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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0002RO 

Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką 
Przychodni. 
Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  
ul. Cieszkowskiego 6. 
Modernizacja i doposażenie rejestracji, wykonanie nowej 
zabudowy (zapewniającej lepszy kontakt z pacjentem), remont 
centralnej klatki schodowej (nowe, bezpieczne balustrady, 
obłożenie schodów gresem antypoślizgowym), poprawa stanu 
sanitarno-higienicznego holu wejściowego i klatki schodowej 
ewakuacyjnej. 

180 000,00 zł 

G0003RO 

Zmieniamy Przychodnię – I Etap prac inwestycyjnych. 
Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  
ul. Odrzańska 29. 
Poprawa stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych 
oraz gabinetów lekarskich (w tym poradni rehabilitacyjnej), 
wymiana drzwi wew. na drzwi spełniające wymagania dla osób 
niepełnosprawnych, wymiana instalacji elektrycznej i punktów 
oświetleniowych, doposażenie gabinetów lekarskich oraz 
poradni rehabilitacyjnej. 

300 000,00 zł 

G0025RO 

Wykonanie oświetlenia parku. 
Park "Sielanka" pomiędzy ulicami Pabianicką i Cieszkowskiego. 
Oświetlenie będzie składało się - w przybliżeniu - z 60 lamp 
(zgodnie z przyjętymi normami, na 25 mb alejki przypada 1 słup 
oświetleniowy). W związku z powyższym szacunkowy koszt 
realizacji oświetlenia wyniesie 480 000,00 zł, a projektu 
35 000,00 zł. 

515 000,00 zł 

G0035RO 

„Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników 
biblioteki. 
Filia 11 MBP, ul. Piękna 35/39. 
Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których 
brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości 
wydawniczych w Łodzi należy do najniższych w Polsce. 
Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w filii 11 MBP 
Łódź-Górna. Z nabytych książek będą mogli korzystać wszyscy 
czytelnicy zarejestrowani w MBP Łódź-Górna. 

20 000,00 zł 

G0108RO 

Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP. 
Ul. Cieszkowskiego 11a. 
Wnioskujemy zakup książek (nowości wydawniczych) 
niezbędnych do stworzenia atrakcyjnego księgozbioru. 
Największą bolączką biblioteki jest brak nowych, „głośnych” 
tytułów. Z zakupionych książek będą korzystać nie tylko 
mieszkańcy ROKICIA, choć to oni są głównymi odbiorcami  
i użytkownikami filii. Bogatsza oferta książek zasadniczo wpłynie 
na liczbę czytelników. 

8 000,00 zł 
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G0109RO 

Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy SP 42. 
Ul. Przyszkole 42. 
Zadanie obejmuje wykonanie przy SP 42 w Łodzi, 
ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej o wymiarach 30m x 
50m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, na której zostaną 
wyznaczone linie boiska oraz zamontowane bramki. Całość 
zostanie ogrodzona siatką zabezpieczającą tzw. piłkochwyty. 

435 000,00 zł 

G0110RO 

Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Rokicie. 
Przystanek kolejowy Łódź-Pabianicka (G-10 78/116), 
skrzyżowanie al. Jana Pawła II i ul. Obywatelskiej (G-1 325/15). 
Rozbudowa systemu Łódzkiego Roweru Publicznego o 2 stacje  
i 20 rowerów na osiedlu Rokicie. 

247 168,00 zł 

G0111RO 

Jedyny taki plac zabaw Nowe Rokicie. 
Teren w obrębie ul. Brzozowskiego 7/9, Komfortowej 2/4, 
Rogozińskiego 10/12, Działka G-10 15/11. 
Jedyny ogrodzony plac zabaw na osiedlu przyjazny rodzinie  
z małymi dziećmi, Bezpieczne, komfortowe miejsce odpoczynku  
i zabaw dla całych rodzin. Miejsce umożliwi dzieciom zabawę na 
zastawach zabawowo-sprawnościowych pobudzających rozwój 
oraz na zabawę na wyznaczonym terenie zamiast siedzenia pod 
blokiem bez narzędzi do zabawy, dwie podwójne huśtawki  
z siedziskami koszykowymi, huśtawka bocianie gniazdo, 
piaskownica otoczona ławkami dla rodziców, zjeżdżalnia, bujak 
przestrzenny, duży zestaw zabawowy itp. 

336 115,00 zł 

G0119RO 

Mini kompleks sportowy- budowa boiska do siatkówki 
plażowej wraz z zewnętrzną siłownią. 
PG 41, ul. Bohdanowicza 11, działka 64 w obrębie G-10. 
Na działce zakłada się budowę małego kompleksu sportowego, w 
skład którego wchodzić będzie: boisko do piłki plażowej oraz 
siłownia zewnętrzna. Należy wykonać prace sprzętem 
mechanicznym, polegające na odwodnieniu i przygotowaniu 
terenu. Obiekt musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt: 
siatka, słupki, miejsca z krzesełkami, urządzenia do ćwiczeń typu: 
wioślarz, orbitrek, biegacz, rowerek, wyciąg górny, drążek do 
ćwiczeń w powietrzu. 

104 400,00 zł 

G0120RO 

Wymiana krawężników i remont chodników wraz  
z wjazdami do posesji po obu stronach ulicy Starogardzkiej 
na odcinku pomiędzy ulicą Reymonta i ulicą Odrzańską. 
Działki G-23 424/3,424/2. 
Zadanie obejmuje wymianę krawężników z okresu II wojny 
światowej zniszczonych podczas budowy kanalizacji deszczowej. 
Zniszczone krawężniki powodują, że wody opadowe zalewają 
trawniki i chodniki. Zniszczone chodniki były ostatnio 
naprawiane przed wizytą Papieża w Łodzi. Na pewnych krótkich 
odcinkach ulicy Starogardzkiej w rejonie Reymonta były 
wymieniane te elementy ulicy jednakże po stronie nieparzystej 
nigdy np. nie zostały ukończone 

490 000,00 zł 

G0138RO 

Przebudowa chodnika i zatoczki parkingowej Rogozińskiego 
13. 
Działka G-10 12/52. 
Przebudowa chodnika dla pieszych o pow. 90 m2 i zatoczki 
parkingowej o pow. 550 m2. 

130 000,00 zł 
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G0167RO 

Termomodernizacja budynku Żłobka 13. 
Ul. Rogozińskiego 2, działka G-10 24. 
W ramach zadania nastąpi docieplenie ścian i dachu,  
co w znacznym stopniu podniesie walory estetyczne budynku 
oraz poprawi wizerunek osiedla, gdyż nie będzie wyróżniał się na 
tle innych odnowionych budynków osiedla. Natomiast wymiana 
instalacji c.o. wraz z grzejnikami pozwoli by znacznym stopniu 
zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepłą 
wodę a co za tym idzie zmniejszyć również ponoszone koszty. 

450 000,00 zł 

G0179RO 

Aktywnie i bezpiecznie – remont sali gimnastycznej w PG 38. 
Ul. St. Dubois 7/9 na działce nr 456/13 (obręb 23). 
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym  
i sanitarnym mający na celu renowację ścian, sufitu, podłóg, 
wymianę oświetlenia, drzwi do sali i przebieralni (7 szt). Zakup  
i montaż atestowanego sprzętu sportowego (2 bramki, 6 koszy, 
zestaw do siatkówki, skrzynia, materace itp.) wraz z niezbędnym 
osprzętem. 

199 000,00 zł 

G0180RO 

Przyjazna i bezpieczna szkoła -remont ciągów 
komunikacyjnych i szatni w PG 38. 
Ul. St. Dubois 7/9, działka 456/13 (obręb 23). 
Remont szatni mający na celu wyposażenie jej w szafy dla 300 
uczniów ze schowkami przeznaczonymi na odzież wierzchnią  
i podręczniki. Wymiana 10 par drzwi do sal i toalet oraz 
wyrównanie powierzchni ścian i pokrycie ich odpornymi na 
zabrudzenia powłokami na holu 3 piętra. Renowacja klatek 
schodowych (4 kondygnacje) obejmująca wyrównanie ścian  
i pokrycie ich odpornymi na zabrudzenia powłokami. 

123 000,00 zł 

G0181RO 

Sprzęt sportowy dla PG 38. 
Ul. St. Dubois 7/9, działka 456/13 (obręb 23). 
Prawidłowo prowadzone zajęcia sportowe, treningi i lekcje 
wychowania fizycznego wymagają profesjonalnej bazy 
sportowej. Posiadany sprzęt sportowy nosi wyraźne ślady 
zużycia. Zakup i montaż atestowanego sprzętu w postaci: 
zestawów do piłki koszykowej (6 koszy), ręcznej (2 bramki)  
i siatkowej (2 komplety) wraz z niezbędnym osprzętem oraz 
drobny sprzęt sportowy (skrzynia, materace, piłki itp.) przyczyni 
się do podniesienia poziomu sportowego szkoły. 

50 000,00 zł 

G0204RO 

Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku  
ul. Piękna 42- ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie 
ścieżek wydeptanych w pasie zieleni. 
Działka G-1 321/72. 
Chodnik długości 22 metrów 50cm szerokości 1 metr 53 cm  
z kostki chodnikowej na podłożu betonowym oraz dwie ścieżki 
wykonane jw. wydeptane przekątnie przez pas zieleni, wymiary 
21 metrów długa i 90 cm szeroka każda. 

16 600,00 zł 

G0205RO 

Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy 
ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką  
i ul. Obywatelską. 
Działki G-10-4/116, 118/8, 4/166 . 
Ustawienie 10 koszów z torebkami na psie odchody. 

6 350,00 zł 
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G0215RO 

Budowa oświetlenia drogi pieszo-rowerowej za ekranami 
wzdłuż ul. Jana Pawła odcinek Obywatelska-Pabianicka. 
Ciąg pieszo-rowerowy. 
Montaż oświetlenia ledowego na odcinku 850 m. Liczba słupów 
lamp wynosi 16 lokowane co ok. 50 m. 

252 000,00 zł 

G0231RO 
Modernizacja istniejących miejsc parkingowych. 
Ul. Piękna od ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki. 
Modernizacja istniejących miejsc parkingowych. 

337 000,00 zł 

G0233RO 

Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych na odcinku 
ul. Pięknej od nr 51 do nr 61. 
Działka G-1 259/18. 
Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych 
na podbudowie z kruszywa wraz z przesunięciem chodnika  
o szerokości 1,5 m w stronę terenu zielonego. Utworzenie miejsc 
postojowych pozwoli na poprawienie infrastruktury osiedla. 

147 500,00 zł 

G0235RO 

Wprowadzenie do szkoły ponadgimnazjalnej szafek dla 
uczniów. 
ZSTI ul. Politechniki 37. 
Zakup, transport i montaż szafek szkolnych dla uczniów szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

66 500,00 zł 

G0260RO 

Przedszkole Orlika Rokicie. 
Boiska typu Orlik na osiedlu Rokicie. 
Projekt będzie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Celem jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem 
oraz, poprzez zabawę w grupie, kształtowanie właściwych 
postaw. W ramach Przedszkola Orlika organizowane będą 
bezpłatne zajęcia sportowe i festyny z wykorzystaniem boisk 
typu orlik. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy - 
wyrabiający zwinność, szybkość, równowagę. Głównie uczą 
współpracy w grupie, wzajemnego wsparcia, przygotowują do 
przeżywania sukcesów i porażek. 

37 500,00 zł 

 


