na „Budowa chodnika na ulicy 

Urzędniczej”.  Po wykonaniu nowego chodnika na ulicy 

Urzędniczej nastąpi poprawa komfortu oraz estetyki pasa 

drogowego. We wniosku popełniony został błąd, działka B-

28 490/4 nie istnieje, budowa chodnika nastąpić może na 

działce B-28 490/12. 

 

  80 000,00 zł  

94.  
ZIM 

B089TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej - zielone 

miejsca postojowe. 

 

Osiedle Teofilów-Wielkopolska, pas drogowy na całej długości ulicy 

Łanowej, własność miasta. 

 

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 

120 miejsc postojowych zapewni parkowanie mieszkańcom 

okolicznych bloków i poprawi bezpieczeństwo. Projekt nie 

P/ 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

570 000,00 zł  
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przewiduje wycinania drzew. 

95.  
ZIM 

G096RO 

Bezpieczna zatoka parkingowa ul. Dubois 7/9 

 

G23-83/50 G23-83/51 

 

Projekt zakłada wyznaczenie specjalnej strefy(zatoki) Kiss+Ride dla 

bezpieczeństwa podwożonych do komunikacji miejskiej uczniów jaki 

dzieci uczęszczających do pobliskiego budynku szkoły SP138. 

Jednocześnie pomysł przewiduje stworzenie dodatkowych miejsc 

parkingowych dla pobliskich mieszkańców, poza godzinami 

tymczasowego postoju. W wyznaczonej strefie projekt zakłada 

budowę 3 miejsc tymczasowego zatrzymania, oznakowanie znakiem 

K+R i znakiem B-35( w godzinach 16:00-07:00) 

P/P 

 

Po wykonaniu zatoki typu kiss&ride spełniającej również 

funkcję parkingu na ulicy Dubois nastąpi poprawa  

komfortu oraz estetyki pasa drogowego. 

  36 000,00 zł  

96.  
ZIM 

L207 

Asfalt na ul. Henryka oraz spowalniacze. 

 

 

 

Nawierzchnia jezdni jest brukowana. Po instalacji wodociągu i cztery 

lata później kanalizacji, powinno nastąpić położenie asfaltu. 

P/ 

 

ZIM opiniuje pozytywnie zgłoszony wniosek. 

1 150 000,00 zł  

97.  
ZIM 

L240 

Lodowym szlakiem - budowa nawierzchni tartanowej wzdłuż ul. 

Lodowej. 

 

 

 

Projekt zakłada budowę nawierzchni tartanowej wzdłuż ul.Lodowej 

między ul. Przybyszewskiego a Dąbrowskiego na istniejącym CPR. 

W ramach budowy powstanie tor biegowy o szerokości jednego metra 

i długości ok 1 800 metrów. 

N/ 

 

ZDiT opiniuje zadanie negatywnie z uwagi na fakt, iż 

nawierzchnia tartanowa jest nawierzchnią sportową 

przeznaczoną do stosowania na obiektach sportowych bądź 

rekreacyjnych (PN-EN 14877:2014). Pas drogowy nie jest ani 

obiektem sportowym ani rekreacyjnym, a jego nadrzędną 

funkcją jest funkcja komunikacyjna. W związku z tym 

ograniczanie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego na 

rzecz tworzenia ciągów rekreacyjno-sportowych jest sprzeczne 

z podstawową funkcją drogi. Kolejną sprawą jest fakt, iż po 

takiej nawierzchni nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne 

co niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo zniszczenia 

przedmiotowej drogi dla biegaczy podczas prac związanych z 

letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg. Podczas konsultacji 

telefonicznej z Wnioskodawcą została przedstawiona 

propozycja dotycząca zmiany technologii wykonania 

nawierzchni na taką, która spełnia parametry do stosowania w 

pasie drogowym. Propozycja została odrzucona argumentując 

m.in. tym iż podobna nawierzchnia znajduje się w Parku „Na 

Zdrowiu”. ZDiT potwierdził fakt występowania takowej 

ścieżki w parku natomiast kluczową sprawą dla takiej 

nawierzchni jest jej lokalizacja, a park jest obiektem 

wypoczynkowo-rekreacyjnym na którym dopuszczone jest 

stosowanie nawierzchni poliuretanowych. W związku z tym 

ZDiT jako zarządca drogi podtrzymuje opinię negatywną dla 

 270 000,00 zł  
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tego zadania. 

98.  
ZIM 

P053LP 

Remont nawierzchni chodnika ul. Gen. Maczka oraz budowa 

chodników wzdłuż ul. Sołtyka i Plocka. 

 

Obręb P-34, działki nr. 

1,56,152/2,153,154,155,10/3,11,12,13,14,15,16/1,16/2,17,18/1,18/2,1

9/12,19/14,20/5,22/4,23/1,24/4,29/5,25/6,26/5,30/12,30/14,31/17,32/4

,33/4,33/5,37/7,37/12,38/14,39/7,40/8,41/13,41/12,42/9,42/7,42/4; 

Obręb P-32, działki nr 

35/3,25/31,25/4137/43,26/16,25/35,32/3,33/3,34/10,101/10,100/177,1

47/10,70,61/11; Obręb P35 działka nr 1/1. 

 

Remont istniejących chodników wzdłuż ulicy Maczka oraz budowa 

chodnika wzdłuż ulicy Sołtyka po północnej stronie i wzdłuż ulicy 

Plocka po stronie zachodniej na długości od ulicy Pienistej do 

istniejącego chodnika, na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek 

- Pienista, w strefie zurbanizowanej, w tym wymiana płyt oraz 

krawężników na odcinku istniejącym oraz budowa nowych pozwoli 

na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i polepszenia przestrzeni 

komunikacji pieszej, w tym podniesienia walorów estetycznych przy 

zachowaniu funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych 

uczestników ruchu. 

N/ 

 

Projekt niemożliwy do wykonania ze względu na 

przekroczenie kwoty przewidzianej na zadanie. Zadanie 

możliwe do zrealizowania, lecz należało by zwiększyć kwotę 

do 900 000, co przekracza założenia BO. 

 900 000,00 zł  

99.  
ZIM 

P058SP 

Graj w Zielone - II etap rewitalizacji ul. Stefanowskiego. 

 

Część działki od ul. Potza do ul. Skorupki, Obręb 30, nr działki 3/31. 

 

Projekt przewiduje rewitalizację przestrzeni ul. Stefanowskiego 

(pomiędzy Potza i skorupki) poprzez zamienienie jej w zielony 

woonerf, który będzie szerokim traktem spacerowym z uspokojonym 

ruchem samochodowym. Koncepcja przewiduje urządzenie dużej 

ilości nowej zieleni, w tym nasadzenia drzew i krzewów. Ulica 

wzbogaci się również o nowe latarnie, strefy z łąkami, stojaki na 

rowery oraz kosze na śmieci, a miejsca parkingowe uzyskają nową, 

przepuszczalną nawierzchnię. Całość została pomyślana jako element 

miejskiego planu adaptacji miasta do zmian klimatu. 

/ 
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100.  
ZIM 

P141RS 

Chodniki, ławki i drzewa przy ulicy Popiełuszki. 

 

Ul. Popiełuszki 7 do ul. Wyszyńskiego 

 

1. 20 sztuk drzew - lipa na odcinku 60 metrów. Fragment pasa 

zielenie od drogi wewnętrznej dojazdowej do bloku 249 obok 

parkingu i znajdujących się krzewów obok kościoła, powinny zostać 

zasadzone drzewa w dwóch rzędach. 2. 24 sztuk wiśni japońskiej 

przed kościołem w 2 rzędy. 3. 10 sztuk lipy - od parkingu do 

przystanku pojedynczy rząd lip. 4. 16 sztuk wiśni japońskiej w 2 

szeregach od przystanku w stronę Al. Wyszyńskiego. 5. Chodnik 

932m2 o szerokości 2,5 m. powinien być z płyty betonowej o 

rozmiarze 25 na 25 jak na al. Kościuszki 101 do 109. 6. Ławki i kosze 

na terenie tym, czyli ulicy Popiełuszki do a. Wyszyńskiego do ul. 

Maratońskiej.  

N/P 

 

Projekt niemożliwy do wykonania ze względu na 

przekroczenie kwoty przewidzianej na zadanie. Zadanie 

możliwe do zrealizowania, lecz należało by zwiększyć kwotę 

do 700 000, co przekracza założenia BO. 

700 000,00 zł  

101.  
ZIM 

S020WS 

Rowerowe Śródmieście - przejazd Park Staszica-Uniwersytecka-

Kamińskiego. 

 

 

 

Nowy przejazd rowerowy umożliwi rowerowe połączenie NCŁ (ulica 

Tramwajowa) przez Park Staszica z ulicą Uniwersytecką i dalej przez 

ulicę Jaracza do ulicy Kamińskiego. W ramach projektu na 

istniejącym przejściu przez ulicę Uniwersytecką (południowe 

przejście przy Jaracza) zostanie wymalowany przejazd rowerowy, a w 

sygnalizatorach zostanie wymieniona blenda na pieszo-rowerową. 

P/P 

 

Wniosek spełnia kryteria BO. Realizacja projektu zwiększy 

poczucie bezpieczeństwa oraz komfort poruszania się 

użytkowników drogi. 

120 000,00 zł  

102.  
ZIM 

W009MI 

Budowa kanału technologicznego w ul. Lawinowej na odcinku od 

posesji nr 14a do posesji nr 40 w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

 

Ul. Lawinowa, działki nr: 18/7, 19/9, 19/10, 19/11, 20/1, 16/7 w 

obrębie W16. 

 

Zadanie obejmować będzie projekt i budowę kanału technologicznego 

na fragmencie ul. Lawinowej, na długości ok. 1300 m. Zgodnie z 

opinią ZDiT w Łodzi kanał technologiczny, należy wykonać zgodnie 

z ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. 

P/ 

 

Projekt możliwy do realizacji zgodnie z opisem 

zamieszczonym w karcie zmian. Zmiany zostały wprowadzone 

po konsultacji z Liderem projektu. Zadanie należy realizowac 

w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

220 000,00 zł  

103.  
ZIM 

W025DL 

Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem 

- kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina 

Łódzki". 

 

Ulica Łukaszewska 

 

Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa - Nad 

Niemnem 

P/P 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

ZIM zmienił długość remontowanego odcinka na 194 mb, a co 

za tym idzie kwota na wykonanie zadania została zmieniona na 

 348 100,00 zł  
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348.100,00 zł. 

Ulica Łukaszewska na wskazanym odcinku to nieurządzony 

pas drogowy z drogą o nawierzchni gruntowej. Zadanie polega 

na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej. Jest to zadanie 

inwestycyjne wymagające wykonania projektu. 

104.  
ZIM 

W027ZA 

Koniec z zabłoconym terenem przy ul. Nurta Kaszyńskiego i Osiedlu 

Majowym (budowa utwardzonej ścieżki i parkingu). 

 

W30-208/3, W30-160/3, W30-208/4. 

 

Projekt obejmuje budowę parkingu na 12 miejsc oraz budowę 

utwardzonej ścieżki wzdłuż parkingu. Ścieżka byłaby kontynuacją 

wygranego projektu chodnika z BO 2019/2020 i łączyłaby się z ul. 

Nurta Kaszyńskiego. Wykonana byłaby z płyt chodnikowych. Parking 

składałby się z jednego rzędu miejsc parkingowych prostopadłych. 

Dojazd do miejsc o szr. 5m znajdowałby się od ul. Nurta 

Kaszyńskiego. 

P/N 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. Zadanie polega na budowie chodnika, ścieżki 

rowerowej oraz miejsc parkingowych. Jest to zadanie 

inwestycyjne wymagające wykonania projektu. Nastapi 

poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego okolic oraz 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

200 500,00 zł  

105.  
ZIM 

W055AN 

Chodnik na ulicy Feliksińskiej - projekt i budowa. 

 

odcinek od ul. Dworcowej do autostrady A1. 

 

Wskazany odcinek ulicy Feliksińskiej (ok. 600 m) znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie podwójnego niebezpiecznego zakrętu, a 

także dwóch przystanków autobusowych. 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. 

N/ 

 

Opinia ZIM- brak możliwości realizacji zadania w jednym 

roku budżetowym ze względu na fakt, iż przedmiotowa ulica 

posiada zbyt wąski pas drogowy szerokości od 7,4 do 8,5 m, 

aby można było wykonać normatywny chodnik należy 

opracować projekt przebudowy ulicy wraz z pozyskaniem 

terenu przyległego do istniejącego pasa drogowego co jest 

równoznaczne ze zdobyciem decyzji ZRiD. Powyższe 

wykracza znacząco czasowo jak i finansowo ponad założenia 

BO (brak realizacji zadania w jednym roku). 

 447 000,00 zł  

106.  
ZIM 

W108AN 

Bezpieczne pobocze dla pieszych przy ul. Szaniawskiego. 

 

W40-1/18. 

 

Projekt zakłada wyremontowanie pobocza dla pieszych przy ul. 

Szaniawskiego wraz z zamontowaniem ławek z zadaszeniem, 

kwietnym trawnikiem, koszami oraz stacją naprawy rowerów. 

/ 
  

107.  
ZIM 

W111ST 

Budowa chodnika wzdłuż torowiska od ul. Krokusowej do przystanku 

MPK Telefoniczna-Pieniny. 

 

W12-76/30, W12-76/19, W12-55/30. 

 

Zakres projektu: 1. Budowa chodnika od ul. Krokusowej wzdłuż 

torowiska do przystanku MPK Telefoniczna - Pieniny 2. Budowa 

barier ochronnych (od torowiska) na całej długości nowego chodnika 

Obecnie brakuje ciągu komunikacyjnego łączącego chodnik ul. 

P/ 

 

Budowa chodnika pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo i 

komfort pieszych użytkowników drogi.  

 100 000,00 zł  
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Krokusowej z przystankiem MPK Telefoniczna – Pieniny. 

Mieszkańcy zmierzający na przystanek poruszają się nieutwardzoną 

ścieżka wzdłuż torowiska. Z uwagi na bliskość torowiska stwarza to 

niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Budowa nowego chodnika 

oraz zabezpieczenie go barierka ochronną znacząco poprawi komfort i 

bezpieczeństwo osób zmierzających na przystanek.  

108.  
ZDiT 

W115NR 

Ofiarna piątka - budowa nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar 

Terroryzmu 11 Września i ul. Józefiaka. 

 

 

 

Projekt zakłada budowę toru biegowego wzdłuż Alei Ofiar 

Terroryzmu 11 Września i ul. Józefiaka na istniejącym chodniku. W 

ramach inwestycji powstanie nawierzchnia tartanowa o szerokości 

jednego metra i długości 5000 metrów wraz z oznakowaniem 

poziomym co 500 metrów. Budowa toru nie wymaga przebudowy 

istniejącego chodnika ani stosowania specjalnej podbudowy. Polega 

ona na naniesieniu warstwy poliuretanowej na istniejącą 

nawierzchnię. Po zakończeniu inwestycji chodnik w całej swojej 

szerokości nadal będzie służył pieszym. Dodatkowo z uwagi na 

chropowatość tartanu będzie on dodatkowo pełnił funkcję 

antypoślizgową. W tej części Łodzi brak jest obiektów sportowych na 

których biegacze mogą trenować na nawierzchni im przyjaznej. 

N/N 

 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie negatywnie z uwagi 

na fakt, iż nawierzchnia tartanowa jest nawierzchnią sportową 

przeznaczoną do stosowania na obiektach sportowych bądź 

rekreacyjnych (PN-EN 14877:2014). Pas drogowy nie jest ani 

obiektem sportowym ani rekreacyjnym, a jego nadrzędną 

funkcją jest funkcja komunikacyjna. W związku z tym 

ograniczanie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego na 

rzecz tworzenia ciągów rekreacyjno-sportowych jest sprzeczne 

z podstawową funkcją drogi. Kolejną sprawą jest fakt, iż po 

takiej nawierzchni nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne 

co niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo zniszczenia 

przedmiotowej drogi dla biegaczy podczas prac związanych z 

letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg. Chodnik wzdłuż al. 

Ofiar Terroryzmu 11 Września na podstawie 

przeprowadzonego corocznego przeglądu jest w stanie 

zadowalającym tak więc bezzasadnym jest naruszanie jego 

konstrukcji. Podczas konsultacji telefonicznej z Wnioskodawcą 

została przedstawiona propozycja dotycząca zmiany 

technologii wykonania nawierzchni na taką, która spełnia 

parametry do stosowania w pasie drogowym. Propozycja 

została odrzucona argumentując m.in. tym iż podobna 

nawierzchnia znajduje się w Parku „Na Zdrowiu”. ZDiT 

potwierdził fakt występowania takowej ścieżki w parku 

natomiast kluczową sprawą dla takiej nawierzchni jest jej 

lokalizacja, a park jest obiektem wypoczynkowo-rekreacyjnym 

na którym dopuszczone jest stosowanie nawierzchni 

poliuretanowych. W związku z tym ZDiT jako zarządca drogi 

podtrzymuje opinię negatywną dla tego zadania. 

  

109.  
ZIM 

W116AN 

Utwardzenie nawierzchni w ul. Skautów Łódzkich (tzw. Łopatki) 

pomiędzy nr 4 i nr 6. 

 

W41-228/16. 

 

Utwardzenie pierwszego sięgacza - drogi do posesji 4c i 6c w kostce, 

pobocza w ażurach aby chłonęły wody opadowe. W uliczce wszystkie 

media wykonane – doprowadzone woda, kanalizacja, gaz. Wody 

opadowe w obecnym stanie utrudniają przejście i przejazd dla 

P/ 

Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje pozytywnie zgłoszony 

wniosek. 

ZIM zwiększa kwotę na wykonanie zadania do 390.000,00 zł. 

Utwardzenie nawierzchni poprawi bezpieczeństwo oraz 

estetykę pasa drogowego. 

390 000,00 zł  
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mieszkańców ulicy.   

110.  
ZDiT 

W118NR 

Pętla wokół Della - budowa nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar 

Terroryzmu 11 Września i ul. Informatycznej. 

 

W-37: 120/87, 120/71; W-36; 71/136, 71/143, 54/51, 54/8, 54/57, 

54/59; W-35: 178/60, 178/55, 178/58, 171/25, 178/57. 

 

Projekt zakłada budowę nawierzchni tartanowej wzdłuż Alei Ofiar 

Terroryzmu 11 Września i ul. Informatycznej wokół fabryki Della na 

istniejącym chodniku. W ramach budowy powstanie tor biegowy o 

szerokości jednego metra i długości ok 3 600 metrów. Budowa toru 

biegowego nie wymaga przebudowy istniejącego chodnika ani 

stosowania specjalnej podbudowy i polega tylko na naniesieniu 

nawierzchni poliuretanowej. Tak przebudowany chodnik w dalszym 

ciągu będzie służył pieszym na całej swojej szerokości. Ponadto tartan 

ze swoją chropowatością będzie spełniał również funkcje 

antypoślizgowe. Teren ten cieszy się dużą popularnością wśród 

biegaczy, jednak zastosowana na chodniku kostka brukowa ma 

negatywny wpływ na kości i stawy osób tam biegających. 

N/N 

 

Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie negatywnie z uwagi 

na fakt, iż nawierzchnia tartanowa jest nawierzchnią sportową 

przeznaczoną do stosowania na obiektach sportowych bądź 

rekreacyjnych (PN-EN 14877:2014). Pas drogowy nie jest ani 

obiektem sportowym ani rekreacyjnym, a jego nadrzędną 

funkcją jest funkcja komunikacyjna. W związku z tym 

ograniczanie przestrzeni przeznaczonej dla ruchu pieszego na 

rzecz tworzenia ciągów rekreacyjno-sportowych jest sprzeczne 

z podstawową funkcją drogi. Kolejną sprawą jest fakt, iż po 

takiej nawierzchni nie mogą poruszać się pojazdy mechaniczne 

co niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo zniszczenia 

przedmiotowej drogi dla biegaczy podczas prac związanych z 

letnim oraz zimowym utrzymaniem dróg. Chodnik wzdłuż al. 

Ofiar Terroryzmu 11 Września na podstawie 

przeprowadzonego corocznego przeglądu jest w stanie 

zadowalającym tak więc bezzasadnym jest naruszanie jego 

konstrukcji. Podczas konsultacji telefonicznej z Wnioskodawcą 

została przedstawiona propozycja dotycząca zmiany 

technologii wykonania nawierzchni na taką, która spełnia 

parametry do stosowania w pasie drogowym. Propozycja 

została odrzucona argumentując m.in. tym iż podobna 

nawierzchnia znajduje się w Parku „Na Zdrowiu”. ZDiT 

potwierdził fakt występowania takowej ścieżki w parku 

natomiast kluczową sprawą dla takiej nawierzchni jest jej 

lokalizacja, a park jest obiektem wypoczynkowo-rekreacyjnym 

na którym dopuszczone jest stosowanie nawierzchni 

poliuretanowych. W związku z tym ZDiT jako zarządca drogi 

podtrzymuje opinię negatywną dla tego zadania. 

 540 000,00 zł  

111.  
ZLM 

L093 

Tuwim, Kowalewski, Kamiński – szlak murali na sześćsetlecie Łodzi. 

Nawrot 7 – ściana zachodnia, Narutowicza 12 – ściana po 

rewitalizacji, Tuwima 14 – ściana szczytowa. 

 

 

 

Projekt obejmuje wykonanie trzech murali poświęconych trzem 

wybitnym postaciom, których życie silnie związane było z Łodzią, 

słynnych na całym świecie ze swojej działalności.  

/ 
    -  zł  

112.  
ZLM 

L229 

Mural o nadaniu praw miejskich. Pomorska 73. 

 

Ściana szczytowa nieruchomości przy ul. Pomorskiej 73. 

P/ 

 

Zadanie zostało poddane ponownej analizie w nowej 

175 000,00 zł  
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Mural upamiętniający ważne wydarzenie w dziejach Łodzi (nadanie 

praw miejskich), będzie stanowił 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.  

Lokalizacja wielkoformatowego obrazu na ścianie szczytowej 

budynku przy ul. Pomorskiej 73 jest bardzo dobra, z uwagi na to, iż 

będzie on dobrze  widoczny z pasa drogowego ulicy. 

lokalizacji pryz ul. Pomorskiej 73. Projekt otrzymał pozytywną 

opinię administratora. Naszym zdaniem lokalizacja 

wielkoformatowego obrazu na ścianie szczytowej budynku 

przy ul. Pomorskiej 73 jest bardzo dobra, z uwagi na to, iż 

będzie on dobrze widoczny z pasa drogowego ulicy. Ulica, 

która obejmuje duży ruch samochodowy oraz linie 

komunikacji miejskiej. Ponadto uważamy, że mural 

upamiętniający ważne wydarzenie w dziejach Łodzi (nadanie 

praw miejskich), będzie stanowił 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 życją. 

113.  
ZLM 

P004KO 

Doposażenie placu zabaw przy Pietrusińskiego 25/29 w urządzenia do 

zabawy dla dzieci do 15 roku życia. 

 

Obręb P-07, nr działek 425/1, 424/3. 

 

Dokończenie doposażenia placu - wykonanie II etapu doposażenia na 

działce 425/1. Doposażenie w urządzenia na działce 424/3. 

P/P 

 

Inwestycja jest oczekiwana przez mieszkańców z uwagi na 

niedokończenie wcześniej rozpoczętego projektu. Doposażenie 

placu uatrakcyjni zabawę dzieciom i spowoduje częstsze 

korzystanie z niego. Plac zabaw jest ważnymi elementem 

obszaru integracji i wypoczynku społeczności lokalnej.  

240 000,00 zł  

114.  
ZLM 

P017SP 

Barwny ogród wertykalny na ścianie staropoleskiej kamienicy. 

 

ul. 6 Sierpnia 32. 

 

W ramach projektu miałby być wykonany samo nawadniający barwny 

ogród wertykalny na dobrze widocznej bocznej ścianie kamienicy 

przy ul. 6 sierpnia 32. Projekt nawiązuje do idei "Zielonego Starego 

Polesia", którego celem jest zazielenianie przestrzeni miejskiej oraz 

organizacji przez Łódź "Zielonego Expo". Ponadto projekt ma na celu 

wzmocnić poczucie przynależności mieszkańców do osiedla poprzez 

ułożenie z zieleni napisu/wzoru "I <3 (serce-love) Stare Polesie" 

N/ 

 

Zadanie obejmuje obszar, na którym Gmina nie może zgodnie 

z prawem wydatkować środków publicznych. Realizacja tego 

projektu nie mieści się w katalogu zadań własnych Miasta. 

Budynek jest zarządzany przez Wspólnotę Mieszkaniową. 

Ściana zaś stanowi część wspólną nieruchomości i wszelkie 

inwestycje związane z tą ścianą winny być realizowane ze 

środków Wspólnoty Mieszkaniowej.  

 150 000,00 zł  

115.  
ZLM 

P162SP 

Kawa, książka, kino - wspólny otwarty zakątek pod chmurką i 

neonem w społecznym domu kultury przy ul. Strzelców Kaniowskich 

9. 

 

Obręb P9, dz. nr 265, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, Stare 

Polesie, 90-749 Łódź. 

 

Stare Polesie / Miejsce Spotkań to społeczny dom kultury dostępny 

dla wszystkich mieszkańców, którzy mogą korzystać z pomieszczeń 

w wyremontowanych budynkach oraz podwórza. Betonowe i 

zniszczone ogrodzenie nie zachęca do wejścia do środka. Najmłodsi i 

najstarsi łodzianie i łodzianki mają kłopot z poruszaniem się po 

nierównej nawierzchni. W trosce o komfort wszystkich 

korzystających z Miejsca Spotkań planujemy gruntowną rearanżację 

P/ 

 

Celem projektu jest stworzenie, klimatycznego i estetycznego, 

miejsca spotkań na podwórzu, społecznego domu kultury Stare 

Polesie. Obiekt zapewni bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń dla 

przeprowadzania działań kulturalno – artystycznych, z których 

będą mogli korzystać wszyscy Łodzianie, nie tylko mieszkańcy 

osiedla. Projekt jest potrzebny dla wspierania integracji 

międzypokoleniowej lokalnej społeczności, co wpisuje się w 

politykę miasta, dotyczącą aktywizacji mieszkańców Łodzi. 

Teren zadania jest objęty umową użyczenia.  

Lider projektu jest wiceprezesem Stowarzyszenia Społecznie 

Zaangażowani, które jest założycielem i gospodarzem domu 

kultury. Wyraził on wolę przejęcia w formie użyczenia terenu 

175 000,00 zł  
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przestrzeni - na bezpieczną, estetyczną i przyjazną. Od strony ulicy 

zakątek będzie otwarty i dostępny dla wszystkich chcących spędzić 

tam czas. Wyposażymy go w stoliki i krzesła, stworzymy bezpieczną 

nawierzchnię z deski kompozytowej, zróżnicujemy poziomy podestu 

dla większej wygody korzystania. Będzie to przestrzeń dla seniorów, 

rodziców z dziećmi oraz uczestników prelekcji i projekcji filmowych. 

Miejsce od południa do wieczora dostępne będzie dla wszystkich 

chętnych. Na ogrodzeniu rozepniemy pnącza, które zazielenią 

betonowe podwórze. Tak powstała zielona ściana delikatnie odgrodzi 

plenerowe miejsce spotkań od podwórzowego chodnika 

prowadzącego do wejścia (chodnik również wyłożymy deską 

kompozytową). Ogrodzenie i przestrzeń zakątka wykonane zostaną 

według projektu (architektonicznego) stanowiącego wkład własny 

wnioskodawcy, z uwzględnieniem planowanego wyglądu ul. 

Strzelców Kaniowskich po przebudowie. Niestandardowa forma 

ogrodzenia i zakątka wraz z istniejącym już tradycyjnym neonem 

nadadzą publicznej przestrzeni przyjaznego i szlachetnego charakteru. 

Przybliżony wygląd przedstawiamy w załącznikach, w postaci 

wizualizacji gotowych projektów ze świata (zasoby Internetu). Po 

akceptacji złożonego wniosku i umożliwieniu uczestnictwa w 

głosowaniu mieszkańców i mieszkanek, sporządzimy własne 

autorskie wizualizacje, a w wypadku wygranej - profesjonalny projekt 

architektoniczny. 

z nowymi elementami zagospodarowania i użytkowania go w 

sposób, aby był on ogólnodostępny. W opinii prawnej jest 

zalecenie zmiany postanowień umowy użyczenia dot. m.in. 

zapewnienia ogólnodostępności terenu przez cały czas trwania 

umowy. 

116.  
ZLM 

S018WS 

Mini Park Wierzbowa: odnowa chodnika na ul. Wierzbowej na 

odcinku od ul. Pomorskiej i do ul. Północnej 

(www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 

Ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Północnej, z 

wyłączeniem fragmentu działki S2-1/27, znajdującej się nad ul. 

Północną. 

Renowacja chodnika zlokalizowanego w pasie drogi ul. Wierzbowej 

(wschodnia strona) na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Północnej. 

/P 250 000,00 zł 

117.  
ZZM 

S007KA 

Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. 

S6-189/17. 

 

Fontanna przy Tuwima, niedaleko Piotrkowskiej jest brudna i 

odrażająca. Czas to zmienić. Umyć, zadbać o zieleń, nowe ławki oraz 

podświetlić mocnym strumieniem światła fontannę i jej okolice celem 

zniechęcenia alkoholików do spożywania tam alkoholu i oddawania 

moczu. 

P/P 

ZZM w Łodzi opiniuje pozytywnie wykonanie nowych 

nasadzeń, zakup ławek, doświetlenia fontanny. Realizacja tego 

przedsięwzięcia podniesie walory estetyczne obiektu. 

100 000,00 zł 

118.  
ZZM 

B011BD 

Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Skwer Gdański - 

miejski park w obrębie ulic Wojska Polskiego, Głowackiego i 

Sucharskiego. 

 

 

 

/P 
    -  zł  
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Celem projektu jest wymiana zniszczonych płyt chodnikowych na 

nowe, odnowa alejek, celem stworzenia bardziej przyjaznego miejsca 

wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców. 

119.  
ZZM 

B044BD 

Przesadzenie drzew z Wojska Polskiego 

 

ul. Wojska Polskiego, ul. Zmienna, ul. Strykowska 

 

Podczas przebudowy ul. Wojska Polskiego konieczne będzie 

usunięcie wielu drzew (nawet do 1000 sztuk). Projekt polega na 

wybraniu 50 zdrowych, dużych drzew. Przygotowana zostanie bryła 

korzeniowa, umożliwiająca ich przesadzenie przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

/P 
  

120.  
ZZM 

B085BD 

Park Helenów: Nowa nawierzchnia boisk siatkówki, koszykówki i 

piłki nożnej 

 

Park Helenów: B48-179/11, B48-180/2, B48-180/3, B48-182 

 

Ułożenie nowej nawierzchni na obecnie funkcjonujących boiskach w 

parku Helenów: do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. 

P/P 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pozytywnie opiniuje projekt 

budowy nowej nawierzchni oraz wyposażenia i oświetlenia 

boisk do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej w Parku 

Helenów. Planowana jest rewitalizacja Parku. W 2019 r. 

została opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-

użytkowy dla projektu pn. „OdNowa Parku Helenów”.  

W koncepcji rewitalizacji Parku Helenów Etap II została 

uwzględniona przebudowa nawierzchni boisk. Projekt musi 

zostać uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków w Łodzi oraz z Wydziałem Kształtowania 

Środowiska UMŁ. 

 694 500,00 zł  

121.  
ZZM 

B087BD 

Park Helenów: Siłownia i Street Workout Park. Budowa siłowni 

zewnętrznej i street workout parku dla młodzieży, dorosłych i 

seniorów, spełniających funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

 

Park Helenów: B48-179/11, B48-180/2, B48-180/3, B48-182 

 

Budowa siłowni zewnętrznej i "street wokout parku" (do ćwiczeń z 

wagą własnego ciała) na jednym z fragmentów parku Helenów dla 

młodzieży, dorosłych i seniorów. Siłownia zewnętrzna i "street 

wokout park" będą pełniły funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

P/N 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pozytywnie opiniuje projekt 

budowy siłowni zewnętrznej i „street workout parku” w Parku 

Helenów. Planowana jest rewitalizacja Parku. W 2019 r. 

została opracowana koncepcja oraz program funkcjonalno-

użytkowy dla projektu pn. .„OdNowa Parku Helenów”. W 

koncepcji rewitalizacji Parku Helenów Etap II została 

uwzględniona budowa siłowni zewnętrznej i „street workout 

parku”. Projekt musi zostać uzgodniony z Wojewódzkim 

Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi oraz z Wydziałem 

Kształtowania Środowiska UMŁ. 

467 000,00 zł  

122.  
ZZM 

B091BD 

Nowe drzewa i piękne kwitnące krzewy na Boya-Żeleńskiego 

 

 

 

Zasadzenie ok. 300m żywopłotu wzdłuż ul. Boya-Żeleńskiego, a 

także posadzenie 20 drzew. Lokalizacja jak na załączonym schemacie. 

Gatunki żywopłotu - 

tawuła/berberys/smagliczka/krzewuszka/forsycja. Docelowa 

/N 
    -  zł  
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wysokość około 60-80 cm. Gatunki drzew - lipy/dęby/świerki/platany 

klonolistne. 

123.  
ZZM 

B109RA 

Park Miejski dla mieszkańców Radogoszcz-Zachód przy ulicy 

Jesionowej 

 

Budowa nowego parku miejskiego na osiedlu Radogoszcz-Zachód. 

Taki park jest potrzebny dla mieszkańców do odpoczynku lub do 

wykonania innych ćwiczeń fizycznych. Park Miejski ma też 

zapewniać bezpieczeństwo dla młodszych oraz dla starszych. Warto 

dodać, że z parku będą też pewnie korzystać nie tylko mieszkańcy, ale 

i zwierzęta. 

N/N 

 

Teren wskazany przez Wnioskodawcę objęty jest „Projektem 

Budowlano-Wykonawczym Rekreacyjnego Zagospodarowania 

Terenu” (działki nr 5/18, 29/5, 30/3, 30/4, 31/1, 31/2, 32/1, 

32/17 w obrębie B-4 i B-6). Projekt powstał w 

listopadzie/grudniu 2019 r. i na jego realizację Miasto 

przeznaczyło 1 200 000 zł w tegorocznym budżecie. 

600 000,00 zł  

124.  
ZZM 

B118BD 

BULWAR NA ŁÓDKĄ - WYPOCZYNEK I REKREACJA. 

 

B54-80/15, B54-15/14. 

 

Budowa placu do gry w bule na Bulwarze nad Łódką pozwoli 

zagospodarować nieurządzony dotychczas teren łączący Park 

Ocalałych z Parkiem Helenów i stworzyć miejsce na wypoczynek i 

rekreację ruchową dla osób w różnym wieku, również dla osób 

starszych i z niepełnosprawnych. 

/P 
    -  zł  

125.  
ZZM 

B139BD 

Fontanna w Parku Szarych Szeregów. 

 

 

 

Montaż fontanny posadzkowej przyczyni się do uatrakcyjnienia Parku 

Szarych Szeregów i poprawi jego walory estetyczne. Jako dogodne 

miejsce wskazuje się obszar przy placu centralnym lub część na 

południe od Pomnika Pękniętego Serca, na południe od pola 

różanego. 

/N 
  

126.  
ZZM 

B146BD 

Rozświetlenie parku Szarych Szeregów. 

 

 

 

Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z parku po 

zachodzie słońca. Obecnie jedyne latarnie znajdują się przy ulicach, 

pomiędzy którymi znajduje się park, oraz kilka latarni na energię 

słoneczną w pobliżu pomnika Pękniętego Serca. Jest to zdecydowanie 

za mało - bez włączenia latarki w telefonie przejście przez park po 

zmroku jest bardzo trudne i nieprzyjemne. Projekt jest skierowany dla 

wszystkich grup wiekowych. 

/P 
    -  zł  

127.  
ZZM 

B156JM 

Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na 

Łagiewnickiej. 

 

 

 

N/ 

Z uwagi na bardzo wąski pas rozdziału oraz znajdującą się w 

nim infrastrukturę podziemną (sieć elektryczną umieszczoną 

na niewielkiej głębokości) nie jest możliwe wykonanie 

100 000,00 zł  
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Zasadzenie ok. 650m żywopłotu wzdłuż ul. Łagiewnickiej między 

Warszawską a zawrotką na wysokości rzeki Sokołówki. Gatunki 

żywopłotu - tawuła/berberys/smagliczka/krzewuszka/forsycja. 

Docelowa wysokość około 100 cm. 

nasadzeń roślinności z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

128.  
ZZM 

G098RO 

Zielone strefy odpoczynku ul. Prądzyńskiego 

 

 

 

Projekt przewiduje wykorzystanie zaniedbanych trawników - wzdłuż 

ul. Prądzyńskiego od Czahary do ogrodzenia lotniska i utworzenia na 

nich Zielonych Stref Odpoczynku. Większość terenu zajmowałby 

zadbany trawnik, posadzone zostałyby drzewa (np. katalpy) i 

kwitnące miododajne krzewy. Zielone Strefy Odpoczynku podczas 

spacerów pozwoliłyby na chwilę wytchnienia w cieniu, którego 

bardzo brakuje na tej ulicy, a posadzone drzewa i krzewy stworzyłyby 

eko-strefę przyjazną owadom Przy każdej ławeczce zaplanowane jest 

posadzenie dwóch drzew, kilkunastu krzewów i ustawienie kosza na 

śmieci. 

P/P 

 

Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki 

ulicy oraz najbliższej okolicy.  

  23 500,00 zł  

129.  
ZZM 

L086 

Odkrycie rzeki Lamus w parku im. Jana Kilińskiego. 

 

W-24, 82/3 

 

Postulujemy odkrycie fragmentu rzeki Lamus na odcinku około 100 

metrów na terenie parku Kilińskiego (róg Kilińskiego z 

Tymienieckiego).  

P/ 

 

Odkrycie kanału rzeki pozytywnie wpłynie na walory 

estetyczne jak i poznawcze parku oraz na ekosystem, koryto 

rzeki powinno mieć charakter naturalistyczny, a umocnienie 

ścian należy ograniczyć do minimum i wykonać z naturalnych 

materiałów. 

 700 000,00 zł  

130.  
ZZM 

L156 

MAMY przestrzeń w Łodzi! Lokalizacja: Szczegółowy wykaz miejsc 

w opisie projektu. 

 

 

 

Zakup i montaż ławek przystosowanych do karmienia i przewijania 

niemowląt w następujących lokalizacjach: -Park Staromiejski - Park 

im. Andrzeja Struga - Park przy Hipotecznej - Park Ocalałych - Park 

im. Szarych Szeregów - Skwer Dubaniewicza - Stawy Jana - Park „Na 

Młynku” - Park Dąbrowskiego - Park przy Leczniczej - Ogród 

Botaniczny (3 ławki) - Źródła Olechówki - Park Podolski - Park 

Sielanka - Park nad Sokołówką  

/ 
  

131.  
ZZM 

L249 

Ławki w Parku na Zdrowiu na trasie od ul. Jarzynowej do pętli 

tramwajowej. 

 

 

 

Projekt polega na ustawieniu w Parku im. Piłsudskiego w Łodzi, na 

trasie od ulicy Jarzynowej do krańcówki/pętli tramwajowej trzech 

ławek parkowych. Na tej długiej trasie nie ma ani jednej ławki. Osoby 

/ 
    -  zł  
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wchodzące do parku od strony ul. Jarzynowej, potrzebującej zmiany 

obuwia na sportowe, przygotowania się do zajęć sportowych i 

rekreacyjnych, rodzice z dziećmi wchodzący do parku i wiele innych 

osób, oraz wszyscy zmęczeni przemieszczaniem się po parku, nie 

maja możliwości skorzystania w wymienionej okolicy z ławki. Przy 

nieutwardzonych alejach Parku na Zdrowiu nie ma ławek. Są długie 

ciągi alei parkowych gdzie nie można usiąść ani odpocząć. Dlatego 

proponuję trzy ławki wzdłuż alei idącej od ul. Jarzynowej do 

krańcówki tramwajowej. Jedna ławka przy wejściu do Parku od 

strony. ul. Jarzynowej, za słupkami ogradzającymi park. Druga ławka 

w połowie alei między ul. Jarzynowa a rondem parkowym na 

wysokości lub obok drzewa rosnącego na trawniku. Trzecia ławka 

między rondem parkowym a krańcówką tramwajową, w okolicy 

drzewa rosnącego na trawniku. Aby przy ławkach był zachowany 

porządek, należy również ustawić obok nich kosze na śmieci. 

132.  
ZZM 

L257 

O drzewa dbamy i je podlewamy - zakup beczkowozu. 

 

Miasto Łódź. 

 

Zakup beczkowozu, który będzie wykorzystywany do podlewania 

drzew i krzewów w mieście. 

P/P 

 

Zakup beczkowozu w zdecydowany sposób ułatwi pielęgnację 

zieleni niskiej oraz kwiatów na terenie Łodzi, co pozwoli w 

przyszłości na zwiększenie terenów zieleni w centrum miasta. 

Beczkowóz w znacznym zakresie ułatwi i wspomoże zakres 

prac realizowanych przez ZZM. 

180 000,00 zł  

133.  
ZZM 

W024ZA 

"Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim" - wschodnia część 

Parku Podolskiego od strony ul. Zapadłej. 

 

54/10 w obrębie W-30 

 

Stworzenie zjazdów linowych typu tyrolka i trampolin ziemnych dla 

dzieci przedszkolnych, szkolnych (i nie tylko) we wschodniej części 

Parku Podolskiego od strony ulicy Zapadłej, w okolicy placu zabaw. 

P/P 

 

Budowa placu zabaw pozwoli na rodzinne spędzanie czasu 

całych rodzin, jednocześnie uatrakcyjni park. 

253 000,00 zł  

134.  
ZZM 

W070SW 

Stół do Teqball w parku Nad Jasieniem. 

 

 

 

Stół do gry w Teqball poprawiający formę sportową. 

P/ 

 

Montaż stołu poprawi atrakcyjność parku wzbogaci go o nową 

atrakcje sportową dla różnych grup wiekowych. Pozytywna 

opinia dla wniosku jest bez stanowiska konserwatora zabytków 

na którą czekamy. 

  19 000,00 zł  

135.  
ZZM 

W074SW 

Wybieg dla psów w parku Nad Jasieniem. 

 

 

 

Strefa do wyprowadzania psów wraz z urządzeniami do zabawy i 

tresury. 

P/ 

 

Budowa wybiegu umożliwi rodzinne spędzenie czasu rodzin 

posiadających psy. Pozytywna opinia dla wniosku jest bez 

stanowiska konserwatora zabytków na którą czekamy. 

110 000,00 zł  

136.  
ZZM 

W098SW 

Naturalny plac zabaw w Parku nad Jasieniem. 

 

W26-133/1. 

P/ 

 

Budowa placu zabaw jest innowacyjnym rozwiązaniem i 

 291 000,00 zł  
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Projekt zakłada wykonanie placu zabaw z kuchnią błotną i innymi 

elementami na terenie całego Parku nad Jasieniem. Uwzględnione 

zostanie naturalne ukształtowanie terenu oraz istniejąca I zaplanowana 

architektura, a także przedział wiekowy wszystkich osób, 

korzystających z parku. W ramach realizacji odbędą się 3 spotkania w 

terenie z mieszkańcami, podczas których wykonawca podzieli się 

wiedzą, jak zaprojektować i stworzyć naturalny plac zabaw. 

Warsztaty odbędą się w parku na początku, w trakcie trwania i na 

koniec projektu. 

podnosi kreatywność wśród najmłodszych obywateli naszego 

miasta ale również wpłynie na uatrakcyjnienie parku dla osób 

go odwiedzających. Pozytywna opinia dla wniosku jest bez 

stanowiska konserwatora zabytków na którą czekamy. 

137.  
ZZM 

W114OJ 

Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na 

Odnowiciela. 

 

 

 

Zasadzenie ok. 240m żywopłotu wzdłuż ul. Odnowiciela między 

Hetmańską a Łokietkówny. Lokalizacja jak na załączonym schemacie. 

Gatunki żywopłotu - tawuła / berberys / smagliczka / krzewuszka / 

forsycja. Docelowa wysokość około 60-80 cm. 

/P 
  

138.  
ZZM 

W121NR 

Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne krzewy na Józefiaka. 

 

 

 

Zasadzenie ok. 1300m krzewów forsycji wzdłuż al. Józefiaka między 

Zakładową a Rokicińską w zielonym pasie rozdzielającym jezdnie. 

/N 
    -  zł  

139.  
ZZM 

W133SW 

Odbetonowywujemy Trasę WZ - kwitnący żywopłot na Piłsudskiego. 

 

 

 

Zasadzenie ok. 820m żywopłotu wzdłuż al. Piłsudskiego (na Starym 

Widzewie), w miejscu obecnego trawnika między torowiskiem 

tramwajowym a jezdnią. Gatunki żywopłotu - tawuła / berberys / 

smagliczka / krzewuszka / forsycja. Docelowa wysokość około 60-80 

cm. 

/ 
  

140.  
ZLM 

B033TW 

Stworzenie Muralu –Żabieniec Mały Olęder  

Stworzenie murala na ścianie południowej  pawilonu  przy ul. Rojnej  

 

Ul. Rojna 1 

 

Stworzenie murala przy Rojnej 1 na pawilonie. Mural, będzie mógł 

być wizytówką Osiedla Teofilów – Wielkopolska i cieszyć okiem 

mieszkańców os. Teofilów. Kolorowe podświetlenie muralu będzie 

mogło symbolizować ważne wydarzenia w życiu osiedla (np. 

podświetlenie na niebiesko jako hołd dla pielęgniarek, podświetlenie 

w kolorach flagi Łodzi podczas urodzin Łodzi)  

P/ 

Zmiana rekomendacji z negatywnej na pozytywną nastąpiła na 

skutek wyszukania nowej lokalizacji zadania. Mural będzie 

mógł powstać na ścianie pawilonu przy ul. Rojnej 1. Projekt 

otrzymał pozytywną opinię administratora. Naszym zdaniem 

lokalizacja wielkoformatowego obrazu na ścianie budynku 

przy ul. Rojnej 1 jest dobra, z uwagi na to, iż będzie on dobrze 

widoczny z pobliskiego ronda im. Witolda Pileckiego. 

175 000,00 zł 
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Koncepcją utworzenia muralu będą tzw. Żabieniec jako osadę 

olęderską który założono w 1793 roku na przełomie XVIII i XIX 

wieku była znana z hutnictwa szkła. Według danych z 1822 roku był 

wsią prywatną, liczącą 58 domów i 509 mieszkańców, przynależącą 

do parafii w Łodzi. W tych czasach działała w Żabieńcu także szkoła 

elementarna. Mieszkańcy poza rolnictwem zajmowali się także 

rzemiosłem oraz pracą w przemyśle. 

141.  
ZLM 

B038LA 

Skwer mieszkańców osiedla Łagiewniki 

 

B11-81/17 

 

Budowa skweru dla mieszkańców osiedla Łagiewniki objęłaby 

budowę placu zabaw wraz z miejscem rekreacji dla seniorów. Dla 

najmłodszych planowane są urządzenia zabawowe: wieże, mostki, 

zjeżdżalnia, tuby, pomosty linowe, trapy wspinaczkowe, itp. 

Dodatkowo wyposażenie placu zabaw w ławki i stojak na rowery 

pozwoli na stworzenie miejsca odpoczynku dla opiekunów, ale też 

będzie miejscem spotkań mieszkańców i odpoczynku w trakcie 

imprez. 

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. 

242 000,00 zł 

 


