
BAŁUTY 
JULIANÓW – MARYSIN – ROGI 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0031JM 

Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa 
alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. 
Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139a działki B26-7. 
B26-6, B25-296. B26-724/3. 
W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na remont i przebudowę drewnianego budynku przy 
ul. Zgierskiej 139a w Parku im. A. Mickiewicza (rejon „leśnego” placu 
zabaw z siłownią, północna część parku). Zostanie wybudowana nowa 
alejka wzdłuż muru cmentarza, łączącą Park im. A. Mickiewicza 
z zieleńcem przy Placu Pamięci Narodowej, wyremontowane 
i uzupełnione ogrodzenie wokół Domu Dziecka nr 3 przy 
ul. Sowińskiego 3 oraz przebudowany plac zabaw, z którego korzystają 
podopieczni tej placówki opiekuńczej. 

355 000,00 zł 

B0034JM 

Ochrona Parku Julianowskiego przed hałasem i zanieczyszczonym 
powietrzem. 
Park Julianowski. 
Zadanie polega na wykonaniu bariery z zieleni wzdłuż ul. Zgierskiej 
oraz alei wjazdowej do parku od strony ul. Zgierskiej, w postaci 
nowych nasadzeń specjalnie dobranych krzewów z punktowym 
uzupełnieniem szpalerów gęstymi drzewami. Bariera znakomicie 
poprawi warunki wypoczynku i rekreacji na terenie parku - zmniejszy 
hałas oraz zredukuje zanieczyszczenia powietrza. 

199 000,00 zł 

B0040JM 

KOLOROWY DOM - poprawa warunków mieszkaniowych w DPS 
Dom Kombatanta. 
Działki nr B-26-490/1 i B-26-490/2. 
W DPS Dom Kombatanta średnia wieku mieszkańców to 86 lat, ale to 
nie powód, żeby było w nim szaro, buro i ponuro. Kolorowy Dom to 
zadanie związane z remontem pomieszczeń DPS. Malowanie barwami 
jasnymi, pastelowymi, położenie kolorowych tynków mineralnych, 
wymiana części wykładzin podłogowych. Pomalowanie nie tylko pokoi 
mieszkańców, ale także wprowadzenie barw w pomieszczeniach, 
w których przebywają nasi kombatanci (salonik, jadalnia, terapia). 

80 000,00 zł 

B0047JM 

Zaprojektowanie i zainstalowanie 3-barwnej sygnalizacji 
świetlnej wzbudzanej na żądanie pieszego przy przejściu dla 
pieszych na ul. Strykowskiej przy ul. Stasia / Herbowa. 
Przejście dla pieszych przez ul. Strykowską przy przystankach 
autobusowych zlokalizowanych w pobliżu ulic Stasia / Herbowa. 
Wykonanie projektu oraz zamontowanie 2 trójbarwnych 
sygnalizatorów na ul. Strykowskiej przy przejściu dla pieszych przy 
przystankach autobusowych (w obu kierunkach jazdy) w pobliżu ulic 
Stasia / Herbowa na istniejącym wysięgniku na którym aktualnie miga 
tylko światło żółte. 

200 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0050JM 

Rowerem wzdłuż Wycieczkowej - likwidacja wybojów na drodze 
rowerowej. 
Droga rowerowa wzdłuż ul. Wycieczkowej od Strykowskiej do 
zakończenia przy Lesie Łagiewnickim, działki B14-33/12, B14-33/14, 
B14-33/16, B22-110/2, B22-339/2, B22-494/31, B22-494/30, B21 -
18/48, B21 -18/32, B21 -18/34. 
Remont drogi rowerowej polegający na: wyasfaltowaniu wyjazdów 
(nierównych, wykonanych z trylinki, płyt chodnikowych itp.) 
z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu DDR 
i wyeliminowaniem wstrząsów, wyasfaltowaniu odcinka przy 
przystanku Wycieczkowa – Wypoczynkowa, wyrównaniu 
krawężników przy ul. Strusiej, wykonaniu zjazdu na jezdnię przy końcu 
DDR, zlikwidowaniu pozostałych ubytków i większych nierówności. 

100 000,00 zł 

B0051JM 

Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców DPS przy 
ul. Dojazdowej 5/7. 
Działka nr 204/14. 
Teren o powierzchni ok. 3870 m2 wymaga oczyszczenia z zarośli, 
wysokich traw, drzew, śmieci oraz zniwelowania. Należy również 
zrekultywować glebę, aby założyć trawniki, dokonać nasadzeń 
w postaci drzew, krzewów i bylin ozdobnych. Zostaną wytyczone 
alejki, wyłożone kostką brukową, wzdłuż alejek rozmieszczone będą 
ławki. Teren wymaga postawienia ogrodzenia od strony domków 
jednorodzinnych oraz zmiany aranżacji istniejącego ogrodu, 
przylegającego do terenu. 

218 000,00 zł 

B0058JM 

Ul. Bukowa - julianowski podwórzec. 
Działki nr: 374/2, 374/3, 374/4. 
Zaprojektowanie i przebudowanie ul. Bukowej w celu stworzenia 
atrakcyjnej przestrzeni bez barier architektonicznych, z której 
korzystać będą mogli bez przeszkód wszyscy użytkownicy, w tym 
osoby niepełnosprawne. Ulica-podwórzec będzie strefą ruchu 
uspokojonego. Zadanie obejmuje wybudowanie skąpanego w zieleni 
ciągu pieszo-jezdnego, z wyznaczonymi obustronnie miejscami 
postojowymi na wysokości każdej posesji, wybudowanie odwodnienia, 
wymianę oświetlenia oraz posadzenie obustronnie ozdobnych drzew 
i krzewów. Proponujemy odzyskanie istniejącej kostki granitowej 
i ponowne jej wbudowanie pod miejscami postojowymi. 

600 000,00 zł 

B0072JM 

W DROGĘ - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS 
Dom Kombatanta. 
Działki nr B26-490/1 i B26-490/2. 
Zakup samochodu umożliwi integrację naszych seniorów 
ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki niemu będziemy mogli zabierać 
na imprezy, czy też wycieczki więcej seniorów. Wielu z nich porusza się 
na wózkach inwalidzkich. Zakupimy taki samochód, który umożliwi 
przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę tym mieszkańcom na 
zwiedzenie nowych miejsc. Samochód jest nam niezbędny i na co dzień 
wykorzystywany jest do przewozu mieszkańców na konsultacje 
lekarskie (kilkanaście w tygodniu). Średnia wieku mieszkańców - 86 
lat. Posiadamy już mocno zużyty samochód z 1998 r., którym z uwagi 
na niskie zawieszenie, mogą przemieszczać się nieliczne osoby i który 
też często ma przestoje związane z koniecznością naprawy. 

80 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0075JM 

WORKOUT PARK - SIŁOWNIA zewnętrzna dla każdego na 
Śmieciówce w Łagiewnikach (przy ul. Łupkowej). 
Działki numer B20-85 i/lub B20-87/15. 
Budowa otwartej zewnętrznej siłowni służącej do ćwiczeń street 
workout - strefy do ćwiczeń rekreacyjno-ruchowych oraz 
gimnastycznych. Ustawienie poręczy gimnastycznych wysokich 
i niskich, zestawów drabinek, ławeczek skośnych do ćwiczeń mięśni 
brzucha, kółek gimnastycznych, kompleksów drążków oraz drabinek 
falistych, wykonanie podłoża trawiastego i jego utrzymanie. Całość 
będzie dostępna bezpłatnie dla każdego chętnego mieszkańca Łodzi 
przez cały rok, 24 godziny na dobę bez ograniczeń. 

180 000,00 zł 

B0092JM 
Dokończenie rozpoczętych prac remontowych. 
Ul. Stokrotki od nr 5 do 13 a oraz Stokrotki 18-20. 
Wymiana krawężników i wjazdy do posesji ww. działek. 

100 000,00 zł 

B0102JM 

Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi, chodników 
wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych Żłobka 5. 
Działka B-25, 109/10. 
Wykonanie panelowego ogrodzenia w systemie 2Do wysokości 180 
cm, wmontowanie furtki i bramy wjazdowej, wymiana nierównych 
chodników, obrzeży, wytyczenie i wykonanie ciągów komunikacyjnych 
umożliwiających poprawę infrastruktury. 

50 000,00 zł 

B0172JM 

"Nasze okno na świat"- nowoczesna pracownia multimedialna dla 
uczniów SP 120.  
Działka nr B21-2/20.  
Pracownia multimedialna powinna zostać wyposażona w 10 zestawów 
komputerowych przeznaczonych do pracy dla uczniów SP oraz rzutnik 
multimedialny potrzebny do prezentacji nauczycielskich 
i uczniowskich, demonstracji zadań. Zajęcia nasze staną się ciekawsze 
i atrakcyjniejsze. Dzięki nowoczesnej sieci internetowej będziemy 
mogli lepiej poznawać świat, jego bogactwa i osobliwości, pogłębiać 
nowe umiejętności informatyczne, wzbogacać ofertę zajęć 
pozalekcyjnych. 

34 800,00 zł 

B0177JM 

Czyste osiedle Julianów-Marysin-Rogi - sprzątanie śmieci na 
publicznych terenach osiedla + akcja informacyjna. 
Działki nr: 493/6, 706/41 w obrębie B-22 oraz 408/11, 18/36, 3/249, 
2/16, 3/68, 3/71, 3/72, 3/85, 3/146, 3/147, 3/148, 3/166, 3/167 
w ob. B-21. 
Wysprzątanie terenów zielonych we wszystkich lokalizacjach, 
umieszczenie tabliczek o zakazie śmiecenia, wydruk A4 i rozniesienie 
ulotek wśród mieszkańców osiedla. Ulotki mają informować 
o terminach odbioru odpadów, o cenach wywozu śmieci, sposobach 
segregacji i o karach za nielegalne wyrzucanie śmieci. 

12 450,00 zł 
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B0178JM 

Remont chodników wraz z uspokojeniem ruchu w ul. Sowińskiego 
na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Konarowej po stronie 
północnej. 
Ul. Sowińskiego. 
Remont chodnika w ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Łagiewnickiej do 
ul. Konarowej po stronie północnej, wraz z wymianą krawężników oraz 
opaski przy krawężniku. Rekultywacja zieleni w ul. Sowińskiego na 
odcinku od ul. Pawilońskiej do ul. Konarowej po stronie północnej 
wraz z montażem barier trawnikowych. Uspokojenie ruchu przez 
wyznaczenie miejsc parkingowych naprzemiennych na jezdni na 
odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Zgierskiej. 

600 000,00 zł 

B0206JM 

Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów. 
Łagiewnicka/Sowińskiego, Łagiewnicka/tzw. dołek - między 
Modrzewiową i Strumykową, ale po stronie Marysina, 
Warszawska/Wałbrzyska-Skrzydlata (przy wiadukcie kolejowym), 
Warszawska/Wycieczkowa, Łupkowa (SP 142). 
9 stacji roweru publicznego położonych na terenie osiedla w miejscach 
kluczowych z punktu widzenia koncentracji funkcji publicznych, usług 
i komunikacji publicznej. 

600 000,00 zł 

B0209JM 

Zielone Osiedle - posadzenie alei drzew na ul. Kryształowej 
i Stalowej na osiedlu Julianów - Marysin - Rogi. 
Ul. Kryształowa i Stalowa. 
Posadzenie alei drzew w pasach zieleni wymienionych ulic 
Kryształowa i Stalowa. 

15 000,00 zł 

B0216JM 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Strykowskiej, na odcinku: 
od ul. Herbowej do ul. Łupkowej. 
Nr działek: B20-77/46, B20-77/38, B20-77/33. 
Zadanie dotyczy budowy chodnika łączącego przystanki autobusowe 
wzdłuż ul. Strykowskiej między ulicami: Łupkową, Herbową oraz 
Stasia. Projekt zakładałby w pierwszym etapie inwestycji utwardzenie 
terenu pod dwa ciągi piesze na terenach niezabudowanych 
i niewyrównanych, na odcinku 200 m. Kolejny etap inwestycji 
polegałby na budowie chodnika z kostki ułożonych na podbudowie 
z kruszywa i wzmocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego 
cementem wraz z ułożeniem krawężników oraz wykonaniem koryta 
w gruncie. 

596 200,00 zł 

B0224JM 

Park Julianowski - naprawa mostka nad rzeką Sokołówka. 
Park Julianowski. 
Zadanie polega na naprawie mostka nad rzeką Sokołówka w Parku 
Julianowskim. Jest to jedyny niewyremontowany mostek. Należy wylać 
nową nawierzchnię mostka oraz wyremontować istniejąca barierkę. 
Roboty budowlano-remontowe poprawią stan tego historycznego 
mostka. Remont ma na celu zabezpieczenie przedwojennego mostka 
przed zniszczeniem, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz stanu 
technicznego obiektu. 

45 000,00 zł 
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B0260JM 

Profesjonalna pracownia chemiczno-fizyczna wraz z zapleczem 
w PG 15. 
Ul. Sowińskiego 50/56; działka nr 179/5. 
Remont i wyposażenie pracowni spełniające normy i potrzeby 
współczesnej dydaktyki: stanowisko dla nauczyciela z blatem 
odpornym chemicznie, 16 stolików 2 - osobowych z blatem odpornym 
chemicznie i skrzynkami bocznymi na sprzęt do przeprowadzania 
doświadczeń, 34 krzesełka, wentylator okienny, pomoce dydaktyczne, 
4 szafy laboratoryjne, specjalistyczna wykładzina podłogowa, nowa 
instalacja wodna i elektryczna wraz z przyłączeniami, rolety 
zewnętrzne. Remont zaplecza oraz wyposażenie go w specjalistyczne 
meble. 

89 000,00 zł 

B0266JM 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 
Park im. A. Mickiewicza.  
W ramach zadania planowane jest wybudowanie w Parku im. Adama 
Mickiewicza stacji street workout o pow. ok. 190 m2 z syntetyczną 
nawierzchnią amortyzującą, w miejscu zniszczonej estrady betonowej 
na placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej. Koszty zadania obejmują: 
sporządzenie stosownej dokumentacji technicznej, rozbiórkę starej 
zniszczonej estrady betonowej, zakup i montaż zestawu urządzeń 
(drążków, drabinek, poręczy, ławki, 2 kół gimnastycznych, liny do 
wspinania, pole dance, tablicy informacyjnej), wykonanie syntetycznej 
nawierzchni amortyzującej oraz nadzór inwestorski. 

110 000,00 zł 

B0269JM 

Przebudowa fragmentów alejek parkowych w Parku im. Adama 
Mickiewicza w rejonie ul. Pogodnej i Zdrojowej. 
Działka nr B26-5/44. 
Rozebranie zniszczonej nawierzchni i wybudowanie w ich śladzie 
alejek z kostki granitowej, zagospodarowanie wód opadowych na 
terenie parku poprzez budowę wodościeku z ewentualnym 
przepustem i zagłębieniem wodnym. 

183 281,00 zł 

 


