
Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 10 sierpnia 2022 roku

L.p. NUMER 

PEŁNY 

(+ANALIZA 

SPOŁECZNA)

NAZWA I LOKALIZACJA 

PROJEKTU

OPIS PROJEKTU KOMÓRKA 

MERYTORYCZNA

OCENA 

MERYTORYCZNA

OPINIA RADY 

OSIEDLA

KOSZTY 

SZACUNKOWE 

(po weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 P173ZM Zmniejszenie 

bezdomności i 

poprawa warunków 

bytowania kotów 

wolnożyjących na 

osiedlu Zdrowie-Mania

Projekt zakłada zmniejszenie bezdomności i poprawę 

warunków bytowania kotów wolnożyjących na osiedlu 

Zdrowie-Mania. Do powyższego przyczynią się: a) budowa 

ocieplanych domków,  b) dokarmianie kotów 

wolnożyjących  c) zapewnienie kotom opieki medycznej 

pod względem kastracji i sterylizacji.  W ramach projektu 

zostanie wykonanych 10 drewnianych i ocieplanych 

domków, z wiatrołapem oraz otwieranym dachem. 

Pozwoli to zadbać o czystość w domkach oraz kontrolować 

ich stan. Na wyposażenie każdego domku składać się będą 

również koce, których koszt zawiera się w cenie każdego 

domku. Koszt jednostkowy domku to ok. 600 zł, czyli koszt 

budowy dziesięciu domków to 6.000 zł. Kwota 10.000 

złotych zostanie przeznaczona na zakup karmy (mokrej i 

suchej po ok 5.000 zł każda). Karma zostanie 

rozdysponowana na kilka osób zaangażowanych w projekt 

(mieszkańców osiedla), którzy będą odpowiedzialni za 

systematyczne dokarmianie kotów w wyznaczonych 

miejscach bytowania kotów. Pozostała kwota, czyli 15.000 

zł zostanie przeznaczona na kastrację i leczenie 

bezdomnych kotów, w tym na zakup klatki-łapki, 

niezbędnej do realizacji tego zadania.

2Wydział 

Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa

NEGATYWNA 32380,00 Brak odpowiedzi Lidera na wniosek Wydziału o uszczegółowienie wniosku 

uniemożliwia jego realizację. Nie wskazano miejsc, gdzie mają być posadowione 

domki dla kotów, nie uzyskano zgody na odstąpienie od zakupu mokrej karmy, nie 

wskazano jakie dokładnie zabiegi weterynaryjne mają być realizowane w ramach 

projektu.

2 L032 NA POMOC ŁÓDZKIM 

KOTOM 

WOLNOŻYJĄCYM - 

EDYCJA 5

Zadanie wprowadzenia w 2023 roku strategii ochrony 

kotów miejskich, zakładające ograniczenie ich populacji 

oraz opiekę nad nimi. Zadanie składa się z elementów: - 

zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 1 300 sztuk 

element zakłada przeprowadzenie m.in. zabiegu 

sterylizacji kotek wolno żyjących wraz z min. 4 dniowym 

pobytem pooperacyjnym (z możliwością przedłużenia 

pobytu ze względów medycznych) w jednej z lecznic na 

terenie Łodzi (mających podpisaną z UMŁ umowę), 

podaniem antybiotyków o długotrwałym działaniu, użyciu 

szwów rozpuszczalnych, ocenie stanu zdrowia kota przed 

zabiegiem (w tym dokonaniu drobnych zabiegów 

leczniczych)  i po nim oraz podaniu obligatoryjnie środka 

na odpchlenie oraz odrobaczywienie. Lecznice muszą 

posiadać odpowiednie zaplecze - klatki kenelowe - do 

przetrzymywania kotów po zabiegu. W ramach umowy 

rozłożenie zabiegów w lecznicach, tak aby był stały dostęp 

do zabiegów we wszystkich lecznicach jednocześnie. W 

ramach możliwości wprowadzenie w ofercie 

dodatkowych punktów za rekomendacje od organizacji 

oraz za ilość punktów przyjmowania kotów na operację.  - 

zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 700 sztuk 

element zakłada przeprowadzenie m.in. zabiegu kastracji 

kocura wolno żyjącego (...)

2Wydział Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa

POZYTYWNA 769568,00 Projekt przyczyni się do zwiększenia zakresu opieki nad zwierzętami na terenie 

miasta Łodzi.
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3 L142 ZWIERZĘTA W ŁODZI 

SĄ WAŻNE

Projekt wspiera zwierzęta bezdomne w Łodzi (Schronisko 

dla Zwierząt: zakup boksów, zakup preparatów na pchły i 

kleszcze, doposażenie gabinetu weterynaryjnego, usługi 

behawioralne dla zwierząt) oraz zwierzęta właścicielskie 

(dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania 

bezdomności zwierząt w Łodzi: kastracje, sterylizacje i 

chipowanie psów i kotów właścicielskich). Ponadto projekt 

stanowi wsparcie dla sekcji specjalistycznych Straży 

Miejskiej w Łodzi, które pracują ze zwierzętami (Sekcja 

Konna SM w Łodzi: zakup dwóch koni wraz z osprzętem 

jeździeckim), realizują interwencje z udziałem zwierząt 

(Animal Patrol SM w Łodzi: zakup pojazdu do przewozu 

zwierząt wraz ze specjalistyczną zabudową ) wraz z 

dodatkowymi patrolami dla sekcji.

2Wydział Ochrony 

Środowiska i 

Rolnictwa

POZYTYWNA 800000,00 Projekt przyczyni się do zwiększenia zakresu opieki nad zwierzętami na terenie 

miasta Łodzi.

4 S011KA Zielona ściana na placu 

Komuny Paryskiej

Celem projektu jest estetyczne odseparowanie przestrzeni 

publicznej od ruiny  - zdewastowanej przez właściciela 

(firma CFI Holding) kamienicy na placu Komuny Paryskiej.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA POZYTYWNA 60000,00 Ze względu na odległość ponad 10m od elewacji efekt, o którym mówi 

Wnioskodawca nie zostanie uzyskany. Dodatkowo na terenie rośnie pomnik 

przyrody - kasztan jadalny, którego nisko wiszące gałęzie zostałyby uszkodzone 

przez tą inwestycję (konieczność ucięcia gałęzi). Dodatkowo realizacja inwestycji 

stworzyłaby przejście tunelem - z jednej strony ogrodzenie, z drugiej zielona ściana - 

nie jest to zbyt przyjazne otoczenie.

5 S018WS Ogród winorośli przy 

dworcu Łódź Fabryczna

Zazielenienie betonowych, ohydnych płotów, zapór i 

głazów przy dworcu pozwoli na dodatnie temu miejscu 

sensu dla mieszkańców, ptaków i owadów. Projekt polega 

na posadzeniu w wybranych miejscach sadzonek winorośli, 

które oplotą betonowe mury, kolumny drog dojazdowych 

do dworca. Winorośle pięknie przebarwiają się jesienią a 

ich kwiaty są pożyteczne dla owadów. Kratki pomogą przy 

wzroście roślin w pierwszych latach po posadzeniu. Projekt 

zakłada również 2 letnia pielęgnacje nasadzeń, w tym 

podlewanie.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA 37000,00 Zadanie ocenione negatywnie z uwagi na brak zgody zarządcy terenu na jego 

realizację.

6 S020WS Ogród deszczowy przy 

Fabrycznym

Projekt polega na zasadzeniu drzew i roślin lubiących 

podmokłe tereny. Na wspomnianej działce cały rok zalega 

woda. Wiele gatunków drzew będzie tam się czuło 

doskonale. Przy okazji pozbędziemy się z centrum 

kolejnego nijakiego placka trawy.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA 25000,00 Z uwagi na wskazanie działki PKP, na której nie można realizować inwestycji 

miejskich, zadanie zaopiniowano negatywnie. Brak odzewu wnioskodawcy od 23 

maja w sprawie zmian działki. Zadanie dotyczy konkretnie tego terenu, który nie 

może zostać wykorzystany, więc zmiana działki nie byłaby odpowiednia ze względu 

na tematykę.
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7 P027KR Zakręcony plac zabaw z 

ogrodami deszczowymi 

przy ul. Wileńskiej

Zakręcony plac zabaw to zestaw nowoczesnych karuzel, 

które będą stanowić temat przewodni tego miejsca.  Na 

skwerze powstanie ogród deszczowy rzeki Karolewka. 

Projekt stanowi uzupełnienie istniejącej w tym miejscu 

infrastruktury wypoczynkowej. Ogród deszczowy poprawi 

wilgotność powietrza oraz estetykę i bioróżnorodność 

biologiczną skweru. Zlewnia ma ok 2000m2. W centrum 

skweru na środku niecki znajduje się studzienka 

kanalizacyjna bezpośrednio odprowadzająca wodę do 

rzeki. Oprócz ogrodu postawiona zostanie tablica 

informująca o przebiegu pod ziemią rzeki Karolewki. Plac 

zabaw nie będzie ogrodzony, nawierzchnia amortyzacyjna 

ma być użyta tylko tam gdzie nakazują to przepisy. 

Nawierzchnia amortyzująca ma być naturalna - piasek.  

Zestaw urządzeń na plac zabaw. Huśtawka obrotowa - 

typu agitocyclone  Kołowrotek chomik – typu Roll Runner 

Platforma obrotowa na spręrzynach – typu Rodeoboard 

Karuzela bujak – typu Rotatwin Linarium obrotowe 

Karuzela tarczowa  Karuzela napędzana przez pedałowanie 

Karuzela słupowa Domek  Huśtawka podwójna jedno 

miejsce przeznaczone dla małych dzieci.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA NEGATYWNA 415000,00 Zadanie możliwe do realizacji, zapewni przestrzeń zabaw dla dzieci oraz poprawi 

mikroretencję wody na terenie osiedla.

8 P037ZL (AN. 

SPOŁ.)

Kwitnące krzewy na 

Złotnie

Obok Sadu Miejskiego, zasadzenie pachnących krzewów 

wabiących zapylacze, przy ul. Cieplarnianej. Zyskamy 

przyjemne miejsce do spacerów, fotografowania, a także 

zadbamy o pszczoły.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA NEGATYWNA 14600,00 Realizacja zadania przyczyni się do powstania strefy przyjaznej dla mieszkańców, 

umożliwiającej spacery w kolorowej i pachnącej okolicy.

9 P052ZL (AN. 

SPOŁ.)

Zielony Park na 

Nowym Złotnie

Projekt dotyczy utworzenia zielonego parku po zachodniej 

części ulicy Cedry z zachowaniem obecnego drzewostanu 

oraz wkomponowaniem elementów małej architektury.  

Realizacja projektu umożliwi wypoczynek rodzin z dziećmi 

z pobliskich osiedli na jednym z nielicznie zachowanych 

terenów zielonych w okolicy. Ograniczenie zabudowy na 

wskazanym terenie  umożliwi zachowanie także 

naturalnego  korytarza napowietrzającego dla Miasta z 

którego niewątpliwe korzyści czerpać będą również 

mieszkańcy pozostałej części Łodzi.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA NEGATYWNA 118000,00 Zadanie stworzy miejsce przyjazne dla ludzi jak i owadów zapylających

10 B021LA SKWER MIESZKAŃCÓW 

OSIEDLA ŁAGIEWNIKI - 

Łagiewnicka - naprawa 

ogrodzenia

Proponujemy naprawę ogrodzenia Skweru mieszkańców 

od ulicy Kuropatwiej.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 20000,00 Zakres zadania jest możliwy do realizacji, gdyż nie koliduje z obszarem objętym 

gwarancją (realizacja I etapu zadania).

11 B120JM ŁĄKA KWIETNA PRZY 

TĘCZOWEJ

Projekt ma na celu założenie łąki kwietnej w miejscu 

obecnego klepiska i dzikiego parkingu. Poprzez zasianie na 

rabacie kwiatów polnych takich jak: mak polny, chaber 

bławatek, złocień polny itp. zwiększymy bioróżnorodność i 

poprawimy estetykę osiedla.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 20000,00 Realizacja zdania przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności i będzie stanowiła 

siedlisko zapylaczy.
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12 B173JM Łąka na Wczasowej Co zrobić, kiedy dzieci z okolicy budują szałasy z traw na 

pobliskim polu pełnym śmieci? Kiedy bawią się na 

zapylonej ulicy? Kiedy najbliższy plac zabaw jest odległy o 

blisko 2 kilometry? Na osiedlu domów, które powstało 

ponad 40 lat temu nie ma żadnego miejsca, gdzie dzieci, 

ale i starsi mieszkańcy, mogliby się spotkać, porozmawiać, 

poznać. Chcemy to zmienić! Dlatego w samym środku 

osiedla, które wciąż czeka na podstawową infrastrukturę, 

chcemy urządzić zieleniec, który pozwoli zrobić coś 

wspólnie. Sąsiedzi, spotykając się na spacerze z psem, 

czasem chcą usiąść  i porozmawiać.  Projekt zakłada 

oddanie mieszkańcom działki, która obecnie jest 

rozjeżdżoną przez samochody dziką drogą. Chcemy 

urządzić alejkę stanowiącą przejście piesze. Drzewa i 

krzewy ozdobne, owocowe na froncie od ul. Wczasowej, a 

w centrum duża lipa, z ławkami stojącymi w jej cieniu. Na 

pozostałej przestrzeni łąka kwietna, dająca pożywienie 

owadom. To będzie naprawdę rozhuśtana łąka!

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 80100,00 Tut. Wydział opiniuje pozytywnie założenia przedmiotowego wniosku. Realizacja 

zadania wpłynie pozytywnie na estetykę przestrzeni, zwiększenie bioróżnorodności, 

a także przyczyni się do integracji mieszkańców.

13 G080RO Zielone strefy 

wypoczynku ETAP III ul. 

Prądzyńskiego i ul. 

Piękna

Zielone strefy wypoczynku Etap III, to kontynuacja 

"zielonego projektu na ROKICIU". W tegorocznym 

budżecie, planujemy zagospodarowanie nieużytkowanego 

placu- trawnika u zbiegu ulic Prądzyńskiego i ul. Czahary, 

oraz wykonanie pergoli na ul. Pięknej 35/39 pozwalającej 

wypocząć mieszkańcom w jej cieniu. Chcemy stworzyć 

miejsca przyjazne osobom starszym i innym mieszkańcom 

spacerującym w tych rejonach. Na osiedlu powstało 

również wiele szeregowych zabudowań z zamieszkującymi 

tam młodymi rodzinami z dziećmi, które chętnie spacerują 

po okolicy. Etap III poświęcony będzie wypoczynkowi w 

zacienionej strefie z pięknie kwitnącymi krzewami. W ten 

sposób powstanie "mały park" z żwirową nawierzchnią, 

wysokimi zacieniającymi drzewami i trzema ławeczkami 

pod każdym z drzew, oraz dwie ławki z piękną zacieniającą 

pergolą na ul. Pięknej Dzięki Państwa sugestiom(strona 

Facebook) z poprzednich edycji i oddanym głosom wiemy, 

że takie Rokicie jest bliskie sercu każdemu z NAS. (...)

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 102500,00 WKŚ opiniuje pozytywnie niniejszy wniosek. Realizacja założeń w niego wpisanych 

przyczyni się do podniesienia estetyki przestrzeni miejskiej wraz ze zwiększeniem 

bioróżnorodności. Nowo utworzone miejsca wypoczynku będą sprzyjały integracji 

mieszkańców w każdym wieku. Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na 

mikroklimat miasta.

14 P002RS Pszczółka Maja – 

wiatrak który pokaże 

kierunek i siłę wiatru – 

dla najmłodszych  i 

trochę starszych  - na 

górce – Park na 

Smulsku

Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie Pszczółki 

Mai na wysokim na 5 metrów słupie. Pokaże on kierunek i 

siłę wiatru. Atrakcja i edukacja dla najmłodszych i 

informacja dla starszych osób, które poruszają się w 

okolicach parku na Smulsku

Przykładowy wiatrak:- > https://tinyurl.com/BO-Smulsko-

Wiatrak

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 6800,00 WKŚ opiniuje zadanie pozytywnie. Wiatrak będzie stanowił ciekawe uzupełnienia 

wyposażenia parkowego, podniesie walory estetyczne przestrzeni i wniesie element 

edukacyjny.
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15 P025KR Zielony labirynt iluzji - 

zaplątany plac zabaw - 

park linowy (pętla na 

ul. Bratysławskiej)

Powstanie labirynt iluzji. Zbudowany zostanie z ogrodzenia 

panelowego ocynk, obsadzonego winobluszczem 

trójklapowym. Labirynt wyposażony będzie w zakątki z 

wykorzystaniem elementów naukowego placu zabaw. 

Zakątki zbudowane będą z krzywych zwierciadeł 

deformujących odbicie. Nawierzchnia pozostanie 

trawiasta. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. 

Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa. W 

otoczenie labiryntu zostanie wkomponowany niski park 

linowy. Jest on umieszczony na wysokości, która zezwala 

na korzystanie bez obecności personelu. Elementy parku 

linowego mają być ustawione na własnych podporach.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 425000,00 WKŚ opiniuje pozytywnie założenia wniosku. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie 

na estetykę przestrzeni i wniesie w nią więcej zieleni.

16 P030KR Zielony łącznik między 

Parkiem 

Poniatowskiego i 

Parkiem na Zdrowiu

Rekultywacja trawników, założenie łąki (stokrotka 

zwyczajna). Nasadzenie drzew, montaż ławek parkowych 

(Jest to mała architektura jak ławka dopuszczone do 

montażu w pasie drogowym. Taki status ma działka, mimo 

że nie znajduje się przy ulicy). Budowa alejek 130m2.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 66000,00 Wydział Kształtowania Środowiska opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. 

Realizacja przyczyni się do uatrakcyjnienia przestrzeni miejskiej pod względem 

nowych nasadzeń i miejsc wypoczynku.

17 P036ZL (AN. 

SPOŁ.)

Sad Miejski na Złotnie Stworzenie Sadu Miejskiego na Złotnie. Posadzenie drzew 

owocowych i krzewów. Zastosowanie popularnych 

odmian: - jabłek (papierówka, delikates, antonówka, 

kosztela, koksa pomarańczowa, szara reneta, lobo),  - 

grusz: (faworytka, bonkreta Williamsa, konferencja) - 

czereśni (Buttnera Czerwona, regina) - śliwka (węgierka, 

mirabelka.) Krzewy:  - pigwowiec japoński,  - agrest 

pospolity,  - aronia czarna  - borówka amerykańska.  Przy 

roślinach mogą stanąć drewniane tablice informacyjne z 

opisami i zdjęciami.  Pomiędzy drzewami proponuje 

trawnik lub łąkę kwietną  Dodatkowo ścieżki i postawienie 

3 ławeczek oraz stołu piknikowego

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 100000,00 Realizacja zadania przyczyni się do powstania miejskiego sadu umożliwiającego 

korzystanie z uroków drzew owocowych - od kwiatów po owoce. Będzie to również 

miejsce przyjazne zapylaczom.
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18 W045DL Spacerowy ogród leśny 

przy ul. Obłocznej

Południowa część osiedla Dolina Łódki to obszar 

podlegający obecnie intensywnej zabudowie 

jednorodzinnej oraz (zaraz za granicą osiedla) – 

wielorodzinnej. Konsekwencją zabudowy jest szybkie 

zanikanie obszarów zielonych, w szczególności 

zadrzewionych. Jednym z takich obszarów jest działka 

166/1, o pow. 5472,0m2 zlokalizowana przy ul. Obłocznej, 

będąca własnością Miasta Przedmiotem projektu jest 

zagospodarowanie działki 166/1, która jest obecnie 

wtórnie zalesionym nieużytkiem i przekształcenie jej w 

spacerowy ogród leśny, dostępny dla mieszkańców 

okolicznych budynków jednorodzinnych i – 

zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie - bloków. Prace (w 

zakresie proponowanego budżetu) powinny objąć 

uporządkowanie terenu, wytyczenie alejek spacerowych 

odpowiednich dla parku leśnego, zgodnie z projektem i 

technologią wykonawcy w zakresie do wnioskowanej 

kwoty projektu .

W przypadku braku możliwości sfinansowania 

zagospodarowania całej działki, wnosimy o realizację w 

ramach wnioskowanego budżetu zagospodarowania 

zachodniej części działki od ul. Obłocznej. (...)

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 23000,00 WKŚ ocenia pozytywnie wnioskowane przedsięwzięcie. Realizacja wpłynie dodatnio 

na zachowanie zieleni wysokiej oraz stworzy miejsce spotkań i spacerów dla 

mieszkańców osiedla.

19 B167BC Łąka kwietna na 

Skwerze Jagiełły

Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej na Skwerze 

Jagiełły. Utworzenie łąki kwietnej podniesie walory 

estetyczne Skweru.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 2500,00 Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na walory estetyczne przedmiotowego 

terenu, przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności w mieście i wpłynie na 

podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, co w ocenie tut. Wydziału jest 

bardzo korzystne w aspekcie proekologicznej polityki miasta.

20 G007CH Ekosłupek wskazujący 

poziom 

zanieczyszczenia 

powietrza przed 

przedszkolem nr 66 

przy ulicy Grażyny.

EkoSłupek jest urządzeniem przeznaczonym do 

sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła 

LED. Wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe. 

Umożliwia zbieranie danych i analizę 

 stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak: pyły 

zawieszone (PM 1, PM 2.5, PM 10). Jego montaż w miejscu 

gdzie przebywa codziennie duża grupa dzieci 

doprowadzanych przez rodziców, ma na celu zwiększenie 

świadomości skali zanieczyszczenia powietrza w 

dzielnicach domków jednorodzinnych. Byłby to element 

edukacyjny, który ma szansę mobilizować łodzian ale też i 

UMŁ do szybszych zmian sposobu ogrzewania prywatnych 

domów i miejskich kamienic.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 12500,00 Opiniuję wniosek pozytywnie. Projekt stanowi poszerzenie czujników jakości 

powietrza w mieście.
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21 G008CH TY TEŻ BĘDZIESZ 

SENIOREM.2 WIATY 

PRZYSTANKOWE Z 

ŁAWKAMI I ZIELENIĄ 

PRZY ULICY 

KONGRESOWEJ/JUTRZ

ENKI. CHOJNY 

ZATORZE.

Wskazane miejsce leży pośrodku osiedla Chojny Zatorze. 

Osiedle powstało około 40 lat temu i aktualnie mieszka tu 

sporo osób starszych. Większość przystanków na osiedlu to 

jedynie miejsca z tabliczką przystankową, bez zadaszenia i 

ławek. Utrudnia to funkcjonowanie seniorom, którzy 

korzystają z komunikacji publicznej. Wskazane miejsce jest 

obok kilku sklepów, apteki, kościoła. Niedaleko jest są tez 

szpital i przychodnie Bonifratrów. Zadaszone miejsca z 

siedziskami, dodatkowo ocienione zielenią, bardzo by się 

tutaj przydały. Zielony przystanek z zimozielonymi 

pnączami ( np. bluszcze) byłby też elementem o znaczeniu 

ekologicznym, zwiększającym powierzchnię zieloną 

wewnątrz osiedla i zgodnym z potrzeba dostosowania 

miasta do zmian klimatycznych ( powierzchnie czynna 

biologicznie, oczyszczanie powietrza, ochładzanie i 

zacienienie podczas upałów). Zielone przystanki  róznego 

typu i konstrukcji funkcjonują już w wielu miastach. 

Wykorzystanie tutaj odpornych pnączy typu bluszcz 

ograniczy do minimum potrzeby pielęgnacji zieleni i koszty 

jej utrzymania.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 201500,00 WKŚ opiniuje wniosek pozytywnie - zainstalowanie zielonych wiat wpłynie jest 

zgodne z proekologiczną polityką miasta: przyczyni się do poprawy warunków 

termicznych w mieście, wpłynie pozytywnie na zatrzymywanie wód opadowych, 

poprawi walory estetyczne miasta, wpłynie na lepsze samopoczucie mieszkańców, 

zwiększy bioróżnorodność w pasach drogowych.

22 L102 Bałucka Strefa 

Bioróżnorodności- 

Ogródek Społeczny- 

„Jestem EKO”

Projekt ma na celu rozbudzenie społecznej i kulturalnej 

aktywności, kultury współuczestnictwa, podniesienie 

świadomości ekologicznej, stworzenie przestrzeni i  

miejsca spotkań, oraz warunków do realizacji własnych 

zainteresowań, rozbudzenia hobby i pasji. Będzie to 

wyjątkowe miejsce dla społeczności lokalnej, mieszkańców 

Osiedla Teofilów –Wielkopolska, ale też innych 

mieszkańców m. Łodzi, zainteresowanych udziałem w 

naszym przedsięwzięciu. W naszym ekologicznym ogródku 

społecznym, planujemy wykonanie m.in. licznych nasadzeń 

krzewów ozdobnych, rabat kwiatowych i grządek 

warzywnych, które będą tworzyły zieloną enklawę w 

pobliżu dużego skrzyżowania (aleja 

Włókniarzy/Limanowskiego), oraz miejsce, w którym będą 

odbywały się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, pokazy 

i inne działania z obszaru ekologii, edukacji przyrodniczej i 

animacji społeczno-kulturalnej, uczące praktycznych 

umiejętności, stwarzające przestrzeń do wymiany 

doświadczeń i zdobywania wiedzy. W ramach tej 

inicjatywy będziemy ściśle współpracować z  Miejską Strefą 

Kultury w Łodzi- filia Rondo. (...)

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 15000,00 Zadanie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu.
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23 L118 Miejski ogrodnik. 

Warsztaty dla tych, 

którym nie rośnie 

nawet rzodkiewka a 

chcieliby mieć swoje 

warzywa. Teren całej 

Łodzi.

Chcesz swój balkon, skrzynie czy ogródek zamienić w 

warzywno-owocowy raj, a nie masz do tego ręki? 

Rzodkiewka rośnie Ci w liście a nie korzeń, pomidor nie 

dojrzewa, a może sałata usycha zanim wzejdzie? 

Zorganizujmy kurs, na którym nauczymy się uprawiać 

nasze mini-ogródki warzywne – bez frustracji i poczucia 

zawodu. Cykl spotkań z doświadczonym ogrodnikiem, na 

którym nie tylko wybierzemy odpowiednie dla nas rośliny, 

ale od podstaw nauczymy się jak przygotować skrzynie, 

donice, ziemię, jak podlewać, robić rozsady czy dbać o 

nasze zielone minipoletko, aby odwdzięczyło się nam 

plonami. Spotykajmy się cyklicznie, omawiajmy swoje 

sukcesy i porażki, pod okiem ogrodnika-mistrza 

uprawiajmy wspólny ogródek na terenie Łodzi.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 50000,00 Wpisuje się w zadania realizowane w Oddziale ds Edukacji i Promocji Ekologicznej 

WKŚ  i stanowi uzupełnienie realizowanego w 2022 r. programu "Ogrody społeczne"

24 P092SP Zielona na zielono Celem projektu jest aktywizacja wspólnot/ spółdzielni 

mieszkaniowych w dbanie o wspólną przestrzeń jaką jest 

ulica. Projekt polega na wydaniu każdej chętnej 

wspólnocie/spółdzielni maksymalnie 3 doniczkek wraz z 

nasadzeniami. Warunkiem jaki odbiorca będzie musiał 

spełnić jest ustawienie doniczki tak by nie przeszkadzała w 

komunikacji pieszym, pojazdom, a także nie zabierała 

miejsca parkingowego. Ponadto odbiorca zobowiąże się 

utrzymywać przez okres 5-ciu lat doniczek. Projekt również 

może zostać rozszerzony o całą dzielnicę Śródmieście oraz 

osiedla Stare Polesie i Stary Widzew w przypadku gdy nie 

będziecie wystarczająco dużo chętnych na doniczki.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 100000,00 Realizacja zadania przyczyni się do zazielenienia ulicy Zielonej.

25 W003SW Zielenią w beton – 

zasłońmy ohydny płot 

wzdłuż Kilińskiego!

Nasadzenie zielonej roślinnej ściany o wysokości ok 1-2m 

w celu zamaskowania obrzydliwego betonowego płotu 

szkoły sportowej wzdłuż ulicy Kilińskiego. Zmieniajmy tę 

okolicę, ona zasługuje na UNESCO a nie na beton i 

reklamy!

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 10000,00 Wydział Kształtowania Środowiska pozytywnie ocenia wniosek. Realizacja zadania 

wpłynie na podniesienie estetyki przestrzeni miasta. Nowe nasadzenia przyczynią 

się do zwiększenia bioróżnorodności i poprawią miejski mikroklimat.

26 W070SW Platforma lęgowa dla 

ptaków wodnych - 

staw w Parku nad 

Jasieniem

Celem projektu jest umożliwienie ptactwu wodnego 

bezpiecznego lęgu. Platforma stanowić będzie osłonę 

młodych ptaków przed drapieżnikami. W pływającej 

wyspie mogą schronić się drobne organizmy i ryby. 

Struktura pływającej wyspy wspomaga procesy filtracji i 

oczyszczania wody w powyższym ekosystemie. Park nad 

Jasieniem jest jedynym parkiem w Łodzi, który nie posiada 

platformy dla ptactwa wodnego.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 15000,00 Realizacja zadania pozwoli na utworzenie dodatkowego miejsca na lęgi ptaków 

wodnych.

27 W073SW 

(AN. SPOŁ.)

Odkrycie rzeki Lamus - 

najszybszej z łódzkich 

rzek!

Celem jest odkrycie fragmentu rzeki Lamus na odcinku 

około 100 metrów na terenie parku Kilińskiego (róg 

Kilińskiego z Tymienieckiego).  Ciek ten płynie przez park 

płytko pod ziemią w dwóch równoległych, krytych, 

ceglanych kanałach. Ze względu na bardzo zły stan 

techniczny (groźba zarwania stropów pod spacerującymi w 

parku mieszkańcami) kanały kilka lat temu zostały 

ogrodzenie siatką. Nie wygląda to estetycznie, zniechęca 

łodzian i przybywających do naszego miasta turystów do 

odwiedzenia parku.  Wystarczy zdjąć ceglane stropy 

kanałów, usypać skarpy oraz odtworzyć znajdujący się 

nieopodal niewielki staw.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 430000,00 W ocenie tut. Wydziału zadanie pozytywnie wpłynie na kreowanie tożsamości 

miasta i podniesie świadomość ekologicznej mieszkańców. Zrealizowane zadanie 

będzie stanowiło ważny punkt na turystycznej mapie Łodzi.

Strona 8 z 47



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 10 sierpnia 2022 roku

28 W083ST Kolorowy motodrom - 

łąki kwietne na 

motodromie przy ul. 

Małachowskiego 9

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla 

uciążliwych i kosztownych trawników. Wspierają dziką 

przyrodę - dzięki bogactwu i różnorodności stanowią 

miejsce do życia dla pożytecznych owadów i mniejszych 

zwierząt.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 51000,00 Zadanie możliwe do realizacji, stworzy strefę przyjazną zapylaczom i ludziom.

29 W120ST Ekologiczne osiedle – 

łąka kwietna w 

Zieleńcu przy ul. 

Junackiej

Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej ok. 150m2 w 

Zieleńcu przy ul. Junackiej. Pomysł ten z pewnością 

urozmaiciłby to często odwiedzane przez mieszkańców 

miejsce, a dodatkowo byłby wspaniałym i jakże 

przydatnym miejscem dla pszczół, motyli, czy wielu innych 

owadów.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 4500,00 WKŚ opiniuje zadanie pozytywnie. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie 

bioróżnorodności i estetyki w mieście. Łąki kwietne poprawiają mikroklimat miast 

oraz dodatnio wpływają na bilans wód gruntowych. Ponadto obniżają temperaturę 

powietrza i zapobiegają nagrzewaniu się powierzchni gleby – wspomagają walkę z 

tzw. miejską wyspą ciepła, szczególnie w upalne dni.

30 W121ST Ekologiczne osiedle – 

łąka kwietna w Parku 

im. Zaruskiego

Projekt zakłada utworzenie łąki kwietnej ok. 150m2 w 

parku im. Zaruskiego. Pomysł ten z pewnością 

urozmaiciłby to często odwiedzane przez mieszkańców 

miejsce, a dodatkowo byłby wspaniałym i jakże 

przydatnym miejscem dla pszczół, motyli, czy wielu innych 

owadów.

3Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 4000,00 Wydział Kształtowania Środowiska opiniuje zadanie pozytywnie. Realizacja zadania 

przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej, podniesie estetykę 

przestrzeni miejskiej oraz przyczyni się do poprawy mikroklimatu miejskiego.

31 B058BD Park kieszonkowy i 

upamiętnienie przy ul. 

Zachodniej 14

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy ul. 

Zachodniej 14 na teren zielony - park kieszonkowy. Miejsce 

ma naturalne walory dla stworzenia miejsca rekreacji w 

bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Zachodniej oraz budynków 

mieszkalnych. Miejsce to jeszcze również szczególnie 

ważne w perspektywie historycznej, na placu tym we 

wrześniu 1942 r. zostało wygłoszono jedno z 

najsłynniejszych przemówień Mordechaja Rumkowskiego, 

Przełożonego Starszeństwa Żydów w getcie łódzkim, w 

którym informował o potrzebie deportacji z getta dzieci 

oraz osób starszych. Przemówienie to poprzedzało akcję 

Wielkiej Szpery której 80. rocznicę obchodzimy w 2022 r. Z 

tego względu w parku kieszonkowym znajdzie swoje 

miejsce tablica upamiętniająca to wydarzenie. W ten 

sposób przeszłość zostanie połączona z teraźniejszością. 

Realizacja projektu jest szczególnie ważna dla lokalnych 

mieszkańców, którym brakuje terenów zielonych oraz dla 

wielu osób odwiedzających to miejsce (z kraju i zagranicy), 

którzy pragną zobaczyć to historyczne miejsce.

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA NEGATYWNA 300265,00 działka nr 186/51, obr. B-47, objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej i 

Północnej, uchwalonego Uchwałą Nr LXVI/1683/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 

stycznia 2018 r. (plan nr 109). Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wskazana we wniosku działka nr 186/51, 

obr. B-47 znajduje się częściowo w terenie projektowanej drogi publicznej 7KDZ 

(tzw. Nowa Wojska Polskiego), częściowo w terenie zieleni urządzonej publicznej 

7ZP, częściowo w terenie drogi wewnętrznej 1KDW i częściowo w terenie zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej 8MW/U.Dodatkowo według opinii Rejonu 

Obsługi Najemców wykonanie projektu może spotkać się z negatywna opinią 

mieszkańców dla których wykonanie parku kieszonkowego może być uciążliwe.
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32 P162ZL Zajezdnia Muzealna 

Brus – odtworzenie 

muru z bramą 

wjazdową

Projekt polega na odbudowie zburzonego w latach 90. 

fragmentu ceglanego muru między budynkami od strony 

ul. Konstantynowskiej wraz z bramą wjazdową.  W ramach 

zadania odtworzony zostanie ceglany mur wraz ze 

zdobieniami oraz zamontowana brama wjazdowa. Brama 

będzie wyposażona w automatycznie otwierane i 

zamykane skrzydła  z opcją otwierania pilotem. Szerokość i 

dokładna lokalizacja otworu bramowego będą 

dopasowane do projektu przebudowy torowiska 

tramwajowego na ul. Konstantynowskiej oraz 

dostosowane do umożliwienia przejazdu autobusom 

przegubowym.  Na murze umieszczony zostanie szyld z 

nazwą obiektu (Zajezdnia Muzealna Brus) oraz gablota 

służąca do informowania o bieżącej działalności obiektu. 

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 166000,00 Zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt 10 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr XL/1256/21 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach ŁBO nie 

mogą być realizowane projekty zakładające wytworzenie infrastruktury na 

nieruchomości, co do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Zbycie nieruchomości na rzecz 

MPK uniemożliwia Prezydentowi złożenie takiego oświadczenia, a tym samym, 

zgodnie z ww. przepisem Wymagań, uniemożliwia realizację przedmiotowego 

projektu.Według zarządzenia nr 491/2022 z dnia 09.03.2022 r. działka nr 40/1 w 

obrębie P-14 będzie przedmiotem użyczenia na rzecz MPK .Zgodnie z uzyskaną 

informacją e-mailową od Wydziału Dysponowania Mieniem oraz informacją 

telefoniczną z dnia 22.07.2022 r. z Działu Gospodarowania Majątkiem w MPK Łódź 

Sp. z.o.o. umowa użyczenia zostanie podpisana do końca lipca 2022 r.

33 P163ZL Zajezdnia Muzealna 

Brus – zakrycie 

kanałów i otwarcie hali 

dla zwiedzających

Projekt polega na zakryciu dwóch kanałów wewnątrz hali 

postojowej Zajezdni Muzealnej Brus i w efekcie 

umożliwieniu jej swobodnego i bezpiecznego zwiedzania.  

W ramach zadania kanały nr 1 i 2 zakryte zostaną 

odpowiednio wyprofilowanymi drewnianymi podkładami, 

co pozwoli trwale zabezpieczyć kanały oraz umożliwić 

bezpieczne poruszanie się pieszych. Metodę tę stosowano 

w PRL. Pozwalała dokonać zasłonięcia kanałów bez 

ingerencji w konstrukcję ścian.  Podkłady będzie należało 

wyprofilować w taki sposób, żeby możliwy był ruch 

tramwajów. W rejonie podnośnika należy zastosować 

rozwiązanie, które pozwoli łatwo demontować zakrycia w 

celu umożliwienia pracy. 

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 135000,00 Zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt 10 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr XL/1256/21 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach ŁBO nie 

mogą być realizowane projekty zakładające wytworzenie infrastruktury na 

nieruchomości, co do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Zbycie nieruchomości na rzecz 

MPK uniemożliwia Prezydentowi złożenie takiego oświadczenia, a tym samym, 

zgodnie z ww. przepisem Wymagań, uniemożliwia realizację przedmiotowego 

projektu.Według zarządzenia nr 491/2022 z dnia 09.03.2022 r. działka nr 40/1 w 

obrębie P-14 będzie przedmiotem użyczenia na rzecz MPK .Zgodnie z uzyskaną 

informacją e-mailową od Wydziału Dysponowania Mieniem oraz informacją 

telefoniczną z dnia 22.07.2022 r. z Działu Gospodarowania Majątkiem w MPK Łodz 

Sp. z.o.o. umowa użyczenia zostanie podpisana do końca lipca 2022 r.

34 B165BC Ogólnodostępny 

najazd samochodowy - 

osiedle Bałuty-

Centrum

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego najazdu 

samochodowego o wysokości umożliwiającej swobodny 

dostęp do podwozia.

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA 17850,00 Realizacja inwestycji wskazana na terenie nieruchomości nie należącej do Gminy. 

Zgodnie z par. 2 ust. 2 pkt 10 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego, stanowiących załącznik do uchwały Nr XL/1256/21 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach ŁBO nie 

mogą być realizowane projekty zakładające wytworzenie infrastruktury na 

nieruchomości, co do której Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 

dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Lider projektu wskazał nową 

lokalizacje która należy do Zarządu Dróg i Transportu gdzie po uzgodnieniu 

otrzymaliśmy negatywną opinie ,, Zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych, 

zabrania się lokalizowania w pasie drogowym obiektów innych niż służące obsłudze 

użytkowników ruchu. Nie jest to urządzenie infrastruktury drogowej - nie służy 

drodze ani komunikacji, w związku z tym nie można go umieszczać na działce 

drogowej. ''. Czynności związane z eksploatacją najazdu samochodowego to m.in.: 

1/ wymiana zużytego oleju w silniku spalinowym, 2/ wymiana zużytego oleju w 

skrzyni biegów,  3/ konserwacja podwozia substancjami zabezpieczającymi; 

4/wymiana płynu chłodniczego i hamulcowego. W większości przypadków są to 

substancje które mogą stwarzać zagrożenie dla środowiska.  Zagrożenie stanowić 

będzie brak możliwości faktycznej weryfikacji pojazdów wjeżdżających na najazd a w 

konsekwencji jego przeciążenie, które grozić może uszkodzeniem mienia bądź 

wypadkami z udziałem ludzi.
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35 L003 Magiczna żywa ściana z 

Łódzkim neonem – 

stworzenie roślinnej 

elewacji, zmieniającej 

kolory w zależności od 

pory roku z Łódzkim 

neonem w środku.

Stworzenie roślinnej elewacji, zmieniającej kolory w 

zależności od pory roku z Łódzkim neonem w środku.  Na 

wybranej kamienicy, należy zaplanować układ roślin 

doniczkowych, zapewnić podlewanie oraz utrzymanie ze 

sterowaniem automatycznym. W środku ma się znajdować 

podświetlany neon z zarysem herbu miasta Łodzi. Neon 

będzie widoczny w szczególności na jesień i zimę. Należy 

wybrać ścianę inną niż północną, dobrze widoczną dla 

przechodniów i turystów. Najlepiej taką, która nadaje się 

do remontu. Podobna żywa ściana jest już w Wodzisławiu 

Śląskim natomiast sztuczna jest w Łodzi w Manufakturze.

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA 152000,00 1. Projekt będzie generował w ciągu dwóch lat od realizacji koszty wyższe niż 100 % 

wartości projektu.  a) wynajem lokalu wraz z opłaceniem  wody, prądu, 

odprowadzenie ścieków, ogrzewaniem pomieszczenia. Lokal powinien być 

umieszczony na parterze, ogrzewany z dostępem do poboru wody, oraz prądu gdzie 

temperatura nie może spaść poniżej 15 stopni C - szacowany koszt 3000 zł/m-ce b) 

obsługa urządzeń sterujących, nawadnianie - szacowany koszt 3600 zł / m-ce

36 P074KO Stół do ping ponga 

i/lub stół z 

piłkarzykami. 

Lokalizacja: boisko przy 

ul. Pietrusińskiego.

Celem odciągnięcia starszych dzieci od smartphonów

prośba o instalację betonowych piłkarzyków lub 

betonowego stołu do pingponga na terenie przestrzeni 

rekreacyjnej przy boisku przy ul. Pietrusińskiego w Łodzi.

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA 18550,00 Na terenie został wykonany już projekt placu zabaw który był zrealizowany i 

zarządzany przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Wydział Gospodarki Komunalnej 

nie przewiduje dalszego prowadzenia inwestycji z racji pełnego 

zagospodarowywania i doposażenia terenu. Dalsze uzupełnienie wyposażenia na 

nieruchomości objętej projektem może napotkać problemy z utrzymaniem 

bezpieczeństwa użytkowników a w tym swobodny dostęp do urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych.

37 P086KO Ul. Piotra 

Bardowskiego - 

utwardzenie 

fragmentu działki nr 

129/48 w obrębie P-7 

pod miejsca postojowe 

ogólnodostępne wraz z 

punktowym remontem 

ciągu pieszego

Utwardzenie nawierzchni  przy ulicy Bardowskiego, obok 

bloku nr 76 przy ul. Kasprzaka 64a. Działka oznaczona nr 

129/48 w obrębie P-7 pod miejsca postojowe 

ogólnodostępne wraz z punktowym remontem ciągu 

pieszego. Prace obejmują utwardzenie nawierzchni z 

wykorzystaniem płyt betonowych ażurowych wraz z 

konstrukcją, ustawienie nowych słupków i remont 

przyległego do działki chodnika.

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA 303945,00 Zgodnie z  Art. 49 pkt 1 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”  który mówi, że 

parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla 

pieszych jest niedozwolone. Odległość od przejścia dla pieszych do istniejącego 

drzewa na działce nr 129/48 w obrębie P-7 wynosi 11,5 m w związku z czym nie ma 

technicznej możliwości wykonania miejsc postojowych.
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38 P186KO OGRÓD SENSORYCZNY 

– ZIELONE KOZINY

Uporządkowanie terenu między ulicami 

Włókniarzy/Srebrzyńska/Wapienna na wysokości od 

sklepu meblowego do bloku Al. Wł. 194. Nowa ścieżka dla 

pieszych za garażami, likwidacja pustostanów, przejścia 

nowymi alejkami między kamienicami nr 4,6,8,10, 

dodatkowe oświetlenie, zagospodarowanie drogi 

wjazdowej od strony ul. Srebrzyńskiej, likwidacja dzikiego 

wysypiska śmieci, mural na ścianie budynku sklepu 

meblowego na rogu ul. Srebrzyńska/al. Włókniarzy - 

witający kierowców, tematyczny - do uzgodnienia podczas 

konsultacji miejskich. Ogród ten ma spełniać dwie funkcje: 

rekreacyjną (wizualna poprawa okolicy, wyciszenie terenu, 

które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie głośnej 

arterii miasta oraz trakcji kolejowej) oraz sensoryczną 

(korzystający z ogrodu będą poddawani zewsząd bodźcom 

zmysłowym).

W strefie rekreacyjnej pojawią się ławki.

W strefie sensorycznej będą części pobudzające zmysły: 

wzrok, słuch, węch, dotyk oraz smak. Pojawi się także 

ścieżka sensoryczna złożona z odcinków zróżnicowanych 

pod względem podłoża (trawa, kamienie (otoczaki oraz 

lśniący kamień fluorescencyjny), szyszki, mech, piasek, 

kora, drewno (trociny lub okrąglaki)). Nowe nasadzenia 

krzewów w tym nadających się do formowania i 

utworzenia wyciszającego żywopłotu.

Aby jeszcze bardziej wzbudzić percepcję na bodźce strefy 

będą się wzajemnie przenikać.  

Elementy sensoryczne:  

Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA 362250,00 Nieruchomość przy ul. Srebrzyńskiej 69 oraz budynek użytkowy przy ul. Wapiennej 2 

na której miał by powstać mural przeznaczone są do zbycia .W związku z czym 

istnieje realne zagrożenie nie zrealizowania projektu.

39 B023BD Rewaloryzacja skweru 

pomiędzy ul. Sporną i 

Przemysłową - 

kontynuacja

Zadanie polega na kontynuacji renowacji już rozpoczętego 

projektu - utworzenie skweru między ul. Sporną i 

Przemysłową 1. W kontraście z już zrewitalizowanym 

skwerem ta część jest zdegradowana i nie ma żadnych 

walorów estetycznych. W tym miejscu znajduje się 

zaniedbana piaskownica oraz zdewastowane chodniki, 

ponadto nie ma infrastruktury, takiej jak np. ławki, przez 

co miejsce to nie służy okolicznym mieszkańcom.

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 315275,00 Zadanie jest kontynuacją wykonanego projektu BO107BD  w latach 2017/2018 

realizowanych przez WGK. Działka nr 181/31 jest działką prywatną w związku z czym 

zadanie może zostać zrealizowane na działce 181/82; 181/53; 181/51; 

181/54;181/74 omijając działkę nr 181/31 na której znajduje się trzepak. Wykonanie 

zadania znacznie poprawi walory estetyczne oraz będzie to miejsce do odpoczynku i 

spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców.
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40 W139DL Sala Gier i Zabaw dla 

dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych ul. Beskidzka 

172, 91-610 Łódź

Sala Gier i Zabaw to przestrzeń integracyjnej, kreatywnej, 

twórczej i ruchowej zabawy dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Dlatego w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

społeczne mieszkańców Osiedla Doliny Łódki oraz 

zgłoszone przez nich wnioski chcemy do tego celu 

wykorzystać pusty lokal w budynku RO Doliny Łódki 

znajdujący sie na ul. Beskidzkiej 172 w Łodzi o pow. 64 m2. 

W tym celu potrzebne będzie wykonanie niezbędnych prac 

remontowo-wykończeniowych oraz wyposażenie sali w 

odpowiednie urzadzenia służące rozojowi umysłowo-

fizycznemu  osób z nich korzystających.

Zaplanowany zestaw urządzeń do gry i zabawy pozwala 

dzieciom i młodzieży na ćwiczenie logicznego myślenia, 

rozwijanie zdolności manualnych, refleksu i pamięci. 

Stworzenie takiego miejsca (niestety na Osiedlu Doliny 

Łódki brak takiej sali) służącego wspólnej zabawie i grze 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych pozwoli na wzajemną 

integrację i budowę  realacji towarzysko - społecznych 

pomiędzy różnymi pokoleniami. Sala Gier i Zabaw stanowi 

kontynuację projektu stworzenia na terenie niruchomości 

przy ul. Beskidzkiej 172 w Łodzi Centrum Kulturalno-

Edukacyjno-Sportowo-Opiekuńczego służącego wszystkim 

mieszkańcom Łodzi. Dzięki Radzie Osiedla DŁ, miejscowym 

stowarzyszeniom oraz zaangażowaniu grupy mieszkańców 

udało się do tej pory pozyskać środki miejskie, z budżetu 

obywatelskiego oraz zbiórki publicznej zorganizowanej 

przez Kółko Rolnicze Beskidzka ( np.zakupiło już stół do 

tenisa sołowego jako wyposażenie sali) zagospodarowac i 

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 84795,00 Wykonanie sali gier i zabaw dla dzieci młodzieży i dorosłych podnosi kreatywność 

wśród obywateli naszego miasta.

41 G032GO Chodnik do rynku 

Górniak

Budując chodnik i zabezpieczając go separatorami - 

słupkami umożliwi to bezpieczne i wygodne dotarcie od 

przejścia dla pieszych do początku rynku omijając parking.

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 63965,00 Umożliwi to bezpieczne i wygodne dotarcie do rynku od przejścia dla pieszych

42 G118GO CYWILIZACJA W 

CENTRUM MIASTA 

UCYWILIZOWANY 

PARKING NA 

GÓRNIAKU

Remont nawierzchni parkingu przy Targowisku Górniak od 

strony ul. Wólczańskej oraz po północnej stronie ul Ks 

Skargi

Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 287000,00 Wykonanie zadania znacznie poprawi komfort oraz bezpieczeństwo mieszkańców 

korzystających z hali targowej Górniak.

43 B046BD Ogólnodostępny plac 

zabaw między 

Młynarską a Wawelską

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw na osiedlu Bałuty 

Doły. Tam na razie jest klepisko, a może być przestrzeń 

rekreacji dla dzieci! W najbliższym otoczeniu Szkoły 

Podstawowej nr 58, Rynku i Osiedli.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 540000,00 Wszystkie 3 wskazane działki znajdują się na potencjalnej trasie przebiegu 

planowanej ulicy zbiorczej łączącej ul. Dolną i ul. Boya-Żeleńskiego, przewidzianej w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łodzi.
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44 L172 DAJ DRUGIE ŻYCIE 

WYRZUCONYM 

PRZEDMIOTOM RAZEM 

Z MPO! MOŻESZ 

NAPRAWIĆ I 

PONOWNIE 

WYKORZYSTAĆ 

NIEKOCHANE STARE 

MEBLE, ZABAWKI, 

SPRZĘT AGD I RTV.

Zakres projektu to przyjmowanie w PSZOK przy Zamiejskiej 

1  sprawnych lub z małym defektem przedmiotów, 

dającym się w prosty sposób naprawić. Następnie można 

będzie je przekazać lub sprzedać za symboliczną kwotę  do 

dalszego wykorzystania. Przedmioty będą zbierane w 

pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie PSZOK. 

Planujemy odzyskiwać: meble, zabawki, sprzęt AGD i RTV, 

sprzęt sportowy itd. Pomieszczenie zostanie wykonane w 

postaci kontenerów, które zostaną połączone . Następnie 

zostaną wstawione okna i drzwi a pomalowane 

pomieszczenie będzie wyposażone w  regały. Poza tym 

wyposażenie punktu będzie obejmowało zestawy narzędzi 

i  i inny osprzęt, umożliwiający przeprowadzanie 

najprostszych napraw i regulacji produktów 

przewidzianych do obsługi w tym punkcie. Transport mebli 

(i pozostałych przedmiotów) do PSZOK i z PSZOK do 

potrzebujących domów  pozostanie po stronie 

mieszkańców, którzy będą mieli dostęp do hali. 

Pomieszczenie będzie na terenie monitorowanym, aby 

zapobiec nadużyciom (typu wielokrotne zabieranie mebli 

do spalenia jako opał przez te same osoby). Obsługa 

kadrowa punktu pozostanie po stronie MPO. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 2000000,00 Analiza celowości i możliwości wykorzystania projektu wskazuje, że powstanie 

jednego punktu odzysku (obecnie w trakcie realizacji) jest wystarczające dla Łodzi. 

Realizacja projektu przekroczy okres jednego roku - obejmuje dwie fazy: 

projektowanie i realizacja.

45 P007ZL (AN. 

SPOŁ)

Nowy park przy ul. 

Rąbieńskiej - ETAP I 

Górka saneczkowa

Utworzenie nowego parku przy ul. Rąbieńskiej. W ramach 

etapu 1 planowane jest wykonanie górki saneczkowej na 

działce pomiędzy ul. Legnicką, a ul. Rąbieńską. Materiał 

potrzebny do budowy byłby pozyskany z urobku z budowy 

tunelu PKP pod Łodzią, lub okolicznych budów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 244000,00 Ocena negatywna wynika z  opinii cząstkowych uzyskanych z Biura Architekta 

Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,  Wydziału Kształtowania Środowiska, 

Zarządu Dróg i Transportu. Biuro Architekta Miasta  (...)Biuro Architekta Miasta 

opiniuje negatywnie wniosek z punktu widzenia polityki przestrzennej Miasta, z 

uwagi na fakt, że zgodnie z zapisami Studium wzdłuż działki planowane jest 

przedłużenie ulicy Kaczeńcowej jako drogi Zbiorczej. 1. Nieruchomość nie jest objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2. Zgodnie z zapisami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren 

wyłączony spod zabudowy - oznaczenie - (O) są to tereny aktywne przyrodniczo, w 

tym użytkowe rolniczo. - Miejska Pracownia Urbanistyczna Działka P4-1/2 stanowi 

rezerwę terenową dla przedłużenia ulicy Kaczeńcowej, której przebieg określony 

jest w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, przyjętym Uchwałą Rady miejskiej w Łodzi nr LXIX/1753/18. W 

opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ustalenie lokalizacji pod obiekty 

rekreacyjne będzie możliwe dopiero po ustaleniu szczegółowego korytarza 

drogowego projektowanej drogi w obrębie przedmiotowej działki. - Wydział 

Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje 

negatywnie z uwagi na wysokie koszty jakie należałoby ponieść w celu realizacji 

zadania. Materiał z wykopu tunelu nie nadaje się do budowy górki, która musi być 

zagęszczona i nie osuwać się. - ZDiT  Obecnie Miejska Pracownia Urbanistyczna 

opracowuje koncepcję budowy nowej drogi, tzw. Trasy Kaczeńcowej.  Zarząd Dróg i 

Transportu nie posiada informacji o terminie budowy ww. drogi, nie planuje prac 

związanych z modernizacją ul. Legnickiej oraz ul. Rąbieńskiej. (...)
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46 P008ZL (AN. 

SPOŁ)

Nowy park przy ul. 

Rąbieńskiej - ETAP II 

plac zabaw

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 2 utworzony zostałby 

ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci składający się ze 

zjeżdżalni z domkiem, huśtawek, bujaka, piaskownicy i 

ławek.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 216000,00 Ocena negatywna wynika z opinii cząstkowych uzyskanych z Biura Architekta Miasta, 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Kształtowania Środowiska, Zarządu 

Dróg i Transportu.  Biuro Architekta Miasta opiniuje negatywnie wniosek z punktu 

widzenia polityki przestrzennej Miasta, z uwagi na fakt, że zgodnie z zapisami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 

Uchwałą Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 roku Rady Miejskiej w Łodzi (z późn. 

zm.), wzdłuż działki planowane jest przedłużenie ulicy Kaczeńcowej jako drogi 

Zbiorczej. Nieruchomość wskazana we wniosku nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W Studium jest to teren wyłączony spod 

zabudowy - oznaczenie - (O) są to tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowe 

rolniczo. Miejska Pracownia Urbanistyczna: Działka P4-1/2 stanowi rezerwę 

terenową dla przedłużenia ulicy Kaczeńcowej, której przebieg określony jest w 

obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, przyjętym Uchwałą Rady miejskiej w Łodzi nr LXIX/1753/18. W 

opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ustalenie lokalizacji pod obiekty 

rekreacyjne będzie możliwe dopiero po ustaleniu szczegółowego korytarza 

drogowego projektowanej drogi w obrębie przedmiotowej działki. Wydział 

Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie z uwagi na sąsiedztwo nowo 

realizowanych parków (poprzednia edycja BO oraz park przy Cieplarnianej). Ponadto 

bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki z zabudową jednorodzinną, na której 

istnieje możliwość montażu urządzeń zabawowych, a zabawa odbywałaby się pod 

okiem opiekuna. Zarząd Dróg i Transportu Obecnie Miejska Pracownia 

Urbanistyczna opracowuje koncepcję budowy nowej drogi, tzw. Trasy 

Kaczeńcowej.(...)

47 P009ZL (AN. 

SPOŁ)

Nowy park przy ul. 

Rąbieńskiej - ETAP III 

siłownia

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 3 utworzona  ostałaby 

ogólnodostępna siłownia plenerowa składająca się z min. 4 

sprzętów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 142500,00 Ocena negatywna wynika z opinii cząstkowych uzyskanych z Biura Architekta Miasta, 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Kształtowania Środowiska, Zarządu 

Dróg i Transportu. Biuro Architekta Miasta opiniuje negatywnie wniosek z punktu 

widzenia polityki przestrzennej Miasta, z uwagi na fakt, że zgodnie z zapisami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 

Uchwałą Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 roku Rady Miejskiej w Łodzi (z późn. 

zm.), wzdłuż działki planowane jest przedłużenie ulicy Kaczeńcowej jako drogi 

Zbiorczej. Nieruchomość wskazana we wniosku nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W Studium jest to teren wyłączony spod 

zabudowy - oznaczenie - (O) są to tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowe 

rolniczo. Miejska Pracownia Urbanistyczna Działka P4-1/2 stanowi rezerwę 

terenową dla przedłużenia ulicy Kaczeńcowej, której przebieg określony jest w 

obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, przyjętym Uchwałą Rady miejskiej w Łodzi nr LXIX/1753/18. W 

opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ustalenie lokalizacji pod obiekty 

rekreacyjne będzie możliwe dopiero po ustaleniu szczegółowego korytarza 

drogowego projektowanej drogi w obrębie przedmiotowej działki. Wydział 

Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie z uwagi na sąsiedztwo nowo 

realizowanych parków (poprzednia edycja BO oraz park przy Cieplarnianej). Ponadto 

bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki z zabudową jednorodzinną, na której 

istnieje możliwość montażu urządzeń siłowych. Zarząd Dróg i Transportu informuje, 

że  obecnie Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowuje koncepcję budowy nowej 

drogi, tzw. Trasy Kaczeńcowej. (...)
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48 P010ZL (AN. 

SPOŁ)

Nowy park przy ul. 

Rąbieńskiej - ETAP IV 

workout

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 4 utworzona zostałaby 

ogólnodostępna strefa workout.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 126000,00 Ocena negatywna wynika z opinii cząstkowych uzyskanych z Biura Architekta Miasta, 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Kształtowania Środowiska, Zarządu 

Dróg i Transportu.  Biuro Architekta Miasta opiniuje negatywnie wniosek z punktu 

widzenia polityki przestrzennej Miasta, z uwagi na fakt, że zgodnie z zapisami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 

Uchwałą Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 roku Rady Miejskiej w Łodzi (z późn. 

zm.), wzdłuż działki planowane jest przedłużenie ulicy Kaczeńcowej jako drogi 

Zbiorczej. Nieruchomość wskazana we wniosku nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W Studium jest to teren wyłączony spod 

zabudowy - oznaczenie - (O) są to tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowe 

rolniczo.  Miejska Pracownia Urbanistyczna: Działka P4-1/2 stanowi rezerwę 

terenową dla przedłużenia ulicy Kaczeńcowej, której przebieg określony jest w 

obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, przyjętym Uchwałą Rady miejskiej w Łodzi nr LXIX/1753/18. W 

opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ustalenie lokalizacji pod obiekty 

rekreacyjne będzie możliwe dopiero po ustaleniu szczegółowego korytarza 

drogowego projektowanej drogi w obrębie przedmiotowej działki.  Wydział 

Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie z uwagi na sąsiedztwo nowo 

realizowanych parków (poprzednia edycja BO oraz park przy Cieplarnianej). Ponadto 

bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki z zabudową jednorodzinną, na której 

istnieje możliwość montażu urządzeń siłowych. Gumowa nawierzchnia jak się 

nagrzeje nie jest przyjazna człowiekowi, lepszym i bardziej naturalnym 

rozwiązaniem są nawierzchnie korkowe. (...)

49 P011ZL (AN. 

SPOŁ)

Nowy park przy ul. 

Rąbieńskiej - ETAP V 

alejki

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 5 utworzona zostałaby 

utwardzona alejka szer. 1.5 m (z klińca, ubitego tłucznia, 

kostki lub płyt chodnikowych) dł. ok. 250m, w miejscu 

istniejącej ścieżki, zgodnie z koncepcją parku od końca ul. 

Legnickiej do przystanku autobusowego przy. ul. 

Rąbieńskiej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 212750,00 Ocena negatywna wynika z opinii cząstkowych uzyskanych z Biura Architekta Miasta, 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Kształtowania Środowiska, Zarządu 

Dróg i Transportu. Biuro Architekta Miasta opiniuje negatywnie wniosek z punktu 

widzenia polityki przestrzennej Miasta, z uwagi na fakt, że zgodnie z zapisami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 

Uchwałą Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 roku Rady Miejskiej w Łodzi (z późn. 

zm.), wzdłuż działki planowane jest przedłużenie ulicy Kaczeńcowej jako drogi 

Zbiorczej. Nieruchomość wskazana we wniosku nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W Studium jest to teren wyłączony spod 

zabudowy - oznaczenie - (O) są to tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowe 

rolniczo. Miejska Pracownia Urbanistyczna: Działka P4-1/2 stanowi rezerwę 

terenową dla przedłużenia ulicy Kaczeńcowej, której przebieg określony jest w 

obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego, przyjętym Uchwałą Rady miejskiej w Łodzi nr LXIX/1753/18. W 

opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ustalenie lokalizacji pod obiekty 

rekreacyjne będzie możliwe dopiero po ustaleniu szczegółowego korytarza 

drogowego projektowanej drogi w obrębie przedmiotowej działki.  Wydział 

Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie. Wnioskodawca podzielił 

teren na osobne zadania, realizacja zadania np. placu zabaw bez realizacji alejek jak 

bądź samych alejek bez punktu docelowego mija się z celem. Nie można 

zagwarantować, że przynajmniej 2 zadania w tym 1 z alejkami zostanie 

przegłosowane przez mieszkańców. Zarząd Dróg i Transportu informuje, że obecnie 

Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowuje koncepcję budowy nowej drogi, tzw. 

Trasy Kaczeńcowej. (...)
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50 P034ZL Butelkomat na Złotnie Ustawienie butelkomatu, który wspiera ochronę 

środowiska, segregację śmieci i recykling. W zamian za 

butelki, automat może wydawać kupony zniżkowe lub 

monety - 10 czy 20 gr. przykład butelkomatu 

https://ekofabryka.com.pl/

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 110000,00 Koszty utrzymania i konserwacji oraz zabezpieczenia urządzenia przekraczają 

złożoną w Uchwale kwotę 30% zakupu butelkomatu, co powoduje odrzucenie 

projektu w fazie oceny merytorycznej.

51 P133MM BUDUJEMY STUDNIĘ 

NA MIRECKIEGO

Celem projektu jest budowa studni z pompą ręczna. 

realizacja tego zadania przyczyni się do powstania 

dodatkowego źródła wody na osiedlu. Studni i jej 

otoczenie będzie nawiązywać stylem do zabudowy osiedla.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 344400,00 Wydziału Kształtowania Środowiska - opinia negatywna z uwagi na konieczność 

uzyskania pozwolenia Wód Polskich zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu 

roku. Biuro Strategii Miasta - opinia negatywna - zadanie sprzeczne ze Strategią 

Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ jaskim jest "Promocja oszczędzania zasobów wodnych 

w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach" Wydział Gospodarki 

Komunalnej  opiniuje negatywnie ze względu na brak możliwości realizacji zadania 

w ciągu jednegio roku kalendarzowego.

52 B011TW Wybieramy Teofilów: 

ŚWIECĄCE DRZEWA NA 

TEOFILOWIE

Projekt zakłada montaż latarni, które wyglądem 

przypominają drzewa. Łączy ze sobą funkcję praktyczną z 

estetyczną. Konstrukcja latarni – drzewa, w której świeci 

się nie tylko lampa, ale także jej trzon wizualnie 

przypominać może dowolnie wybrane drzewo. Podkreślić 

warto, że projekt jest energooszczędny, gdyż pień daje 

światło w ciągu nocy, gdy ruch jest minimalny, a całość 

latarni (wraz z trzonem) daje oświetlenie wieczorem. 

Projekt zakłada zakup trzech latarni – drzew.  Źródło: 

http://www.slupyoswietleniowe.pl/slup-swietlny-ze-

wzorem-typu-brzoza-park-w-chorzowie

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 62000,00 Montaż słupów oświetleniowych wymaga budowy linii kablowej niskiego napięcia 

do ich zasilania. Wybudowanie osobnego przyłącza przez PGE Dystrybucja S.A., 

wiąże się z długimi terminami na przyłączenie i wynosi do 2 lat, w związku z czym 

realizacja będzie niemożliwa w trakcie trwania 1 roku budżetowego. Wydział 

Kształtowania Środowiska również nie przychyla się do takich rozwiązań w 

przypadku miejskich przestrzeni. Wprowadzenie latarni o zupełnie odmiennym 

wyglądzie niż obecnie stosowane w mieście wprowadzi brak spójności małej 

architektury. Liderzy projektu nie wyrażają zgody na zmianę koncepcji projektu tzn. 

zamianę proponowanych latarni na słupy kompozytowe z oprawą typu LED, na 

które podłączenie wyraża zgodę ZDiT. Proszą o skierowanie wniosku do komisji 

Budżetu Obywatelskiego celem przedyskutowania z Państwem Radnymi.

53 B044BD Parking, Łódź-Bałuty, 

Zbożowa - 

Czarnieckiego

Zagospodarowanie utwardzonego terenu pod miejsca 

parkingowe oraz wykonanie dojazdu od ulicy Zbożowej lub 

od ulicy Czarnieckiego

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 344000,00 Wydział Kształtowania Środowiska - podtrzymuje opinię negatywną. Wskazany 

teren spełnia funkcję rekreacyjną - jest enklawą dla mieszkańców w otoczeniu 

bloków mieszkalnych, znajduje się w sąsiedztwie placu zabaw. Bardzo pożądanym 

byłby remont i zmodernizowanie boiska, zachowując funkcję rekreacyjną. Ponadto 

odległość parkingu od istniejącego placu zabaw powinna wynosić min. 10 m. W 

opinii tut. Wydziału bardziej zasadne wydaje się uporządkowanie istniejących 

(aktualnie wykorzystywanych) miejsc do parkowania, np. po str. południowej 

możliwe jest przesunięcie chodnika/ścieżki na północ i wykorzystanie terenu pod 

miejsca parkingowe i/lub wykorzystanie utwardzonej nawierzchni w północno-

zachodniej części terenu.

54 L049 Daj drugie życie 

choince – zbiórka 

drzewek po świętach 

na każdym osiedlu i ich 

nasadzenie w mieście.

Część z mieszkańców Łodzi kupuje na święta choinki w 

doniczkach. Nie wszyscy mają działki, aby je później 

zasadzić. Celem projektu jest ułatwienie przekazania 

choinek, tak aby dać im szansę na zasadzenie i 

wyrośnięcie. Na każdym z osiedli zostanie wyznaczone 

miejsce, z którego zostaną odebrane i przekazane do 

zarządu Zieleni Miejskiej. Choinki następnie zostaną 

posadzone w Łodzi. Akacja wpłynie pozytywnie na ochronę 

środowiska. 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 86000,00 Wydział Gospodarki Komunalnej opierając się na opinii Zarządu Zieleni Miejskiej 

opiniuje wniosek negatywnie . Ze względu na wysokie koszty utrzymania projektu 

jak również doświadczenia  z lat ubiegłych pokazujące, że stan zdrowotny 

przyjmowanych drzew nie jest dobry i po okresie przechowania, drzewa często nie 

nadają się do posadzenia. Drzewa stanowią głównie gatunki obce, a ich parametry 

nie spełniają standardów przyjętych przez Miasto, w związku z tym nie mogą zostać 

posadzone zarówno na terenie Leśnictwa Miejskiego jak i na terenach miejskich.
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55 P024KR Elektroniczny plac 

zabaw, hamaki na pętli 

Bratysławska

Projekt zakłada ustawienie nowoczesnego elektronicznego 

placu zabaw typu jak Neos 360. Jest to zręcznościowa gra 

angażująca dużą grupę dzieci, ale też dorosłych do 

aktywności i ćwiczenia refleksu.  Przestrzeń nie zostanie 

podzielona. Plac zabaw nie będzie ogrodzony. 

Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie 

wymagają tego przepisy. Zachowane zostaną wszystkie 

drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być 

aranżowana od nowa.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 360000,00 Opinia dla złożonego projektu jest negatywna, z uwagi na cząstkową negatywną 

opinię Biura Architekta Miasta, który poinformował nas, że w miejscu 

wnioskowanego zadania - na osi ul. Bratysławskiej planowany jest przebieg 

podziemnego tunelu Kolei Dużych Prędkości a teren może okazać się konieczny dla 

zaplecza realizacji tej inwestycji, komory startowej maszyny drążącej lub zostać 

zajęty w przypadku realizacji tego odcinka tunelu metodą odkrywkową. Możliwe jest 

także usytuowanie naziemnych obiektów i urządzeń dla tunelu, takich jak wyrzutnie 

powietrza wentylowanego lub wyjścia ewakuacyjne itp. Pozyskano również inf. od 

Biura ds. Zarządzania Projektami, które  dostrzega zagrożenia dla realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia. Na obecnym etapie realizacji KDP nie można 

zagwarantować, że teren wskazy we wniosku nie będzie objęty inwestycją PKP 

(wygrodzenie terenu budowy, dokładna lokalizacja wyjścia etc.), w związku z czym 

istnieje ryzyko braku możliwości wykonania placu zabaw z uwagi na prowadzenie 

inwestycji przez PKP lub jego zniszczenie w przypadku wykonania go przed realizacją 

prac w ramach KDP.

56 P167LP Budowa chodnika od 

kładki przez tory nad 

LK nr 14 do Osiedla 

Nowe Polesie III

Budowa chodnika od ulicy Falistej przy wejściu do osiedla 

Nowe Polesie III do kładki nad linią kolejową nr 14 – stacją 

Łódź-Retkinia

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 300000,00 NEGATYWNA OPINIA Z UWAGI NA: 1. wskazana pod inwestycję działka nr 3/27 w 

obrębie P-33 stanowi własność Skarbu Państwa. Oznacza to brak spełnia zasad 

ogólnych Uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego (Rozdział 2 pkt 2.10 ww. Uchwały) - występuje brak możliwości 

złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 2. 

projektowany chodnik nie stanowiłby połączenia komunikacyjnego z żadnym innym 

chodnikiem - prowadziłby wprost na tereny PKP 3. dojazd do działki nr 3/27 

prowadzi przez teren prywatny tj. działkę nr 29/5. Gmina Miasto Łódź nie może 

bezprawnie korzystać z terenów prywatnych, może to skutkować konsekwencjami 

prawnymi i finansowymi. Zmiana lokalizacji na działki sąsiadujące np. 28/1; 28/2; 

28/7 nie rozwiązuje ww. przeszkód formalno-prawnych (punkt 2 i 3). Dodatkowo 

obecnie istnieje możliwość dojścia do kładki PKP chodnikiem ul. Falistą oraz ul. 

Czerwonego Kapturka - dojście ok. 450 metrów. Wybudowanie dodatkowego 

chodnika nie skróci znacząco drogi pomiędzy Osiedlem Nowe Polesie III a kładką PKP 

(nadal koniecznym jest pokonanie drogi ok. 350 metrów; zysk średnio 1 minuta dla 

pieszego).

57 P176KR (AN. 

SPOŁ.)

PARKING pod blokami 

Bratysławska 17 oraz 

Bratysławska 19

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu. Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 688000,00 Opinia negatywna została wystawiona na podstawie otrzymania wszystkich opinii z 

jednostek, które wskazały, że projekt nie jest możliwy do realizacji ze względów 

technicznych, tj.: •	wytyczne otrzymane z WKŚ tj. wskazanie terenu na którym może 

być zlokalizowany parking •	WDM wyznaczony pas służebności Zarządzenie nr 

7431/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 czerwca 2021 r.  •	ZWIK – lokalizacja 

miejskiej sieci wodociągowej (magistrala) – pas służebności 10m oraz kanał 

deszczowy – pas służebności 10m. •	lokalizacja pozostałych sieci. Szczegółowa mapa 

sieci została załączona do wniosku jako dodatkowe urzędowe informacje. Z 

powyższego wynika, że parking może być zlokalizowany wzdłuż drogi pożarowej, ale 

ze względu na liczne sieci doziemne oraz pasy ochronne zgłoszone zadanie nie może 

być zrealizowane. Dodatkowo na przeprowadzonych spotkaniach przez BAM 

mieszkańcy zgłosili swoje uwagi do wniosku sugerując znaczne ograniczenie miejsc 

parkingowych.
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58 S003KA Huśtawki w zieleni, 

czyli ogród relaksu w 

samym centrum miasta 

– plac Komuny 

Paryskiej

Projekt obejmuje pielęgnację istniejącej zieleni (usługa 

dendrologa), montaż 4 huśtawek, drobne dosadzenia 

zieleni oraz włączenie wybrukowanych kostką działek. Z 

huśtawek będzie widok na najstarszy łódzki murowany 

kościół – Podwyższenia św. Krzyża.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 161000,00 Z uzyskanych opinii BAR i ZIM realizacja proponowanego wniosku w ramach zmiany 

zagospodarowania części Placu Komuny Paryskiej, na działce 237/106 w obrębie S6, 

jest negatywna i nieuzasadniona. Działka ta znajduje się na obszarze rewitalizacji. 

Przewidywane jest wykonanie placu zabaw (na obszarze Skweru Wiedźmina, 

utworzenie przestrzeni wypoczynkowej i rekreacyjnej, stanowiącej enklawę zieleni 

w centrum miasta), zatem lokalizacja proponowanych huśtawek, na działce w tak 

bliskim sąsiedztwie jest bezzasadna, co więcej w najbliższej okolicy znajduje się Park 

im. H. Sienkiewicza z placem zabaw, plac zabaw przy PM nr 58 przy Placu Komuny 

Paryskiej 2 oraz plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Traugutta. 

Dodatkowo BAR informuje, iż zgodnie z § 22 ust. 4 pkt. 2 lit. b mpzp obowiązuje 

nakaz zagospodarowania terenu w sposób podkreślający wskazaną na rysunku 

planu oś kompozycyjną Kościoła Podwyższenia św. Krzyża oraz zakaz realizacji, we 

wskazanej na rysunku planu strefie ekspozycji Kościoła Podwyższenia św. Krzyża, 

nasadzeń, obiektów małej architektury oraz innych elementów zagospodarowania 

placu o wysokości przekraczającej 0,5 m. Opinia ta wynika z lokalizacji 

nieruchomości na terenie Parku Kulturowego ul Piotrkowskiej powołanego na mocy 

uchwały nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r., zmienionej 

uchwałą nr XXXIII/881/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. Ponadto 

nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako 

historyczny układ urbanistyczny ul Piotrkowskiej pod nr rej. A/48, w związku 

powyższym inwestycja wymaga uzyskania decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, na podstawie art. 29 ust. 7 pkt. 2 ustawy Prawo 

budowlane. Dla tego terenu obowiązują zapisy mpzp- uchwała nr LXVI/1682/18 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r.Teren placu wymaga 

kompleksowego remontu i regeneracji przestrzeni.

59 S014WS (AN. 

SPOŁ.)

Streetworkout park (do 

ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) w 

zielonych okolicach 

Wydziału Romanistyki 

UŁ. ETAP 2: 

Doposażenie o 

brakujące urządzenia. 

Przestrzeń dla 

młodzieży, studentów, 

dorosłych i seniorów 

#Sport #Rekreacja 

#Rozciąganie 

#Rehabilitacja

Projekt ma na celu doposażenie małego „street workout 

parku” (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla młodzieży, 

studentów, dorosłych i seniorów w ramach zwycięskiego 

zadania BO 2020/2021 nr S019WS o brakujące elementy 

które ze względu na przekroczony budżet inwestycji 

musiały zostać usuniete z projektu wykonawczego – 

inwestycji realizowanej w 2021. Siłownia typu „street 

workout park” będzie pełniła funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne (we własnym zakresie).  Wymagania dot. 

Urządzeń: •	Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji 

drążków, barierek i poręczy muszą mieć grubość ścianki 

min. 3 mm. •	Średnica/przekrój słupów konstrukcyjnych 

wyższych niż 140 cm: min. 85mm •	Drążki o długości do 140 

cm o średnicy Ø min. 27mm, max. 35 mm •	Poręcze 

równoległe o średnicy: Ø min.42 mm, max. 60 mm •	Rura 

do pole dance o średnicy: min. 42 mm, max Ø 50 mm 

•	Drabinka pionowa i pozioma: (szczeble) Ø min. 30 max. 

42mm •	Lina do wspinania: średnica od 30 do 45 mm 

•	Kółka gimnastyczne – średnica wewnętrzna koła: 230-300 

mm; średnica rury: Ø27 do Ø34 mm •	Każda rura oraz profil 

stalowy muszą być ocynkowane lub malowane proszkowo 

z cynkowym podkładem proszkowym lub wykonane w 

ocynku ogniowym lub z stali nierdzewnej. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 117500,00 Przeciwwskazania do realizacji projektu, związane z opiniami Uniwersytetu 

Łódzkiego oraz Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ.
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60 G115CH PARKING PRZY 

PRZEDSZKOLU NR 66 

PRZY UL. GRAŻYNY-

RÓG TUSZYŃSKIEJ I 

RENTOWNEJ.

Na terenie przylegającym do przedszkola a należącym do 

miasta można stworzyć parking dla rodziców dowożących 

dzieci do przedszkola 66. Zapobiegnie to zakorkowaniu i 

sytuacjom konfliktowym na skrzyżowaniu ulic Tuszyńskiej i 

Grażyny. Parking mógłby powstać z poszanowaniem i 

pozostawieniem drzew rosnących na działce. Podłoże w 

płytach ażurowych pozostałoby przepuszczalne.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 136000,00 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości ma w planach sprzedaż 

nieruchomości. Jest również opinia negatywna Wydziału Kształtowania Środowiska. 

Realizacja budowy parkingu przy PM nr 66 nie będzie możliwa z uwagi na rosnące 

na tym terenie drzewa. ZDiT nie wyraża zgody na włączenie w przyszłości parkingu w 

pas drogowy, z uwagi na ograniczone środki finansowe.

61 G119RU Park Wyścigi - Alejka w 

północnej części parku.

Wytyczenie alejki w charakterze parku leśnego biegnącej w 

północnej części równolegle do ulicy Wyścigowej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 315000,00 Zgodnie z opinią wydaną przez Wydział Urbanistyki i Architektury wniosek nie jest 

zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Długiej, Wyścigowej, Konnej i Ksawerowskiej 

Nr LXXXI/1835/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 05.06.2002 r. Działki przeznaczone 

są pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Biuro Architekta Miasta 

zaopiniował wniosek negatywnie z punktu widzenia polityki przestrzennej Miasta, 

dodatkowo W ocenie Biura w pierwszej kolejności należy przygotować projekt 

zagospodarowania dla całego terenu parkowo-leśnego wraz z wytyczeniem alejek. 

Istnieje niebezpieczeństwo, że w następnych edycjach Budżetu Obywatelskiego 

pojawią się kolejne wnioski z propozycją kolejnych dowolnych alejek.

62 L009 Zieleniec ul. Zbójnicka Projekt przekształcenia terenu zielonego położonego w 

granicach ulic Taternicza, Zbójnicka i Szczawnicka (działka 

92/2 obręb W8 o powierzchni 26.329m2)  należąca do 

gminy Miasta Łódź na ogólnodostępny urządzony Park 

Publiczny. Proponowany teren jest dużym zielonym 

obszarem porośniętym dorosłymi drzewami wielu 

gatunków. Działka jest niezwykle atrakcyjna krajobrazowo, 

otoczona zabudową domów jednorodzinnych i budynków 

wielorodzinnych. Nieruchomość jest we władaniu Gminy 

Miasta Łodzi co nie stanowi problemu z przeznaczeniem 

tego obszaru na nowy ogólnodostępny Park Publiczny.  

Projekt zakłada pozostawienie istniejącego drzewostanu i 

wyznaczenie ścieżek tak aby zachować jak najwięcej 

istniejącej zieleni wysokiej. Linie wyznaczonych ścieżek 

parku wyznaczają proste kierunki pomiędzy ulicami tak aby 

stworzyć naturalne skróty i wyznaczyć wejścia na teren 

zieleńca. Projekt zakłada oświetlenie parkowe a w 

przyszłości wyznaczenie miejsc na ławki i kosze na śmieci. 

Mniej więcej po środku terenu zaprojektowany został duży 

plac o nawierzchni piaskowej. Na wyznaczonym  terenie 

proponuje się zlokalizowanie placu zabaw dla małych i 

większych dzieci wraz ze strefą relaksu z leżakami i strefą 

aktywnego wypoczynku (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 1982000,00 Z opinii uzyskanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, Wydział Dysponowania 

Mieniem oraz Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości wynika, że działka nr 

92/2 w obrębie W-8 jest przeznaczona do sprzedaży. Dodatkowo nie ma możliwości 

realizacji zadania w jednym roku budżetowym.  Wydział Gospodarki Komunalnej nie 

posiada w tej okolicy swojego przyłącza energetycznego pod który mógłby podłączyć 

przedmiotowe oświetlenie. Wybudowanie nowego przyłącza przez PGE Dystrybucja 

wiąże się z długim terminem realizacji do 2 lat. - opinia Oddziału Energetyki 

Miejskiej. Również Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi opiniuje, że względu na znaczny 

rozmiar projektu nie ma technicznej możliwości przyłączenia do istniejącej w tym 

rejonie miejskiej sieci oświetlenia. Znaczna odległość od punktu zasilania jak również 

stan techniczny sieci (instalacja jednofazowa o niskim przekroju) nie pozwala na 

rozbudowę obwodu o następne odbiory. Ponadto Wydział Kształtowania 

Środowiska negatywnie opiniuje zamierzenie polegające na usuwaniu drzew oraz 

powierzchni biologicznie czynnej pod powierzchnię piaszczystą.
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63 L169 Miejska strefa relaksu Celem projektu jest zmaksymalizowanie wykorzystania 

wolnej przestrzeni oraz zaadaptowania w niej 

maksymalnie dużej liczby funkcjonalności. Projekt 

realizowany winien być z partnerstwem publiczno-

prywatnym. Miasto wniosłoby działkę oraz zobowiązało się 

do adaptacji dachu budynku, natomiast podmiot prywatny 

zobowiązał się do zbudowania parkingu do wysokości 2 m 

z możliwością adaptacji jego dachu. Miasto po zakończeniu 

realizacji przez podmiot prywatny zbudowało w części 

zachodniej plac zabaw, który łączyłby się z 

dotychczasowym Skwerem Praw Kobiet. Dodatkowo od 

tego skweru powinno być wybudowane podejście na 

zielony dach parkingu, na którym umieszczone zostałyby 

hamaki. Południowo-wschodnia część placu powinna 

zostać wyposażona w schodki które spełniałyby również 

miejsc do siedzenia.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 619500,00 Wniosek opiniuję negatywnie. Biorąc pod uwagę opinię BAr-u dot punktu widzenia 

polityki przestrzennej Miasta, zgodnie z zapisami obowiązującego mpzp nr 118, 

teren wskazany we wniosku jest przeznaczony do uzupełnienia linii zabudowy. 

Nawet tymczasowe zagospodarowanie działki czyni projekt niecelowym bowiem 

teren ma  inne przeznaczenie . Mam nadzieję, że istniejący urządzony Skwer Praw 

Kobiet stanowi już choć w części rekompensatę zaistniałego obecnie stanu (brak 

pozytywnej opinii na urządzenie strefy relaksu na przedmiotowej działce).

64 P050KO DOPOSAŻENIE PLACU 

ZABAW PRZY UL. 

PIETRUSIŃSKIEGO 

25/29 NA KOZINACH - 

W URZĄDZENIA DO 

ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

Zainstalowanie 3 lub 4 urządzeń do ćwiczeń siłowych na 

placu zabaw, by wszyscy mogli korzystać w celu poprawy 

kondycji fizycznej i wydolności organizmu w każdym wieku.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 100000,00 Biuro Architekta Miasta wydało ocenę negatywną z punktu widzenia lokalizacji 

urządzeń, tj. zbyt blisko placu zabaw dla dzieci. Strefa siłowni powinna być oddalona 

od placu zabaw, aby dzieci nie miały dostępu do urządzeń dla nich 

nieprzeznaczonych. Wydział Kształtowania Środowiska również wydał opinię 

negatywną do wniosku z uwagi na konieczność niwelacji terenu i odkrycie systemu 

korzeniowego rosnącego drzewa w przypadku montażu urządzeń. Dodatkowo teren 

działki 424/3 posiada znaczne nachylenie i montaż urządzeń siłowi zgodnie z 

wytycznymi, przepisami prawa budowlanego nie będzie możliwy z zachowaniem 

stosownych odstępów/stref bezpiecznych. Biorąc pod uwagę strefę ochrony 

systemu korzeniowego drzewa na działce nr 424/3 zostałoby pole pod 1 urządzenie. 

Zaznaczam, iż w roku 2021 r. było realizowane zadanie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego, tj. doposażenie placu zabaw i na przedmiotowej działce miały być 

zamontowane urządzenia zabawowe dla dzieci, ale z uwagi na znaczne nachylenie 

terenu zmuszeni byliśmy wyznaczyć nowe lokalizacje na działkach sąsiednich 

(należących do Miasta).
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65 P063ZM ZEBRA dla ZOO 

Renowacja figury

Renowacja starej figury zebry, polegająca na oczyszczeniu, 

ustawieniu na postumencie i odmalowaniu w naturalnych 

realnych kolorach.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 80000,00 opinia negatywna wynika z faktu, iż projekt narusza przepisy prawa zawarte w  

Uchwale nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. (§ 2 ust. 1, 2, 

3) oraz opinii cząstkowych następujących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta :  

Biuro Architekta Miasta,  wskazuje, że model zebry stanowiący własność ZOO Spółki 

z o.o. został w 2017 r. zlikwidowany jako środek trwały i przeznaczony jest do 

utylizacji.  Wydział Prawny informuje, że zebra stanowi własność Miejskiego Ogrodu 

Zoologicznego w Łodzi sp. z o.o. oraz że została już wykreślona z ewidencji środków 

trwałych, jednak nie doszło do jej fizycznej likwidacji. W ramach ŁBO realizowane są 

wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych gminy. 

W ramach ŁBO nie mogą być realizowane m.in. projekty, których realizacja nie 

spełnia kryterium legalności, celowości i gospodarności; Uwzględniając powyższe, 

przyjąć należy, że zebra stanowi własność innego podmiotu i brak jest podstaw do 

wydatkowania środków z budżetu obywatelskiego w zakresie cudzego majątku, co 

do którego Miasto Łódź nie posiada żadnego tytułu prawnego a tym samym 

wydatkowanie środków publicznych w tym nie spełnia kryterium legalności i 

gospodarności.  Zarząd Dróg i Transportu informuje, że dz. nr 41/4 w obr. P-16, o 

której mowa we wniosku stanowi pas drogowy ul. Konstantynowskiej (droga 

wojewódzka). ZDiT podkreśla, że przedmiotowa rzeźba  nie stanowi szczególnego 

przypadku uzasadniającego konieczność umieszczenia jej w pasie drogowym. 

66 P071SP Zielony parking na 

Lipowej

Projekt zakłada stworzenie tzw. zielonego parkingu przy ul. 

Lipowej 46, w miejsce obecnie istniejącego dzikiego 

parkingu i wysypiska śmieci. Miejsca parkingowe (ok. 15 

sztuk)  będą wykonane poprzez zastosowanie geokraty do 

utwardzenia nawierzchni stanowisk oraz posianie trawy. 

Przy ścianach okolicznych budynków będą postawione 

treliaże na pnącza; w miarę możliwości dokonane zostaną 

również nasadzenia krzewów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 729000,00 Negatywna opinia Zarządu Dróg i Transportu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 

Biura Strategii Miasta
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67 P160LP Plac zabaw dla 

starszych dzieci obok 

osiedla Nowe Polesie 

IIIB

Projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i strefy 

treningów dla starszych dzieci (od lat 6) oraz miejsca 

wypoczynku. Utworzone zostaną 2 ławki oraz 2 

konstrukcje w skład których wejdą huśtawki, drążki, 

drabinki linowe, ścianki wspinaczkowe, małpi gaj, bocianie 

gniazdo itp. Wokół placu zostanie postawione ogrodzenie. 

W ramach projektu powstaną 2 instalacje o średnich 

wymiarach 2,5 m wysokości/4 metry długości każda. W 

ramach projektu uprzątnięty i wyrównany zostanie teren 

przy ul. Falistej (w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Nowe 

Polesie IIIb), (Mapka w załączniku nr. 1). W obecnej chwili 

teren jest bardzo zaniedbany, zabłocony i wykorzystywany 

jako składowisko materiałów budowlanych, dziki parking, z 

którego błoto wynoszone zostaje na ul. Falistą (zał nr 2 i 3). 

Realizacja projektu umożliwi wiec z jednej strony zadbanie 

o przestrzen publiczną, jak i stworzenie instalacji do zabaw 

jakich nie ma w okolicy. Projekt nie przewiduje budowy 

chodnika na wysokości ulicy Falistej - przewiduje się jego 

wykonanie na kolejnym etapie realizacji projektu. Dlatego 

też proponuje by inwestycja i planowane ogrodzenie 

powstały z zachowaniem odpowiedniej odległości od ul. 

Falistej, z zachowaniem przestrzeni pod ewentualny 

przyszły chodnik. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 232600,00 Brak zapewnienia możliwości swobodnego dojazdu do przedmiotowej działki, celem 

realizacji projektu (ul. Falista - przejazd przez teren prywatny oraz przez teren 

wobec, którego toczy się postępowanie sądowe), co stanowi potencjalne zagrożenie 

zerwania ewentualnej przyszłej umowy z wykonawcą projektu, w sytuacji braku 

możliwości dostania się do miejsca inwestycji .   ZDiT opiniuje projekt negatywnie - 

Na działce drogowej, na wysokości posesji Falista 172 zostało ustawione ogrodzenie, 

które mimo wezwania nie zostało usunięte, w związku z tym sprawa została 

skierowana do sądu. Możliwość dojazdu do działki nr 28/1 wymaga uregulowania, 

ale głównie przez działkę prywatną nr 29/5 w obrębie P-33.Alternatywny teren od 

strony ul. Pienistej również wyklucza realizację projektu ze względu na ograniczenia 

wynikające ze służebności gruntowej  (wyłączenie z użytku od 4 do 6 m w głąb 

przedmiotowych działek, przez co możliwość realizacji projektu jest realna tylko i 

wyłącznie na terenie z gęstymi nasadzeniami, co  także wyklucza realizację projektu 

ze względu na zakaz wycinki drzew.

68 P193SP NOWY SKWER DLA 

STAREGO POLESIA 

PRZY NAFTOWEJ – 

PUSTOSTANY NA 

ZIELONE MIEJSCA 

ZAMIENIAMY

ZIELONE PRZEBICIE terenów od al. Włókniarzy DO UL. 

KASPRZAKA ZAMIAST nieużytków i pustostanu. 

Rewitalizacja terenu znajdującego się za budynkami 

gospodarczymi na ul. Naftowej polegająca na usunięciu 

pustostanów, likwidacja dzikiego wysypiska, 

przystosowanie i urozmaicenie terenów na potrzeby 

mieszkańców, wprowadzenie nowych roślin (drzew, 

krzewów i bylin) oraz zamontowanie nowych ławek, koszy 

na śmieci oraz oświetlenia. Najważniejszym celem projektu 

jest zazielenianie tej części miasta i oczyszczanie 

powietrza. Drzewa mają zdolność neutralizacji 

zanieczyszczeń powietrza, co jest szczególnie ważne w 

mieście takim jak Łódź, dotkniętym problemem smogu. 

Absorpcja szkodliwych substancji wytwarzane przez piece 

grzewcze, a także wytwarzanie tlenu to jedyne z 

pozytywnych aspektów przedsięwzięcia.  Oprócz poprawy 

jakości powietrza ważnym jest również aspekt estetyczny i 

społeczny. Odpowiednia ilość zieleni w sposób pozytywny 

wpływa na komfort życia mieszkańców terenów 

zurbanizowanych. Mieszkańcy zyskują nowy obszar do 

spędzania wolnego czasu i zacieśniania więzi sąsiedzkich. 

Obecnie na tym terenie znajdują się budynki w ruinie, 

które straszą kierowców i przechodniów. Odzyskany teren 

skróci również drogę z Kozin na przystanek tramwjwy. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 360500,00 Zaproponowany teren znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, 

wobec tego nie ma możliwości przeznaczania terenu na skwer. Dodatkowe 

lokalizacje znajdują się we władaniu prywatnych właścicieli.
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69 P194ZM Bezpieczne przejście 

przez Skwerek przy 

Jęczmiennej do 

bezpiecznego przejścia 

dla pieszych przez ul. 

Srebrzyńską

Analiza potrzeb dotyczących ruchu pieszego w obrębie 

skweru, wykonana w ramach Warsztatów przez studentów 

Projektowania Przestrzennego PŁ na podstawie opinii 

mieszkańców, wykazała, że najchętniej wybieraną trasą 

przez skwer na osi pn – pd jest przejście z z Jęczmiennej do 

przejścia na pasy przez Srebrzyńską. Potwierdzeniem tego 

jest zimowa obserwacja ścieżki wydeptywanej w śniegu 

przez środek skweru. Jest to najbardziej optymalna trasa, 

pozwalająca bezpiecznie i przyjemnie dotrzeć do przejścia i 

dalej do Parku czy na przystanek. Jeśli trasa ta nie jest 

zawsze wybierana – to ze względu na brak oświetlenia 

skweru w nocy i brak utwardzenia umożliwiającego 

przejazd rowerom. Ponieważ nie chcemy betonować 

skweru a intensywne oświetlenie go nie jest konieczne 

stale – proponujemy ścieżkę wykonaną z żywicy 

przepuszczalnej oraz oświetlenie solarne z fotokomórką – 

zapalające się przy ruchu pieszego. 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 264000,00 Wydział Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie. Skwer posiada już 

ścieżki umożliwiające komunikację w każdym kierunku, a dodawanie kolejnej 

prowadzącej przez jego środek będzie prowadzić do defragmentacji miniekosystemu 

utworzonego na tym terenie.

70 W011NR Skwer Mieszkańców 

zlokalizowany między 

ulicami Niewiarowskiej 

i Kaczmarka - etap 1

Lokalizacja projektu jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego z 2018 roku jako teren zieleni urządzonej. 

Zgodnie z definicją obszar ten powinien cechować się 

zorganizowaniem, czyli przede wszystkim tworzyć zespół 

zieleni oraz powinien być publicznie dostępny, realizując 

funkcję estetyczną, rekreacyjną, zdrowotną, osłonową i 

społeczną. Teren charakteryzuje się malowniczym stawem 

i wszechobecną zielenią. Budowa skweru dla mieszkańców 

osiedla nr 33 w pierwszym etapie objęłaby budowę placu 

zabaw, ogrodzenia oraz, w miarę możliwości finansowych, 

także elementów infrastruktury związanej z terenem 

zieleni urządzonej . Dla najmłodszych planowane są 

urządzenia zabawowe: wieże, mostki, zjeżdżalnia, tuby, 

pomosty linowe, trapy wspinaczkowe, itp. Dodatkowo 

wyposażenie placu zabaw w ławki, kosze na śmieci i stojak 

na rowery pozwoli na stworzenie miejsca odpoczynku dla 

opiekunów, ale też będzie miejscem spotkań mieszkańców 

i odpoczynku. Dalszymi etapami ( w kolejnych latach) 

będzie zagspodarowne stawu jak i pozostałego terenu, a 

także wykonanie miejsca wypoczynku dla seniorów. 

Wszystko będzie zależało od wyników konsultacji 

społecznych przeprowadzonych w tym celu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 406000,00 Biuro Architekta Miasta UMŁ zaopiniowało negatywnie wniosek z punktu widzenia 

polityki przestrzennej Miasta, jednocześnie przedstawiając następującą uwagę: - w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Łodzi, przyjętym uchwałą nr LXIX/1753/18 z dnia 28.03.2018 r. (z póź. zmian.), 

wskazany obszar położony jest w terenie oznaczonym jako M3 tj. teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednocześnie należy mieć na względzie podział oraz 

przeznaczenie proponowanych działek we wniosku, które stanowić będą 

drogi/ulice/ teren zabudowy/teren zielony.Teren zielony planowany jest w część 

sąsiadującej z ulicami / drogami, a zgodnie z wytycznymi i przepisami prawa 

budowlanego nie będzie możliwe zachowanie stosownych odstępów w przypadku 

budowy placu zabaw lub zagospodarowania terenu w urządzenia rekreacji dla 

lokalnych mieszkańców.
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71 W013NR Zieleniec na 

Dyspozytorskiej- etap 1

Projekt polega na wykonaniu zieleńca w pobliżu budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Dyspozytorskiej. Teren 

aktualnie jest zaniedbany, występują tu liczne wiatrołomy, 

zarośla oraz śmieci. Istotnym problemem z punktu 

widzenia mieszkańców jest brak chodnika łączącego tereny 

zamieszkałe z przystankiem autobusowym, dlatego w 

pierwszej kolejności został ujęty w tym projekcie. Przy 

okazji należy teren uporządkować i wykonać niezbędne 

elementy dotyczące takiego rodzaju terenu. Projekt 

zakłada podział na etapy w następnych latach.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 180500,00 Miejska Pracowania Urbanistyczna UMŁ zaopiniowała negatywnie proponowane 

zadanie - „Zieleniec na Dyspozytorskiej - etap I (działka o nr ewid. 58/8 w obr. W-37) 

w ramach którego, wnioskuje się o wykonanie chodnika łączącego zabudowę 

mieszkaniową z przystankiem autobusowym zlokalizowanym przy ul. Zakładowej, 

uporządkowanie terenu zieleni, ustawieniem ławki wzdłuż ww. chodnika oraz 

innych elementów (koszy na śmieci) w tym nasadzenia zieleni. Dla ul. Zakładowej, w 

tym dla terenu wokół pomnika upamiętniającego hitlerowski obóz pracy oraz wiaty 

przystankowej i istniejącej pompowni ścieków została wykonana przez MPU w Łodzi 

koncepcja projektu modernizacji ww. ulicy w ramach zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) i przekazana do Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi w 

celu dalszego procedowania projektu. Dodatkowo z dołączonego do wniosku 

załącznika wynika, że przebieg projektowanego chodnika został wytyczony 

częściowo na użytku leśnym (Ls). Zdaniem MPU wątpliwe jest, aby w granicach ww. 

użytku możliwa była realizacja chodnika, jak również pozostałych elementów 

wymienionych we wniosku. Jednocześnie informujemy, że działka wskazana we 

wniosku objęta jest przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w 

rejonie al. Cezarego Józefiaka oraz ulic Trakcyjnej i Zakładowej do autostrady A1. 

(uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXIV/2020/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.) – plan 

nr 240. Na obecnym etapie prac nad ww. projektem planu nie przewiduje się 

przyjmowania ustaleń, które skutkowałyby potrzebą zmiany przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne. Ponadto swoje uwagi zgłosił również ZDiT, BAM, WUiA, 

ZIM. Mając na uwadze otrzymane informacje z Jednostek oraz  gospodarność 

środków publicznych w pierwszej kolejności należy wykonać rozpoczęte inwestycje 

przez ZIM (...)

72 W036ZA Plac zabaw przy Nurta-

Kaszyńskiego - etap 1

Celem projektu jest modernizacja oraz rozbudowa 

istniejącego placu zabaw. 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 312000,00 W związku ze złożeniem dwóch projektów nr W036ZA oraz W178ZA dotyczących 

tego samego terenu oraz brakiem możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie 

połączenia zadań (z uwagi na okres urlopowy oraz wyjazd Liderów kontakt odbywał 

się tylko mailowy lub telefoniczny), tj. zakresu oraz uzgodnień, jak również z uwagi 

na ograniczenie wolnej przestrzeni na przedmiotowej działce, tj. liczne zadrzewienie 

w tym nowe nasadzenia, cząść działki zajęta przez stromy usyp – górkę, istniejącą 

małą architekturę tj. bocianie gniazdo, zjeżdżalnia, stół do ping-ponga, dwa bujaki 

sprężynowe, urządzenia do siłowni plenerowej, głazy, instalacje podziemne w tym 

pasy służebności, oba zadania otrzymały opinię NEGATYWNĄ. Ponadto 

przedmiotowa działka została oddzielona ogrodzeniem od działki nr 200 

ogrodzeniem co uniemożliwiło okolicznym mieszkańcom swobodne wyjście z działki 

nr 198/13. W przypadku ewentualnej ponownej analizy sugeruje wykonanie 

koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem istniejących urządzeń. 

Liderzy zostali poinformowani, iż od powyższej decyzji mogą się odwołać.
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73 W050OJ Łączenie osiedli Janów 

i Olechów poprzez 

likwidację barier 

architektonicznych

Osiedla Janów i Olechów są oddzielone sztuczną barierą w 

postaci rur ciepłowniczych, ciągnących się wzdłuż całej 

ulicy Przybyszewskiego. W tej chwili są tylko dwie żelazne 

kładki położone nad rurami, które umożliwiają przejście 

pieszego pomiędzy osiedlami. Niestety, niewielka 

szerokość tych kładek oraz schody z jednej i drugiej strony 

uniemożliwiają przejście tamtędy osób niepełnosprawnych 

na wózkach, matek z małymi dziećmi w wózkach czy 

rowerzystów (trzeba przenosić rower w ręku). Projekt 

będzie polegał na wkopaniu rur ciepłowniczych na długości 

ok. 10m, w miejscu obecnej kładki (na wysokości ul. 

Dąbrówki) oraz wykonaniu w tym miejscu fragmentu 

chodnika, w celu uzyskania swobodnego przejścia na 

jednym poziomie gruntu. W tej chwili jest to główne 

przejście z osiedla Janów na Olechów, z którego korzystają 

dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej nr 205, a 

wykonanie takiego przejścia znacznie ułatwi życie 

wszystkim mieszkańcom.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 6090330,00 Inwestycja byłaby realizowana na majątku nie należącym do Gminy M. Łódź. Koszt 

inwestycji - zgodnie z przyjętą przez Veolię technologią realizacji (od komory do 

komory) około 6 000 000,00 PLN. Miasto realizuje inwestycje/przebudowy również 

na majątku gestorów sieci (np. w przypadku kolizji sieci z realizowaną przez Miasto 

inwestycją) jednakże z uwagi na olbrzymi koszt założonego we wniosku 

przedsięwzięcia mogłaby zaistnieć przesłanka do podważenia kryterium 

gospodarności. Z uwagi na czas niezbędny do uzyskania warunków i uzgodnień, 

zawarcia umowy z gestorem sieci, wykonania projektu usunięcia kolizji z przewodem 

energetycznym, przeprowadzenia procedury przetargowej oraz realizacji robót poza 

sezonem grzewczym, zadania nie udałoby się zrealizować w ciągu jednego roku. 

Zgodnie z informacjami z Veolia Energia Łódź S.A. przebudowa magistrali 

ciepłowniczej jest możliwa wyłącznie poza sezonem grzewczym minimalizując czas 

przerwy dostaw ciepła systemowego do mieszkańców. Planowany termin realizacji 

należy zgłosić z min. półrocznym wyprzedzeniem. 

74 W056SW Budowa kładki nad 

dawną bocznicą PKP 

[dojście do parków: 3 

Maja oraz Baden-

Powella]

Budowa kładki nad dawną bocznicą kolejową ("wąwóz") 

umożliwiającej dojście do parków 3 Maja oraz Baden-

Powella.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 510000,00 Zgłoszony projekt pn. "Budowa kładki nad dawną bocznicą PKP [dojście do parków: 

3 Maja oraz Baden-Powella]", od strony technicznej jest możliwy do realizacji, 

jednak od strony formalno-prawnej opinia oceniającego jest negatywna. Po 

pierwsze Lider nie określił precyzyjnie lokalizacji inwestycji (nie wskazał numeru 

działki) co pozostawia w strefie domysłu jej usytuowanie. Po drugie wnioskodawca 

błędnie oszacował koszty inwestycji, które wielokrotnie są wyższe niż zakładane. Po 

trzecie przy zakładana lokalizacja uniemożliwiałaby jej lokalizację (tereny PKP, działki 

prywatne, działki UMŁ przeznaczone pod inny charakter inwestycji). Po czwarte, 

część z możliwych do zajęcia działek jest objęta obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego nr 117-140, w którym został wyznaczony nowy 

przebieg korytarza przedłużenia ul. Konstytucyjnej (w załączeniu). Miejska 

Pracownia Urbanistyczna stworzyła koncepcję zagospodarowania terenów na 

północ od ul. Konstytucyjnej wraz z wyznaczonym ciągiem dla pieszych i ścieżką 

rowerową w dawnym śladzie przebiegu ul. Konstytucyjnej relacji północ-południe, 

zgodną z mpzp. Proponowany ciąg w koncepcji MPU został zlokalizowany na działce 

nr 3/12 w obr. W-22 i w części działek nr 1/10, 1/13, 4/8 w obr. W-23 w osi 

przedłużającej istniejącą ul. Konstytucyjną w kierunku Parku Baden Powella.

75 W126SW Siłownia zewnętrzna 

przy ul. Józefa

Projekt zakłada budowę małej siłowni zewnętrznej dla 

mieszkańców osiedla. Siłownia zewnętrzna miałaby się 

znajdować pomiędzy blokami przy ul. Józefa 27 i Józefa 29.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 285000,00 Wydział Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie. Po uwzględnieniu 

10 m od bloków pozostaje wąski pas, na którym można by ustawić urządzenia. Jest 

on jednak zadrzewiony

76 W143NR MINI SIŁOWNIA UL. 

ŁOKIETKÓWNY/MAZO

WIECKIEGO

Projekt zakłada budowę osiedlowej mini siłowni "pod 

chmurką" składającej się z około 6 urządzeń do ćwiczeń. 

Celem projektu jest aktywizacja różnych grup wiekowych 

wszystkich mieszkańców osiedla Zakładowa, Łokietkówny i 

Mazowieckiego oraz ochrona ostatnich terenów zielonych 

przez wycinką i zabudową.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 221500,00 w Dziale III istnieją zastrzeżenia o treści: 1. do części nieruchomości objętej tą księga 

wszczęte zostało postępowanie wywłaszczeniowe, 2. ostrzeżenie o niezgodności 

treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym w związku z tym, że na podstawie 

decyzji Starosty Brzezińskiego o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
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77 W178ZA Więcej radości na 

placu zabaw przy ulicy 

Nurta-Kaszyńskiego

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw 

znajdującego się na terenie zielonym przy ulicy Nurta-

Kaszyńskiego. Obecny plac zabaw jest zaniedbany, dużo 

atrakcji jest zepsutych, nie działających. Pobliskie osiedle 

liczy około 16 bloków mieszkalnych-  brakuje tu takiego 

placu zabaw.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 77500,00 Wniosek oceniony negatywnie z uwagi na fakt złożenia wniosku nr W036 

dotyczącego tej samej lokalizacji i tematyki oraz brak osiągnięcia porozumienia 

między Liderami i brak możliwości odbycia wspólnej wizji lokalnej ,co uniemożliwiło 

uzgodnienie wspólnego zakresu obydwu wniosków. Również z uwagi na 

ograniczenie wolnej przestrzeni na przedmiotowej działce niemożliwa ewentualna 

realizacja obu wniosków jednocześnie.

78 B016BD Zmieńmy betonowe 

klepisko w fajne boisko 

- nowe boisko do gry w 

koszykówkę w kwartale 

ulic Czarnieckiego, 

Szklana, Zbożowa

Zamiana betonowego nieużytku w kwartale ulic 

Czarnieckiego, Szklana, Zbożowa w nowoczesne boisko z 

wyznaczonymi liniami do gry w koszykówkę. Obiekt będzie 

wyposażony w sztuczną, bezpieczną nawierzchnię oraz 

osiatkowanie z zewnątrz z furtką. Wysokość zawieszenia 

kosza, wymiary tablic i inne parametry boiska zgodne z 

zaleceniami federacji koszykówki. Obiekt ogólnodostępny 

dla mieszkańców Łodzi bez konieczności ponoszenia 

dodatkowych opłat. Projekt ma na celu zaktywizowanie 

młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Bałut poprzez 

dostarczenie dostosowanego obiektu sportowego w 

obszarze mieszkalnym. Projekt zakłada 4 ławki w obrębie 

boiska oraz 2 kosze na śmieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 477500,00 Realizacja zadania w proponowanej formie i wskazanych we wniosku wymiarach 

boiska sportowego pozostaje w zgodnie z założeniami Międzynarodowej Federacji 

Koszykówki FIBA. Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w 

głosowaniu podczas X edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do 

zwiększenia atrakcyjności i poprawy infrastruktury, przedmiotowego terenu.

79 G094NN Eko - Nad Nerem Każdego roku produkujemy coraz więcej śmieci. Jeśli nie 

zaczniemy podejmować konkretnych działań, nasz świat 

zmieni się nie do poznania. Jedną z form walki z 

postępująca degradacją środowiska jest recykling. Głosując 

na ten projekt, głosujesz za trzydziestoma koszami ze 

specjalnymi przegrodami, mającymi ułatwić segregacje 

śmieci na naszym osiedlu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 50000,00 Poprawa estetyki miasta oraz propagowanie selektywnej zbiorki odpadów w 

miejscach publicznych.

80 P053ZL (AN. 

SPOŁ.)

Plac Zabaw na Nowym 

Złotnie

Projekt zakłada budowę nowego,  funkcjonalnego placu 

zabaw dla dzieci w wieku 3 - 12 lat w okolicach osiedla 

Nowe Złotno (po zachodniej stronie ulicy Cedry). Realizacja 

projektu jest istotna z uwagi na wciąż rozrastające się 

okoliczne osiedla mieszkaniowe, w których znaczną część 

mieszkańców stanowią młode rodziny z dziećmi.  

Przygotowany projekt docelowy powinien także 

umożliwiać przyszłościową rozbudowę placu zabaw.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 213000,00 Place zabaw są miejscem uwielbianym przez dzieci w różnym wieku. Pociechy 

szczególnie cenią sobie aktywność na placu zabaw i zazwyczaj ciężko je nakłonić, do 

dobrowolnego opuszczenia placu. Wynika to przede wszystkim z możliwości 

przebywania ze swoimi rówieśnikami, oraz atrakcyjnego spędzenia czasu w 

kreatywnym otoczeniu. Dodatkowo dzieci mają możliwość rozładowania 

drzemiących wewnątrz pokładów energii, oraz rozwinięcia swoich umiejętności 

ruchowych. Niepodważalnym faktem jest pozytywny wpływ ruchu na ogólny rozwój 

dziecka. Plac zabaw uczy pokonywania trudności oraz pewności siebie, ćwiczy 

sprawność ruchową, uspokaja i relaksuje, wpływa na poprawę koordynacji 

ruchowej, uczy panowania nad własnym ciałem, uczy kreatywności, współpracy i 

sztuki kompromisu.
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81 P179ZL (AN. 

SPOŁ.)

EKOpark – pierwszy 

ekologiczny park w 

Łodzi przy ulicy 

Cieplarnianej I ETAP

Park będzie połączeniem miejskiej zieleni z ekologicznymi 

rozwiązaniami, takimi jak system

gromadzenia i rozprowadzania wody opadowej. Ścieżki dla 

spacerujących wykonane zostaną z

przepuszczalnego materiału mineralnego, a do 

podbudowy ciągów pieszych zostaną użyte materiały 

recyklingowe. Park powinien zachować swój naturalny 

charakter więc nasadzenia drzew zostaną wykonane tylko 

z rodzimych gatunków. Plac zabaw i siłownia plenerowa 

zostanie wykonana z najprostszych materiałów jak drewno 

i stali nierdzewnej. Latarnie będą zasilane energią z paneli 

solarnych. Dodatkowo w I etapie zostanie zaprojektowana 

i wykonana łąka dzikich kwiatów i roślin oraz dodatkowe 

trawniki. Ważnym akcentem EKOparku będzie stacja 

edukacyjna czyli specjalnie

zaprojektowana przestrzeń do zabawy i nauki o świecie 

przyrody dla dzieci. Drewniane altanki i

stanowiska targowe będą miejscem organizacji ekotargu, 

warsztatów umiejętności czy spotkań

lokalnej społeczności. EKOpark powinien w większości 

składać się z przestrzeni biologicznie czynnej czyli zieleni, w 

której mogę zamieszkać owady i małe zwierzęta (np. ptaki) 

- działka 41/7. Inwestycja ze względu na swoją 

unikatowość i koszty została przewidziana do realizacji w 

kilku etapach.(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 475000,00 Brak przeciwwskazań technicznych do realizacji zadania.

82 B022RA Wybieg dla psów przy 

ul. 11 Listopada

Projekt ma polegać na stworzeniu na Radogoszczu 

Zachodzie ogrodzonego wybiegu dla psów, na którym 

czworonogi będą mogły się bezpiecznie bawić i trenować 

na różnym sprzęcie. Wybieg o wielkości ok. 40 na 20 

metrów miałby być położony na dużej zielonej przestrzeni 

przy 11 Listopada 37.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 112700,00 Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2022/2023 jest POZYTYWNA z uwagą:  należy pozostawić istniejąca zieleń.

Realizacja zadania pozwoli na bezpieczną zabawę psów z innymi czworonogami bez 

obawy o osoby spacerujące bądź jeżdżące rowerami. Będzie również miejscem 

spotkań i integracji miłośników psów. Miejsce to pozwoli aktywnie spędzić czas z 

pupilem.

83 B140RA Oświetlenie Pumptrack 

Radogoszcz

Kontynuując zwycięski projekt z roku 2020, chcielibyśmy go 

w tym roku uzupełnić o oświetlenie. Pozwoli to na 

korzystanie z toru w godzinach popołudniowych podczas 

jesienno - zimowej pory roku oraz wieczornej w porze 

wiosenno letniej. Dzięki zamontowanemu oświetleniu tor 

będzie bardziej dostępny i bezpieczny dla użytkowników 

przez cały rok

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 234000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do Budżetu 

Obywatelskiego 2022/2023 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, a inwestycja nie koliduje z zawartymi 

umowami dzierżawy i użyczenia.
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84 B150JM Park rozmaitości 

Marysinek - skwer przy 

Ołowianej

Projekt ma na celu rewitalizację skweru mieszczącego się 

przy ul. Ołowianej, na zabytkowym osiedlu robotniczym, 

powstałym w latach 30-tych  XX wieku. Projekt jest częścią 

złożonego planu zagospodarowania okolicznych 

przestrzeni, tak,  aby były bardziej przyjazne mieszkańcom;  

by stały  się miejscem do odpoczynku i zawierania 

znajomości, co w konsekwencji sprawi, że jako 

zintegrowana społeczność, będziemy mogli więcej zdziałać 

i zadbać o nasze osiedle. W najbliższej okolicy takiego 

czegoś brak. Ani dzieci, ani młodzież, ani starsi mieszkańcy 

nie mają, poza Arturówkiem i  Łagiewnikami, miejsca do 

wspólnego spędzania czasu na dworze. Dzieci bez 

dorosłego nie dotrą do miejsca sprzyjającego zabawie; 

dokazują  zatem na wąskich uliczkach, po których 

poruszają się  także auta,  narażając siebie i prowadzących 

pojazdy. Planujemy uporządkowanie terenu i odgrodzenie 

go od ulicy kolorowym pasem krzewów. Chcemy żeby w 

parku powstała alejka wraz z oświetleniem oraz ławkami. 

Atrakcją i miejscem integracji według projektu będzie 

bulodrom oraz stół do ping-ponga. Zależy nam na 

stworzeniu miejsca spotkań sąsiedzkich. Obecny stan 

działki nie skłania do spędzania na niej czasu. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 197000,00 Brak przeciwwskazań technicznych do realizacji zadania.

85 G012RO Kosze na psie odchody 

wzdłuż ulicy Pięknej na 

odcinku od ul. Rejtana 

do Al. Politechniki

Ulica Piękna na odcinku od Rejtana do Al. Politechniki jest 

miejscem spacerów mieszkańców z ich psami. Ustawienie 

koszy na psie odchody poprawi estetykę terenów 

zielonych wzdłuż ulicy oraz stan sanitarny.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 16000,00 Poprawa estetyki miasta oraz stanu czystości i porządku.

86 G019WI Remont garaży i 

pomieszczenia 

socjalnego w OSP Łódź-

Wiskitno gwarancją 

poprawy warunków 

strażaków

Projekt zakłada remont garaży i pomieszczenia socjalnego 

strażaków ochotników z OSP Łódź-Wiskitno. Podłoga w 

dwóch stanowiskach garażowych wymaga generalnej 

naprawy-jest zarwana oraz nierówna, co powoduje 

dostawanie się wody do środka. Ściany oraz sufit 

wymagają zabezpieczenia przed wilgocią oraz odświeżenia. 

Remont zapewni znaczną poprawę warunków w jakich 

przechowywany jest sprzęt, a także zmniejszy koszty 

ogrzewania. Pomieszczenie socjalne wymaga generalnego 

remontu, który przyczyni się do wzrostu jego 

funkcjonalności i poprawi warunki strażaków, w których 

przygotowują się do wyjazdów na akcje ratownicze.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 300000,00 Ocena pozytywna została wydana na podstawie otrzymanych odpowiedzi z 

jednostek oraz możliwości technicznych wykonania zadania. Ponadto realizacja 

zadania pozwoli na poprawę warunków pracy Ochotniczej Straży Pożarnej.
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87 G029CD Remont chodnika przy 

ul. Felińskiego 3 w 

Łodzi wraz 

rekultywacją terenu 

zielonego

Projekt zakłada zdjęcie zniszczonych, nierównych płyt 

chodnikowych. Ułożenie z kostki brukowej chodnika wraz z 

obrzeżami. Wyrównanie terenów zielonych z 

zachowaniem istniejących nasadzeń, posianie trawy i 

wykonanie wokół terenów zielonych niskiej zieleni 

izolacyjnej (w formie  żywopłotu) wzdłuz budynku 

Felinskiego 3,, Berberys Thunberga".

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 117750,00 Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych jest w większości w złym stanie 

technicznym i kwalifikuje się do remontu. W płytach występują ubytki i pęknięcia, a 

ze względu na uszkodzenia podbudowy chodnika pomiędzy płytami występują 

szczeliny, powierzchnia chodnika jest nierówna, co stwarza niedogodności i 

zagrożenia dla poruszających się pieszych. W ramach zaproponowanego projektu 

zostanie rozebrany istniejący chodnik, krawężniki i obrzeża, podbudowa chodnika 

zostanie uzupełniona, odpowiednio zagęszczona i wyprofilowana, zostanie ułożona 

kostka brukowa, nowe krawężniki i obrzeża. Celem zgłoszonego projektu remontu 

chodnika jest poprawa jakości komunikacyjnej dla pieszych, poruszających się w 

analizowanym terenie. Pozytywnym dopełnieniem estetycznym i praktycznym 

będzie uzupełnienie żywopłotu o nowe nasadzenia oraz rekultywacja terenu 

zielonego pomiędzy chodnikiem a budynkiem przy ul. Felińskiego 3.

88 G060CD Naprawa jezdni wzdłuż 

bloku nr 245 przy ul. 

Śląskiej 90 oraz 

Konspiracyjnego 

Wojska Polskiego 7A

Przebudowa wewnętrznej drogi na odcinku od zjazdu z ul. 

Chłędowskiego przed budynkiem Konspiracyjnego Wojska 

Polskiego 7A oraz Śląskiej 90 wraz z terenem do 

zawracania przy pergoli śmietnikowej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 435000,00 Celem zgłoszonego projektu jest remont wewnętrznej drogi co wpłynie na  poprawę 

jakości komunikacyjnej dla pieszych oraz samochodów poruszających się w 

analizowanym terenie. Istniejąca nawierzchnia z trylinki jest w większości w złym 

stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu. W płytach występują ubytki, 

pęknięcia i zadolenia, okresowo tworzą się kałuże co stwarza niedogodności i 

zagrożenia dla poruszających się pieszych oraz  kierowców dojeżdżających do miejsc 

postojowych oraz służb obsługi pergoli śmietnikowych. W ramach 

zaproponowanego projektu zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia z trylinki o 

powierzchni około 1000 m². Nastąpi korytowanie, usunięcie istniejącej podbudowy z 

ponownym ułożeniem kostki brukowej oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej, 

wykonaniem regulacji istniejących studni, rozwiązania projektowe pozwolą określić 

sposób zagospodarowania wód opadowych.

89 G072CD Rewitalizacja terenu 

wzdłuż ul. 

Gojawiczyńskiej

Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych 

znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż ul. 

Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). 

Dodatkowo ustawione były by kosze na śmieci (5szt.) oraz 

ławki (5szt).

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 384000,00 "Rewitalizacja terenu wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej" polegająca na utwardzeniu terenu  

w istniejącym układzie przedeptów. Zadanie zlokalizowane w silnie zurbanizowanym 

obszarze zabudowy wielorodzinnej dzinnej jest propozycją opiniowaną pozytywnie. 

Wpłynie ono na  poprawę i dostępność do nowo zagospodarowanych w ostatnich 

latach terenów. W ramach zaproponowanego projektu zostaną wytrasowane  i 

wyprofilowane  chodniki, na których  zostaną ułożone płyty chodnikowe wraz z 

nowymi krawężnikami  i obrzeżami. Celem zgłoszonego projektu remontu chodnika 

jest poprawa jakości komunikacyjnej dla pieszych, poruszających się w 

analizowanym terenie. Dopełnieniem estetycznym i praktycznym będzie 

uzupełnienie przylegających terenów zielonych o ławki oraz kosze do segregacji. 

90 G073CD Rewitalizacja i 

doposażenie placu 

zabaw przy ul. 

Gojawiczyńskiej

Plac zabaw położony pomiędzy blokami przy ul. 

Gojawiczyńskiej 11 i 13 wyłożony będzie częściowo 

bezpieczną nawierzchnią typu EPDM oraz trawą. 

Ogrodzenie zostanie powiększone w kierunku południowo-

wschodnik (do wysokości chodnika i drogi ziemnej). Przed 

placem zabaw ustawiono by stojak na rowery, natomiast 

na terenie placu ustawiono by 2 ławki. Nowe elementy 

placu: 2 zabawki edukacyjne, tablica do rysowania kredą, 

równoważnia, huśtawka wagowa, 1 zjeżdżalnia, 1 bujak, 1 

karuzela Stare elementy placu zabaw (zabawki i 

ogrodzenie) należy odnowić i pomalować. Obudowę 

piaskownicy wykonać na nowo drewnianą lub z tworzywa 

palisadą.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 412000,00 Doposażenie oraz modernizacja placu zabaw urozmaici i zachęci dzieci do 

aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
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91 G090CD Wykonanie drogi 

dojazdowej do posesji 

przy Podgórnej 40

Kamienica przy Podgórnej 40 nie ma żadnego dostępu do 

drogi publicznej. Mieszkańcy kamienicy dewastują zieleń 

poprzez rozjeżdżanie okolicznych trawników. Proponujemy 

wybudowanie drogi przez miejska działkę G-15 144/13

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 415000,00 Mimo negatywnej opinii Wydziału Kształtowania Środowiska (konieczność wycinki 

zdrowego drzewa) oraz braku oficjalnej opinii Zarządu Inwestycji Miejskich (podczas 

rozmowy telefonicznej przekazano wstępną informację, że realizacja zakresu 

wniosku będzie możliwa do wykonania w ciągu jednego roku kalendarzowego, 

jedynie przy zastosowaniu trybu Projektuj-Buduj), Wydział Gospodarki Komunalnej 

uważa, iż ostatecznie przedmiotowy wniosek powinien uzyskać opinię pozytywną, 

ponieważ nie ma możliwości wskazania innej lokalizacji dla wybudowania drogi 

dojazdowej/ przeciwpożarowej do wskazanej posesji.

92 G098RO Eko - Rokicie Każdego roku produkujemy coraz więcej śmieci. Jeśli nie 

zaczniemy podejmować konkretnych działań, nasz świat 

zmieni się nie do poznania. Jedną z form walki z 

postępująca degradacją środowiska jest recykling. Głosując 

na ten projekt, głosujesz za trzydziestoma koszami ze 

specjalnymi przegrodami, mającymi ułatwić segregacje 

śmieci na naszym osiedlu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 150000,00 Propagowanie działań proekologicznych - selektywnej zbiórki odpadów w miejscach 

publicznych oraz poprawa estetyki miasta.

93 P043RS ZIELONE SMULSKO-

OŚWIETLENIE SOLARNE 

WZDŁUŻ CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY 

UL. GIMNASTYCZNĄ A 

UL. POPIEŁUSZKI - ETAP 

I.

Budowa oświetlenia solarnego (6 lamp solarnych-numer 

2,4,6,8,10,12) wzdłuż chodnika w pasie zieleni między ul. 

Gimnastyczną a ul. Popiełuszki na osiedlu Smulsko zgodnie 

z istniejącą dokumentacją projektową sfinansowaną przez 

Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko w 2021r. Instalacja 

ekologicznych lamp solarnych znacząco poprawi 

bezpieczeństwo na tym terenie.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 160000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do Budżetu 

Obywatelskiego 2022/2023 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, a inwestycja nie koliduje z zawartymi 

umowami dzierżawy i użyczenia.

94 P045RS Czyste Smulsko - 

dodatkowe kosze na 

śmieci

Projekt zakłada postawienie łącznie 8 małych koszy na 

śmieci w następujących lokalizacjach: 1. Róg 

Piłkarska/Kolarska 2. Róg Piłkarska/Gimnastyczna 3. Róg 

Oszczepowa/Kolarska 4. Róg Oszczepowa/Gimnastyczna 5. 

Róg Łyżwiarska/Kolarska 6. Róg Łyżwiarska/Gimnastyczna 

7. Róg Żużlowa/Kolarska 8. Róg Żużlowa/Gimnastyczna 

Aktualnie na osiedlu są zaledwie dwa publiczne, małe 

kosze dostępne - jest to ilość zdecydowanie za mała.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 40000,00 Działania proekologiczne i poprawa estetyki miasta

95 P077RS ALEJKA W BRZOZACH 

przy ul. ks. Jerzego 

Popiełuszki.

Alejka sąsiedzka, która da wytchnienie i połączy 

komunikacyjnie dwa fragmenty osiedla, ponieważ w 

wyniku zawirowań własności działek na sąsiadujących 

działkach zniknęła część dwóch chodników, które były 40 

lat i łączyły ze sobą ten fragment osiedla. A teren jest na 

tyle atrakcyjny, że można tam przysiąść i popatrzeć na 

zieleń.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 276800,00 Wydział Gospodarki Komunalnej opiniuje wniosek pozytywnie. Po dokonanych 

zmianach w kosztorysie projekt możliwy do realizacji pomimo sugestii Biura 

Inżyniera Miasta dotyczącej tej lokalizacji.

96 P107KR "Ogrody na zieleńcu" 

zagospodarowanie 

terenu zielonego w 

rejonie ulic: 

Kusocińskiego-Króla-

Bandurskiego - III etap

Kolejny etap zagospodarowania terenu zielonego w 

rejonie ulic Kusocińskiego, Króla, Bandurskiego. W ramach 

I etapu powstała pierwsza alejka spacerowa, ławki, 

oświetlenie, kilka nowych drzew. W 2022 roku będzie 

realizowany II etap projektu: kolejne alejki, ławki, drzewa, 

krzewy, rabaty kwiatowe, mały plac zabaw dla dzieci i kilka 

miejsc postojowych od strony ul. Lokajskiego. Etap trzeci 

przewiduje kontynuację poprzednich etapów w zakresie 

uporządkowania terenu, jego rekultywacji, wykonania 

kolejnych alejek, oświetlenia i nowych nasadzeń.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 410400,00 Kontynuacja zadań z poprzednich lat. Brak opnii negatywnych zadanie możliwe do 

realizacji
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97 P114KR Sadzimy drzewa przy 

ul. Króla w rejonie al. 

Bandurskiego - II etap

Kontynuacja nasadzeń zieleni, które będą realizowane w 

ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku. 

Projekt przewiduje posadzenie kolejnych drzew, krzewów i 

kwiatów oraz montaż trzech latarni solarnych, które 

oświetlą istniejący chodnik prowadzący w kierunku al. 

Bandurskiego.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 165000,00 Zadanie możliwe do zrealizowania z uwzględnieniem uwag ZDiT " na działkach 

drogowych (dz. nr 353/11 i nr 58/3) oświetlenie solarne bezwzględnie nie może być 

zastosowane" Zadanie możliwe do zrealizowania na nieruchomościach należących 

do władania WGK zgodnie z opinią Wydziału Dysponowania Mieniem: 52/128 P-26, 

57/52 P-26, 57/51 P-26, 126/8 P-26.

98 P121MM Plac zabaw dla dzieci 

wśród zieleni na 

Osiedlu Mireckiego

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego placu 

zabaw dla dzieci na skwerze na Osiedlu Mireckiego 

pomiędzy ul. Barona i ul. Jarzynową. Plac zabaw w tym 

miejscu poprawi atrakcyjność Osiedla dla najmłodszych 

mieszkańców oraz ich rodziców. Odciąży również place 

zabaw w pobliskim parku zwłaszcza w weekendy. Zaletą 

placu zabaw na Osiedlu będzie również zwiększenie 

bezpieczeństwa dzieci z okolicznych osiedli, ponieważ nie 

będą musiały przekraczać ruchliwej ul. Srebrzyńskiej w celu 

udania się na place zabaw w parku. Plac zabaw powinien 

być wybudowany na wzór osiedlowego placu zabaw 

znajdującego się przy ul. Kutrzeby, naprzeciwko 

Przedszkola Miejskiego nr 121. Powinien składać się w 

szczególności z następujących elementów: piaskownicy, 

zestawu ze zjeżdżalniami dla większych dzieci, zestawu z 

mostkami, tunelami i zjeżdżalniami dla mniejszych dzieci, 

karuzeli, huśtawki czteroosobowej typu równoważnia, 

tyrolki, konstrukcji z lin do wspinania się zakończonej 

zjeżdżalnią, ławek dla rodziców i koszy na śmieci. Plac 

zabaw powinien zostać ogrodzony i zlokalizowany w 

miejscu, w którym znajdują się drzewa, które w upalne dni 

będą zapewniały cień dla rodziców i ich dzieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 349000,00 Zagospodarowanie przedmiotowego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia okolicy 

oraz zachęci dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

99 P141KR Parking / 20 miejsc 

postojowych - 

Wileńska 41-41a

Brak miejsc postojowych na osiedlu - likwidacja parkingów 

istniejących (ok. 70 miejsc) w związku ze sprzedażą działek 

pod budownictwo wielorodzinne. W ostatnim pięcioleciu 

wybudowano na terenie osiedla 6 budynków 

wielorodzinnych. Kolejne 2 w trakcie realizacji.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 133000,00 Brak przeciwwskazań technicznych do realizacji zadania.

100 P151KR "PSYJAZNA" DLA 

PIESKÓW ALEJA 

WYSZYŃSKIEGO

USTAWIENIE 4 KOSZY NA PSIE ODCHODY WZDŁUŻ ALEI 

WYSZYŃSKIEGO OD UL. RETKIŃSKIEJ DO UL. KRÓLA

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 8000,00 Poprawa stanu czystości i porządku w mieście

101 S002WS (AN. 

SPOŁ.)

Mini Park Wierzbowa: 

Oświetlenie placu 

zabaw i parku, zielone 

parkingi. Przebudowa 

osiedla Wierzbowa – 

Pomorska – Źródłowa. 

Etap nr 2. Kontynuacja 

zadania z BO 

2019/2020 dla tej 

części osiedla 

(https://www.facebook

.com/MiniParkWierzbo

wa)

Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i 

obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający 

układ drogowo-chodnikowy, z uwzględnieniem miejsc 

parkingowych, oświetlenia, małej architektury i 

inwentaryzacji zieleni oraz koncultacji merytorycznej dot 

zmiany lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 2020 i 

projektów UMŁ dla tej części osiedla

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 540000,00 Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia oraz 

polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców.
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102 S051WS Śródmieście Wschód - 

siłownia plenerowa

Wykonanie siłowni plenerowej z 4 urządzeniami do 

ćwiczeń siłowych (biegacz/narciarz, twister, hydrauliczny 

trenażer barków i ramion, hydrauliczny trenażer nóg) na 

terenie rekreacyjnego w rejonie osiedla akademickiego (w 

sąsiedztwie siłowni z urządzeniami do ćwiczeń z wagą 

własnego ciała). Klasyczna siłownia wzbogaci teren o 

urządzenia, z których mogą korzystać osoby o różnym 

stopniu sprawności fizycznej. Wskazane jest zastosowanie 

urządzeń, w których możliwa jest regulacja obciążenia.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 181300,00 Brak przeciwwskazań technicznych do realizacji zadania.

103 S066WS ROZBUDOWA I 

MODERNIZACJA PLACU 

ZABAW W 

SĄSIEDZTWIE 

PRZEDSZKOLA nr 14 Z 

UZUPEŁNIENIEM 

INFRASTRUKTURY DLA 

POTRZEB DZIENNEGO 

WYPOCZYNKU 

SENIORÓW

Założeniem projektu jest renowacja I rozbudowa placu 

zabaw zlokalizowanego bezpośrednio w sąsiedztwie 

Przedszkola Miejskiego nr 14. Zakres prac obejmuje: 

renowację istniejących urządzeń zabawowych, wymianę 

obrzeży pola piaskowego, naprawę powierzchni 

syntetycznej boiska sportowego, doposażenie placu zabaw 

w trampolinę, zamontowanie brakującej siatki w stole do 

pingponga, nasadzeń zieleni niskiej,  montaż 3 leżaków z 

ekspozycją na słońce oraz montaż 3 latarni solarnych z 

czujnikiem zmierzchu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 255500,00 Uzyskano wszystkie pozytywne opinie cząstkowe. Realizacja przedmiotowego 

zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu podczas X edycji Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego przyczyni się  do zwiększenia atrakcyjności obiektu.

104 W155DL Ustawienie dwóch 

koszy na śmieci na ul. 

Beskidzkiej

Ustawienie dwóch koszy na śmieci przy dwóch przejściach 

dla pieszych na ul. Beskidzkiej. Takie ustawienie przy 

przejściach dla pieszych umożliwi skorzystanie ze 

śmietników dla osób poruszających się po obu stronach 

jezdni. Obecnie na wyremontowanym odcinku ul. 

Beskidzkiej nie ma żadnego kosza na śmieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Poprawa stanu czystości i estetyki miasta oraz działania proekologiczne.

105 B038BC Rewitalizacja skweru 

zieleni u zbiegu ulic 

Klonowej i 

Powstańców 

Wielkopolskich

Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez 

wygospodarowanie miejsca do odpoczynku, stworzenie 

alejek pieszych, ustawienie ławek i koszy na śmieci i psie 

odchody, instalację oświetlenia miejskiego, rekultywację 

terenów zielonych i wykonanie nowych nasadzeń zieleni.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 161500,00 Brak opinii negatywnych, zadanie możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku.

106 B041BC Siłownia dla każdego 

na ul. Gandhiego

Celem projektu jest aktywizacja seniorów i innych grup 

wiekowych. Mini siłownia między blokami od strony ul. 

Gandhiego  -  maksymalnie 4 urządzenia do ćwiczeń - 

poszerzy możliwości ruchu na świeżym powietrzu. 

Najbliższe przyrządy do ćwiczeń znajdują się na placu 

zabaw przy ul. Żubardzkiej oraz na Placu Piastowskim przy 

ul. Bazarowej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 193300,00 Brak przeciwwskazań technicznych do realizacji zadania.
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107 B048BC (Nie)plac zabaw - 

rozkochajmy nasze 

dzieci w naturze. 

Naturalny plac zabaw u 

zbiegu ulic Klonowej i 

Lutomierskiej

Celem projektu jest zrewitalizowanie obecnego  terenu 

zielonego u zbiegu ulic Klonowej  i Lutomierskiej , między 

blokami. Ma powstać tam estetyczna, bezpieczna i 

przyjazna dla środowiska przestrzeń do zabawy dla dzieci i 

młodzieży czyli Naturalny Plac Zabaw. W odróżnieniu od 

standardowych placów zabaw nie ma on być katalogowym 

zestawieniem jasno określonych co do funkcji urządzeń, 

które nie pozostawiają miejsca na kreatywność. Będzie to 

naturalny plac zabaw bogaty w roślinność elementy 

naturalne, takie jak wiklinowe szałasy i tunele, 

równoważnie z kłód, kręgi z pieńków, ale również 

elementy małej architektury sprzyjające zabawie w 

kontakcie z naturą – kuchnia błotna, zjeżdżalnia na 

pagórku, zestaw do zabaw piaskiem i wodą lub (w 

zależności od pory roku) śniegiem.  Naturalny Plac Zabaw 

zachęca dzieci do wykorzystywania ich własnej inwencji, 

wspiera ich kontakt z naturą niezależnie od pory roku oraz 

rozwija poczucie estetyki. Nieplace Zabaw zawierają 

wszystko to co kryje się nieopodal w danym otoczeniu 

tylko odpowiednio zagęszczone i zabezpieczone, aby dzieci 

mogły tam bezpiecznie realizować swoją 

naturalną potrzebę ruchu. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 176000,00 Biorąc pod uwagę stan istniejący, opinię jednostek opiniuję przedłożony wniosek 

pozytywnie z uwzględnieniem załączonej karty zmian tj. na nowej lokalizacji - na 

działce 14/34 w obrębie B-45. Istniejący teren jest  niezagospodarowany. Naturalne 

elementy będą komponować się z otaczającym  zieleńcem. Będzie to miejsce 

zabawy dla dzieci wypoczynku dla dorosłych .

108 B101BC PIĘKNY,  ZIELONY  

ŻUBARDŹ:    7 życzeń 

dla magicznej 

przestrzeni (zmiana 

będzie 1 przestrzeń)

PIĘKNY,  ZIELONY  ŻUBARDŹ:    7 życzeń dla magicznej 

przestrzeni. Projekt zawiera 7 życzeń czyli 7 kreatywnych 

pomysłów, które mieszkańcy i sympatycy Żubardzia 

przekazują do Urzędu Miasta Łodzi.  Dzięki ich realizacji 

magia tego zielonego osiedla będzie mogła trwać dalej, 

zapewniając nam i naszym dzieciom atrakcyjną przestrzeń 

na miarę 21 wieku. Oto nasze życzenia: 1) Fontanna 

Mieszkańców na skwerze Michaliny Wisłockiej - między 

ulicami Kutrzeby i Gandhiego (...) 2) Pięknie na 

Lutomierskiej: Utworzenie rabaty tulipanów (kompozycja 

złożona z wielu kolorów – pas o szerokości około 1 metra) 

wzdłuż całej fasady bloku o adresie Powstańców 

Wielkopolskich 2 zwróconej w stronę ul. Lutomierskiej. 

Rekultywacja zniszczonych fragmentów trawnika 

sąsiadujących z planowaną kompozycją kwiatową. (...) 3) 

Piękna Klonowa: rekultywacja zniszczonego trawnika po 

wschodniej stronie ulicy na całym odcinku Lutomierska - 

Limanowskiego do formy łąki kwietnej. Uzupełnienie 

szpaleru drzew na tym odcinku czyli zasadzenie około 12 

drzew - ozdobnych klonów czerwonych. Odgrodzenie 

powstałej łąki kwietnej od jezdni za pomocą ciągu 

wkopanych w ziemię kamieni rozstawionych mniej więcej 

co metr (by uniemożliwić nielegalne parkowanie). (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 50000,00 Ocena ostateczna projektu jest pozytywna częściowo. Dotyczy ona pkt. 1) złożonego 

wniosku i to też w ograniczonym zakresie. Roboty rozbiórkowe starej niecki 

fontanny są przygotowaniem pod kolejne inwestycje związane z rewitalizacją 

osiedla Żubardź. Celem jest naprawa istniejącej niegdyś infrastruktury a tym samym 

poprawa wizualnej strony osiedla. W zakresie punktu nr 1 zgłoszonego wniosku czyli 

Fontanna Mieszkańców na skwerze Michaliny Wisłockiej - między ulicami Kutrzeby i 

Gandhiego, projekt rozbiórki fontanny wraz z jej rozbiórką, zabezpieczenie pod 

przyszłą inwestycję. Posadzenie krzewów na skwerze Michaliny Wisłockiej 

(przygotowanie w przyszłym  BO do budowy nowej, wizualizacja przyszłej inwestycji) 

jest jak najbardziej możliwa do realizacji. Liderka w bezpośrednim kontakcie 

wymieniła dodatkowo numery działek na których mają być posadzone krzewy (obr. 

B-45, dz. 95/170, 95/171, 95/189). Natomiast budowa nowej fontanny (wykonanie 

projektu) wymaga najlepiej formuły "zaprojektuj i wybuduj", a to wiąże się z 

opracowaniem szczegółowego PFU i jest mało prawdopodobne w jednym roku 

budżetowym. Liderka projektu zgadza się z wycofaniem pkt. 2-7, natomiast lider 

oponuje. Realizacja punktów 2-7 projektu nie może być zaopiniowana gdyż nie 

została przedstawiona żadna konkretna lokalizacja w postaci numerów działek i 

nawet jednostki merytoryczne miały problem z wydaniem opinii. Gdyby jednak to 

uczynili, wówczas zostały by rozpatrzone pozostałe 6 punktów wniosku. Mimo wielu 

rozmów telefonicznych i wymianie informacji drogą elektroniczną nie udało się 

uzyskać takich informacji (chodzi tu o zakres poszczególnych zadań, a one wynikają 

bezpośrednio z zajętych działek).
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109 G011CH TABLICA OGŁOSZEŃ 

DOSTĘPNA DLA 

WSZYSTKICH 

MIESZKAŃCÓW - PRZY 

ULICY ŁAZOWSKIEGO 

W POBLIŻU OBIEKTÓW 

HANDLOWYCH

Projekt ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy 

mieszkańcami. Tablica będzie dostępna dla każdego, a do 

zawieszenia ogłoszenia wystarczy taśma samoprzylepna 

lub pinezki. Na osiedlu w tej chwili nie mamy w ogóle 

takich miejsc, gdzie mieszkańcy mogą powiesić informację 

o : zgubionym psie czy kluczach, bezpłatnych warsztatach i 

badaniach, spotkaniach i piknikach sąsiedzkich, imprezach, 

wydarzeniach kulturalnych czy Budżecie Obywatelskim. 

Ogłoszenia różnego typu są aktualnie wieszane na 

drzewach - co je niszczy, lub na latarniach. Nikt ich nie 

usuwa i po niedługim czasie zaśmiecają chodniki i skwery. 

Taka komunikacja osiedlowa w jednym miejscu jest 

potrzebna szczególnie starszym mieszkańcom, którzy nie 

radzą sobie sprawnie z mediami społecznościowymi. 

Informacje tutaj umieszczone dotyczyć będą lokalnych 

wydarzeń i spraw. Do regularnego oczyszczania tablicy z 

nieaktualnych ogłoszeń np. raz w miesiącu zobowiązuje się 

autor projektu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 9000,00 Powrót do tradycyjnych metod komunikacji ułatwi przepływ informacji lokalnej 

społeczności

110 G036CH Parkuj i napraw - 

rowerowa krańcówka 

Instytut CZMP

Budowa stojaków rowerowych wraz z punktem naprawy 

rowerów na terenie pętli autobusowej Instytut CZMP.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 30000,00 Podniesienie poziomu kultury technicznej dla rowerzystów oraz ułatwienia w 

bieżących naprawach rowerów.

111 G055CH Jest wiklina - jest 

zabawa! Naturalny 

plac zabaw przy ul. 

Lotnej.

Plac zabaw bez sztucznych materiałów i gumowych 

nawierzchni. Miejsce, które będzie zmieniało się wraz z 

porami roku. Będzie zachwycało zarówno dzieci jaki i 

dorosłych, zachęcając do spędzania czasu na wolnym 

powietrzu, odpoczynku, integracji i wspólnego działania w 

organizacji zabaw. Elementy żywej architektury, jakimi są 

naturalne, rosnące i pięknie zazieleniające się budowle z 

wierzby, doskonale wkomponują się w istniejącą zieleń. 

Wierzba na placu zabaw daje nam ogrom możliwości – 

można tworzyć duże altany wypoczynkowe i mniejsze 

obiekty. Małe altanki, szałasy, tunele, bazy, igloo są 

doskonałymi miejscami do zabawy – dzieci je uwielbiają! 

Wierzba jest najefektywniejszą z roślin wykorzystywaną do 

oczyszczania gleby z metali ciężkich, związków toksycznych 

poprzez wbudowanie ich w swoją biomasę. Dodatkowo 

korzenie wierzby wychwytują 80% zanieczyszczeń wody, 

roślina też skutecznie filtruje powietrze z zanieczyszczeń. 

Pozostałe elementy wyposażenia placu zabaw wykonane 

będą z naturalnego surowca – drewna robinii akacjowej, 

najtrwalszego drewna występującego w Europie. Kolorowe 

kwiaty będą corocznym, miłym aspektem wiosennym 

zachęcającym dzieci i rodziców do przebywania na placu 

zabaw i obcowania z naturą. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 181000,00 Proponowany zakres zgłoszonego projektu jest możliwy do realizacji i jak najbardziej 

celowy. Proponowane miejsce dotychczas niezagospodarowane, będzie miejscem 

zabaw dla dzieci. Proponowany charakter urządzeń, które miałyby być wbudowane, 

komponuje się z istniejącym krajobrazem .
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112 G064RU Ścieżka przez rzekę - 

modernizacja kładki 

nad rzeką Ner i 

rewitalizacja terenu

Modernizacja kładki nad rzeką Ner i rewitalizacja terenu 

pomiędzy ulicą Słupską i Koszalińską. Droga ta obecnie 

prowadzi przez zdewastowana kładkę nad rzeką Ner. Jest 

to droga którą uczęszczają dzieci do pobliskiej szkoły 

podstawowej SP 143. W miesiącach jesiennych i 

wiosennych przejście jest utrudnione przez tworzące się 

błoto i kałuże. Wzdłuż drogi jest bardzo dużo śmieci, 

potłuczonych butelek. Teren wymaga uprzątnięcia i 

zabezpieczenia przed dalszą dewastacją.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 81000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort użytkowników 

ścieżki w

przedmiotowej lokalizacji.

113 G074RU KOSZ -KLUCZ DO 

CZYSTEJ RUDY

Ustawienie i obsługa koszy na śmieci najlepiej  

betonowych (barwionych na antracyt )z jaskrawym 

paskiem w koło by ułatwić dostrzeżenie ludziom którzy 

nigdy ich nie widzą Objetość ok 40litrów.  Teren całej rudy 

pabianickiej

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 500000,00 Poprawa estetyki miasta oraz rozwinięcie propagowania selektywnej zbiorki 

odpadów.

114 G084PK Bezpieczny plac zabaw. 

Remont i doposażenie 

placu zabaw  przy ul. 

Zaolziańskiej i 

Kosmonautów.

Remont istniejącego placu zabaw z doposażeniem w nowe 

urządzenia (huśtawka z siedziskiem typu "koszyk", 

huśtawka "bocianie gniazdo", bujaki (2 szt.), stolik do 

warcabów z krzesełkami, 2 nowe ławki i kosze na śmieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 200000,00 Remont placu zabaw przyczyni się do poprawy atrakcyjności placu zabaw

115 G086GO Remont chodnika 

pomiędzy ulicą 

Przybyszewskiego a 

ulicą Zarzewską

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/ remontu 

chodnika prowadzącego od ulicy Przybyszewskiego w 

kierunku ulicy Zarzewskiej wzdłuż bloków Kilińskiego 217 i 

219. Chodnik wymaga remontu, gdyż od lat, 

prawdopodobnie 60, nie były na tym obszarze 

prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on za 

komunikację z wnętrzem kwartału, doprowadza do 

sąsiednich bloków i jest alternatywną trasą komunikacji 

między ul. Przybyszewskiego i Zarzewską. Przy okazji 

remontu chodnika proponujemy ustawienie koszy na 

odpady, co ułatwi utrzymanie porządku na opisywanym 

obszarze, a także stojaków na rowery.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 186600,00 Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych jest w większości w złym stanie 

technicznym i kwalifikuje się do remontu. W płytach występują ubytki i pęknięcia, a 

ze względu na uszkodzenia podbudowy chodnika pomiędzy płytami występują 

szczeliny, powierzchnia chodnika jest nierówna, co stwarza niedogodności i 

zagrożenia dla poruszających się pieszych.W ramach zaproponowanego projektu 

zostanie rozebrany istniejący chodnik, krawężniki i obrzeża, podbudowa chodnika 

zostanie uzupełniona, odpowiednio zagęszczona i wyprofilowana, zostanie ułożona 

kostka brukowa, nowe krawężniki i obrzeża. Celem zgłoszonego projektu remontu 

chodnika jest poprawa jakości komunikacyjnej dla pieszych, poruszających się w 

analizowanym terenie.

116 G087PK Remont chodnika 

łączącego ul. Karpacką 

z ul. Będzińską przed 

budynkiem przy ul. 

Będzińskiej 6

Projekt zakłada przeprowadzenie, modernizację, remont 

chodnika prowadzącego od ulicy Karpackiej w kierunku 

ulicy Będzińskiej i dalej ulicy Kosmonautów, wzdłuż 

budynku przy ul. Będzińskiej 6. Chodnik wymaga remontu, 

gdyż od lat nie były na tym obszarze prowadzone prace 

inwestycyjne, a odpowiada on za komunikację z wnętrzem 

kwartału - prowadzi on między innymi do Przedszkola 

Miejskiego nr 122 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Przy okazji remontu chodnika proponujemy 

ustawienie koszy na odpady, co ułatwi utrzymanie 

porządku na opisywanym obszarze.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 87500,00 Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych jest w większości w złym stanie 

technicznym i kwalifikuje się do remontu. W płytach występują ubytki i pęknięcia, a 

ze względu na uszkodzenia podbudowy chodnika pomiędzy płytami występują 

szczeliny, powierzchnia chodnika jest nierówna, co stwarza niedogodności i 

zagrożenia dla poruszających się pieszych. W ramach zaproponowanego projektu 

zostanie rozebrany istniejący chodnik, krawężniki i obrzeża, podbudowa chodnika 

zostanie uzupełniona, odpowiednio zagęszczona i wyprofilowana, zostanie ułożona 

kostka brukowa, nowe krawężniki i obrzeża. Celem zgłoszonego projektu remontu 

chodnika jest poprawa jakości komunikacyjnej dla pieszych, poruszających się w 

analizowanym terenie.
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117 G089PK Remont chodnika 

pomiędzy ulicą 

Ciołkowskiego a ulicą 

Paderewskiego

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu 

chodnika prowadzącego od ulicy Ciołkowskiego w kierunku 

ulicy Paderewskiego wzdłuż bloku przy ul. Paderewskiego 

8. Chodnik wymaga remontu, gdyż od lat nie były na tym 

obszarze prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on 

za komunikację z wnętrzem kwartału, m. in. doprowadza 

do jedynego w okolicy placu zabaw. Przy okazji remontu 

chodnika proponujemy ustawienie koszy na odpady, co 

ułatwi utrzymanie porządku na opisywanym obszarze oraz 

stojaków rowerowych i ławki ulicznej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 79470,00 Przedmiotowy chodnik posiada niewyszczerbione płytki starego typu (30x30cm) w 

stanie dostatecznym. Płytki nie są popękane jednakże częściowo pozapadane co 

powoduje gromadzenie się wody i powstawanie małych rozlewisk. Kałuże te 

wymuszają na Mieszkańcach chodzenie po trawie co dla części z nich (najbliższe 

nieruchomości zamieszkują głównie ludzie starsi) może być uciążliwe i 

niebezpieczne (chodnik jest zagłębiony względem sąsiadującej zieleni) . Chodnik ma 

120 cm użytecznej szerokości i by spełniał obecne standardy będzie musiał być 

poszerzony do 150 cm. Będzie to najprawdopodobniej wymagało naruszenia bryły 

korzeniowej kilku drzew/krzewów (dopuszcza się zwężenie chodnika do 100 cm w 

celu ominięcia przeszkody). Prawdopodobne będzie wymienienie nawierzchni dojść 

do klatek schodowych w celu uzyskania optymalnych rzędnych wysokości dla 

wyremontowanego chodnika i ochrony korzeni roślin.

Montaż koszy ulicznych umożliwi segregację odpadów, stojaki rowerowe poprawią 

estetykę i bezpieczeństwo (rowery osób odwiedzających okoliczny plac zabaw będą 

pozostawione w sposób uporządkowany), ławka stanowić będzie miejsce 

odpoczynku w cieniu.

118 G095PK Eko - Piastów-Kurak Każdego roku produkujemy coraz więcej śmieci. Jeśli nie 

zaczniemy podejmować konkretnych działań, nasz świat 

zmieni się nie do poznania. Jedną z form walki z 

postępująca degradacją środowiska jest recykling. Głosując 

na ten projekt, głosujesz za trzydziestoma koszami ze 

specjalnymi przegrodami, mającymi ułatwić segregacje 

śmieci na naszym osiedlu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 150000,00 Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów w miejscach publicznych oraz poprawa 

estetyki miasta.

119 G096CH Eko - Chojny Każdego roku produkujemy coraz więcej śmieci. Jeśli nie 

zaczniemy podejmować konkretnych działań, nasz świat 

zmieni się nie do poznania. Jedną z form walki z 

postępująca degradacją środowiska jest recykling. Głosując 

na ten projekt, głosujesz za trzydziestoma koszami ze 

specjalnymi przegrodami, mającymi ułatwić segregacje 

śmieci na naszym osiedlu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 150000,00 Propagowanie działań proekologicznych mieszkańców oraz poprawa estetyki miasta

120 G097RU Eko - Ruda Każdego roku produkujemy coraz więcej śmieci. Jeśli nie 

zaczniemy podejmować konkretnych działań, nasz świat 

zmieni się nie do poznania. Jedną z form walki z 

postępująca degradacją środowiska jest recykling. Głosując 

na ten projekt, głosujesz za trzydziestoma koszami ze 

specjalnymi przegrodami, mającymi ułatwić segregacje 

śmieci na naszym osiedlu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 150000,00 Działania proekologiczne i poprawa estetyki miasta

121 G134CH Park Zatorze: Plac 

zabaw dla psów

Utworzenie ogrodzonego placu zabaw dla psów od strony 

ulicy Jutrzenki. Wyposażenie go w przeszkody, małą górkę, 

pojemnik na psie odchody, ławki dla opiekunów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 310000,00 Opinia POZYTYWNA pod warunkiem!  W edycji BO 2020/2021 Zarząd Inwestycji 

Miejskich wykonał I etap zgłoszonego zadania pn. "Chojny-Zatorze-

zagospodarowanie terenu w celu utworzenia parku rekreacyjno-wypoczynkowego". 

Park został podzielony na strefy alejkami (zagospodarowanie przestrzeni między 

alejkami w kolejnym etapie), wzdłuż których zostały ustawione ławki, latarnie, oraz 

kosze. Wokół terenu wykonano parkingi oraz nowe nasadzenia. Zgodnie z 

wytycznymi przekazanymi przez ZIM - wykonują Plac dla psów należny mieć na 

uwadze udzieloną gwarancję na całość inwestycji (6 lat). Ewentualne prace i zakres 

trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć udzielonej gwarancji. W 

przypadku konieczności przejazdu/naruszenia przez wykonany zakres w 2021 należy 

uzyskać zgodę gwaranta wcześniejszych prac oraz wykonać prace naprawcze 

zgodnie z jego wytycznymi. Ponadto Wykonawca Psiego placu będzie musiał być 

zobligowany do przejęcia udzielonej gwarancji.
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122 L015 Ogródek Jordanowski 

przy ulicy Józefa – etap 

I (plac zabaw).

Pierwszy etap to budowa placu zabaw w miejscu kiedyś 

istniejącego Ogródka Jordanowskiego, który obecnie jest 

zniszczony i zdewastowany.

Zakres prac I etapu: •	uporządkowanie terenu wokół placu 

zabaw wraz z zerwaniem nawierzchni asfaltowej dawnego 

boiska; •	wykonanie nawierzchni w obrębie placu zabaw; 

•	montaż następujących zestawów na placu zabaw: 

•	urządzenie wielofunkcyjne zawierające wielopoziomową 

zadaszoną wieżę zawierającą różne formy wspinania i 

wyposażoną w otwory umożliwiające wyglądanie, min. 3 

rodzaje zjeżdżalni zamontowanych na różnych poziomach 

wieży, pomosty, elementy wspinaczkowe, elementy 

linowe, tuby do przechodzenia oraz elementy zabaw 

rozwijających manualnie; •	zestaw integracyjny – zawiera 2 

pochylnie umożliwiające wjazd poruszającym się na 

wózkach inwalidzkich. Zestaw zawiera tablice edukacyjne, 

grę typu „OXO”, moduł liczydło, moduł obrotowy. 

Dodatkowo będzie zamontowana piaskownica;  •	zestaw 

maluchy zwierający ślizgi, schodki, tubę, mostki, moduł 

ksylofon oraz moduł telefon; •	huśtawka podwójna, 

huśtawka dziecięca, bujak, równoważnia; •	zjeżdżalnia na 

skarpie o wysokości ślizgu 3 m. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 647000,00 Brak przeciwwskazań technicznych do realizacji zadania.

123 L179 Temat rzeka - 

#WiemyCoChronimy

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości łodzian na 

temat kondycji łódzkich rzek, a przez to zwiększenie ich 

ochrony. Efekty projektu osiągnięte będą przez m.in przez: 

Zainstalowanie znaków informacyjnych (tablic typu F4) w 

30 lokalizacjach, w których łódzkie rzeki przepływają pod 

najbardziej uczęszczanymi ulicami. W ramach realizacji 

projektu na wielu łódzkich chodnikach pojawią się 

informacje o płynących pod nimi rzekami. Projekt zakłada 

również nagarnie komunikatów głosowych, które 

nadawane będą w pojazdach komunikacji miejskiej w 

trakcie przejazdu nad niektórymi z 18 łódzkich rzek.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 165100,00 Realizacja wpłynie na zwiększenie świadomości mieszkańców z zakresu tematyki 

łódzkich rzek.

124 P001LP Trampolina dla dużych 

i małych – etap 4 przy 

ulicy Maczka, obok 

osiedla Nowe Polesie, 

siłowni zewnętrznej, 

flow parku, tyrolki

Trampoliny dla dużych i małych  to kolejny 4 etap 

rozbudowy atrakcji na świeżym powietrzu. Obok powstała 

już siłownia zewnętrzna oraz FlowPark. To miejsce na 

powietrzu do uprawiania sportu, spotkań lokalnej 

społeczności. Może ona wpłynąć nie tylko na kondycję 

mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze więzy 

społeczne. Dzięki niej nasza mała społeczność stanie się nie 

tylko zdrowsza, ale również silniejsza o wspólną pasję, jaką 

jest sport i zabawa na świeżym powietrzu. Więcej na temat 

projektów https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek

Przykładowe zdjęcia: https://tinyurl.com/BO-(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 62400,00 Realizacja projektu "Trampolina dla dużych i małych"  będzie stanowiła kontynuację 

rozbudowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla aktywnych mieszkańców 

Osiedla.
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125 P047KO NA TERENIE OSIEDLA 

KOZINY 

ZAINSTALOWANIE 3 

SŁUPÓW NA 

OGŁOSZENIA DLA 

WSZYSTKICH 

ZAINTERESOWANYCH

Zainstalowanie 3 słupów ogłoszeniowych w miejscach 

ogólnodostępnych i przeznaczonych dla wszystkich 

zainteresowanych rozlepianiem swoich ogłoszeń. 

Zmniejszy to zaśmiecenie osiedla i budynków czy klatek 

schodowych oraz miejsc do tego nie przystosowanych jak: 

rynny, bramy, płoty itp. Miejsce zainstalowania słupów do 

uzgodnienia z UMŁ.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 58000,00 Montaż słupów ogłoszeniowych przyczyni się do rozpowszechniania informacji 

wśród mieszkańców osiedla.

126 P054SP Budowa wybiegu dla 

psów oraz placu zabaw 

wraz z nowymi 

nasadzeniami oraz 

utwardzeniem ciągów 

pieszych. Skrzyżowanie 

ul. 1-go Maja i 

Żeligowskiego

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przy 

skrzyżowaniu ulic 1-go Maja i Żeligowskiego poprzez 

wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, ogrodzonego 

placu zabaw, utwardzenia istniejących ciągów pieszych 

nawierzchnią żwirową oraz uzupełnienie istniejącej zieleni 

drzewami i krzewami. Uwzględniono także ławki uliczne 

oraz kosze na śmieci i psie nieczystości.  Projekt 

motywowany jest brakiem dużych obszarów zielonych na 

Starym Polesiu, gdzie można wyprowadzić czworonoga 

oraz nieznaczną liczbą placów zabaw w pobliskim 

sąsiedztwie. Przeznaczenie działki jest zgodne z MPZP- 

tereny zieleni parkowej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 716700,00 Opinia pozytywna z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez poszczególne komórki 

org. i jednostki miejskie.Uwaga zgłoszona przez ZDiT: przed przystąpieniem do 

realizacji wniosku w przypadku jego wybrania w głosowaniu, należy wystąpić do 

ZDiT o przekazanie aktualnych informacji w zakresie planowanych prac na 

sąsiadujących działkach drogowych nr 160/12 oraz 149/1 w obrębie P-9. Uwaga ZIM: 

należy mieć na uwadze konieczność zachowania 10m odległości od granic pasów 

drogowych oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

127 P123ZM Kosze na śmieci oraz 

kosze na psie odchody 

na Zdrowiu

Aktualnie na osiedlu Zdowie znajdują się dwa kosze na 

odpady i jeden kosz na psie odchody. Na osiedlu 

zlokalizowanych jest ok 400 domów jednorodzinnych i 20 

wielorodzinnych. Znaczna część domostw posiada psa. 

Przemieszczanie się po osiedlu z torbami psich odchodów 

jest na porządku dziennym. Niestety spora część osób nie 

sprząta po swoich pupilach co przyczynia się do dużej ilości 

zanieczyszczeń na ulicach, pasach zieleni oraz chodnikach.  

Kolejnym problemem jest ogromna ilość śmieci (w 

szczególności butelek i puszek) wyrzucanych wszędzie 

tylko nie do własnych kubłów na śmieci. Problem nasila się 

w okolicy sklepów osiedlowych gdzie też nie ma 

śmietników. Wnioskuje o umieszczenie 20 koszy na odpady 

oraz 20 koszy na psie odchody na obszarze osiedla Zdrowie 

przy każdym skrzyżowaniu ulic.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 140000,00 Poprawa stanu czystości i porządku miasta oraz propagowanie działań 

proekologicznych

128 P139LP Eko - Lublinek-Pienista Każdego roku produkujemy coraz więcej śmieci. Jeśli nie 

zaczniemy podejmować konkretnych działań, nasz świat 

zmieni się nie do poznania. Jedną z form walki z 

postępująca degradacją środowiska jest recykling. Głosując 

na ten projekt, głosujesz za trzydziestoma koszami ze 

specjalnymi przegrodami, mającymi ułatwić segregacje 

śmieci na naszym osiedlu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 150000,00 Poprawa stanu czystości i porządku miasta oraz działania proekologiczne.
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129 P169KO Wymiana wysięgników 

na trzech istniejących 

słupach na podwójne i 

zamontowanie opraw 

typu LED, oświetlające 

chodniki w pobliżu 

bloku przy ul. J. 

Długosza 29/31

Wymiana wysięgników na trzech słupach na podwójne i 

zamontowanie nowych opraw typu LED tj. na 2 latarni (od 

strony Ossowskiego) zamontowanie pod kątem 90 st. na 3 

latarni pod kątem 180 st. i na 4 latarni pod kątem 90 st. W 

sumie 6 opraw typu LED. Oświetlenie chodników w okolicy 

bloku znajdującego się przy ul. J. Długosza 29/31 od strony 

osiedlowej ulicy i parkingów pozwoli na bezpieczniejsze 

przechodzenie nocą. Obecnie oświetlona jest tylko ulica co 

powoduje, że przejście wieczorową porą wśród krzewów i 

drzew jest nieprzyjemne.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 75000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do Budżetu 

Obywatelskiego 2022/2023 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, a inwestycja nie koliduje z zawartymi 

umowami dzierżawy i użyczenia. Działka nr 126/11 w obrębie P-7 objęta umową 

użyczenia na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej 49/51; obciążona 

została również służebnością przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. 

Przedmiotowa służebność ogranicza sposób zagospodarowania nieruchomości 

poprzez zakaz wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i 

nasadzeń. ( Użyczenie jak i służebność nie koliduje ze złożonym wnioskiem).

130 P170KO Ławka do przewijania i 

karmienia na placu 

zabaw przy ul. 

Lorentza

Zakup ławki do przewijania i karmienia ułatwi rodzicom 

małych dzieci w podstawowych czynnościach gdy będą 

korzystać z placu zabaw.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 23000,00 Montaż ławki do karmienia i przewijania w pobliżu placu zabaw jest elementem 

wpływającym na stan opieki nad matką z dzieckiem.

131 P172KO Hamaki wśród drzew 

przy ul. Ossowskiego

Hamaki wśród drzew pozwolą na zrelaksowanie się wśród 

zieleni. W obecnych czasach gdy mamy wiele stresu, braku 

kontaktu z przyrodą hamaki będą idealne aby odpocząć.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 128400,00 Realizacja wniosku poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.

132 P174KO Eko-kuchnia - 

doposażenie placu 

zabaw przy ul. 

Lorentza

Eko-kuchnia to całoroczne, plenerowe urządzenie,

w którym najmłodsi mogą na świeżym powietrzu 

pobawić się w swoją ulubioną zabawę, czyli gotowanie. 

Kuchnia urozmaici plac zabaw, który jest licznie 

odwiedzany przez dzieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 26000,00 POZYTYWNA Urządzenie miałoby dobry wpływ na rozwój dzieci. Dzieci mają szansę 

na interakcję z rówieśnikami, jednocześnie ucząc się współpracy, podziału zadań i 

rozwiązywania konfliktów.Urządzenie rozwijałoby także zdolności manualne i 

motorykę dłoni, pomagałoby wychowawczyniom prowadzić ciekawe zajęcia 

dydaktyczne o każdej porze roku

133 P175KO Doposażanie placu 

zabaw przy ul. 

Ossowskiego

Zakup dodatkowej atrakcji jaką będzie trampolina ziemna 

na placu zabaw, aby był bardziej atrakcyjny dla dzieci. 

Będzie to możliwe jeśli przesunie się dwie ławki znajdujące 

się na środku placu, aby zrobić miejsce dla trampoliny.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 62400,00 Realizacja wniosku poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.

134 P178KO Zjazd linowy tyrolką 

przy ul. Ossowskiego

Zjazd linowy tyrolką urozmaici dzieciom czas i pozwoli na 

świetną zabawę.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 94800,00 Realizacja wniosku poprawi komfort życia okolicznych mieszkańców.
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135 P181LP ZIELONO MI! Leśny Psi 

Park przy ulicy Pienistej

Psi Park to pomysł na realizację terenów rekreacyjnych z 

poszanowaniem zieleni. Nie wycinajmy drzew, a ich cień 

da odpoczynek w upalne dni dla Nas i naszych psów. Teren 

leśny, który aktualnie jest zaniedbany (część to stare 

ogródki działkowe) może stać się atrakcyjny dla 

mieszkańców i ich czworonogów. Wygrodzony wybieg z 

wyrównanym podłożem, wśród drzew nie będzie grzał 

łapek naszych przyjaciół.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 179400,00 Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2022/2023 jest POZYTYWNA z UWAGAMI. Realizacja zadania  pozwoli na bezpieczną 

zabawę psów z innymi czworonogami bez obawy o osoby spacerujące bądź jeżdżące 

rowerami.  Będzie również miejscem spotkań i integracji miłośników psów. Miejsce 

to pozwoli aktywnie spędzić czas z pupilem. Uwaga:  1. Miejska Pracownia 

Urbanistyczna - Działka 54, w obrębie P-35 znajduje się częściowo w granicach 

przystąpienia nr 289 do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulicy Pienistej 

(uchwała Nr LIV/1639/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r.) oraz 

przystąpienia nr 286 do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Tadeusza 

Sołtyka, Pienistej i Laskowickiej (uchwała Nr LIV/1636/22 Rady Miejskiej w Łodzi z 

dnia 19 stycznia 2022 r.). część działki o długości ok. 220 m zlokalizowana jest w 

obrębie przystąpienia do sporządzenia planu nr 286, który zgodnie z wytycznymi 

obowiązującego Studium będzie przeznaczał tereny pod funkcje kluczowe dla 

rozwoju gospodarczego miasta tj. usługi, przemysł, logistyka. Z powyższego względu 

nie rekomendujemy przeznaczania południowej części działki nr ew. 54 na cele 

realizacji parku dla psów. 2. Wydział Kształtowania Środowiska - teren działki jest 

silnie zadrzewiony i nie pozwala na ustawienie ogrodzenia. WKŚ nie udziela zgody 

na wycinkę drzew. Wydział Kształtowania Środowiska opiniuje zadanie pozytywnie 

w przypadku braku ingerencji w istniejące drzewa i realizacja nie wiąże się z 

koniecznością ich usunięcia. Należy zrezygnować z nawierzchni pod urządzeniami, 

których wykonanie wiąże się z kopaniem i niszczeniem systemów korzeniowych.

136 P182KO Fabryka wody - plac 

zabaw przy ul. 

Bardowskiego

Fabryka wody to plac zabaw, na którym dzieci będą mogły 

bawić się wodą. Zestaw do zabawy z wodą, gdzie woda 

przedostaje się kaskadowo z poziomu najwyższego do 

najniższego. Zawiera platformę w formie okrągłej misy, 

która napełniana jest przez śrubę Archimedesa. Platforma 

umocowana jest na słupach konstrukcyjnych wykonanych z 

bardzo trwałego drewna z robinii akacjowej oraz 

zabezpieczony jest dwoma metalowymi kratami. Zestaw 

wyposażony jest również w stół wodny (opcjonalnie z 

zaworem spustowym), rynnę z

odpływem bocznym z uchylną zastawkę spiętrzającą wodę 

oraz dwa zbiorniki na wodę. W jednym ze zbiorników 

osadzona jest wodna spirala.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 317000,00 Biuro Architekta Miasta UMŁ opiniuje pozytywnie wniosek z punktu widzenia 

polityki przestrzennej Miasta, teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie został objęty uchwałą 

Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia takiego planu, nie jest 

objęty żadnymi obciążeniami formalno-prawnymi. Projekt bardzo ciekawy pod 

względem społecznym. Jest to forma fontanny, która w bardzo pomysłowy sposób 

zagospodaruje wodę (śruba Archimedesa, podest, dwa zbiorniki w formie basenów). 

Bardzo dogodna lokalizacja na osiedlu przy skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i Długosza, 

zapewni wypoczynek rodzicom z małymi dziećmi. W okolicach takiego obiektu nie 

ma. Bliskość infrastruktury miejskiej (sieci) ułatwi realizację projektu. Stan prawny 

sąsiadujących działek (konieczność podłączenia mediów oraz zapewnienie drogi 

dojazdowej) nie stanowi żadnej przeszkody (działki w dysponowaniu WGK i ZDiT).

Strona 41 z 47



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 10 sierpnia 2022 roku

137 P192SP "Stare Polesie - stacje 

psie"

Pomimo zmiany w podejściu zauważalnej u wielu 

opiekunów czworonogów, sprzątanie po swoim psie wciąż 

jest bolączką łódzkich przestrzeni publicznych. Problem ten 

uwidacznia się na ulicach Starego Polesia, części miasta 

pozbawionej parków, w której jednak przybywa odcinków 

ulic przebudowanych w ramach programu "Zielone 

Polesie". Niestety, nowo przebudowane odcinki ulic często 

są pozbawione odpowiedniej liczby koszy na śmieci i na 

psie odchody (w skrajnym przypadku, ulic Próchnika i 

Lipowej, odległość pomiędzy koszami osiąga 150 m), a to 

na pewno nie ułatwia sprzątania po swoim pupilu. Chcąc 

przyczynić się do zmiany stanu rzeczy, proponujemy 

wyposażenie 10 przebudowanych odcinków staropoleskich 

ulic w 25 stacji psich, tak aby umożliwić osiągnięcie 

standardu odległości pomiędzy koszami na śmieci lub na 

psie odchody nie większej niż 45 m. Stacje składałyby się z 

zasobnika z torebkami i kosza na psie odchody, a ich 

kolorystyka byłaby zgodna z przyjętym łódzkim 

standardem dla małej architektury. Projekt obejmuje 

również nabycie rocznego zapasu torebek, tak aby mogły 

być na bieżąco umieszczane w zasobnikach w ramach 

utrzymania czystości ulic.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 50000,00 Poprawa stanu czystości i porządku oraz estetyki miasta

138 P195LP W zgodzie z przyrodą - 

hotele dla dzikich 

owadów - ul. Pienista -  

teren zielony obok 

osiedla  Nowe Polesie

Budowa hoteli dla dzikich owadów -- imitacji naturalnego 

siedliska owadów, gdzie owady mogą bezpiecznie 

gniazdować i przeżyć zimę, będąc zahibernowanymi 

wewnątrz budowli.  Nasadzenie roślin, które przyciągną 

pożyteczne zapylacze np. : ogórecznik lekarski, szałwię, 

słonecznik, nawłoć, stokrotki, mniszka lekarskiego, dalie, 

rudbekie, aksamitki, ostróżki, naparstnice, lwie paszcze, a 

także lawendę czy też budleję. Długo kwitnące, aby owady 

miały pokarm przez cały sezon. Strona na FB dotycząca 

osiedla: www.facebook.com/Pienista.Lublinek/

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 31600,00 Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia oraz 

polepszy jakość życia okolicznych

mieszkańców.

139 P197ZM Rozrywka ruchowa i 

intelektualna na 

skwerze, skwerek przy 

Jęczmiennej

Stół do gry w szachy i chińczyka oraz stół do gry w ping 

ponga – oto kolejne elementy zagospodarowania skweru 

na Mani, na które czekają jego obecni i przyszli 

użytkownicy. Rozrywka, która może łączyć pokolenia, 

uatrakcyjniać sąsiedzkie i rodzinne spotkania, budować 

więzi pokoleniowe. Jest na nią miejsce na skwerze!

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 52000,00 Wniosek uzyskał wszystkie pozytywne opinie, realizacja zadania przyczyni się do 

uatrakcyjnienia okolicy.
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140 P199ZM Kwietne bąbelki z 

ławkami – realizacja 

wspólnie opracowanej 

koncepcji 

zagospodarowania 

skwerku przy 

Jęczmiennej

W pamiętnym roku 2018 społeczność lokalna zagłosowała 

za pozostawieniem skweru na Mani jako terenu 

ogólnodostępnego i samorzutnie ustanowiła go jako 

miejsce społecznotwórcze. Na Warsztatach studenci 

Wydziału Projektowania Przestrzeni PŁ, na podstawie 

głosów zebranych w ankiecie opracowali 3 koncepcje 

zagospodarowania skweru. W koncepcji wybranej przez 

mieszkańców znalazły się urocze bąbelki – tak 

spontanicznie nazwano kwietniki o obłych, nieregularnych 

formach, z dyskretnym oświetleniem solarnym, wyniesione 

ponad teren i zamknięte biegnącą po całym obwodzie 

ławką. Pomyślcie jak wspaniale wzbogacą one nasz lokalny 

skwer! Według koncepcji miałyby się one znaleźć przy 

północnych, zacisznych narożnikach skweru, akcentując 

początki ścieżek.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 200000,00 Zadanie możliwe do wykonania.

141 P200ZM Schowajmy ulicę za 

winogronem! - 

skwerek przy 

Jęczmiennej

Skwer na Mani graniczy z ruchliwą ulicą Srebrzyńską.  Aby 

symbolicznie oddzielić ruch od rekreacji studenci wydziału 

Projektowania Przestrzeni PŁ w swojej koncepcji 

zaproponowali zamiast ekranów pergolę z pnącym się po 

niej winogronem, które świetnie rośnie w ogrodach na 

Mani. Smaczna i zielona ściana uczyni skwer 

bezpieczniejszym i bardziej zacisznym. I jak wszystko na 

skwerze – będzie wyjątkowa! Potrzebujemy tylko pergoli – 

pyszne winogrono wsadzimy sami.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 28000,00 Wniosek przyczyni się do zwiększenia komfortu  mieszkańców przebywających na 

skwerze.

142 P206KO NOWY CHODNIK, 

MIEJSCA PARKINGOWE 

I REWITALIZACJA 

ZNISZCZONYCH 

TRAWNIKÓW NA 

OSSOWSKIEGO - 

ZIELONE KOZINY

Wymiana nawierzchni i regulacja miejsc parkingowych na 

chodniku osiedlowym wzdłuż bloku nr Ossowskiego 4 – na 

wysokości od Wapiennej 13 do Srebrzyńskiej 53. Obecny 

chodnik to stare i zniszczone betonowe bryły. Wysokie 

krawężniki utrudniające wjazdy wózkom dziecięcym, 

rowerom oraz poruszanie się osób starszych. Dodatkowo 

projekt ma na celu przeciwdziałanie dzikiemu parkowaniu i 

niszczeniu trawników poprzez wytyczenie nowego układu 

parkowania aut oraz nasadzenie niskich krzewów 

ozdobnych (również jako wykończenie obrzeży terenów 

zielonych). Projekt zakłada również zagospodarowanie 

przestrzeni między blokami – nowe, uporządkowane 

nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 178000,00 Brak przeciwwskazań technicznych do realizacji zadania.
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143 S069WS PARKING 

PRZEDPRZEDSZKOLNY - 

miejsca parkingowe 

przy ul. Wierzbowej i 

Lubeckiego - w 

bezpośrednim 

sąsiedztwie Przedszkoli 

Miejskich w Łodzi nr 14 

i 39

ZAŁOŻENIEM PROJEKTU JEST REALIZACJA MIEJSC 

POSTOJOWYCH przy ul. Wierzbowej i ul Lubeckiego. 

Miejsca parkingowe zostaną wykonane z nawierzchni 

biologicznie czynnej typu geokrata.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 510950,00 Opinia POZYTYWNA pod warunkiem uwzględnienia uwag i zastrzeżeń zgłoszonych 

przez opiniujące go jednostki, w szczególności: - usytuowanie miejsc postojowych na 

działce nr 96/69 S-2 musi uwzględniać ograniczenia wynikające z aktualnych 

przepisów oraz obowiązujących umów użyczenia na rzecz Wspólnot 

Mieszkaniowych: Źródłowa 45, Wierzbowa 6CDE, Pomorska 94, Wierzbowa 6/6a/6b 

i Wierzbowa 8/8a; - uwzględnione muszą być służebności przesyłu na rzecz Veolii 

Energii S.A., TOYA Sp. z o.o. i PGE Dystrybucja S.A. oraz fakt objęcia gwarancją 

dwóch inwestycji już w tym terenie wykonanych (- w  przypadku prac będących w 

kolizji z zakresem tych zadań konieczna jest zgoda Wykonawcy i ZIM); - projekt 

miejsc parkingowych musi być zgodny z przygotowaną przez Wydział Kształtowania 

Środowiska koncepcją zagospodarowania terenu (na potrzeby ZIM), która m.in. 

zakłada parking z geokraty; - odnośnie wyznaczenia miejsc parkingowych na ul. 

Lubeckiego - działka nr 19/8 obr. S-3 - zgodnie z opinią BIM: w istniejącym układzie - 

geometria drogi (...) uniemożliwia wyznaczenie wnioskowanych miejsc postojowych. 

Niemniej jednak jeżeli wykonamy chodnik (utwardzenie ale nie zatoka bo 

wymagana szerokość miejsca postojowego to 2,5m) o szerokości 3,5m (miejsce 

postojowe 2m, część piesza 1,5m) kosztem zawężenia zieleńca, który przylega 

wzdłuż przedszkola taka inwestycja będzie możliwa do realizacji.

144 W016SW Chcemy się bawić ale 

nie mamy gdzie! Stary 

Widzew

Utworzenie małego przyblokowego miejsca do zabawy dla 

dzieci od 3-12lat

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 310000,00 Zadanie możliwe do zrealizowania brak opinii negatywnych. Warunkiem jest 

zastosowanie pod urządzeniem/urządzeniami pola piaskowego.

145 W017ZA Zarzew stawia na 

parking. Modernizacja 

drogi dojazdowej oraz 

wykonanie miejsc 

postojowych przy ul. 

Łowickiej 12

Opis projektu: Celem projektu jest zmodernizowanie drogi 

dojazdowej do budynku przy ul. Łowieckiej 10B oraz 

wykonanie miejsc postojowych. Wspomniana droga 

wymaga wymiany nawierzchni z uwagi na liczne koleiny.  

Na osiedlach niestety brakuje miejsc parkingowych. 

Dlatego wyznaczenie miejsc postojowych przy 

zmodernizowanej drodze jest niezbędne. Dodatkowo 

miejsca parkingowe ułatwią poruszanie się po osiedlu oraz 

uporządkuje okolicę. Realizacja projektu przyczyni się do 

zlikwidowania parkowania samochodów na chodnikach 

oraz na trawnikach. Dodatkowo nowe nasadzenia oraz 

uporządkowanie terenu sprawią, że okolica stanie się 

bardziej estetyczna oraz przyjemna dla okolicznych 

mieszkańców.  Konieczne jest podkreślenie, że realizacja 

tego projektu przyczyni się do zlikwidowania 

permanentnego zaśmiecania miejskiej działki. Dlatego 

postawienie kosza na śmieci wydaje się niezbędne.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 418000,00 Ocena wniosku Pozytywna - Z UWAGAMI Zgodnie z otrzymanymi informacjami z 

jednostek wniosek otrzymuje ocenę pozytywną z zastrzeżeniem, iż realne 

wykonanie zadnia będzie możliwe po wystąpieniu do ZDiT(zgoda wstępna w opinii) 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie modernizacji wjazdu i otrzymaniu 

wytycznych zgodnie z którymi należy przeprowadzić modernizacje odcinka drogi 

pełniącego funkcję pieszo-drogową do posesji przy ul. Łowickiej 10a . Istnieje 

prawdopodobieństwo przedłużających się uzgodnień w następstwie przekroczenia 

roku kalendarzowego lub/ i braku zgody na wykonanie modernizacji, ale będzie to 

możliwe do stwierdzenie na etapie uzgodnień/ tworzenia dokumentacji.
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146 W026ST Czysta ul. Zbocze - dość 

wymywania piachu na 

ulicę

Projekt polega na utwardzeniu podjazdów miedzy 

budynkami Zbocze 12 a Zbocze 14 oraz pomiędzy Zbocze 

26 a Zbocze 28 za pomocą np. płyt jomb. Wjazd powinien 

być dostosowany do okazjonalnego wjazdu pojazdu >3,5t 

(np. wysięgnik do strącania sopli z dachu, czy czyszczenia 

rynien). Ponieważ teren w tym miejscu jest pochyły, należy 

zapewnić odpowiedni odpływ wody, by uniknąć 

wymywania gleby. Obecnie przy każdej ulewie ziemia jest 

wymywana na chodnik i jezdnię, powoduje błoto, zapycha 

studzienki, po wyschnięciu każde przejechanie pojazdu po 

brudnej ulicy powoduje kurzenie.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 180550,00 Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2022/2023 jest POZYTYWNA Wykonanie zadania podniesie komfort korzystających z 

drogi oraz zmniejszy uciążliwość mieszkańców związaną z pyleniem nawierzchni 

gruntowej.

147 W028AN Remont i modernizacia 

strażnicy OSP.Łódz-

Andrzejów

Ogólny remont budynków i pomieszczeń socjalnych odbył 

się 2000 roku. Obecnie stan budynków jest straszny.W 

2023 roku będziemy obchodzić 100 lecie. Wygląd 

budynków nie pozwala zorganizować uroczystych 

obchodów.Budynki stanowią zagrożenie.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 461000,00 Ocena pozytywna została wydana na podstawie otrzymanych odpowiedzi z 

jednostek oraz możliwości technicznych wykonania zadania. Ponadto realizacja 

zadania pozwoli na poprawę warunków pracy Ochotniczej Straży Pożarnej. UWAGA! 

Sprzeciw Rady Osiedla na realizacje zadania z uwagi na brak porozumienia w 

sprawie udostępnienia OSP dla okolicznych mieszkańców.

148 W041OJ Zielona Oaza przy ul. 

Hetmańskiej

Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej polegać będzie 

na wykonaniu powierzchni asfaltowej biegnącej do ul. 

Zakładowej. Remont chodnika wzdłuż budynków 155-160 

polegać będzie na wymianie  zdegenerowanych płyt 

chodnikowych na płytki betonowe. Wnioskujemy o 

wykonanie chodnika od ul. Zakładowej do pawilonu 

usługowego dł. ok 85 mb i 4 m szerokości. Rekultywacja 

terenu pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem do 

strony wieżowców polegać będzie na zdjęciu 

zdegenerowanych płyt, posadzenia w tym miejscu dwóch 

rzędów klonów kulistych, krzewów oraz posadowienia 

ławek i koszy na śmieci. Planuje się wykonanie 

poprzecznych chodników dla ruchu pieszych od ścieżki 

rowerowej do chodnika przy budynkach.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 272000,00 Zagospodarowanie przedmiotowego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia okolicy.

149 W047ST Oświetlamy Stoki Oświetlamy trasę spacerową dla mieszkańców Stoków- 

Sikawy-Podgórza, dbamy tym samym o bezpieczeństwo w 

trakcie wieczornych spacerów rodzin z dziećmi, a także 

rowerzystów,  zyskujemy ponadto klimatyczny wygląd 

pięknych, zielonych Stoków.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 364000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do Budżetu 

Obywatelskiego 2022/2023 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, a inwestycja nie koliduje z zawartymi 

umowami dzierżawy i użyczenia.

150 W048ST Na Stokach żadna psia 

kupa nie gości, bo 

mamy kosz na psie 

nieczystości.

Na  Stokach żadna psia kupa nie gości, bo mamy kosz na 

psie nieczystości. Okolice ulic Listopadowej, Hyrnej, 

Juhasowej to pasmo spacerowe dla wielu mieszkańców 

Stoków, zadbajmy, aby spacerowicz miał gdzie wyrzucić 

psie odchody, w najbliższej okolicy takiego kosza nigdzie 

nie spotkamy.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 2000,00 Poprawa stanu czystości i porządku oraz edukacja proekologiczna.

151 W057SW Uporządkowanie 

terenu parku 

przyblokowego między 

ul. Józefa 1 - 7 a 

dawnym torowiskiem 

PKP

Oczyszczenie/uporządkowanie terenu d. parku z alejkami 

asf., boiskiem asfaltowym, wzgórza (nasypu) z 

pozostałościami wodotrysku wraz z basenikiem.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 5000,00 Wydział Gospodarki Komunalnej wydaję opinię pozytywną, wniosek możliwy do 

realizacji.
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152 W071AN ulica Taborowa - 

montaż koszy na śmieci

Zakup i montaż koszy na śmieci w ilości ok 10 na ulicy 

Taborowej - na odcinku między Gajcego a Szancera

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 50000,00 Poprawa stanu czystości i porządku w mieście oraz propagowanie działań 

proekologicznych.

153 W111SW Mały plac zabaw na 

osiedlu 

Niciarniana/Józefa

Na osiedlu barak jest placu zabaw dla dzieci. Najbliższy - na 

terenie SP 37 jest w opłakanym stanie i niestety nie jest już 

atrakcyjny dla dzieci. Celem projektu jest stworzenie 

niewielkiej przestrzeni dla dzieci z okolicznych bloków. Plac 

zabaw miałby znajdować się za blokiem przy ul. Józefa 21, 

pomiędzy blokami przy ul.Niciarnianej 12/14 i Niciarnianej 

16.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 341000,00 Brak opinii negatywnych. Zastrzeżenia - działka nr 31/37 W-22 - zgodnie z EGBiL 

właścicielem jest Gmina Miasto Łódź, we władaniu WGK. KW nr LD1M/00050021/2 

zgodna z ewidencją umowa użyczenia zawarta ze Wspólnota Mieszkaniową przy ul. 

Józefa 29 W, W stosunku do działki o numerze 31/37 w obrębie W-22 prowadzone 

są postępowania o ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PSG sp. z o. o. oraz 

PGE Dystrybucja S.A. dla urządzeń infrastruktury technicznej. W pasie służebności 

obowiązywać będzie zakaz zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, bez zgody 

uprawnionego ze służebności. Z uwagi na niewielką przestrzeń po uwzględnieniu 10 

m od bloku, ścianka wspinaczkowa oraz pająk ze względu na wielkość swoich stref 

bezpieczeństwa mogą się nie zmieścić.

154 W114ST Uporządkowanie/zaziel

enienie/park na 

działkach u zbiegu ulicy 

Nowogrodzkiej i 

Czechosłowackiej

Uporządkowanie terenu sprawi, że okolica stanie się 

czystsza, poprawie ulegnie komfort mieszkańców. 

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na środowisko 

oraz zachęci mieszkańców do spędzania czasu na świeżym 

powietrzu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 212000,00 Zachowanie i uporządkowanie zieleni wpłynie pozytywnie na środowisko. 

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia okolicy.

155 W125SW STOJAKI ROWEROWE 

PRZY UL. JÓZEFA

Wykonanie 5 stojaków rowerowych wzdłuż ulicy Józefa, 

umiejscowionych między innymi przy Przedszkolu 

Miejskim nr 107, stacji kolejowej Łódź Niciarniana oraz 

między blokami.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 29500,00 Zwiększenie infrastruktury rowerowej na terenie osiedla.

156 W158SW Połączyć Konstytucyjną 

- piesze przejście do 

parków

Wskazane miejsce jest przejściem wykorzystywanym przez 

mieszkańców bloków południowej części ulicy 

Konstytucyjnej w celu dotarcia do pobliskich parków 3. 

Maja oraz Baden-Powella, a przez mieszkańców północnej 

części Konstytucyjnej do pobliskiego centrum handlowego 

oraz komunikacji miejskiej przy alei Piłsudskiego. Prowadzi 

ono przez zieleniec powstały na terenie dawnej bocznicy 

kolejowej i właśnie przez ukształtowanie terenu o 

charakterze kanału, którym bocznica była poprowadzona 

stanowi znaczące utrudnienie w przeprawie. Projekt ma na 

celu zniwelowanie różnicy poziomów w miejscu przejścia.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 44000,00 Wydział Gospodarki Komunalnej opiniuje wniosek pozytywnie. Po dokonanych 

zmianach w kosztorysie projekt możliwy do realizacji.

157 W165SW Kosz na śmieci przy 

Żabce ul. Wodna 25 

(od strony ul. Nawrot)

Ustawienie kosza na śmieci obok sklepu Żabka na ulicy 

Nawrot. Aktualnie nie ma po tej stronie ulicy żadnego 

kosza, przez co chodnik jest często zaśmiecony.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 5000,00 Poprawa stanu czystości i estetyki miasta oraz działania proekologiczne.

158 W174ST GODNE WARUNKI 

STRAŻAKÓW 

POPRAWĄ 

BEZPIECZEŃSTWA 

WŚRÓD 

MIESZKAŃCÓW NA 

OSIEDLU STOKI-

SIKAWA-PODGÓRZE

Kontynuacja projektu, który dotyczył termomodernizacji 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym celem 

projektu jest adaptacja nieużytkowanego pomieszczenia 

strychu na salę edukacyjno-szkoleniową na której strażacy 

będą mogli szkolić swoje umiejętności, jak również 

przeprowadzać różnego rodzaju zajęcia o tematyce 

bezpieczeństwa dla społeczności lokalnej. Będą to m.in. 

podstawy udzielania pierwszej pomocy, zasady 

zachowania w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu 

itp...

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 408300,00 Ocena pozytywna została wydana na podstawie otrzymanych odpowiedzi z 

jednostek oraz możliwości technicznych wykonania zadania. Ponadto realizacja 

zadania pozwoli na poprawę warunków pracy Ochotniczej Straży Pożarnej.
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159 W185ZA Kosze na psie odchody 

na Zarzewie

Projekt zakłada zakup i montaż na terenie Osiedla Zarzew 

10 koszy na psie nieczystości, ze szczególnym 

uwzględnieniem ulic Tyrmanda, Grota Roweckiego i Małej 

Piętnastki.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 20000,00 Poprawa stanu czystości oraz estetyki miasta.

160 W066DL Strefa rekreacji w 

Dolinie Łódki: Tor 

Rowerowy typu 

Pumptrack.

Przedmiotem wniosku jest zadanie inwestycyjne związane 

z budową obiektu małej architektury w miejscu 

publicznym jakim jest tor do jazdy na wszystkim co ma 

kółka: rowerach górskich, rowerach BMX, rowerkach 

dziecięcych, rowerkach biegowych, hulajnogach, 

deskorolkach, a nawet na rolkach. Pumptrack zwany 

Rowerowym Placem Zabaw o powierzchni około 550 m2 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak: ławka, stojaki 

na rowery, tablica regulaminowa i kosz na śmieci, 

przeznaczonym do zbiorowej rekreacji, który dzięki swej 

innowacyjności zdobywa coraz większą 

popularność.Asfaltowy tor rowerowy „pumptrack” jest 

specjalnie stworzonym torem przeszkód składającym się z 

garbów, zakrętów, profilowanych oraz małych „hopek” 

ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było 

rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności 

pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki 

odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na 

których użytkownik wykonując ruchy góra-dół (tzw. 

pompowanie) porusza się w wybranym kierunku 

wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. Przeszkody 

toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której 

można jeździć w obu kierunkach. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 462600,00 Projekt uzyskał pozytywne opinie cząstkowe ze wszystkich jednostek. Realizacja 

przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu podczas X edycji 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do poprawy infrastruktury 

sportowej na terenie osiedla "Dolina Łódki"
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