
Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 24 sierpnia 2022 roku

L.p. NUMER PEŁNY NAZWA I LOKALIZACJA 

PROJEKTU

OPIS PROJEKTU KOMÓRKA 

MERYTORYCZNA

OCENA 

MERYTORYCZNA

OPINIA RADY 

OSIEDLA

KOSZTY 

SZACUNKOWE (po 

weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 P115MM KINO LETNIE na 

Osiedlu Mireckiego

Projekt dotyczy organizacji letniego kina pod chmurką dla 

mieszkańców Osiedla. Będą to 4 spotkania z polską i zagraniczną 

kinematografią pod gołym niebem, na wygodnych leżakach - dla 

wszystkich mieszkańców Osiedla. Seanse filmowe odbędą się w 

sezonie wiosenno-letnim w godzinach wieczornych.

0Wydział Kultury NEGATYWNA PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA

2 L068 STREFA SPORTU przy 

Szkole Podstawowej 

nr 166 - 

ogólnodostępne 

boiska sportowe

Zadanie polega na budowie boisk sportowych na terenie obecnego 

boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 166 w Łodzi. Jedno 

boisko wielofunkcyjne (piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna) 

o wymiarach 15mx30m z  nawierzchni polipropylenowej, tzw system 

modułowy. Nawierzchnie te składają się z łatwych do montażu 

modułów i są wyjątkowo bezpieczne dla użytkowników, chroniąc ich 

stawy i kręgosłup. Boisko będzie ogrodzone siatką o wysokości 4m. 

Boisko drugie tworzące łącznie kompleks boisk wykonane ze 

sztucznej trawy o wymiarach 25mx60m z bramkami otoczone 

wysoką siatką  oraz piłkochwytami. Na terenie zaplanowano miejsce 

na ławki oraz kosze na śmieci.  Propozycja projektu ma na celu 

stworzenie bezpiecznego miejsca do prowadzenia zajęć sportowych 

oraz do wykorzystania rekreacyjnego w godzinach popołudniowych.

1Wydział Edukacji POZYTYWNA 975000 Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.  Wpłynie na aktywne 

spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu, poprzez udział w zróżnicowanych formach 

aktywności sportowej.  Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale 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.  Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności.” Przy 

realizacji projektu należy uwzględnić standardy kształtowania zieleni zgodnie z Zarządzeniem 

nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów 

kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.”

3 L203 Usprawniamy 

motorykę małą w P.M. 

nr 185 "Tablice 

manipulacyjne"

Zakup tablic manipulacyjnych do P.M. nr 185. Tablice manipulacyjne 

łączą edukacje z zabawą, oddziałowując na niemal wszystkie zmysły. 

Dzięki nim dzieci w naszym przedszkolu będą miały możliwość w 

sposób atrakcyjny ćwiczyć samodzielność, zdolności manualne, 

rozwijać psychomotorykę.

1Wydział Edukacji POZYTYWNA 1800 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia dzieci z 

niepełnosprawnościami. W przypadku osób z niepełnosprawnościami poprawa dostępności 

do danego podmiotu/przestrzeni nie jest możliwa bez zapewnienia odpowiednich działań 

zmierzających do poprawy funkcjonowania tych osób w obszarze motoryki małej i dużej.  

Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale 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.  Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 

nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności.”

4 L204 Przedszkole Miejskie 

nr 185 w Łodzi 

Rozwijamy zmysły  

"Magiczny dywan" dla 

dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi w P.M. nr 185 w 

Łodzi

Zakup "Magicznego dywanu" wpłynie na wielozmysłowe poznanie 

świata, poprzez rozwijanie motoryki dużej, koordynacji wzrokowo - 

ruchowej, koncentracji pamięci i logicznego myślenia.

1Wydział Edukacji POZYTYWNA 15000 Realizacja zadania ułatwi dostęp  do edukacji i uatrakcyjni zajęcia dzieciom z 

niepełnosprawnościami. W przypadku osób z niepełnosprawnościami poprawa dostępności 

do danego podmiotu/przestrzeni nie jest możliwa  bez zapewnienia odpowiednich działań 

zmierzających do poprawy funkcjonowania tych osób w obszarze motoryki małej i dużej.  

Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale 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.  Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów Zarządzenia 

nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności.”

5 L205 Przedszkole Miejskie 

nr 185 w Łodzi Tablice 

edukacyjne na plac 

zabaw w P.M. nr 185 

w Łodzi

Zakup tablic edukacyjnych - zewnętrzne, pozwolą w sposób 

atrakcyjny rozwinąć koncentracje i spostrzegawczość, uruchomić 

wyobraźnie przestrzenną, doskonalić pamięć przy równoczesnej 

integracji dzieci z niepełnosprawnościami z dziećmi z grup 

ogólnodostępnych.

1Wydział Edukacji POZYTYWNA 8200 Realizacja zadania ułatwi dostęp do edukacji dzieciom z niepełnosprawnościami, podniesie 

jakość prowadzonych zajęć. W przypadku osób z niepełnosprawnościami poprawa 

dostępności do danego podmiotu/przestrzeni nie jest możliwa bez zapewnienia 

odpowiednich działań zmierzających do poprawy funkcjonowania tych osób w obszarze 

motoryki małej i dużej.  Zadanie spełnia wymogi określone w Uchwale 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.  Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 

października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności.”
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6 B124RA Zieleniec na 

Świtezianki

Projekt do realizacji na terenie o powierzchni niecałych 2ha.

Projekt nie stoi w kolizji z istniejącym już Rado-Dogs.

W ramach projektu wnioskujemy o zagospodarowanie terenu na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez:  1. Wytyczenie przebiegu 

ścieżek na podstawie już istniejących . 2. Posprzątanie terenu ze 

śmieci, gruzu oraz usunięcie martwych drzew i krzewów. 3. Dodanie 

kolejnych budek lęgowych dla ptaków (10 szt), hoteli dla owadów (5 

szt), oraz schronień dla jeży (5 szt).

2Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 37000 Zadanie pozwoli uporządkować zieleń na osiedlowym skwerku. Stworzone zostaną siedliska 

dla jeży ptaków i owadów.

7 L113 MAMY Przestrzeń w 

Łagiewnikach

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania 

niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności 

rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z 

podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

2Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 Projekt uzyskuje pozytywną opinię.

8 P019ZL Park dla Retkini - 

Górka śmieciowa 

parkiem miejskim

Doposażenie aktualnie istniejącego zieleńca po południowej stronie 

"Górki Śmieciowej" z  zachowaniem jego  naturalnego charakteru. 

Postawienie regulaminu korzystania z parku, dosadzenie drzew i 

krzewów ozdobnych, kwitnących. Ogólnodostępny i darmowy 

zieleniec dla mieszkańców z koszami na śmieci, stojakami na rowery. 

Za zgodą lidera projektu wykreślono z opisu projektu  utworzenie 

legalnego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym  oraz 

chodnikiem z osiedla do parku na wysokości nr 76 na Kusocińskiego

2Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 90000 Ideą przedmiotowego obszaru było pozostawienie terenu otwartego, trawiasto-łąkowego, 

jak najbardziej naturalnego, zapewniającego wielofunkcyjność. Przedpole od strony ul. 

Kusocińskiego nie powinno być wygradzane i nie stwarzać barier i przesłonięć w krajobrazie. 

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu powinno dążyć do zachowania Łódzkich Błoni 

jako miejsca plenerowych imprez, z obszernymi płaszczyznami trawników i 

wielogatunkowych łąk. Dopuszczone i wskazane jest wprowadzenie wyposażenia w postaci 

koszy i ławek. Powyższe było wnioskowane w ramach opracowywania MPZP dla tego 

terenu. Ponadto nie ma potrzeby budowy przejazdu dla rowerów (po żadnej stronie ulicy nie 

została wydzielona droga dla rowerów).

9 L168 Dirt Park Łódź  1.Celem projektu jest przebudowanie i unowocześnienie istniejącego 

toru rowerowego w parku Poniatowskiego. Obecny tor po 10 latach 

jest już na tyle zdegenerowany że jazda po nim stanowi zagrożenie 

zdrowia i życia osób po nim jeżdżących. Przebudowa toru ma polegać 

na całkowitym usunięciu obecnych nasypów i wybudowaniu nowych 

linii o zróżnicowanym poziomie trudności oraz budowę małego toru 

pumptrack dla dzieci. Tor ma składać się z 1 linii małych stolików dla 

początkujących kolarzy. 2 linii dla średnio zaawansowanych oraz 1 

linii przeznaczonej dla profesjonalistów o konstrukcji wybić 

metalowo- drewanianej. Ponadto przebudowa ma polegać na 

umocnieniu obecnie istniejących najazdów na poszczególne sekcje 

 toru 2.Tor pumptrack dla dzieci o podłożu asfaltowym zawierający 

odpowiednio sprofilowane muldy i bandy tak by najmłodsi uczestnicy 

mogli uczyć się jazdy na rowerze. Za zgoda Wnioskodawcy będącego 

na posiedzeniu Komisji w dniu 18.08.2022 r. wykreślono z opisu 

projektu wyposażenie obiektu w infrastrukturę wodną i 

odwadniającą służącą do utrzymania toru w odpowiednim stanie.

2Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1400000 Wydział Kształtowania Środowiska nie wyraża zgody na zastosowanie nawierzchni 

betonowej w parku. Ze względu na istniejące drzewa utrudnione będzie także wykonanie 

przyłącza wod-kan. W ocenie tut. Wydziału zasadne jest zmodyfikowanie nasypów, które 

stwarzają zagrożenie.
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10 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. Korzyści z otworzenia punktu napraw, 

odzysku i ponownego użycia przedmiotów: 1. Obniżenie ilości 

wytwarzanych odpadów, a co się z tym wiąże kosztów ich 

zagospodarowania, (pozytywny wpływ na osiągnięcie przez miasto 

wymaganych poziomów recyklingu) ; 2.Udokumentowane powtórne 

użycie przedmiotów wyrzuconych. 3.Ograniczenie problemu 

nieformalnych zbieraczy i nielegalnego spalania odpadów. (...)

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 2000000 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.

11 S014WS 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. •Kolor 

słupów i kolor drążków i poręczy musi się odznaczać dla osób o 

 słabnącym wzroku.(kontrastowa kolorystyka) •Słupy konstrukcyjne o 

 wymiarach 100x100 mm i grubości ścianki 3 mm. •Wszystkie łączenia 

rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie 

ostrych krawędzi. (...)

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

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

Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ.

Brak możliwości spotkania z decydentami Uniwersytetu Łódzkiego (urlop Kanclerza ds. 

technicznych) w terminie do 29.08.2022r. W mocy pozostaje dotychczasowa opinia UŁ.

12 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.

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

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

Strategii Miasta. Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Strona 3 z 11



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 24 sierpnia 2022 roku

13 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.

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 6090330 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.  Opinia uzupełniająca z dnia 23.08.2022 r.: Pismem z dnia 11.08.2022 r. 

(data wpływu do Veolia 12.08.2022 r.) WGK UMŁ wystąpił do Veolia z pytaniem 

uzupełniającym o wskazanie czy w planach eksploatatora sieci jest przebudowa 

przedmiotowego ciepłociągu. W odpowiedzi (skan pisma Veolia z dnia 22.08.2022 r.) 

uzyskano informację, że przebudowa wraz ze zmianą technologii planowana była na 2027 r. 

Z uwagi na toczące się postępowania administracyjne o zwrot części działek przez które 

przebiega ciepłociąg, Gmina Miasto Łódź zmuszona była wydać odmowną decyzję w zakresie 

zgody na lokalizację nowo projektowanych urządzeń.  W związku z powyższym przebudowa 

ciepłociągu przez Veolia w najbliższych lata nie będzie możliwa. Ponadto z uwagi na 

docelowe umieszczenie urządzeń w gruncie Veolia nie widzi możliwości partycypowania w 

przebudowie kładki. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ wystąpi z wnioskiem do Wydziału 

Zarządzania Projektami UMŁ o analizę możliwości przebudowy kładki przy ul. Piasta 

Kołodzieja.

14 S002WS 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.faceboo

k.com/MiniParkWierz

bowa)

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

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 415000 Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia oraz polepszy 

jakość życia okolicznych mieszkańców.

15 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. 

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 264000 Wydział Kształtowania Środowiska po ponownej analizie dopuszcza wprowadzenie 

wnioskowanej ścieżki na skwerze Jęczmienna/Jarzynowa, pod warunkiem uzgodnienia 

projektu i inwentaryzację zieleni przez ich Wydział. Z uwagi na rosnące drzewa i ich strefy 

ochronne przebieg ścieżki może nie być prostoliniowy.
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16 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.

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 160000 Ewentualna realizacja projektu wpłynie na poprawę atrakcyjności obecnego placu zabaw.

17 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.

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA

18 W036ZA Plac zabaw przy Nurta-

Kaszyńskiego - etap 1

Celem projektu jest modernizacja oraz rozbudowa istniejącego placu 

zabaw. 

3Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

PROJEKT WYCOFANY PRZEZ LIDERA

19 L088 Centrum rehabilitacji 

pourazowej wraz z 

poradnią 

ortopedyczną w 

Miejskim Centrum 

Medycznym 

"Śródmieście" sp. z 

o.o.

Celem projektu jest wykonanie robót remontowych oraz zakup 

wyposażenia, które poprawią stan sanitarno-higieniczny 

pomieszczeń poradni rehabilitacyjnej i ortopedycznej. Prace 

remontowe polegać będą na częściowej adaptacji, zmianie aranżacji 

i układu pomieszczeń poradni, skuciu starych tynków, pomalowaniu 

ścian, wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 

Rehabilitacja pourazowa stanowi integralną część podstawowego 

leczenia ortopedycznego. Planowany jest zakup sprzętu 

dedykowanego pacjentom, którzy wymagają ciągłej i kompleksowej 

rehabilitacji po przebytych zabiegach i operacjach narządów ruchu.

4Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA 600000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest wykonanie robót budowlanych. 

Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" sp. z o.o. dąży do systematycznego i ciągłego 

podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych. Niestety po dokładnym 

przeanalizowaniu sytuacji prawnej Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o.  

w Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wystawia opinię negatywną ponieważ 

Centrum jest podmiotem leczniczym, który działa w formie spółki a budynek w którym miało 

być realizowane zadanie jest  jej własnością.

20 L152 Rower elektryczny 

zamiast samochodu- 

dofinansowanie do 

zakupu roweru 

elektrycznego dla 

Łodzian

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego systemu grantów 

dofinansowujących zakup rowerów elektrycznych. System polega na 

tym, iż na wzór innych miast możliwe jest dla wszystkich łodzian 

ubieganie się o zwrot do 50% kosztów poniesionych w danym roku 

na zakup roweru elektrycznego, poświadczone odpowiednimi 

dokumentami. Program uwzględnia kolejność zgłoszeń - środki są 

rozdysponowane do wyczerpania puli na dany rok.

4Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA 1950000 Projekt ma ograniczony zakres dostępności.

21 L216 Poradnia chirurgiczna 

w Miejskim Centrum 

Medycznym 

"Śródmieście" sp. z 

o.o.

Celem projektu jest wykonanie robót remontowych oraz zakup 

wyposażenia, które pozwolą na uruchomienie nowej poradni 

chirurgicznej. Adaptacja pomieszczeń obejmie skucie starych 

tynków, pomalowanie ścian, wymianę instalacji elektrycznej i wodno 

- kanalizacyjnej. Realizacja projektu gwarantuje obsługę pacjenta na 

najwyższym poziomie i zapewni komfort podczas wizyt. Planowany 

jest zakup aparatu do biopsji cienkoigłowej, który umożliwi dostęp 

pacjentów do szybkiej diagnostyki onkologicznej.

4Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA 260000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu jest wykonanie robót budowlanych. 

Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" sp. z o.o. dąży do systematycznego i ciągłego 

podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych. Niestety po dokładnym 

przeanalizowaniu sytuacji prawnej Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o.  

w Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wystawia opinię negatywną ponieważ 

Centrum jest podmiotem leczniczym, który działa w formie spółki a budynek w którym miało 

być realizowane zadanie jest  jej własnością.

22 L217 Poradnia 

rehabilitacyjna dla 

seniorów i osób ze 

schorzeniami 

neurologicznymi w 

Miejskim centrum 

Medycznego 

"Śródmieście" sp. z 

o.o.

Celem projektu jest wykonanie robót remontowych oraz zakup 

wyposażenia do poradni rehabilitacyjnej. Prace remontowe polegać 

będą na częściowej adaptacji, zmianie aranżacji i układu 

pomieszczeń poradni, skuciu starych tynków, pomalowaniu ścian, 

wymianie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 

Pomieszczenia będą w pełni dostosowane dla osób starszych i 

niepełnosprawnych. Planowany jest zakup sprzętu do rehabilitacji 

seniorów ze schorzeniami układu ruchu, w szczególności z chorobą 

zwyrodnieniową stawów, ponieważ po 60 roku życia dolegliwości z 

powodu artrozy odczuwa aż 60% populacji. Dodatkowo zakupiony 

będzie również sprzęt umożliwiający rehabilitację neurologiczną 

pacjentów.

4Wydział Zdrowia i 

Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA 460000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych popiera propozycję zadania zgłoszonego do X edycji 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście" sp. z o.o. 

dąży do systematycznego i ciągłego podnoszenia jakości oferowanych usług medycznych. 

Niestety po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji prawnej Miejskiego Centrum Medycznego 

"Śródmieście" sp. z o.o.  w Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wystawia opinię 

negatywną ponieważ Centrum jest podmiotem leczniczym, który działa w formie spółki a 

budynek w którym miało być realizowane zadanie jest  jej własnością.
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23 L091 Szlak Łodzi Bajkowej - 

Dolina Muninków

Projekt ma na celu rozbudowanie Szlaku Łodzi Bajkowej. Pomniki 

tworzące Szlak Łodzi Bajkowej stanowią wizytówkę Łodzi. Zachęcają 

najmłodszych do wędrówek po mieście. Pomnik będzie przedstawiał 

trzy postacie muminków (rodzice + dziecko). Wysokość mniejszego 

Muminka (dziecka) powinna mieć ok. 1 m wysokości, natomiast 2 

większe Muminki (rodzice) ok. 1,3 m. Podobnie jak inne pomniki na 

Szlaku  Łodzi Bajkowej, rzeźba będzie odlana z brązu.

5Biuro Promocji 

Nowych Mediów

NEGATYWNA 300000 Po ponownej analizie oraz konsultacji z działem prawnym Biuro Promocji i Nowych Mediów 

opiniuje projekt negatywnie. Zgodnie z zapisami 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 nie może być realizowana budowa pomników 

upamiętniających osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej. Przedmiotowa uchwała nie 

zawiera definicji legalnej pojęcia osoba. Wobec powyższego należy odwołać się do wykładni 

językowej tego pojęcia. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN osoba to: 1. człowiek, 

postać; 2. postać literacka. Mając na uwadze powyższe uznać należy, że ze środków ŁBO nie 

może być realizowana budowa pomników upamiętniających postaci literackie. Postaciami 

literackimi są zaś niewątpliwie wszyscy bohaterowie cyklu Muminki autorstwa Tove Jansson.

24 L184 "Grające roboty - 

tańczący tłum". 

Rzeźba - instalacja 

interaktywna. Hołd dla 

Łodzi jako stolicy 

muzyki elektronicznej i   

klubowej w Polsce 

latach 90 i XXw. 

#techno #rave 

#drum'n'bass/jungle 

#breakbeat #house

Projekt ma na celu stworzenie rzeźby grających robotów DJi, która o 

pełnych godzinach będzie wyświetlała na okolicznych  ścianach 

budynków tańczący tłum (np. mapping) przy graniu utworów które 

były i tworzą kamienie milowe w muzyce  elektronicznej oraz przy 

których parkiet zmieniał się w pył! Bywałeś/bywałaś w takich 

klubach jak New Alcatraz, Alien, Forum Fabricum, Dredd, Bagdad, 

Coffies-Toffies, Węglowa ;)  Pamiętasz sklepy z płytami Alicji z krainy 

czarów, z Gdańskiej, Spin records, itp.? Imprezy jak "Welcomeback 

Party", "Parada  wolności" coś Ci mówią? :) Czytałeś Plastik, czytałaś 

Machinę?  Lub poprostu kochasz - jak my - szeroko pojętą muzykę  

elektroniczną? Jeśli tak to jest to projekt dla Ciebie! :) Rzeżba - 

instalacja interaktywna będzie czynna przez cały rok a repertuar 

utworów będzie cyklicznie zmieniany... W końcu  hitów była cała 

masa. Niech ta energia wróci ponownie!

5Biuro Promocji 

Nowych Mediów

NEGATYWNA 200000 Bazując na opinii działu prawnego Biuro Promocji i Nowych Mediów negatywnie opiniuje 

założenia zawarte w złożonym projekcie. Projekt "Grające roboty - tańczący tłum" obejmuje 

stworzenie pomnika upamiętniającego Łódź jako stolicę muzyki elektronicznej i klubowej w 

Polsce latach 90-tych XX wieku i w związku z tym należy go uznać za sprzeczny z zapisami § 2 

pkt 12 Uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi. Spełnienie przesłanek negatywnych 

określonych w ww. przepisach oznacza, że projekt ten nie może zostać zrealizowany w 

ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

25 L004 Napraw Łódź – zgłoś 

dziurę – aplikacja i 

serwis www do 

zgłaszania dziur i 

innych problemów i 

pomysłów na 

ulepszenie miasta 

Łodzi

Zadbajmy o bezpieczeństwo, czystość i lepszą jakość życia w mieście. 

Dzięki aplikacji mieszkańcy "Napraw Łódź" będzie można w łatwy, 

szybki i bezpośredni sposób skontaktować się z urzędnikami oraz 

miejskimi jednostkami. Łodzianie będą mogli zgłaszać problemy 

wymagające interwencji służb, ale również własne pomysły 

dotyczące funkcjonowania miasta. Aplikację będzie można pobrać ze 

sklepów Google play oraz App Store. W aplikacji w prosty sposób 

można np. zgłosić dziurę w drodze,  dewastację mienia, awarię 

oświetlenia, bariery architektoniczne czy przepełnione kosze. 

Łodzianie będą mogli również zgłaszać swoje pomysły i w ten sposób 

włączyć się w sprawniejsze zarządzanie i funkcjonowanie miasta. Jak 

zgłosić sprawę ? Zgłoszenia powinny być podzielone na osiem 

głównych kategorii, te z kolei na podkategorie, a do ich obsługi 

zostały wskazane konkretne wydziały czy biura w Urzędzie Miasta. 

Po pobraniu aplikacji wystarczy na mapie zgłoszeń wybrać kategorię, 

kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji, następnie należy dodać 

opis, numer kontaktowy, ewentualnie zdjęcia zdarzenia lub 

napotkanej sytuacji oraz wysłać zgłoszenie. Przekazane informacje 

powinny trafić do odpowiednich jednostek w mieście. Status 

zgłoszenia powinien być oznaczony różnymi kolorami, co pozwala 

użytkownikowi na bieżąco śledzić przebieg sprawy. Zalogowani 

użytkownicy powinni mieć dostęp do swoich zgłoszeń, które można 

przekazywać również anonimowo. (...)

5Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA POZYTYWNA 224000 Biuro Promocji i Nowych Mediów pozytywnie opiniuje wniosek
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26 L108 Aplikacja na smartfona 

do zgłaszania 

problemów w 

przestrzeni miejskiej

Projekt polega na wypuszczeniu aplikacji na telefon komórkowy typu 

smartfon, która umożliwi zgłaszanie problemów bezpośrednio do 

wydziałów za to odpowiedzialnych. Powinna ona w przystępny 

sposób umożliwiać zgłoszenie problemu w postaci: Uszkodzonego 

chodnika Dziur w jezdni oraz innych ubytków w infrastrukturze 

drogowej Uschniętych, chorych lub wymagających uwagi drzew 

Brudnych, bądź uszkodzonych pojazdów komunikacji miejskiej 

Miejsc nagminnego, nielegalnego postoju samochodów 

Zaśmieconych miejsc Innych wymagających uwagi spraw. Zgłoszenie 

powinno zostać skategoryzowane oraz wysłane do odpowiedniego 

wydziału UMŁ, wraz ze zdjęciem, krótkim opisem (najpopularniejsze 

do wyboru w formie przygotowanej wcześniej formułki), oraz 

współrzędnymi geograficznymi (z GPS telefonu), bądź opisowej 

lokalizacji (adres/ numer taborowy) Aplikacja powinna umożliwiać 

monitorowanie stanu zgłoszenia (po wcześniejszej rejestracji). 

Należy zadbać, aby była dostępna przynajmniej na platformę Android 

(w sklepie Google Play). Interfejs należy zaprojektować w taki 

sposób, aby wysłanie zgłoszenia nie trwało długo (do 1 minuty), oraz 

nie wymagało podawania nadmiernej ilości danych.

5Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA 100000 Biuro Promocji i Nowych Mediów pozytywnie opiniuje wniosek

27 L171 Aplikacja "Napraw 

Łódź"- projekt 

ponadosiedlowy

Projekt dotyczy stworzenia mobilnej aplikacji oraz strony 

internetowej "Napraw Łódź". Aplikacja i strona miałyby na celu 

ułatwienie komunikacji na linii miasto - mieszkańcy. Za pomocą 

aplikacji mieszkańcy mogliby w łatwy sposób, w każdej chwili 

zgłaszać usterki czy też nieprawidłowości w tkance miejskiej.  

Docelowo aplikacja miałaby dawać możliwość zgłaszania wyżej 

wymienionych do adekwatnych instytucji miejskich np. : - dziury w 

jezdni - Zarząd Dróg i Transportu, - przewrócone drzewo - Zarząd 

Zieleni Miejskiej,  niezabezpieczona studzienka kanalizacyjna - Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji, - Niebezpieczne sople zwisające z dachu - 

Straż Miejska, - Zdewastowany przystanek - Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. - itp. Schemat działania aplikacji: 

"Mieszkaniec widząc daną nieprawidłowość wykonuje jej fotografie, 

oznacza na mapie i opisuje tekstowo dokładną lokalizacje, a 

następnie wybiera odpowiednią instytucję, do której chce ją zgłosić. 

Po przesłaniu zgłoszenia pracownik tejże instytucji ustawia (w panelu 

dla administracji) status obsługi zgłoszenia np. "przyjęte do realizacji" 

, "w trakcie prac", "wykonano"- każdy użytkownik aplikacji mógłby 

mieć wgląd zarówno do wszystkich złożonych zgłoszeń jak i do 

statusu ich realizacji. Takie same możliwości dawałaby strona 

internetowa. Aplikacja nie zadziała oczywiście bez odpowiedniego jej 

wdrożenia i przeszkolenia pracowników urzędów- stąd też w 

projekcie kwota przeznaczona na ten cel. Ułatwienie procesu 

zgłaszania usterek w otaczającej nas okolicy, może korzystnie 

wpłynąć na poprawę warunków w mieście. (...)

5Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA 600000 Biuro Promocji i Nowych Mediów opiniuje wniosek pozytywnie.

Nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji pomysłu przedstawionego przez Lidera 

projektu.
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28 P022RS Przejście dla pieszych i 

przejazd rowerowy 

przez Gimnastyczną 

przy boisku

Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. 

Gimnastyczną przy boisku, tak aby połączyć istniejące alejki po obu 

stronach Gimnastycznej. Ułatwi to zarówno spacery, jak i stworzy 

połączenie rowerowe od Popiełuszki do Kolarskiej.

Biuro Inżyniera 

Miasta

NEGATYWNA POZYTYWNA 16000 Utworzenie przejścia dla pieszych we wskazanej lokalizacji jest sprzeczne z wytycznymi do 

projektowania organizacji ruchu wskazanymi w pkt. 5.2.6.2 załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Ww. rozporządzenie 

jednoznacznie stanowi, iż w obrębie terenów zabudowanych na drogach jednojezdniowych 

należy zachować odległość między przejściami minimum 100 m (powyższe nie dotyczy 

przejść dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniach dróg). Długość odcinka ulicy 

Gimnastycznej pomiędzy najbliższymi przejściami dla pieszych zlokalizowanymi przy 

połączeniach dróg wynosi 128 m. W omawianej lokalizacji nie ma możliwości zachowania 

wymaganych odległości pomiędzy przejściami dla pieszych. Natomiast przejazdy dla 

rowerzystów lokalizuje się w miejscach, które łączą ciągi komunikacyjne dla rowerzystów po 

obu stronach drogi. W omawianym miejscu nie ma dróg dla rowerów, są tylko chodniki. 

Ponadto (dot. zapytania wnioskodawcy o możliwość utworzenia strefy zamieszkania w 

obrębie omawianej ulicy: Ulica Gimnastyczna to droga o charakterze drogi zbiorczej dla 

prostopadłych dróg wewnętrznych osiedla Smulsko. Ulica jest wyposażona w jezdnię o 

nawierzchni bitumicznej, chodniki po obu stronach drogi, które są odseparowane od jezdni 

pasami zieleni. Na ulicy o funkcji drogi zbiorczej o opisanym zagospodarowaniu nie należy 

wyznaczać stref zamieszkania, w obrębie których m.in. dzieci mogą bawić się bez opieki osób 

dorosłych. Strefa zamieszkania w tym miejscu spowodowałaby znaczące pogorszenie 

bezpieczeństwa uczestników ruchu.

29 W064SW Lustro drogowe - 

Wodna 23

poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie widoczności przy 

wyjeździe z posesji

Biuro Inżyniera 

Miasta

NEGATYWNA 900 Opinia BIM negatywna -  treść Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach jasno 

wskazuje, że lustra drogowe stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy drodze budynki, 

słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami. W podanej lokalizacji, 

kierujący ma możliwość dokonać analizy możliwości kontynuowania jazdy jeszcze zanim 

włączy się do ruchu.

30 W022SW Rowerowa 

alternatywa dla 

"wąskiego gardła" na 

Niciarnianej

Pomysł na częściowe rozwiązanie problemu "wąskiego gardła" ciągu 

pieszo-rowerowego na Niciarnianej między Piłsudskiego i Kazimierza 

poprzez umożliwienie jazdy po wschodniej stronie Niciarnianej, co 

nieco zmniejszy ruch rowerowy po stronie zachodniej. Obecny 

chodnik ma 3m (więcej niż po stronie zachodniej), więc można 

wyznaczyć ciąg pieszo-rowerowy Konieczne jest jedynie poszerzenie 

na wysokości przystanku autobusowego oraz przy ul. Kazimierza (z 

obniżeniem krawężników), by zmieścił się przejazd. Ciąg pieszo-

rowerowy może ciągnąć się do wyjazdu spomiędzy bloków 

Niciarniana 12/14 i 18/20, by i z tamtej uliczki (kilka bloków) było 

łatwiej wyjechać rowerem.

Biuro Inżyniera 

Miasta

POZYTYWNA 28000 Biuro Inżyniera Miasta UMŁ pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek. Jednocześnie tut. 

Biuro informuje, że po relokacji wiaty przystankowej szerokość chodnika od strony jezdni nie 

może być mniejsza niż 2,5 m. Wobec powyższego w celu wykonania przedmiotowych prac 

niezbędna jest ingerencja w obszar działki nr 38/18 obręb W-22, która znajduje się we 

władaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z powyższym BIM ww. wniosek 

opiniuje pozytywnie pod warunkiem wyrażenia aprobaty przez WGK
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31 S039KA Spokojniejsza 

Traugutta z 

huśtawkami dla 

dorosłych

Projekt zakłada instalację dwóch granitowych poduszek berlińskich 

(2mx1,5m) na ul. Traugutta ze względu na notoryczne przekraczanie 

prędkości przez kierowców, na co pozwala infrastruktura fizyczna i 

niestosowanie się do znaków - jedna na wysokości numerów 9 i 12, a 

druga na wysokości kawiarni "Wasiakowie"; oraz instalację trzech 

ławek-huśtawek na tzw. shared-space na Traugutta, między ul. 

Hotelową a wschodnią granicą działki hotelu Savoy. Orientacyjne 

lokalizacje wskazane na dołączonym rysunku.

Zarząd Dróg i 

Transportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 75000 Zarząd Dróg i transportu w porozumieniu z Oddziałem Zarządzającym Ruchem na Drogach 

UMŁ opiniuje przedmiotowe zadanie negatywnie. Odnosząc się do zadania dot. uspokojenia 

ruchu na ul. Traugutta  w przestrzeni przedmiotowego ciągu komunikacyjnego Biuro 

Inżyniera Miasta podtrzymuje swoje stanowisko do wcześniej wydanej opinii negatywnej.  

ZDiT również informuje, że negatywnie odnosi się do zaproponowanego rozwiązania w 

zakresie montażu progów informując, że istniejąca geometria drogi oraz lokalizacja progów 

spowalniających jest w stanie zmotywować rozważnego kierowcę do zachowania się w 

przedmiotowej przestrzeni tak jak narzucają to przepisy dot. strefy zamieszkania. Żadne 

urządzenie nie jest w stanie w pełni uniemożliwić kierowcom łamania przepisów. W celu 

skonfrontowania postulatów i opisu sytuacji wnioskodawcy z rzeczywistością zamontowano 

urządzenie mierzące prędkość na wskazanym we wniosku odcinku, które wskazało, że 

dopuszczalna prędkość przekraczana była przez niecałe 5% poruszających się pojazdów. 

Urządzenie zamontowane było na słupku ze znakiem D-18 vis a vis hotelu Savoy i zdaniem 

ZDiT była to jedyna możliwa lokalizacja (ze względu na przymus utrzymania skrajni oraz 

faktu, że urządzenie to powinno być montowane na istniejącej infrastrukturze jak słupek, 

latarnia, etc.) na wskazanym odcinku ul. Traugutta.     W przypadku lokalizacji huśtawek we 

wskazanej przestrzeni w okolicach ul. Hotelowej ZDiT informuje, że istnieje teoretyczna 

możliwość ustawienia wskazanego przedmiotu, jednakże niezbędne jest wykonanie projektu 

wizualnego takiej huśtawki, który to projekt powinien być zaopiniowany przez Biuro 

Architekta Miasta oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z uwagi na fakt, iż wskazana 

przestrzeń zlokalizowana jest na terenie Parku Kulturowego Ulicy Piotrkowskiej. W 

nawiązaniu do powyższego istnieje zatem ryzyko, że zaakceptowane i wybrane zadanie nie 

będzie mogło być w prosty sposób zrealizowane ze względu na negatywne opinie w/w 

jednostek.

32 L181 Poznaj swoje Osiedle! Projekt zakłada zakup i montaż tablic z nazwami łódzkich osiedli. 

Tablice wykonane z materiałów odpornych na warunki 

atmosferyczne. Tablice zamontowane byłyby w miejscach 

położonych na granicach łódzkich osiedli. Projekt ma na celu 

zwiększenie świadomości mieszkańców Łodzi na temat łódzkich 

osiedli, na jakim osiedlu mieszkają oraz zwiększenie wśród 

mieszkańców poczucia przynależności do ich małych ojczyzn.

Zarząd Dróg i 

Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 15000 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy wniosek negatywnie, ponieważ jest 

niezgodny z Uchwałą Nr LVI/1069/05 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi. W związku z tym, aby uwzględnić 

przedmiotowe tablice w ramach SIM Rada Miejska powinna zmienić w/w uchwałę 

uwzględniając w jej zapisach podział miasta na osiedla. Tut. Zarząd w kontekście 

ewentualnego zamieszczenia informacji dot. osiedli na tablicach SIM informuje, że na 

podstawie uchwały Nr LVI/1069/05 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 26 października 2005 r. 

w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi utworzono 56 obszarów Systemu Informacji 

Miejskiej, które funkcjonują na terenie miasta. Jeśli zatem zamysłem decydentów miasta 

Łodzi było stworzenie innego podziału miasta, który nie odnosi się do osiedli tylko jest 

zupełnie innym systemem, w ramach którego ma funkcjonować tzw. System Informacji 

Miejskiej, to uwzględnianie w nim systemu osiedli miejskich wprowadzi bałagan i chaotyczny 

przekaz dla użytkowników. Obszary SIM uwzględnione są zarówno na tablicach 

nazewniczego oznakowania ulic (na czerwonych paskach) jak i na Tablicach Ruchu Kołowego 

II Rzędu (czerwono-niebieskich tablicach zlokalizowanych na odcinkach międzywęzłowych 

ulic). Dzięki temu całość systemu jest spójna i konsekwentna. Część nazw osiedli pokrywa się 

z nazwami obszarów SIM jak np. Ruda Pabianicka, Wiskitno, Zdrowie itp., jednakże taka 

sytuacja odnosi się wyłącznie do części obszarów. Dla przykładu - w podziale 

administracyjnym Łodzi na osiedla istnieje osiedle o nazwie "Piastów-Kurak". Jednakże w 

Systemie Informacji Miejskiej nie ma takiego obszaru, jest za to obszar o nazwie Kurak. (...)
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33 P127SP Zielony kampus – 

ogród na Skorupki

Tekst do materiałów informacyjnych:  Projekt ma na celu 

wprowadzenie enklaw zieleni na ulicy Skorupki wraz z remontem 

chodnika. W koncepcji zaproponowano urządzenie 

samowystarczalnych i malowniczych rabat preriowych, które zostaną 

wzbogacone krzewami miododajnej świdośliwy. Zaproponowane 

rozwiązanie jest ekologiczne i odporne na surowe warunki  panujące 

w centrum dużego miasta. Oprócz nowego chodnika, Skorupki zyska 

elementy małej architektury zgodne z wytycznymi dla Strefy 

Wielkomiejskiej, tj. nowe ławki, kosze na śmieci oraz latarnie. Dzięki 

remontowi okolica zyska zieloną, ekologiczną ulicę, będącą ozdobą 

tej części Łodzi.  Szczegółowy opis projektu: Celem projektu jest 

remont ulicy Skorupki, na odcinku Wólczańska – Stefanowskiego. 

Koncepcja przewiduje wymianę chodników, małej architektury 

zgodnie z wytycznymi dla Strefy Wielkomiejskiej Łodzi oraz 

wprowadzenie zieleni przyulicznej. Dzięki nowej aranżacji ciągu ul. 

Skorupki, miasto zyska kompletny i spójny ciąg przestrzeni publicznej 

od budynku łódzkiej Bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki 

na ul. Piotrkowskiej aż do skrzyżowania ulic Stefanowskiego z 

Radwańską. Projekt zakłada zachowanie większości istniejących, 

skośnych miejsc parkingowych, które zostaną poprzedzielane 

rabatami preriowymi. Zastosowana roślinność nie wymaga 

specjalnej pielęgnacji (minimalne wymagania), skutecznie 

retencjonuje wodę oraz jest schronieniem dla ptaków, owadów czy 

małych zwierząt, co wpływa na wzrost bioróżnorodności. (...)

Zarząd Dróg i 

Transportu

NEGATYWNA 1061550 Opinia negatywna - oszacowane koszty 1 061 550,00 pln. Kwota przekracza zarezerwowane 

środki dla Osiadla Stare Polesie. Brak zgody lidera na zmianę statusu z wniosku osiedlowego 

na ponadosiedlowy.

34 W167DL Kontynuacja budowy 

chodnika na ulicy 

Listopadowej, po jej 

zachodniej stronie, od 

posesji nr 7 do posesji 

nr 33E

Budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy Listopadowej od 

posesji nr 7 do posesji nr 33E. Ulica Listopadowa jest zbiorczą ulicą 

osiedlową, którą odbywa się wzmożony ruch samochodowy, a  

zwłaszcza intensywny ruch ciężarówek (do kilkuset dziennie) 

jadących do żwirowni na ul. Obłocznej, co stanowi duże zagrożenie 

dla pieszych przemieszczających się (z braku poboczy) jezdnią.

Zarząd Inwestycji 

Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 300000 Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego z uwagi na :

- konieczność budowy kanału deszczowego wraz z przebudową jezdni - brak możliwości 

realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, budowa chodnika bez odwodnienia po stronie 

zachodniej powodować będzie zastoje wodne na jezdni z uwagi na jej istniejący spadek w 

kierunku zachodnim; - próba lokalizacji chodnika po stronie wschodniej powoduje kolizję 

krawężnika projektowanego chodnika z istniejącym kanałem sanitarnym - projekt nie 

otrzyma uzgodnienia ZWiK a w konsekwencji zgody organu architektoniczno-budowlanego 

na realizację inwestycji. W podsumowaniu, w ocenie merytorycznej ZIM nie ma możliwości 

realizacji chodnika bez budowy kanału deszczowego, a co za tym idzie kompleksowej 

przebudowy pasa drogowego, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

35 G117RU BEZPIECZNIE DO 

SZKOŁY I 

PRZEDSZKOLA 

PRZEJDŹMY Z XIX W 

XXI WIEK 

Demokratyczna Bierna 

Dzwonowa

Cel główny to poprawa bezpieczeństwa w pobliżu przejść dla 

pieszych w pobliżu szkoły i przedszkola  Cel dodatkowy poprawa 

estetyki osiedla  Odnowienie nawierzchni ulic w obrębie 

skrzyżowania Demokratyczna /Dzwonowa/Bierna  Naprawa 

wyrównanie oczyszczenie nawierzchni chodników i dobudowanie 

brakujących  Uzupełnienie oznakowania poziomego  Montaż 

jaśniejszego oświetlenia w obrębie skrzyżowania  np LED  

Postawienie 2 koszy na odpadki wielkością dostosowanych do dość 

wąskich chodników

Zarząd Inwestycji 

Miejskich

NEGATYWNA 960000 Zadanie wymaga w pierwszej kolejności opracowania dokumentacji projektowej, szeregu 

uzgodnień z gestorami sieci, dopiero następnie realizacja inwestycji co w ocenie ZIM grozi 

nie wykonaniem zadania w ciągu 1 roku budżetowego a ponadto przekracza środki 

finansowe przeznaczone na zadanie w ramach osiedla.

36 B144TW Droga rowerowa na 

ulicy Łanowej - etap I

Budowa drogi rowerowej o szer. 2,0 m po południowej stronie ul. 

Łanowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Słońskiego (ok. 600 m). 

Drogę rowerową należy wydzielić z istniejącego chodnika, którego 

szerokość wynosi 4,0 m. Niniejszy projekt stanowi pierwszy etap 

realizacji zadania, które ma na celu budowę drogi rowerowej, która 

skomunikuje Teofilów z stacją kolejową Łódź Żabieniec. Jest to 

promocja zrównoważonego transportu jak i polepszenie dojazdu do 

stacji kolei miejskiej.

Zarząd Inwestycji 

Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 770000 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia mieszkańców oraz zwiększy 

bezpieczeństwo ruchu.
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37 W020WW Rowerowe osiedle - 

ciągłość jazdy ul. 

Chmielowskiego

Umożliwienie jazdy rowerem na wprost ul. Chmielowskiego przez 

środkowy odcinek między Czernika a Adwentowicza (wyłączony z 

ruchu samochodowego) poprzez: -budowę łączników przy zakręcie 

Chmielowskiego / Czernika (rys) -wyrównanie krawężnika przy 

wjeździe technicznym przy zakręcie Chmielowskiego / Adwentowicza

Zarząd Inwestycji 

Miejskich

POZYTYWNA 150000 Budowa łączników rowerowych poprawi komfort poruszania się rowerem we wskazanej 

lokalizacji.
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