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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021 

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 24 września 2020 roku 

Lp. 

Komórka 
merytory

czna 
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.  

Zdrowe płuca w zdrowej Łodzi. 

ZZM 

L181 

Działki nr 5/8, 5/9 i  5/10 w obrębie W-15  
 
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. 

N/ 

 
Po dokonaniu analizy opiniujemy negatywnie 
przedmiotowy wniosek  z uwagi na aerozol solny z  
tężni, który negatywnie wpływa na drzewa 
znajdujące się w bliskim sąsiedztwie planowanej 
inwestycji oraz wysokie koszty utrzymania tężni. 

700 000,00 
zł 

2.  

Kolorowe krzewy i zegar słoneczny w Parku nad 
Sokołówką. 
 
Projekt zakłada zakup i posadzenie kilkudziesięciu 
ozdobnych krzewów. Krzewy te byłyby posadzone przy 
utworzonych w poprzedniej edycji BO obiektach: łące, 
placu zabaw, "Pająku" i siłowni oraz przy stawie. 
Dodatkowo w ramach projektu przy zamku pirackim lub 
przy "pająku" zostanie postawiony ogrodowy zegar 
słoneczny o wysokości około 1,5 m na postumencie. 

ZZM 

B021RA 

N/P 

 
Park nad Sokołówką objęty jest projektem pt. "Szlak 
Doliny Sokołówki".  Nasadzenia krzewów będą 
realizowane w oparciu o jego koncepcję i program 
funkcjonalno-użytkowy, natomiast realizacja zegara 
słonecznego powinna nastąpić dopiero po 
zrealizowaniu ww.  projektu. 

15 000,00 zł 

3.  

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

ZZM 

L249 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 wchodzące do parku 

P/ 

 
Montaż ławek i koszy na śmieci we wskazywanej 
lokalizacji w Parku im. marszałka J. Piłsudskiego 
zwiększy komfort jego użytkowników. Okoliczni 
mieszkańcy i spacerowicze  wielokrotnie zgłaszają 

9 500,00  zł 
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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. 

zapotrzebowanie na ławki przy alejkach gruntowych 
a realizacja tego zadania umożliwi im odpoczynek w 
tej części parku. 

4.  
ZZM 

Kwitnące żywopłoty dla Łodzi - sadzimy piękne 
krzewy na Józefiaka. 

W121NR Zasadzenie ok. 1300m krzewów forsycji wzdłuż al. 
Józefiaka między Zakładową a Rokicińską w zielonym 
pasie rozdzielającym jezdnie. 

P/N 

Nasadzenie krzewów wpłynie pozytywnie na jakość 
powietrza i odbiór wizualny pasa drogowego. 

 

195 000,00 
zł 

5.  

Mini Park Wierzbowa: odnowa chodnika dla parku 
osiedlowego i trenu osiedla Wierzbowa-Pomorska- 
Źródłowa między ulicami : Źródłową (39,41,43,45), 
Wierzbową (2,4,6,6D,8), Pomorską (94,96,96A), który 
będzie dopełnieniem wygranego projektu z Budżetu 
Obywatelskiego S050WS z edycji 2019/2020. 
(www

ZLM 

S018WS 
.facebook.com/MiniPark Wierzbowa). 

 
teren osiedla- między ulicami : Źródłową ( 39,41,43,45), 

P/P 

 
Lider projektu zmienił zakres wcześniej 
zgłoszonego  projektu. Pierwotnie miał być  
odnowiony chodnik wzdłuż wschodniej strony ulicy 
Wierzbowej, obecnie ma być przeprowadzony 
remont i budowa chodników wewnątrz podwórza 
między ulicami Pomorską, Wierzbową, Źródłową. 

500 000,00 
zł 

http://www.facebook.com/MiniPark�
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Wierzbową (2,4,6,6D,8), Pomorską (94,96,96A). 
 
Projekt obejmuje budowę nowych chodników i remont 
istniejących w taki sposób aby lokalizacja ciągów 
pieszych była zgodna z potrzebami mieszkańców osiedla. 
Budowa ciągów komunikacyjnych  ma być dopełnieniem 
realizowanego  projektu z Budżetu Obywatelskiego z 
edycji 2019/2020, dotyczącego zagospodarowania 
przestrzennego wewnętrznego obszaru podwórza jako 
przestrzeni zielonej, z której mogą korzystać mieszkańcy 
Łodzi. 

Budowa ciągów komunikacyjnych pieszych ma być 
dopełnieniem realizowanego  projektu z Budżetu 
Obywatelskiego z edycji 2019/2020, dotyczącego 
zagospodarowania przestrzennego wewnętrznego 
obszaru podwórza jako przestrzeni zielonej, z której 
mogą korzystać mieszkańcy Łodzi. 

6.  

Kamiński, Tuwim , Katarzyna Kobro – szlak murali 
na sześćsetlecie Łodzi. Lokalizacje: 1.  Łódź, posesja 
przy ul. Kamińskiego 29 - ściana szczytowa , 2.  Łódź, 
posesja przy ul. J. Tuwima 36 – ściana szczytowa od 
strony zachodniej, 3.  Łódź, posesja przy ul. 
Srebrzyńskiej 75 – ściana szczytowa od ul. 
Srebrzyńskiej 
 
Ul. J.Tuwima 36,  Srebrzyńska 75,  Kamińskiego 29  ( 
alternatywne lokalizacje: Sterlinga 9, 6 Sierpnia 21/23, 
Kamińskiego 12). 

ZLM 

L093 
 
Projekt obejmuje wykonanie trzech  murali poświęconych 
wybitnym, historycznym postaciom: 
 1. Aleksandrowi Kamińskiemu – harcmistrzowi, 
żołnierzowi Armii Krajowej, ideowemu  przywódcy 
Szarych Szeregów, autorowi książki „Kamienie na 
szaniec”. 
 2. Julianowi Tuwimowi- słynnemu poecie, pisarzowi i 
twórcy wodewili. 
3. Katarzynie Kobro -wybitnej rzeźbiarce awangardowej. 
Projekt będzie realizowany w trzech lokalizacjach na 
ścianach szczytowych łódzkich kamienic. 
 
 

P/ 

Wielkoformatowe obrazy ścienne mają powstać w 
ramach  upamiętnienia sześćsetletniej rocznicy 
powstania Łodzi. Będą poświęcone wybitnym 
postaciom, których życie było związane z Łodzią. 

Murale będą  stanowiły ciekawy, artystyczny 
element edukacji historycznej oraz  w symboliczny 
sposób podniosą rangę naszego miasta. W korzystny 
sposób również wpłyną na postrzeganie i 
utożsamianie się mieszkańców z miejscem, w 
którym żyją. 

360 000,00 
zł 
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7.  

Pierwszy Automat, Butelkomat dla osiedla Teofilów-
Wielkopolska 

ZLM 

B036TW 

B44-26/11 

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

N/ 

Projekt będzie generował, w ciągu dwóch lat od  
realizacji, koszty wyższe niż 30% wartości projektu, 
dlatego otrzymał negatywna rekomendację.  

Projekt nie jest celowy, ponieważ nie spełnia 
wymogu uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów, do czego zobowiązuje nas ustawa z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Automaty do odbierania butelek muszą być 
umieszczane w pomieszczeniach lub  na obszarze 
zadaszonym, zasilane elektrycznie oraz objęte 
nadzorem technicznym. 

Z  uwagi na wysoki koszt zakupu wskazane byłoby 
zamontowanie sytemu monitoringu co spowoduje 
wzrost kosztów eksploatacji. Dodatkowo niezbędna 
jest osoba serwisująca  urządzenie oraz   zajmująca 
się obsługą systemu gratyfikacji. 

W związku z powyższym zbyt duże koszty 
eksploatacyjne związane z opróżnianiem, 
czyszczeniem, odbiorem odpadów, serwisowaniem i 
konserwowaniem urządzenia oraz obsługą 
dotyczącą systemu rekompensaty, stawiają  pod 
znakiem zapytania zasadę gospodarności w 
wydatkowaniu środków na ten cel. Szczególnie przy 
rozpatrywaniu w  kontekście  znacznie niższych 
kosztów gromadzenia butelek szklanych i 
plastikowych w  tzw. dzwonach.  

131 604,00 
zł 
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8.  

Pętla wokół Della - budowa nawierzchni tartanowej 
wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i ul. 
Józefiaka. 
 
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. 
 

ZIM 

W118NR 

N/N 
 
W związku z faktem, że ZDiT nie wyraża zgody na 
lokalizację nawierzchni dla biegaczy na istniejącym 
chodniku i w pasie drogowym, przedmiotowa 
nawierzchnia musiałaby być zlokalizowana poza 
istniejącym chodnikiem w wydzielonym z pasa 
drogowego terenie, którego klasyfikacja użytku 
zostałaby zmieniona z „dr” na „bz”. W większości 
przypadków sąsiadujący teren nie stanowi pasa 
drogowego, nie jest we władaniu ZDiT i nie stanowi 
własności Skarbu Państwa. W związku z tym 
niemożliwe jest zrealizowanie inwestycji na tych 
terenach. Nawet gdyby jednak stany prawne działek 
pozwalały na dokonanie wymienionych zmian, 
według ZIM procedura związana ze zmianą 
klasyfikacji działek, którą miałby przeprowadzić 
ZDiT, może okazać się zbyt długa, by zrealizować 
w całości zadanie w ciągu 1 roku budżetowego, 

1) Ze względu na długość budowanej trasy 
zachodzi obawa braku możliwości 
wykonania zadania w ciągu 1 roku 
budżetowego, 

2) Ze względu na długość budowanej trasy 
wymagana jest opinia WOSiRu w sprawie 
konieczności uzyskania decyzji 
środowiskowej. Uzyskanie decyzji 
środowiskowej jest czasochłonne i zachodzi 
obawa braku możliwości wykonania zadania 
w ciągu 1 roku budżetowego. 

3) Ze względu na długość budowanej trasy 
wymagana jest opinia WOSiRu w sprawie 
konieczności uzyskania decyzji 
środowiskowej. Uzyskanie decyzji 
środowiskowej jest czasochłonne i zachodzi 
obawa braku możliwości wykonania zadania 
w ciągu 1 roku budżetowego. 

540 000,00 
zł 
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9.  

Graj w Zielone - II etap rewitalizacji ul.  
Stefanowskiego. 
Ul. Stefanowskiego - odcinek Potza - Skorupki 

ZIM 

P058SP 

Po oszacowaniu kosztów realizacji woonerfu (na 
podstawie wartości kontraktu dla przebudowy odcinka  
ul. Stefanowskiego od ul. Radwańskiej do ul. Potza) na 
kwotę przekraczającą środki dla osiedla, Wnioskodawca 
zdecydował o ograniczeniu zakresu wniosku do remontu 
nawierzchni.  

Przewidywany do realizacji odcinek chodnika (po obu 
stronach ulicy) i nowych wysp zieleni przy  
ul. Stefanowskiego będzie stanowił de facto remont 
obecnego odcinka oraz przesunięcie miejsc parkingowych  
z chodników (zachodniego i  wschodniego) na bardzo 
szeroką obecnie ulicę. Zawężenie ulicy Stefanowskiego 
poprzez przeniesienie na jezdnię miejsc parkingowych (po 
wschodniej stronie) poprawi bezpieczeństwo – kierowcy 
będą musieli na tym odcinku zwolnić (co jest szczególnie 
istotne w kontekście przejścia ulicy  
w otwarty dla pieszych woonerf od ul. Potza, będący 
strefą zamieszkania). Po zachodniej stronie ulicy zostało 
przewidziane wydzielenie z chodnika na całej jego 
długości (od strony jezdni) pasa zieleni (trawa, krzewy, 
drzewa) o szerokości 1 metra. Inwestycja poddana 
ponownej analizie kosztów oszacowana została na 
435 000 zł. 

P/ 
 
Uwzględniając opinie wszystkich Jednostek Miasta, 
które zajęły głos w sprawie, zgadzając się ze 
stanowiskiem MPU, że przedmiotowy odcinek ul. 
Stefanowskiego winien stanowić kontynuację 
założeń koncepcyjnych będącego w trakcie 
przebudowy odcinka ulicy od ul. Radwańskiej do ul. 
Potza, opiniujący, biorąc pod uwagę obywatelski 
charakter inicjatywy projektu (Wnioskodawca 
podjął decyzję o zmianie docelowego charakteru 
przestrzeni z woonerfu na remont istniejących 
nawierzchni), nie znajduje technicznych podstaw do 
odrzucenia wniosku. 
 
Poddając wniosek ponownej analizie kosztów, 
wartość inwestycji oszacowano na 435 000 zł.  
 
Realizacja zadania poprawi komfort i 
bezpieczeństwo użytkowników pasa drogowego. 
Należy mieć na uwadze, iż rola inwestycji w 
kształtowaniu ładu przestrzennego pozostaje 
dyskusyjna. 

435 000,00 
zł 

10.  

Lodowym szlakiem - budowa nawierzchni tartanowej 
wzdłuż ul. Lodowej. ZIM 

L240 
Projekt zakłada budowę nawierzchni tartanowej wzdłuż 
ul. Lodowej między ul. Przybyszewskiego a 

N/ 

1) W związku z faktem, że ZDiT nie wyraża 
zgody na lokalizację nawierzchni dla 
biegaczy na istniejącym chodniku i w pasie 

270 000,00 
zł 
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Dąbrowskiego na istniejącym CPR. W ramach budowy 
powstanie tor biegowy o szerokości jednego metra i 
długości ok 1 800 metrów. 

drogowym, przedmiotowa nawierzchnia 
musiałaby być zlokalizowana poza 
istniejącym chodnikiem w wydzielonym z 
pasa drogowego terenie, którego klasyfikacja 
użytku zostałaby zmieniona z „dr” na „bz”. 
W większości przypadków sąsiadujący teren 
nie stanowi pasa drogowego, nie jest we 
władaniu ZDiT i nie stanowi własności 
Skarbu Państwa. W związku z tym 
niemożliwe jest zrealizowanie inwestycji na 
tych terenach. Nawet gdyby jednak stany 
prawne działek pozwalały na dokonanie 
wymienionych zmian, według ZIM 
procedura związana ze zmianą klasyfikacji 
działek, którą miałby przeprowadzić ZDiT, 
może okazać się zbyt długa, by zrealizować 
w całości zadanie w ciągu 1 roku 
budżetowego, 

2) Ze względu na długość budowanej trasy 
zachodzi obawa braku możliwości 
wykonania zadania w ciągu 1 roku 
budżetowego, 

3) Ze względu na długość budowanej trasy 
wymagana jest opinia WOSiRu w sprawie 
konieczności uzyskania decyzji 
środowiskowej. Uzyskanie decyzji 
środowiskowej jest czasochłonne i zachodzi 
obawa braku możliwości wykonania zadania 
w ciągu 1 roku budżetowego. 

11.  
ZIM 

Bezpieczne pobocze dla pieszych przy ul. 
Szaniawskiego. 
 

W108AN 
ul. Szaniawskiego – odcinek: Gajcego – Boguszewskiej 
 
Projekt obejmuje remont + rozbudowę chodnika w ul. 
Szaniawskiego wraz z wprowadzeniem zieleni i 
elementów małej architektury na odcinku 460 m. Zakres 

P/ 
 
Projekt możliwy do realizacji w ograniczonym 
zakresie – za zgodą Wnioskodawcy projektu. 
Realizacja chodnika jest możliwa na odcinku ul. 
Szaniawskiego od Gajcego do wysokości ul. 
Boguszewskiej – sporządzono kartę analizy. 
 

275 000,00 
zł 
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pierwotnego wniosku ograniczono z przesłanek braku 
miejsca na dalszym odcinku Szaniawskiego (od 
Boguszewskiej w stronę granic miasta) na usytuowanie 
chodnika zgodnie z przepisami (minimalna szerokość 2 m) 
oraz pojawiającą się kolizję z urządzeniami 
energetycznymi usytuowanymi w części na działce PKP – 
konieczne uzgodnienie z PKP, brak możliwości 
precyzyjnego oszacowania kosztów usunięcia kolizji. 

 

Projekt obejmować będzie remont + rozbudowę 
chodnika w ul. Szaniawskiego w formule 
zaprojektuj i wybuduj wraz z wprowadzeniem 
zieleni i elementów małej architektury na odcinku 
ok. 460 m. Zakres pierwotnego wniosku 
ograniczono z przesłanek braku miejsca na dalszym 
odcinku Szaniawskiego (od Boguszewskiej w stronę 
granic miasta) na usytuowanie chodnika zgodnie z 
przepisami (minimalna szerokość 2 m) oraz 
pojawiającą się kolizję z urządzeniami 
energetycznymi usytuowanymi w części na działce 
PKP – konieczne uzgodnienie z PKP, brak 
możliwości precyzyjnego oszacowania kosztów 
usunięcia kolizji. 
 
Uwzględniając powyższe korekty, opiniujący nie 
znajduje podstaw do odrzucenia wniosku w 
ograniczonym zakresie. 
 

12.  
ZIM 

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. 

W115NR 

N/N 
 
1)W związku z faktem, że ZDiT nie wyraża zgody 
na lokalizację nawierzchni dla biegaczy na 
istniejącym chodniku i w pasie drogowym, 
przedmiotowa nawierzchnia musiałaby być 
zlokalizowana poza istniejącym chodnikiem w 
wydzielonym z pasa drogowego terenie, którego 
klasyfikacja użytku zostałaby zmieniona z „dr” na 
„bz”. W większości przypadków sąsiadujący teren 
nie stanowi pasa drogowego, nie jest we władaniu 
ZDiT i nie stanowi własności Skarbu Państwa. W 
związku z tym niemożliwe jest zrealizowanie 
inwestycji na tych terenach. Nawet gdyby jednak 
stany prawne działek pozwalały na dokonanie 
wymienionych zmian, według ZIM procedura 
związana ze zmianą klasyfikacji działek, którą 
miałby przeprowadzić ZDiT, może okazać się zbyt 

750 000,00 
zł 
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długa, by zrealizować w całości zadanie w ciągu 1 
roku budżetowego, 

1) Ze względu na długość budowanej trasy 
zachodzi obawa braku możliwości 
wykonania zadania w ciągu 1 roku 
budżetowego, 

2) Ze względu na długość budowanej trasy 
wymagana jest opinia WOSiRu w sprawie 
konieczności uzyskania decyzji 
środowiskowej. Uzyskanie decyzji 
środowiskowej jest czasochłonne i zachodzi 
obawa braku możliwości wykonania zadania 
w ciągu 1 roku budżetowego. 

3) Ze względu na długość budowanej trasy 
wymagana jest opinia WOSiRu w sprawie 
konieczności uzyskania decyzji 
środowiskowej. Uzyskanie decyzji 
środowiskowej jest czasochłonne i zachodzi 
obawa braku możliwości wykonania zadania 
w ciągu 1 roku budżetowego. 

13.  
ZDiT 

Utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym ulicy 
Feliksińskiej na działce ewidencyjnej nr 273/2 leżącej 
w obrębie W-38 od ul. Wieńcowej w kierunku ul. 
Dworcowej. 
Dz. ew. 273/2, obręb W-38. 

W055AN 

 
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. Prace obejmują: 

P/ 

Zadanie polega na utwardzeniu pobocza ulicy 
Feliksińskiej destruktem bitumicznym. Nastąpi 
poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i jego 
okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu. 120 000,00 

zł 
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- karczowanie samosiejek wraz z wywozem,  

- wykonanie koryta wraz z wywozem, 

- wykonanie pobocza z destruktu bitumicznego. 

14.  
ZDiT 

Miejsce parkingowe dla rowerów - przy wejściu do 
Galerii Łódzkiej. 

S038KA 

S7-42/45. 
 
Ustawienie instalacji artystycznej, która dodatkowo może 
spełniać funkcję stojaków rowerowych - miejsca 
parkingowe dla 10 rowerów. Forma stojaków inspirowana 
podobnymi konstrukcjami w wielu miastach Europy. 

P/P 
 

Zarząd Dróg i Transportu nie wnosi uwag do 
lokalizacji stojaków rowerowych na przedmiotowej 
działce. Opinia pozytywna, po zasięgnięciu opinii 
Biura Architekta Miasta, z uwzględnieniem zmiany 
w opisie zadania, że konstrukcja stanowi instalację 
artystyczną z funkcją stojaków rowerowych (zmiana 
zaakceptowana przez Wnioskodawcę). Koszty i 
pozostała część opinii analogicznie jak w podobnym 
wniosku B153BC, dotyczącym innej lokalizacji, 
opiniowanym przez WGK UMŁ. 

10 000,00 zł 

15.  

Boisko to dla dzieci wszystko - remont istniejącego 
boiska piłki nożnej wraz z ogrodzeniem terenu. 

WGK 

P003KO 

 
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. Boisko o 
nawierzchni trawiastej. Realizacja projektu musi 
uwzględnić strefy ochronne dla ciepłociągu istniejącego w 
pobliżu wnioskowanego terenu oraz dla zieleni wysokiej. 

P/P 

 
Boisko dla dzieci będzie uzupełnieniem rekreacji 
terenu Osiedla. Umożliwi rekreacje wszystkich grup 
wiekowych dzieci. 

Powrót do pierwotnego założenia wnioskodawcy. 
Boisko o nawierzchni trawiastej. Znacznie mniejsze 
koszty projektu. Zmiana nawierzchni ze sztucznej na 
trawiastą. Wnioskodawca został powiadomiony o 
zmianach i wyraził zgodę na powrót do nawierzchni 
trawiastej i jej kosztów . Realizacja projektu musi 
uwzględnić strefy ochronne dla ciepłociągu 
istniejącego w pobliżu wnioskowanego terenu oraz 

203 000,00 
zł 
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dla zieleni wysokiej. 

16.  

Miejsce parkingowe dla rowerów - obok wejścia do 
UMŁ w drodze do Manufaktury. 

WGK 

B153BC 

B46-102/6 

Ustawienie instalacji artystycznej, która dodatkowo może 
spełniać funkcję stojaków rowerowych - miejsca 
parkingowe dla 10 rowerów. Forma stojaków inspirowana 
podobnymi konstrukcjami w wielu miastach Europy. 

P/ 

Rekomendacja pozytywna 

III opinia z dnia 23.09.2020 r. (po spotkaniu Komisji 
Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi w dniu 
21.09.2020 r.) W dniu 22.09.2020 r. Wydział 
Gospodarki Komunalnej ponownie wystąpił o opinię 
do Biura Architekta Miasta. Otrzymano następującą 
opinię: Przedstawiona propozycja konstrukcji, 
zakwalifikowana jako „instalacja artystyczna” 
charakteryzuje się agresywną formą, która 
przedstawia nikłe wartości artystyczne i edukacyjne, 
zajmuje dużo miejsca, a w swojej podstawowej 
funkcji nie jest efektywniejsza od stosowanych już 
stojaków dla rowerów. Jednakże z uwagi na 
informację przekazaną przez Wnioskodawcę, iż 
przedmiotowa „instalacja” jest częścią zaplanowanej 
akcji międzynarodowej, Biuro Architekta Miasta 
opiniuje pozytywnie przedmiotowe zadanie w 
proponowanych lokalizacjach, z zastrzeżeniem nie 
rozszerzania akcji o kolejne lokalizacje. 
 
II opinia z dnia 14.09.2020 r. (po spotkaniu Komisji 
Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi w dniu 
11.09.2020 r.) Wydział Gospodarki Komunalnej 
ponownie 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 

10 000,00 zł 
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Biuro Architekta Miasta podtrzymało negatywną 
opinię dla instalacji artystycznej. 
 
I opinia z dnia 02.09.2020 r.: 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. 

17.  

Zakup ciągnika do pielęgnacji boiska. 

MOSiR 

P059ZM 

 
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 

18.  

Kolorowy rower wodny dla ARTUR(ówka). Obiekt 
rekreacyjny Arturówek. MOSiR 

L048 
Zakup bajkowych rowerków wodnych w nietypowych 
kształtach (np. Samochód, ptak) dla dzieci i rodziców na 

P/ 

Obecnie w ofercie sprzętu pływającego MOSiR nie 
posiada stylizowanych rowerów wodnych. 
Realizacja zadania uatrakcyjni ofertę przystani 

45 000,00 zł 
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Arturówku. wodnej. W przypadku powyższego zadania 
pragniemy potwierdzić ogólnodostępność i 
bezpłatność dla odbiorców w ramach trwałości 
projektu w roku jego realizacji. Zakupione kolorowe 
rowery wodne będą udostępniane w jeden weekend 
w miesiącu w okresie wakacji nieodpłatnie osobom 
z dziećmi. 

19.  

Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny 
cebulowe na Zgierskiej 

ZZM 

B077BC 
Z uwagi na liczną infrastrukturę podziemną nie ma 
możliwości posadzenia krzewów w taki sposób aby 
zapewnić im właściwy wzrost i rozwój, w związku z czym 
jako alternatywę rekomendujemy rośliny cebulowe.  

P/ 

Posadzenie roślin cebulowych pozytywnie wpłynie 
na estetykę najbliższej okolicy. 132 000,00 

zł 

20.  

Kwitnące pasy drogowe dla Łodzi – sadzimy rośliny 
cebulowe na Łagiewnickiej 

ZZM 

B156JM 
Z uwagi na liczną infrastrukturę podziemną nie ma 
możliwości posadzenia krzewów w taki sposób aby 
zapewnić im właściwy wzrost i rozwój, w związku z czym 
jako alternatywę rekomendujemy rośliny cebulowe.  

P/ 

Posadzenie roślin cebulowych pozytywnie wpłynie 
na estetykę najbliższej okolicy. 100 000,00 

zł 

 


