
Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 18 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 B025BD Zielona Łódź - Bałuty 

Doły

Od kilku lat zarząd miasta Łodzi sadzi coraz więcej drzew, jednak 

ciągle pozostają tereny "szare", ulice, na których nie znajduje się 

nawet krzak. Projekt dotyczy zasadzenia kolejnych 100 drzew i 100 

krzewów na terenie osiedla Bałuty Doły.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 44500 Zarząd Zieleni Miejskiej negatywnie opiniuje przedmiotowe zadanie. W miejscu wskazanym 

przez Wnioskodawcę, bezpośrednio pod trawnikiem znajdują się podziemna infrastruktura tj.: 

sieć energetyczna, kanalizacyjna i wodociąg (strefa ochronna to min. 2 m.).

2 B074BD PUMPTRACK tor do 

jazdy na rowerze Łódź-

Bałuty-Doły

Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu 

„PUMPTRACK” we wschodniej części Skweru Gdańskiego w miejscu 

zaniedbanego i nieczynnego od lat boiska. Teren odzyska funkcje 

rekreacyjno-sportową. Będzie to ogólnodostępny obiekt z częściowo 

utwardzoną nawierzchnią. Bezpośrednią funkcją toru będzie 

doskonalenie techniki jazdy na rowerze, deskorolce czy hulajnodze. 

Dogodna lokalizacja ułatwi ten rodzaj aktywności mieszkańcom 

osiedla Bałuty Doły, gdyż podobne obiekty znajdują się za daleko np. 

na Zdrowiu, Rudzie czy Zarzewiu. Obiekt ma na celu promowanie 

aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przede 

wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Przeznaczany będzie dla 

użytkowników o zróżnicowanych umiejętnościach. Chcielibyśmy, 

aby Bałucki obiekt był większy od toru na Rudzie. Budowa takiego 

miejsca wymaga również strefy odpoczynku dla użytkowników, czyli 

kilku nowych ławek i koszy na śmieci. Nadrzędnym celem jest 

wkomponowanie toru w przestrzeń zieloną ze szczególnym 

poszanowaniem istniejących drzew i roślinności. Tor uzupełni ofertę 

rekreacyjną osiedla, ponieważ znajdzie się w bliskim sąsiedztwie 

istniejącej infrastruktury tj. park, basen, plac zabaw, boiska, street 

workout oraz dogodny dojazd DDR. Inwestycja wpisuje się w wizję 

nowej rowerowej Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 840000 Zadanie niecelowe. Z uwagi na charakter obiektu, jego niewielką powierzchnię, użytkowanie 

istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej, bliskie sąsiedztwo placówki edukacyjnej   o 

charakterze specjalnym dla dzieci, budowa toru typu PUMPTRACK na Skwerze Gdańskim nie 

jest możliwa do realizacji.   Ponadto koszt zadania przekracza pulę środków finansowych 

przeznaczonych na projekty w ramach ŁBO na dany rok budżetowy dla jednostki pomocniczej 

Rady Osiedla Bałuty-Doły  (805 000 zł), zgodnie z §2 ust. 2 pkt 15 załącznika 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.

3 B093BD Fontanna dla dzieci w 

Parku Helenów

W Parku Helenów mieści się jedynie plac zabaw dla dzieci z 

piaskownicą, zjeżdżalnią itp. Fontanna w Parku będzie dodatkową 

atrakcją dla dzieci. Jej lokalizacja rozproszy dzieci po całym Parku.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 1090000 Realizacja fontanny to koszt min. 1 mln zł.  Realizacja zadania nie jest możliwa w ramach 

środków finansowych przewidzianych w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadania 

osiedlowe Bałuty-Bałuty Doły. Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadań z BO  dla 

osiedla Bałuty - Doły to  805 000 zł.  (§2 ust. 2 pkt. 15 załącznika 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 

8 kwietnia 2021 r. poz. 1559) . Ponadto zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu 1 roku 

budżetowego §2 ust. 2 pkt. 9 ww. załącznika do uchwały.,

4 B113BD KLONY NA ZACHODNIEJ - 

 DOSADZENIE DRZEW 

DO SZPALERU NA 

ZACHODNIEJ 14

Projekt przewiduje uzupełnienie szpaleru klonów posadzonych klika 

lat temu na działce przy Zachodniej 14.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 15000 Zgodnie z opiniami BAr, MPU i ZDiT, w związku z planowaną przebudową/przebiciem ul. 

Wojska Polskiego uwzględnioną w MPZP, która zakłada również wykonanie nasadzeń po 

zakończeniu inwestycji, nie ma możliwości wykonania przedmiotowego wniosku.

5 B114BD KRZEWY OZDOBNE dla 

Bałut - Estetycznie i 

Ekologicznie

Niedawno wzdłuż ścieżki rowerowej na Zachodniej 14 postawiono 

słupki separacyjne. Wzdłuż nich znajduje się nieestetyczny przedept. 

Projekt ma przewidywać posadzenie w jego miejscu krzewów 

ozdobnych, które nie tylko zasłonią przedept, ale będą też stanowić 

estetyczną ścianę dla podróżujących sąsiednią arterią. Krzewy będą 

też schronieniem dla małych ptaków i dla owadów.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 10000 Zgodnie z opinią BAr -  opiniujemy negatywnie wniosek z uwagi na ustalenia w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr LXVI/1683/18 

Rady Miejskiej z dn. 25. 01. 2018 r.; dla działki nr 186/47 – ustalono teren oznaczony 

symbolem 7KDZ – drogi publiczne, ulice zbiorcze. Wnioskowana działka przewidziana jest pod 

budowę drogi - Nowa Wojska Polskiego.
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6 P026KR Trampoliny dla 

dzieciaków, tematyczny 

plac zabaw Karolew

Powstanie nowa część placu zabaw. Elementy placu zabaw będą 

nawiązywać do bezludnej wyspy. Stworzy to powiązanie z obecnymi 

elementami na skwerze i rozbudzi ciekawość u dzieci. Elementy na 

plac zabaw: trampolina z gumowych taśm na sprężynach (jak na 

placu zabaw na Zdrowiu), domek na podwyższeniu, tunel w górce 

jak na Zdrowiu. Plenerowa kuchnia dla dzieci. W istniejącej 

piaskownicy umieszczone zostaną elementy do odkrywania kufer, 

odlewy rybki, pirackie szable itd. (tego typu atrakcja jest w 

Warszawie w parku Jurajskim). Nawierzchnia amortyzująca ma być 

tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy. Zastosować należy 

nawierzchnię piaskową. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i 

krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 540000 Opinia negatywna Zarządu zieleni w związku ze stanowiskiem WKś dotyczącym braku 

możliwości wyznaczenia stref bezpiecznych dla trampolin w tak zadrzewionym terenie

7 P029KR Wodny plac zabaw 

(pętla na ul. 

Bratysławskiej)

Wybudowany zostanie wodny plac zabaw składający się z: dwie 

dysze sterowane, niecka z wodą, kurtyna – fontanna, prysznic. 

Powierzchnia wodnego placu zabaw to ok 150m2.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 633450 W zawiązku ze zmianą lokalizacji projektu na fragment działki zieleńca miejskiego 

zlokalizowanego na działce: P26-30/1 i opinią WKŚ Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje zadanie 

negatywnie ze względu na liczne drzewa rosnące na przedmiotowej działce. Realizacja 

przedsięwzięcia wiązałaby się z naruszeniem stref NSOD. Ponadto odpadające liście drzew 

zanieczyszczałby urządzania wodne i zapychałyby odpływy.

Brak możliwości realizacji zadania w ciągu roku kalendarzowego.

8 P157ZL PLAC ZABAW DLA PSÓW 

OBOK GÓRKI 

"ŚMIECIOWEJ"

RÓŻNEGO RODZAJU ZABAWKI DLA PSÓW + OGRODZENIE Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 375000 Ideą przedmiotowego obszaru było pozostawienie terenu otwartego, trawiasto-łąkowego, jak 

najbardziej naturalnego, zapewniającego wielofunkcyjność. Przedpole nie powinno być 

wygradzane i nie stwarzać barier i przesłonięć w krajobrazie. Zagospodarowanie powinno 

dążyć do zachowania tego terenu 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. W ocenie WKŚ wnioskowane przedsięwzięcie nie 

wpisuje się w tę ideę.

9 B100JM Drzewa na swoje 

miejsce uzupełnienie 

szpaleru drzew na Ul 

Warszawskiej

usunięcie suchych drzew, usunięcie jemioły powodującej zamieranie 

drzew nasadzenie nowych drzew str północna

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 90000 Zgodnie z opinią WDM oraz zasadami związanymi z terenami na których można wykonać 

zadania z BO, projekt niemożliwy do realizacji, ponieważ jedna z działek jest własnością 

prywatną a druga w wieczystym użytkowaniu PKP. ( Opinia WDM "Działka nr 1/14 B-23 - 

zgodnie z EGBiL działka stanowi własność osób fizycznych, władającym jest ZDiT. Brak KW. 

Działka nr 386/8 B-23 - zgodnie z EGBiL - droga powiatowa nr 1107E, właścicielem jest GMŁ 

natomiast użytkownikiem wieczystym PKP SA. KW LD1M/00165434/9").

10 B104RA Zazieleńmy się! - 

posadzenie drzew i 

krzewów wzdłuż ulicy 

Świtezianki

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów (rodzaje roślin do ustalenia) 

wzdłuż ulicy Świtezianki na odcinku o długości 184 m i szerokości 10 

m. Nasadzenia będą wykonane między chodnikiem a ogrodzeniem 

osiedla Atrium Radogoszcz pomiędzy ulicami Sitowie do wysokości 

ul. Świtezianki 16.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 368000 Zarząd Zieleni Miejskiej negatywnie opiniuje przedmiotowe zadanie z uwagi na sieci 

infrastruktury podziemnej znajdujące się bezpośrednio pod trawnikiem, na którym miałyby 

pojawić się nasadzenia (tj. sieć energetyczna, kanalizacyjna, telekomunikacyjna oraz wodociąg 

- strefa bezpieczeństwa to min. 2 m.)
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11 B111JM Ławki sensoryczne w 

Parku Julianowskim

Projekt dotyczy wymiany istniejących, zniszczonych ławek lub 

doposażenia ciągów komunikacyjnych w parku w nowe ławki 

sensoryczne, które są dostępne dla osób o różnym poziomie 

sprawności – dla osób z niepełnosprawnością ruchową, skutkującą 

poruszaniem się na wózku inwalidzkim, z różnego rodzaju 

problemami z mobilnością, dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, a także dla seniorów oraz dzieci. Ławki sensoryczne 

wyposażone są w elementy o zróżnicowanej fakturze i kolorze, 

wykonane z różnych materiałów. Różnorodność ma na celu wpływać 

na poprawienie integracji sensorycznej użytkowników – ma to 

szczególne znaczenie dla dzieci, seniorów, a także osób z 

niepełnosprawnościami. Ławki sensoryczne, różnią się od typowych 

ławek parkowych materiałami, z których wykonane są siedziska i 

oparcia. Dzięki zróżnicowaniu pod względem faktur, kolorów i 

temperatury materiałów działają one na stymulację zmysłu wzroku i 

dotyku, czasem mimowolnie podczas korzystania z ławki, a czasem 

specjalnie poprzez dotyk. Dzięki takiemu rozwiązaniu np. seniorzy, 

rodzice lub opiekunowie będą mogli odpocząć, podczas gdy dziecko 

zajmie się korzystaniem z elementów sensorycznych stanowiących 

wyposażenie ławki. Dodatkowo ławki sensoryczne są 

zaprojektowane pod względem ergonomii w taki sposób, żeby 

umożliwiały łatwy i wygodny transfer osoby z niepełnosprawnością 

z wózka inwalidzkiego na ławkę. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 80500 W parku zabytkowym meble miejskie nie mogą się wyróżniać gdyż ma to wpływ na odbiór 

substancji zabytkowej. Ławki w Parku Mickiewicza powinny zostać wymienione na 

standardowe zgodnie z katalogiem miejskich mebli. Ławki sensoryczne są z daleka widoczne i 

inne od tych przyjętych dla Miasta Łodzi. W parkach zabytkowych należy trzymać się stylistyki 

przyjętych w nim mebli miejskich.

12 B116BZ Zielony Teofilów - 

Nasadzenia drzew 

wzdłuż ul. 

Aleksandrowskiej - etap 

I.

Projekt przewiduje posadzenie 10 dorodnych drzew w pasie 

drogowym ul. Aleksandrowskiej, w zieleńcu po północnej stronie 

ulicy, na odcinku od ul. Wareckiej do Traktorowej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 18000 Zgodnie z negatywną opinią WKŚ - "W opinii Wydziału kształtowania Środowiska posadzenie 

drzew na wskazanych działkach jest niemożliwe ze względu na występujące tam sieci 

uzbrojenia terenu." nie ma możliwości wykonania zadania, z uwagi na przebiegający 

bezpośrednio pod trawnikiem ciepłociąg. Zgodnie z przepisami oraz wcześniejszymi 

ustaleniami z gestorem sieci, odległość od ciepłociągu do planowanych nasadzeń, to min. 5 m.

13 B119TW Zielony Teofilów - 

drzewa wzdłuż ul. 

Aleksandrowskiej - 

sadzimy 10 dorodnych 

drzew

Projekt przewiduje nasadzenie 10 szt. dorodnych drzew pomiędzy 

torowiskiem w ul. Aleksandrowskiej a obiektami handlowymi przy 

ul. Grabieniec.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 18000 Zgodnie z negatywną opinią WKŚ, nie ma możliwości wykonania nasadzenia z uwagi na bliską 

odległość sieci podziemnych tj. energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazociąg. Dodatkowo, 

nowe nasadzenia miałyby pojawić się wzdłuż torów tramwajowych i mogłyby kolidować 

trakcją tramwajową.

14 B139JM KOLOROWE DRZEWA na 

skwerze 

Łagiewnicka/Warszawska

Posadzenie 10 drzew na istniejącym trawiastym skwerze - kolorowe 

odmiany ozdobnych drzew owocowych - jabłoni, śliw wiśniowych, 

wiśni. Pnie drzew należy zabezpieczyć przed kosiarkami. Zapewnić 

podlewanie przez minimum rok po posadzeniu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 15000 Wniosek opiniujemy negatywnie z uwagi na fakt, że w miejscu wskazanym przez 

Wnioskodawcę w 2021 r. wykonano nasadzenia roślin cebulowych. Posadzenie drzew w tym 

miejscu oznaczałoby wykopanie, a tym samym zniszczenie cebul, a zacienienie terenu przez 

korony drzew oraz prace prowadzone ciężkim sprzętem mogłoby wiązać się ze zniszczeniem 

całości łąki cebulowej, która została wykonana w zeszłym roku również w ramach budżetu 

obywatelskiego..

15 B143TW Donice z kwiatami na 

ulicy Rojnej (i w 

okolicach)

Projekt polega na kupnie i montażu donic z kwiatami na nowych 

(wymienionych) lampach na ul. Rojnej, ul.Traktorowej, ul. 

Kaczeńcowej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 55000 Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z WKŚ negatywnie opiniuje przedmiotowe zadanie z uwagi na 

bardzo duże koszty utrzymania donic z kwiatami. Zgodnie z oszacowaniem z bieżącego roku 

koszt podlewania 1 szt donicy, to około 120 zł brutto. W przypadku montażu 110 sztuk, to jest 

koszt 13 200,00 zł  za 1 miesiąc. Należy liczyć podlewanie w sezonie od maja do końca 

września, co daje nam około 66 000,00 zł rocznie za samo podlewanie. Dodatkowo dochodzą 

coroczne koszty nowych roślin i konserwacji donic (malowanie, wymiana w przypadku 

zniszczenia).

16 B162JM (AN. 

SPOŁ. - 31)

Kaczy Catering w Parku 

Julianowskim

Projekt zakłada zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. 

Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby 

wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną liczbę 

porcji, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą. Dodatkowo, 

montaż tablicy edukacyjno - informacyjnej na temat szkodliwości 

karmienia ptactwa chlebem.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 5000 Zarząd Zieleni Miejskiej podtrzymuje negatywną opinię WUOZ. Nie ma potrzeby sztucznego 

dokarmiania kaczek, poza okresami silnie mroźnej aury. W zapisach umów z firmami 

utrzymującymi parki są uwzględnione takie prace w sytuacjach skrajnej pogody.
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17 B174JM (AN. 

SPOŁ. - 32)

Miejsca grillowe i stoły 

piknikowe z ławkami w 

Parku Julianowskim

Nowe miejsca grillowe i stoły piknikowe w Parku Julianowskim dla 

mieszkańców Łodzi. Miejsca grillowe zostaną wyposażone w ławki i 

kosze na żar. Dookoła zostanie wysypany żwir. W pobliżu staną stoły 

piknikowe dla rodzin i kosze na śmieci. Projekt poprawi atrakcyjność 

parku i stworzy możliwość na nową formę rekreacji.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 146000 Zarząd Zieleni Miejskiej podtrzymuje negatywne stanowisko WUOZ. Miejsca grillowe w parku 

są już wyznaczone. Z uwagi na oddalenie od budynków lokalizacja parkowa wydaje się 

właściwa jednak jest to park historyczny  i budowa miejsc grillowych we wskazanej lokalizacji 

byłaby zaburzeniem substancji zabytkowej.

18 P119KR Sadzimy drzewa przy ul. 

Kusocińskiego - 

pomiędzy ul. Rajdową a 

Bandurskiego - II etap

Kontynuacja projektu nasadzeń zieleni który zostanie zrealizowany 

w 2022 roku w ramach IX edycji Budżetu Obywatelskiego. II etap 

projektu przewiduje posadzenie kolejnych drzew, krzewów i  rabat 

kwiatowych w pasie drogowym ulicy Kusocińskiego.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 65000 Zgodnie z negatywną opinią ZDiT - ciąg pieszy zlokalizowany po stronie południowej na 

odcinku od al. Bandurskiego do ul. Rajdowej jest objęty gwarancją Wykonawcy do 26.11.2029 

r. Ponadto, w związku z innym wnioskiem zgłoszonym w tegorocznej edycji (P120KR), 

obejmującym utworzenie aktywnego przejścia dla pieszych w lokalizacji proponowanej przez 

Wnioskodawcę (jest to rejon wskazany we wniosku P119KR).

19 P144ZL (AN. 

SPOŁ. - 33)

Konserwacja i 

doświetlenie Stawu na 

Brusie

Oczyszczenie stawu na Brusie, usuniecie odrastającej roślinności z 

terenu stawu i brzegów . Naprawa rozmytych brzegów.  Montaż 2 

latarni solarnych doświetlających teren. Ustawienie ławki w 

bezpośredniej bliskości lustra wody.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 144000 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje negatywnie projekt. Jego realizacja jest niemożliwa ze 

względów prawnych i niedopuszczalna z powodów przyrodniczych: 1. Staw i mokradła w jego 

sąsiedztwie stanowią obszar chroniony w formie użytku ekologicznego, na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Został on ustanowiony uchwałą Nr 

XCI/1601/10 Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 245 z dnia 

25.08.2010 r. poz. 1977) dla ochrony pozostałości dawnego zbiornika wodnego oraz 

szuwarów, łąk i zarośli, jako cennej ostoi florystycznej i faunistycznej, posiadającej wybitne 

znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej zachodniej części Łodzi. Realizacja 

wnioskowanego zamierzenia:  nie jest możliwa do pogodzenia z celem ochrony obiektu, 

wynikającym z aktu ustanawiającego  będzie wykraczała poza obowiązujące zakazy i 

ograniczenia

20 S006WS Wschód Śródmieścia - 

rozbudowa placu zabaw 

w Parku Staszica

W ramach projektu plac zabaw w Parku Staszica wzbogaci się o 

dodatkowe urządzenia - trampoliny

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 103000 Ze względu na obowiązujące zasady zachowania stref bezpieczeństwa pomiędzy 

poszczególnymi urządzeniami na niewielkiej powierzchni placu, zamontowanie dodatkowych 

2 trampolin jest niemożliwe.

21 S064WS Renowacja fontanny w 

Parku Matejki

Projekt ma na celu przywrócenie dawnej świetności fontannie. W 

tym celu należy oczyścić nieckę, sprawdzić i naprawić instalację oraz 

zadbać o estetykę fontanny.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 860000 Fontanna wymaga kapitalnego remontu polegającego m.in. na wymianie instalacji wod-kan, 

naprawie niecki, wymianie instalacji elektrycznej, montażu wodotrysku. Koszt renowacji 

fontanny przekroczy kwotę przyjętego zadania osiedlowego.

22 B112BC Zielona Bazarowa - 

sadzimy KLONY na 

Bazarowej przy 

Zachodniej

Projekt przewiduje posadzenie 8 szt. dorodnych klonów po obu 

stronach ul. Bazarowej u jej wylotu w ul. Zachodnią. Drzewa dadzą 

cień i schronienie dla ptaków.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 15000 W związku z Opinią WGK, która mówi o strefach ochronnych dla sieci kanalizacji 

ogólnospławnej Ø700mm oraz wodociągowej Ø800mm i Ø250 mm oraz magistrali 

ciepłowniczej, znajdujących się na przedmiotowym terenie oraz z uwagi na projektowane 

przedłużenie/przebicie drogi klasy Z (tzw. trasa Wojska Polskiego), które zostało opisane w 

obowiązującym MPZP, w którym przewidziane są nowe nasadzenia w tej lokalizacji, nie ma 

możliwości wykonania przedmiotowego wniosku. Dodatkowo zgodnie z opinią WDM na 

dwóch z trzech wskazanych przez Wnioskodawcę działek nie ma możliwiości wykonania 

nasadzeń z uwagi na nieustalone prawo własności oraz współwłasność osób prywatnych.

23 B138BC Światło + Woda = Nowy 

Park im. A.Struga

Nasz mały Park w centrum Bałut potrzebuje oświetlenie oraz 

miejsca z wodą. Oświetlenie przyczyni się do zwiększenia 

bezpieczeństwa w nocy. Jak pokazują badania odpowiednie 

oświetlenie zmniejsza ilość przestępstw. Odnowione oczko wodne 

oraz kurtyny wodne sprawią, że korzystanie z parku czasie dnia 

będzie zdecydowanie przyjemniejsze. Inwestycja ta spowoduje że 

więcej osób z Bałut chętniej wybierze się w tereny zielone. Przyczyni 

się to do poprawy zdrowia mieszkańców, szczególnie w upalne dni 

kurtyny wodne mogą być zbawienne. Dodatkowo wzrośnie też 

prestiż okolicy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 212000 Dodatkowe lampy w parku nie są potrzebne. Park jest mały i oświetlony. Działa w nim też 

zbudowana 3 lata temu fontanna. Nie ma potrzeby budowania oczka wodnego, w którym nie 

utrzyma się woda na dłużej. Brak też możliwości naturalnego napełnienia takiego zbiornika.

24 G053PK Remont placu zabaw na 

Placu Dubaniewicza 

(kostka chodnikowa. 

fontanna ,piasek 

,ogrodzenie 

piaskownicy, wymiana 

ławek , podcięcie drzew 

nad ławkami )

Rewilitizacja placu zabaw na skwerze Dubaniewicza Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 550000 Opinia negatywna. Działka nr 503/58 w obrębie G-12, na której zlokalizowane są plac zabaw i 

fontanna stanowią własność prywatną. Na przedmiotowym obszarze miasto nie może zgodnie 

z prawem wydatkować środków publicznych.
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25 G129GO Pasek zieleni szyty na 

miarę, Łódź - Górniak, 

G4-121/1

Utkajmy gęstym roślinnym ściegiem niewielką działkę wzdłuż 

chodnika przy ul. Suwalskiej. Jest tu na tyle szeroko, że oprócz 

krzewów i traw ozdobnych na miarę XXI jest szansa postawić 

wygodną ławkę dla mieszkańców.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 17400 Zarząd Zieleni Miejskiej negatywnie opiniuje przedmiotowe zadanie, działka wskazana przez 

Wnioskodawcę ma nieuregulowane prawo własności, w związku z powyższym zgodnie z 

regulaminem nie ma możliwości wykonania nasadzeń. Dodatkowo ZDiT w opinii napisał, że 

"Według wytycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej ul. Suwalska przeznaczona jest na 

przekształcenie jej w przyszłości na woonerf."

26 L112 Kaczy Catering na 

Zdrowiu

Projekt zakłada zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. 

Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby 

wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną liczbę 

porcji, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.

W ramach projektu zostałaby również zamontowana tablica 

informacyjno - edukacyjna poruszająca temat szkodliwości 

karmienia kaczek chlebem.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 10500 W związku z negatywnymi opiniami Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa i 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje zadanie negatywnie

27 L125 Fontanna multimedialna 

w Parku na Zdrowiu

Projekt przewiduje montaż fontanny posadzkowej otwartej 

(chodnikowej), która nie posiada lustra wody ani widocznego 

zbiornika wodnego. Jest instalowana bezpośrednio w poziomie płyty 

posadzkowej, łatwa w czyszczeniu i sprzątaniu. Może być miejscem 

zabaw dla dzieci, które mogą wbiegać między strumienie wody. 

Lokalizacja przy Muszli Koncertowej w Parku na Zdrowiu.Fontanna 

miałaby działać w okresie wiosenno-letnim w godzinach od 9.00 do 

22.00. W tym czasie można byłoby oglądać kilka rodzajów 

ekspozycji, tj. prezentacje wodne, wodno-świetlno-muzyczne, 

wodno-świetlne i pokazy barwnej płyty fontanny. Multimedialne 

ekspozycje tworzące się do muzyki takich twórców, jak: Gershon 

Kingsley, Vangelis, Jean Michel Jarre, Andrea Bocelli, Richard 

Clayderman, L. van Beethoven, W.A. Mozart, J.S. Bach, A. Vivaldi, E. 

Grieg, G. Bizet, G. Verdi czy J. Offenbach, a także pokazy dance i pop.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 1152500 Zarząd Zieleni Miejskiej w związku min. z opiniami negatywnymi Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, Wydziału Kształtowania Środowiska opiniuje negatywnie 

przedmiotowe zadanie jako zbyt kosztowne i nie możliwe do realizacji w jednym roku 

budżetowym

28 L131 Zielona ul. Strykowska - 

sadzimy drzewa w pasie 

rozdziału

Projekt przewiduje posadzenie ok. 60 kilkumetrowych 

szkółkowanych drzewek w pasie rozdziału ul. Strykowskiej na 

odcinku od Wojska Polskiego do BAtalionu Platerówek - posadzone 

drzewa w przyszłości zacienią arterię obniżając temperaturę.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 110000 Zgodnie z negatywnymi opiniami z BAM, ZDiT i WKŚ:  Opinia negatywna, ponieważ część 

wniosku dotyczy terenów aktualnie przebudowywanych przez ZIM tj. przebudowa ul. Wojska 

Polskiego - prace są zaplanowane również na przyszły rok, co automatycznie wyklucza 

wniosek, a część wniosku nie uwzględnia istniejącego oświetlenia oraz planów przebudowy 

ulicy. Na przedmiotowych działkach w pasie rozdzielczym ul.Strykowskiej istnieje naziemna i 

podziemna infrastruktura oświetleniowa w postaci kabli i słupów oświetlenia ulic, z którą 

proponowane rozwiązanie kolidowałoby w znacznym stopniu. Jednocześnie, drzewa 

zacieniające jezdnię pogorszyłyby parametry oświetleniowe, wpływając tym samym 

negatywnie na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

29 L183 Łódzki Park 

Doświadczeń - 

konstrukcje i modele, 

pozwalające na 

poznawanie praw fizyki i 

świata przyrody w parku 

na Zdrowiu – Etap I

Stworzenie Ogrodu Doświadczeń w Łodzi – na zwór Ogrodu 

Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Ma to być Łódzki 

park edukacyjny, który ma wzbudzić ciekawość świata wśród 

najmłodszych i starszych. Na dydaktyczną ekspozycję plenerową 

mają się składajać urządzenia, konstrukcje i modele, pozwalające na 

poznawanie praw fizyki i świata przyrody. Etap I: Zakłada budowę 3 

elementów z opisem: Kołyska Newtona Rozszczepienie światła 

Nurek Kartezjusza

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 197000 W związku z opinią negatywną Wydziału Kształtowania Środowiska i Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków Zarząd Zieleni Miejskiej zadanie opiniuje negatywnie. Park na 

Zdrowiu jest parkiem zabytkowym i powinien zachować swój pierwotny charakter. We 

wskazanej lokalizacji -Okolica dawnego lunaparku nie ma możliwości realizacji 

przedmiotowego zadania. Zarząd Zieleni Miejskiej posiada projekt budowlany  wraz z 

pozwoleniem na budowę, który zagospodarowuje całą przestrzeń po dawnym lunaparku.
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30 L189 FONTANNA 600-LECIA 

NADANIA PRAW 

MIEJSKICH ŁODZI (PARK 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO)

PROJEKT DOTYCZY BUDOWY FONTANNY Z OKAZJI 600-LECIA 

NADANIA PRAW MIEJSKICH ŁODZI W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ 

ALEI PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO O DŁUGOŚCI 

600 M (OD AQUAPARKU FALA DO REZERWATU POLESIE 

KONSTANTYNOWSKIE). WIZJA FONTANNY: PO ŚRODKU ALEI 

“DYWAN” Z METALOWEGO OKRATOWANIA Z JEDNYM SZPALEREM 

WODOTRYSKÓW. WODA WYSTRZELIWANA W RYTM MUZYKI,  A 

KAŻDE JEJ ŹRÓDŁO PODŚWIETLONE BARWAMI TĘCZY.  BRYZA 

WODNA Z FONTANNY POZWOLI NA WIĘKSZY KOMFORT 

WYPOCZYNKU W PARKU PODCZAS SPACERU I TRENINGU 

BIEGOWEGO. PROJEKT OBEJMUJE RÓWNIEŻ MODUŁ DO POKAZU 

“ŚWIATŁO, WODA, DŹWIĘK” O WYZNACZONEJ GODZINIE. 

FONTANNA CZYNNA SEZONOWO.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 1085000 w związku z negatywnymi opiniami WKS, WKZ, MPU Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuję zadanie 

negatywnie

31 L190 Ścieżki pieszo-rowerowe 

w Parku na Zdrowiu

Projekt zakłada pokrycie asfaltem części ścieżek w Parku na Zdrowiu 

oraz zastosowanie kładek i mostków drewnianych z płaską 

powierzchnią umożliwiająca jazdę na rowerze. Lokalizacja od ul 

Krzemienieckiej wejście do Rezerwatu przyrody Polesie 

Konstantynowskie z zachodniej i wschodniej strony obok Domu 

Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II Krzemieniecka 7/9.

Aktualny stan ścieżek nie pozwala w pełni korzystać z uroków parku. 

Zalegające błoto i kałuże nie pozwalają na wejście od tej strony do 

parku i korzystanie z niego w okresie wiosennym, jesiennym i 

zimowym.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 1040000 W związku z negatywnymi opiniami jWojewódzkiego Konserwatora Zabytków i MPU Zarząd 

Zieleni Miejskiej zadanie opiniuję negatywnie

32 L192 Treningowy park 

przeszkodowy Ninja dla 

dzieci i dorosłych Na 

Zdrowiu

Projekt zakłada montaż na Osiedlu Zdrowie-Mania konstrukcji do 

ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. 

Konstrukcja pozwoli dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą 

kondycję fizyczną i zdrowie, a najmłodszym na właściwy rozwój oraz 

popularyzację ducha sportu wśród młodego pokolenia. Dzięki tej 

inwestycji mieszkańcy otrzymają możliwość aktywnego spędzania 

czasu w rodzinnym gronie. Dyscypliny sportu typu Ninja/OCR będą 

miały szansę na dynamiczny rozwój.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 347300 Zarząd zieleni miejskiej opiniuje projekt negatywnie w związku z negatywną opinią Wydziału 

Kształtowania Środowiska -Park na Zdrowiu jest parkiem zabytkowym i należy zachować jego 

pierwotny charakter.

33 P062LP Kwiecista Pienista - 

kwiaty w kwietnikach na 

lampach drogowych o 

letniej porze wzdłuż 

ulicy Pienistej

Jak sprawić, aby było nam przyjemnie wyjeżdżać i wracać do domu z 

osiedla? Kwiaty w kwietnikach na lampach wzdłuż głównej drogi na 

osiedlu. Projekt ma na celu upiększenie głównej ulicy osiedlowej tj. 

Pienistej na odcinku od. Ul. Obywatelskiej do ul. Maczka gdzie 

mieszka większość mieszkańców podczas lata. Kwietniki zostaną na 

kolejne lata. Opis przykładowego kwietnika na lampy: Produkt 

wyposażony w funkcjonalny system podwójnego dna, który dzięki 

dodatkowym, bezpiecznym mocowaniom z łatwością ozdobi każdą 

latarnię miejską. Lekkie, subtelne lampy miejskie dzięki kwiecistym 

kulom nabiorą efektywnego wyglądu. Co więcej, staną się 

przepięknym i wyróżniającym dodatkiem dla miasta. Dla większej 

wygody użytkowania produkt zaopatrzony we wkładkę uprawną. 

Więcej na temat projektów 

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

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 49000 Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z WKŚ negatywnie opiniuje przedmiotowe zadanie z uwagi na 

bardzo duże koszty utrzymania donic z kwiatami. Zgodnie z oszacowaniem z bieżącego roku 

koszt podlewania 1 szt donicy, to około 120 zł brutto. W przypadku montażu 25 sztuk, to jest 

koszt 3 000,00 zł  za 1 miesiąc. Należy liczyć podlewanie w sezonie od maja do końca 

września, co daje nam około 15 000,00 zł rocznie za samo podlewanie. Dodatkowo dochodzą 

coroczne koszty nowych roślin (koszt obsadzenia 1 donicy to około 120 zł - 3 000,00 zł łącznie 

i konserwacji donic (malowanie, wymiana w przypadku zniszczenia). Roczne utrzymanie donic 

to jest około 21 000,00 zł, co daje prawie połowę kosztów przeznaczonych na realizację.

34 P064SP Fit siłownia na Starym 

Polesiu

Fit siłownia zlokalizowana będzie na obszarze starego boiska ŁKS (ul. 

Ogrodowa). Planowane jest zamontowanie 6 urządzeń, a wśród nich 

sugerowane jest umieszczenie: biegacza, wahadła, twistera i 

wyciskania na siedząco. Siłownia poprawi dostępność i rozwój 

fizyczny mieszkańców Starego Polesia. Projekt będzie uzupełnieniem 

terenu sportowego przy istniejących już boiskach.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 325000 Opinia negatywna z uwagi na ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w związku z 

lokalizacją linii kolejowej. Trwa budowa stacji Łódź -Polesie realizowana na zlecenia PKP PLK 

SA. Teren przeznaczony do wydzierżawienia.
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35 P190KO ZIELONA WAPIENNA - 

UKWIECONE ULICE 

KOZIN

Nasadzenia kwiatów cebulowych oraz niskich krzewów ozdobnych 

wzdłuż ulicy Wapiennej od ul. Srebrzyńskiej do ul. Drewnowskiej. 

Likwidacja dzikiego parkowania na chodnikach, poprzez które 

niszczona jest trawa. Zamiast żelaznych barierek - zielone niskie 

krzewy oraz kwiaty na obrzeżach chodnika.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 20000 Zgodnie z opinią WDM, która mówi, że działka wskazana we wniosku jest własnością 

prywatną co jest niezgodne z założeniami realizacji budżetu obywatelskiego, nie ma 

możliwości wykonania przedmiotowego wniosku.

36 S063WS Streetworkout Park (do 

ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) w Parku 

Staszica dla osób 

sprawnych i 

niepełnosprawnych. 

Strefa „bez barier”: 

#Sport #Rekreacja 

#Rozciąganie 

#Rehabilitacja #Zdrowy 

kręgosłup

Budowa małego „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na 

jednym z fragmentów Parku Staszica. 

Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe 

i rehabilitacyjne. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni „bez 

barier” dostosowanej odpowiednio biorąc pod uwagę wszystkie 

grupy docelowe: •	Dzieci •	Młodzież •	Dorosłych •	Seniorów 60+ Są to 

grupy osób o różnej sprawności fizycznej i fizjonomii ruchu, w tym 

osoby niepełnosprawne Ma to być miejsce dostępne 24 godziny 

przez cały tydzień, które ze względu na swoje przeznaczenie będzie 

pełniło funkcję międzypokoleniowej strefy: •	sportu, •	rekreacji •	i 

rehabilitacji Wszystkie (lub większość) urządzenia/ń oraz 

nawierzchnia muszą być dostosowane do użytku przez osoby 

niepełnosprawne. Wizja projektu jest następująca - na siłownię 

przychodzą jednocześnie: •	dziadek, o ograniczonej sprawności - po 

urazie nóg/biodra; może samodzielnie rehabiltować się będąc razem 

z rodziną na świeżym powietrzu. •	syn, sprawny - ćwiczy normalnie 

•	kolega syna, niepełnosprawny - chce poćwiczyć z kumplem mimo 

swojej niepełnosprawności. Na niskich drążkach podciąga się wraz z 

przymocowanym wózkiem inwalidzkim. •	wnuk, sprawny - chce 

dorównać tacie w treningu ale jego wzrost i rozstaw ramion jeszcze 

nie pozwalają mu na korzystanie ze wszystkich urządzeń do 

streetworkout'u. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 645000 Mała powierzchnia miejsc wolnych na których mógłby powstać streetworkout w parku 

Staszica. Urządzenia tego typu nie pasują i nie nawiązują do charakteru i zagospodarowania 

przedmiotowego parku zabytkowego i jego założeń historycznych.

37 W010SW Wejście do Parku 

Źródliska II od ul. 

Targowej

Zbudowanie wejścia do Parku Źródliska II od ul. Targowej pozwoli 

okolicznym mieszkańcom, studentem szkół wyższych mających 

siedzibę przy ul. Targowej oraz bywalcom Księżego Młyna i Muzeum 

Kinematografii w Łodzi na łatwiejsze i szybsze dostanie się do parku.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 175000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie wnioskowane zadanie. Wykonanie 

dodatkowego wejścia do parku od strony ul. Targowej, które byłoby oddalone o ok. 300m od 

dwóch istniejących wejść, wraz z wykonaniem alejki, która łączyłaby się z istniejącą aleją 

parkową, wiązałoby się z wycięciem co najmniej 15 drzew z parku, który w całości jest uznany 

za pomnik przyrody. Ponadto Park Źródliska II jest parkiem zabytkowym dlatego tut. Zarząd 

zwrócił się o opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jednak nie zajął on stanowiska w 

przedmiotowej sprawie ze względu na brak kwerendy historycznej. Opracowanie kwerendy 

spowodowałoby ponadto, że zadanie nie byłoby możliwe do realizacji w ciągu jednego roku 

budżetowego.

38 W040ZA Komfortowe dojście do 

Parku Podolskiego - 

modernizacja fragmentu 

ul. Zapadłej na 

wysokości posesji 

Strzemińskiego 11

Projekt zakłada modernizację 55 m wschodniej połowy ul. Zapadłej 

od północno-zachodniego narożnika PumpTracku do wejścia do 

Parku Podolskiego. Zostaną zamontowane 3 nowe latarnie i ułożone 

estetyczne miejsca parkingowe (do parkowania równoległego) z płyt 

ażurowych w miejscu obecnego klepiska. Nasadzonych zostanie 

również 6 drzew i zostaną ustawione dwa kosze na śmieci. Całość 

inwestycji powstrzyma zakurzanie okolicy i zabłocenie terenu 

spowodowane dzikim parkowaniem oraz zużyciem infrastruktury 

tego fragmentu ulicy. Odcinek zyska nową estetykę i będzie 

przyjazny dla odwiedzających Park Podolski.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 199000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie złożony wniosek, który zakłada 

wydzielenie części terenu Parku Podolskiego i przekształcenie go na miejsca parkingowe. 

Ponadto w poprzedniej edycji ZIM zaopiniował negatywnie wniosek W088ZA w którym 

zawierał się podobny zakres, z uwagi na fakt, że budowa miejsc postojowych na działce 54/9 

W30 wskazanej we wniosku byłaby niezgodna z przepisami prawa budowlanego. Ww. działka 

przylega do działki budowlanej 52/20 W30, odległość miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych od granicy działki budowlanej (powyżej 10 miejsc) nie powinna być mniejsza niż 6 

m. Warunek ten nie był tu spełniony, odległość wynosiłaby ok 1-1,5m, nie byłoby tym samym 

możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek w edycji 2021/2022 uzyskał również 

negatywną rekomendację komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

39 W074AN Piękne kasztanowce w 

Andrzejowie!

Zasadzenie dwóch dużych przepięknych kasztanowców Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 16000 Zarząd Zieleni Miejskiej negatywnie opiniuje przedmiotowe zadanie, działka wskazana przez 

Wnioskodawcę jest własnością prywatną, w związku z powyższym nie ma możliwości 

wykonania na niej zadania zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego.
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40 W096SW Stworzenie placu zabaw 

na Zieleńcu przy ul. 

Paryskiej

Stworzenie na naturalnej trawiastej nawierzchni placu zabaw na 

Zieleńcu przy ul. Paryskiej, przez ustawienie karuzeli, podwójnej 

huśtawki (z jednym siedziskiem dla małych dzieci), bocianiego 

gniazda, zjeżdżalni, piaskownicy oraz dwóch bujaków

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 200000 Zarząd Zielenie Miejskiej, zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta opiniuje negatywnie 

wniosek. Negatywna opinia z punktu widzenia polityki przestrzennej Miasta, wynika z faktu, 

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.), na terenie działki planowane jest przedłużenie ulicy Konstytucyjnej jako drogi 

głównej. Nieruchomość wskazana we wniosku jest objęta obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego nr 82-160, w którym wskazana działka leży w 

terenie 1KDG (droga główna).

41 W101OJ Tężnia w Parku na 

Janowie

Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni solankowej 

oraz zagospodarowanie terenu w jej najbliższym otoczeniu, bez 

naruszania istniejącego drzewostanu. Inwestycja obejmuje: tężnię 

solankową klasyczną o wymiarach: długość ok. 10 m szerokość ok. 

1,8 i wysokość ok. 3,5 m wraz z systemem cyrkulacji solanki i 

tarniną. Na naszym osiedlu mieszka wiele osób starszych oraz osób z 

niepełnosprawnościami nie posiadających samochodu. Ich dostęp 

do tężni zlokalizowanych w innych parkach Łodzi jest utrudniony ze 

względu na odległość. Chcielibyśmy móc korzystać z walorów 

zdrowotnych tężni także na naszym osiedlu, spędzając czas w Parku 

na Janowie lub ćwicząc w parkowej siłowni plenerowej. Dzięki 

ustawionym wokół tężni ławkom powstanie przestrzeń sprzyjająca 

sąsiedzkiej integracji. Pomysł zbudowania tężni pojawił się na 

międzynarodowym i międzypokoleniowym spotkaniu sąsiedzkim, 

które odbyło się na naszym osiedlu i jest popierany także przez 

przedstawicieli społeczności ukraińskiej zamieszkujących nasze 

osiedle (lista poparcia).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 986000 Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska opiniuje projekt 

negatywnie, ponieważ realizacja zadania wiązałaby się z wycinką drzew oraz negatywnym 

działaniem aerozolu solankowego na istniejące formy zieleni na terenie parku.

42 W127SW Nasadzenia krzewów 

kwitnących wzdłuż 

torów kolejowych przy 

ul. Józefa i ul. Smolarka 

od ul. Niciarnianej do ul. 

Widzewskiej

Projekt zakłada obsadzenie krzewami ozdobnymi pasa drogowego 

od strony torów kolejowych przy ulicach Józefa i Smolarka od ul. 

Niciarnianej do ul Widzewskiej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 40000 Zgodnie z opinią WDM, Działka nr 1/4 W-22 - zgodnie z EGBiL właścicielem jest Gmina Miasto 

Łódź, w użytkowaniu wieczystym PKP SA, w związku z powyższym zgodnie z regulaminem 

budżetu obywatelskiego nie ma możliwości wykonania zadania.

43 W141SW Ławki sensoryczne w 

Parku Źródliska I i II

Projekt dotyczy wymiany istniejących, zniszczonych ławek lub 

doposażenia ciągów komunikacyjnych w parku w nowe ławki 

sensoryczne, które są dostępne dla osób o różnym poziomie 

sprawności – dla osób z niepełnosprawnością ruchową, skutkującą 

poruszaniem się na wózku inwalidzkim, z różnego rodzaju 

problemami z mobilnością, dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, a także dla seniorów oraz dzieci. Ławki sensoryczne 

wyposażone są w elementy o zróżnicowanej fakturze i kolorze, 

wykonane z różnych materiałów. Różnorodność ma na celu wpływać 

na poprawienie integracji sensorycznej użytkowników – ma to 

szczególne znaczenie dla dzieci, seniorów, a także osób z 

niepełnosprawnościami. Ławki sensoryczne, różnią się od typowych 

ławek parkowych materiałami, z których wykonane są siedziska i 

oparcia. Dzięki zróżnicowaniu pod względem faktur, kolorów i 

temperatury materiałów działają one na stymulację zmysłu wzroku i 

dotyku, czasem mimowolnie podczas korzystania z ławki, a czasem 

specjalnie poprzez dotyk. Dzięki takiemu rozwiązaniu np. seniorzy, 

rodzice lub opiekunowie będą mogli odpocząć, podczas gdy dziecko 

zajmie się korzystaniem z elementów sensorycznych stanowiących 

wyposażenie ławki. Dodatkowo ławki sensoryczne są 

zaprojektowane pod względem ergonomii w taki sposób, żeby 

umożliwiały łatwy i wygodny transfer osoby z niepełnosprawnością 

z wózka inwalidzkiego na ławkę. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 100000 Zarząd Zieleni Miejskiej negatywnie opiniuje projekt z uwagi na negatywną opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która nie pozwoli na realizację zadania.
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44 W159NR Krzewy na ul. 

Łokietkówny - strona 

wschodnia

Nasadzenie oraz utrzymanie ok 150 krzewów na trawniku wzdłuż 

ulicy Łokietkówny (strona wschodnia) pomiędzy jezdnią a 

chodnikiem.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 15000 Zarząd Zieleni Miejskiej negatywnie opiniuje przedmiotowy wniosek. Bezpośrednio pod 

trawnikiem znajduje się wodociąg. Minimalna strefa bezpieczeństwa od sieci wodociągowej to 

2,5 m.

45 W160SW Galanty park na winklu 

przy ul. Wodnej

Projekt zakłada stworzenie oczka wodnego na terenie skweru Aresa 

wraz z małą fontanną oraz kładką. Dodatkowo wstawione zostaną 

nowe ławki w miejsce tych już zniszczonych oraz dodatkowo ławki 

piknikowe umożliwiające mieszkańcom spędzanie czasu i rozmowy 

w większym gronie. Wstawiona zostanie większa liczba koszy na 

śmieci, gdyż ta aktualna nie jest w stanie sprostać potrzebom 

mieszkańców. Dodatkowo zostanie wykonane oświetlenie w kilku 

miejscach skweru poprawiające komfort korzystania z przestrzeni po 

zmroku. Alejki zostaną wykończone żwirem, gdyż aktualnie w czasie 

dużych deszczów zamieniają się w błoto. Poza tym, między ścieżką a 

betonowym płotem (w przestrzeni, która nie jest używana przez 

mieszkańców do spacerów) posadzone zostaną kwiaty oraz zasiana 

zostanie łąka. Betonowy płot oddzielający skwer od rynku 

obsadzony zostanie kwitnącym pnączem.  Zmiany te pozwolą 

uprzyjemnić spędzanie wolnego czasu oraz polepszą gospodarkę 

wodną i pozwolą tym samym przeciwdziałać suszy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 107700 Skwer przy ul. Wodnej jest terenem prywatnym, znajdującym się jedynie we władaniu Zarządu 

Zieleni Miejskiej. W związku z czym nie ma możliwości realizacji zadania w ramach ŁBO na tym 

terenie.

46 W162OJ Drzewa na ul. 

Łokietkówny - strona 

zachodnia

Nasadzenie drzew w pasie pomiędzy jezdnią ul. Łokietkówny a 

chodnikiem po stronie zachodniej ulicy

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 53000 Zgodnie z opinią WKŚ wykonanie nasadzeń na przedmiotowym terenie jest niemożliwe. Przez 

zieleniec, po stronie zachodniej pasa drogowego, przebiegają sieci infrastruktury podziemnej 

w postaci przewodów telekomunikacji. Zalecana odległość drzew od sieci infrastruktury 

powinna wynosić min. 2 m od osi kabla.

47 W164WW Pumptrack dla Widzewa 

– budowa toru dla 

rowerów, hulajnóg, 

rolek, wrotek

Projekt zakłada utworzenia pierwszego pumptracka na terenie 

Widzewa . Miejsce to z pewnością służyłoby wielu osobom w 

różnym wieku i uprawiającym różne sporty aktywnie spędzać czas.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 560000 Zarząd Zieleni Miejskiej zaopiniował projekt negatywnie z powodu braku możliwości realizacji 

zadania na wskazanym obszarze. Wytypowany teren jest wzgórzem na którym nie ma 

możliwości realizacji inwestycji.

48 W182ST (AN. 

SPOŁ. - 37)

Streetworkout Park (do 

ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) w Parku 

Boden Powella  dla osób 

sprawnych i 

niepełnosprawnych. 

Strefa „bez barier”: 

#Sport #Rekreacja 

#Rozciąganie 

#Rehabilitacja #Zdrowy 

kręgosłup

Budowa małego „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów. 

Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe 

i rehabilitacyjne.  Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni „bez 

barier” dostosowanej odpowiednio biorąc pod uwagę wszystkie 

grupy docelowe: •	Dzieci •	Młodzież •	Dorosłych •	Seniorów 60+. Są to 

grupy osób o różnej sprawności fizycznej i fizjonomii ruchu, w tym 

osoby niepełnosprawne. Ma to być miejsce dostępne 24 godziny 

przez cały tydzień, które ze względu na swoje przeznaczenie będzie 

pełniło funkcję międzypokoleniowej strefy: •	sportu, •	rekreacji •	i 

rehabilitacji. Wszystkie (lub większość) urządzenia/ń oraz 

nawierzchnia muszą być dostosowane do użytku przez osoby 

niepełnosprawne. Wizja projektu jest następująca - na siłownię 

przychodzą jednocześnie: •	dziadek, o ograniczonej sprawności - po 

urazie nóg/biodra; może samodzielnie rehabiltować się będąc razem 

z rodziną na świeżym powietrzu. •	syn, sprawny - ćwiczy normalnie. 

•	kolega syna, niepełnosprawny - chce poćwiczyć z kumplem mimo 

swojej niepełnosprawności. Na niskich drążkach podciąga się wraz z 

przymocowanym wózkiem inwalidzkim. •	wnuk, sprawny - chce 

dorównać tacie w treningu, ale jego wzrost i rozstaw ramion jeszcze 

nie pozwalają mu na korzystanie ze wszystkich urządzeń do 

streetworkout'u. Dodatkowo na terenie obecnej siłowni 

streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi 

ćwiczeniami. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 333000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  zgodnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska opiniuje 

projekt negatywnie z uwagi na planowane działania na terenie parku Baden-Powella w 

ramach EXPO.
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49 W186SW Fontanna solankowa w 

parku 3 Maja

Projekt zakłada przeobrażenie istniejącej i funkcjonującej już w 

parku 3 Maja fontanny w fontannę solankową służąca nie tylko, jak 

dotychczas, celom krajobrazowym ale także niezwykle zdrowym 

inhalacjom solankowym.  Wykorzystanie istniejącej fontanny 

pozwoli na ogromne oszczędności i korzyści. Oszczędności, bo całej 

infrastruktury nie trzeba budować od zera - istnieje już sama 

fontanna, gotowe ławki, plac który ją otacza. Korzyści to fakt że 

fontanna rozprowadza solankę w powietrzu dużo efektywniej niż 

tężnie solankowe. Musimy pamiętać, że tężnie są efektywne tylko 

wtedy gdy osiągają ogromne rozmiary tak jak w Ciechocinku. 

Właśnie dlatego już kilka polskich miast zainwestowało  w fontanny 

solankowe. W ramach przeobrażenia fontanny poprawiona zostanie 

też jej estetyka. Zostanie ona gruntownie wyczyszczona uzupełnione 

zostaną wszelkie ubytki w kafelkach lub w fugach. Zniszczone kafelki 

zostaną wymienione. Kwota podana przez autora projektu czyli 100 

000 zł to jedynie przewidywany rząd wielkości. Prawdziwa wycenę 

przedsięwzięcia musi sporządzić fachowiec, który oceni zakres 

koniecznych prac.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 1000000 Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska zaopiniował 

projekt negatywnie z uwagi na szkodliwy wpływ aerozolu solankowego na drzewa w 

sąsiedztwie drzew . Koszt budowy fontanny solankowej przewyższa budżet osiedla Stary 

Widzew.

50 B019RA Rozbudowa parku 

linowego, monitoring 

kontynuacja Park nad 

Sokołówką rozbudowa 

XXI wieku

Zadbamy o najbardziej popularną atrakcje naszego parku. Park 

linowy zostanie naprawiony i rozbudowany, zaoferuje jeszcze więcej 

rozrywki. Powstaną linowe wieżyczki do wspinani, platformy, tunel 

itd. Przestrzeń nie zostanie podzielona. Plac zabaw nie będzie 

ogrodzony. Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie 

wymagają tego przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. 

Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona 

nie ma być aranżowana od nowa. Zadbamy o bezpieczeństwo. 

Trzeba chronić wyposażenie parku, nie je demontować. Dostawiona 

zostanie druga toaleta przenośna toitoi w pobliżu parku linowego 

Monitoring dwa punkty z oświetleniem. Monitoring wygrał, jego 

realizacja zaplanowana była w 2018 roku. Ze względu na wzrost 

kosztów robocizny budowlanej został wykreślony z tamtego 

projektu. Jednak zasługuje na wybudowanie. Na terenie parku 

pojawią się leżaki i hamaki parkowe. Piękna przyroda tego miejsca 

od zawsze przyciągała miłośników opalania, będzie teraz wygodniej. 

Pojawią się  patrole konne. Na Lublinku udowodniły skuteczność 

tego rozwiązania. Problem z wandalizmem w obu parkach 

Julianowski i nad Sokołówką jest bardzo duży. W ostatnich latach 

nasila się. Ukształtowanie terenu i odległość jaką musi przejechać 

patrol, uniemożliwia skuteczną interwencje służb. W Internecie 

pojawiały się filmiki jak strażnicy nieskutecznie ganiają młodych 

ludzi po parku. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 714000 Park linowy cieszy się popularnością wśród dzieci, dlatego warto naprawić go i 

przeprojektować w taki sposób żeby bardziej był odporny na oddziaływania użytkowników. 

Monitoring i patrole służb po zmroku w parku mogłyby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa 

przebywającym w parku po zmroku spacerowiczom. Leżaki pozwolą na wygodny relaks w 

parku.

51 B081BD Kwitnąca wiosną 

Zagajnikowa

Nasadzenia roślin cebulowych (typu: krokus, żonkil i tulipan) w 

formie dywanu z kwiatów.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 70000 Nasadzenia roślin cebulowych pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

52 B094BD Noc Kupały po łódzku w 

Parku Helenów

Noc Kupały po łódzku  - spotkanie integracyjne dla mieszkańców. 

Przedstawienie dawnych kultur.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 15000 Organizacja Nocy Kupały zwiększy atrakcyjność Parku Helenów oraz przybliży mieszkańcom 

zwyczaje i obrzędy Słowian.
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53 B106BD Doposażenie terenu 

rekreacyjnego w Parku 

im. Szarych Szeregów o 

urządzenia „bez barier”

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom z 

niepełnosprawnościami, aktualnie wykluczonymi, zabawy na placu 

zabaw na równi z dziećmi zdrowymi. Dlaczego warto? Bo zabawa na 

placu zabaw powinna być dostępna dla każdego dziecka, bez 

względu na stopień sprawności! Urządzenia integracyjne, czyli 

dające możliwość jednoczesnego korzystania przez grupę 

użytkowników pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, są wciąż 

rzadkością na placach zabaw, tymczasem powinny być standardem. 

Na placach zabaw montowane są urządzenia tylko dla osób 

niepełnosprawnych, a celem projektu jest wprowadzenie urządzeń 

atrakcyjnych i przeznaczonych dla obu tych grup użytkowników tak, 

aby żadna z nich nie była wykluczona. Doposażenie placu zabaw o 

urządzenia, z których mogą korzystać obie grupy użytkowników 

(pełnosprawni i z niepełnosprawnością) to oszczędność, bo jeden 

zestaw urządzeń nadaje się do wykorzystania przez wszystkich 

dlatego ten projekt ma na celu doposażenie placu zabaw o karuzele 

integracyjną, labirynt integracyjny i koło integracyjne. Wszystkie 

wybrane urządzenia są w pełni dostosowane do możliwości 

korzystania z nich przez  obie grupy użytkowników. Dzieci z 

niepełnosprawnością potrzebują znacznie więcej okazji do ruchu i 

kontaktów z rówieśnikami, niż mają szansę otrzymać w trakcie 

rehabilitacji. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 90840 W Parku im. Szarych Szeregów nie ma urządzeń integracyjnych.

54 B109BD Bawimy się bezpiecznie - 

wymiana zniszczonych 

urządzeń zabawowych  

na placu zabaw w Parku 

im. Szarych Szeregów w 

Łodzi

Projekt polega na wymianie zniszczonych urządzeń zabawowych na 

nowe, bardziej atrakcyjne. Do wymiany: piaskownica, urządzenie 

wielofunkcyjne, zjeżdżalnia.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 280000 Zadanie celowe.  Stan urządzeń zabawowych kwalifikuje je do wymiany.

55 B124RA Zieleniec na Świtezianki Stwórzmy nowy zieleniec przy ulicy Świtezianki i zabezpieczmy 

malejącą ilość terenów zielonych na osiedlu Radogoszcz Wschód! 

Projekt ma na celu zabezpieczenie przed zabudową wielorodzinną 

dwóch działek równoległych do ulicy Świtezianki (będących częścią 

świetnego projektu Rado-Dogs) o powierzchni niecałych 2ha. Nasz 

projekt nie stoi w kolizji z istniejącym już Rado-Dogs. W ramach 

projektu wnioskujemy o zagospodarowanie terenu na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez:  1. zmianę sposobu 

zagospodarowania na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) z 

obecnego sposobu Bp. 2. Wytyczenie przebiegu ścieżek na 

podstawie już istniejących (za rok dostawienie ławek, śmietników). 

3. Posprzątanie terenu ze śmieci, gruzu oraz usunięcie martwych 

drzew i krzewów. 4. Dodanie kolejnych budek lęgowych dla ptaków 

(10 szt), hoteli dla owadów (5 szt), oraz schronień dla jeży (5 szt).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

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

dla jeży ptaków i owadów.

56 B142BD NOWE DRZEWA  na 

skwerze 

Łagiewnicka/Inflancka

Posadzenie 10 drzew - 9 szt. kolumnowych dębów lub buków + 1 

szt. kasztanowiec czerwony na skwerze Łagiewnicka/Inflancka. 

Zabezpieczenie pni drzew przed kosiarką oraz podlewanie drzew 

minimum rok po posadzeniu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 18000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.
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57 B147BD Trawa na Inflanckiej - 

pas pomiędzy jezdniami 

na ul. Inflanckiej 

pomiędzy Marysińską i 

Zagajnikową

Nasadzenie dekoracyjnych traw lub krzewów w pasie pomiędzy 

jezdniami na ul. Inflanckiej pomiędzy Marysińską i Zagajnikową. 

Oprócz walorów dekracyjnych nasadzenia będą pełnić rolę 

antysmogową oraz ograniczać hałas środków transportu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 10000 Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

58 B151BD Tor rolkowo-wrotkowy 

w parku Szarych 

Szeregów

Proponuję budowę asfaltowego toru w zachodniej części parku, w 

linii północ-południe na łącznym odcinku 450 m. Tor mógłby 

powstać w ramach istniejących w tej części parku szerokich alejek, z 

których na długości ok. 330 m należałoby zdemontować częściowo 

kostkę brukową, którą następnie można wykorzystać do 

częściowego wyłożenia odcinka, który obecnie ma nawierzchnię 

wyłącznie gruntową (proponowany przebieg trasy znajduje się w 

załączniku). Tor powinien być wykonany w odpowiedniej 

technologii, gładkiego asfaltu bez żadnych chropowaceń. Celem 

projektu jest stworzenie miejsca, w którym amatorzy jazdy na 

rolkach oraz osoby uczące się tej dyscypliny będą mogły realizować 

swoją pasję.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 301000 Zadanie celowe.

59 B153BD (AN. 

SPOŁ. - 35)

MAMY Przestrzeń w 

Parku Helenów

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 15000 Zadanie celowe i możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

60 B155BD MAMY Przestrzeń w 

Parku Szarych Szeregów

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 15000 Zadanie celowe i możliwe do realizacji.

61 B156BD MAMY Przestrzeń w 

Parku Ocalałych

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 15000 Zadanie celowe i możliwe do realizacji w ciągu 1 roku budżetowego.
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62 B159BD Park Helenów: Siłownia i 

Street workout park. 

Budowa siłowni 

zewnętrznej i street 

workout parku dla osób 

sprawnych i 

niepełnosprawnych: dla 

młodzieży, dorosłych i 

seniorów. Strefa „bez 

barier”: #Sport 

#Rekreacja #Rozciąganie 

#Rehabilitacja

Budowa małego „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na 

jednym z fragmentów parku Helenów.  

Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe 

i rehabilitacyjne.  Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni „bez 

barier” dostosowanej odpowiednio biorąc pod uwagę wszystkie 

grupy docelowe: •	Dzieci •	Młodzież •	Dorosłych •	Seniorów 60+ Są to 

grupy osób o różnej sprawności fizycznej i fizjonomii ruchu, w tym 

osoby niepełnosprawne. Ma to być miejsce dostępne 24 godziny 

przez cały tydzień, które ze względu na swoje przeznaczenie będzie 

pełniło funkcję międzypokoleniowej strefy: •	sportu, •	rekreacji 	i 

rehabilitacj Wszystkie (lub większość) urządzenia/ń oraz 

nawierzchnia muszą być dostosowane do użytku przez osoby 

niepełnosprawne. Wizja projektu jest następująca - na siłownię 

przychodzą jednocześnie: •	dziadek, o ograniczonej sprawności - po 

urazie nóg/biodra; może samodzielnie rehabiltować się będąc razem 

z rodziną na świeżym powietrzu. •	syn, sprawny - ćwiczy normalnie 

•	kolega syna, niepełnosprawny - chce poćwiczyć z kumplem mimo 

swojej niepełnosprawności. Na niskich drążkach podciąga się wraz z 

przymocowanym wózkiem inwalidzkim. •	wnuk, sprawny - chce 

dorównać tacie w treningu ale jego wzrost i rozstaw ramion jeszcze 

nie pozwalają mu na korzystanie ze wszystkich urządzeń do 

streetworkout'u Dodatkowo na terenie siłowni streetworkout 

zostanie postawiona tablica z przykładowymi ćwiczeniami. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 368000 Zadanie możliwe do realizacji w ciągu 1 roku budżetowego.

63 B164BD Park Helenów: Nowa 

nawierzchnia boisk do 

siatkówki, koszykówki i 

piłki nożnej.

Ułożenie nowej nawierzchni na obecnie funkcjonujących boiskach w 

parku Helenów: do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 154000 Zadanie celowe i możliwe do realizacji w ciągu 1 roku budżetowego.

64 B171BD Streetworkout ćwiczenia 

dla seniorów i dorosłych 

w Parku im. Szarych 

Szeregów. Zajęcia 

gimnastyczne i 

rehabilitacyjne/fizjoterap

eutyczne z 

wykorzystaniem wagi 

własnego ciała #Sport 

#Rekreacja #Rozciąganie 

#Rehabilitacja #Zdrowy 

kręgosłup

Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i 

seniorów w zakresie ćwiczeń: •	sportowych •	rekreacyjnych 

•	rozciągających •	rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) 

•	dbających o Zdrowy kręgosłup Ćwiczenia z wykorzystaniem 

wyłącznie wagi własnego ciała.

Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, w sezonie wiosna/ lato/jesień 

(np.: od maja do października). Dodatkowo na terenie obecnej 

siłowni streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi 

ćwiczeniami. Tablica i jej przekaz musi być czytelny dla wszystkich 

mieszkańców, w tym 60+ aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie 

tylko dla młodych i sprawnych ale również dla osób starszych i 

seniorów niezależnie od sprawności fizycznej.  Ta siłownia może 

pełnić funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Po zajęciach i/lub po 

przeczytaniu tekstu tablicy musi zakiełkować idea w głowach ludzi 

aby za jakiś czas osiągnąć taki efekt: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM Siłownia ma być 

również przestrzenią międzypokoleniową do spotkań młodych z 

dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności fizycznej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 15000 Projekt przyczynie się do poprawy kondycji fizycznej seniorów oraz podniesie atrakcyjność 

Parku im. Szarych Szeregów.
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65 P028KR Naukowy plac zabaw ul. 

Wileńska 57

Stworzona zostanie strefa zabawek bawiących i uczących poprzez 

dźwięk i doświadczenia. Zestaw dźwiękowy: cymbałki, ksylofon, rury 

dźwiękowe, bębenki, gong. Na placu pojawią się elementy naukowe. 

Zapoznają dzieci ze zjawiskami fizycznymi: armata powietrzna, 

głuchy telefon, kołyska Newtona. Naprawiona zostanie karuzela. 

Plac zabaw wzbogaci się o domek z elementami do wspinania i 

tyrolkę leżącą. Ubytki w trawniku zostaną uzupełnione. Przestrzeń 

nie zostanie podzielona. Plac zabaw nie będzie ogrodzony. 

Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie wymagają tego 

przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. Zachowane 

zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być 

aranżowana od nowa.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 550000 W związku z pozytywnymi opiniami ZIM i WKŚ , Zarząd Zieleni Miejskiej w łodzi opiniuje 

zadanie pozytywnie

66 S061WS Wspaniały zapach lip na 

Narutowicza od ul. 

Solskiego do ul. 

Krzywickiego.

Posadzenie po północnej stronie ulicy drzew - lipy krymskie, w 

miejscach w których zostały usunięte, kosmetyka drzew - wycięcie 

uschniętych konarów, zagospodarowanie ogrodnicze (krzewy, ławki, 

rekultywacja trawników) przy dwóch posesjach - Narutowicza 103 i 

Narutowicza 107, postawienie 2 słupów ogłoszeniowych (lub innych 

form architektonicznych) przy przystankach tramwajowych, 

ogrodzenie niskimi płotkami (takimi jak są na Tuwima) terenów 

między krawężnikiem a chodnikami na odcinku od Solskiego do 

Krzywickiego po obu stronach ulicy - ok 1000 mb. Rekultywacja 

przydrożnych zieleńców - dosadzenia krzewów i róż w miejscach 

zadeptanych przez ludzi Nasadzenia nowych lip krymskich - posesje 

2 sztuki przy budynku Radiostacji, 1 sztuka - , 1 sztuka 116 a, 1 120 - 

1 sztuka nr 126a, 2 szt. 114, 2 sztuki 108, 2 sztuki BUŁ, 7 sztuk - park 

Matejki, 3 sztuki - szpital Barlickiego,  Kosmetyka drzew (obcięcie 

uschniętych gałęzi, wycięcie dziczek, formowanie korony) - posesje 

111a,115,119,119a,vis a vis budynku Radiostacji, 122, 120, 110,108, 

BUŁ , 107 - 2 sztuki, usuniecie uschniętych drzew 126  - 2 sztuki. 

Przesadzenie 2 sztuk drzew na środek trawnika przy posesji posesja 

90/101, wjazd do Wydz. Farmacji - 1 sztuka. Mini park - nasadzenia 

niskich krzewów z 2 ławkami.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 109000 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

67 B010TW Wybieramy Teofilów: 

Kino Letnie dla 

Teofilowa: TEO_SEANS

Projekt zakłada 4 pokazy filmowe (2 pokazy w lipcu i 2 pokazy w 

sierpniu, jednego dnia może odbyć się tylko jeden pokaz). W 

stworzonym na potrzeby realizacji projektu Wybieramy Teofilów: 

Kino Letnie dla Teofilowa „TEO_Seans”, które zostanie 

zlokalizowane na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych 

lokalizacjach). Pokazy filmowe w letnim kinie promowane będą 

poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, 

administracje osiedli (Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, na 

stronach Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - 

grupach dedykowanych dla Teofilowa i os. Wielkopolska) i dostępne 

będą dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do obsługi 

projektu zastosowany zostanie duży ekran pneumatyczny. 

Odbiorcami projektu będzie młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla 

Teofilów-Wielkopolska. Letnie kino to ciekawa forma spędzenia 

wolnego czasu, poprzez wspólne oglądanie seansu filmowego w 

plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub najbliższymi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 25000 Projekt podnoszący atrakcyjnośc terenów zieleni poprzez organzoiację wydarzenia 

kulturalnego.
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68 B012TW Wybieramy Teofilów: 

Zjazd linowy dla dzieci i 

młodzieży tzw. Tyrolka 

dla Teofilowa

Projekt zakłada montaż urządzenia tj. linozjazdu przy placu zabaw. 

Celem projektu jest rozszerzenie strefy poprzez rozwijanie nowych 

umiejętności dla dzieci i młodzieży. Zestaw przewidziano dla dzieci. 

Ma pomóc w sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z osiedla 

Teofilów-Wielkopolska oraz uczniów uczęszczających do pobliskich 

szkół. Umożliwianie dzieciom nawiązywanie kontaktów 

interpersonalnych oraz podnoszenie ich kompetencji 

komunikacyjnych. Podest wykonany z desek, wózek ze stali 

nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Zjazd linowy to zestaw 

umożliwiający przemieszczanie się na linie w powietrzu między 

dwoma oddalonymi od siebie punktami. Zjazd linowy to 

obowiązkowy punkt każdego placu zabaw :)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 146000 Projekt byłby doposażeniem istniejącej już w tej lokalizacji infrastruktury. Przestrzeń zostałaby 

wzbogacona o dodatkowe urządzenie zabawowe.

69 B014TW Wybieramy Teofilów: 

Koncerty dla Teofilowa 

TEO_MUZYKA

Projekt zakłada organizację dwóch spotkań podczas których 

mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska będą mieli okazję 

posłuchać muzyki klasycznej (1 koncert w lipcu i 1 koncert w 

sierpniu). Stworzony na potrzeby realizacji projektu Wybieramy 

Teofilów: Koncerty dla Teofilowa TEO_MUZYKA, które zostaną 

zlokalizowane na terenie osiedla (planowo w dwóch różnych 

lokalizacjach). Koncerty promowane będą poprzez wszystkie 

możliwe kanały informacyjne (plakaty, administracje osiedli 

(Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, na stronach Urzędu Miasta 

Łodzi, w mediach społecznościowych - grupach dedykowanych dla 

Teofilowa i os. Wielkopolska) i dostępne będą dla wszystkich 

zainteresowanych mieszkańców. Odbiorcami projektu będzie 

młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla Teofilów-Wielkopolska. Letnie 

koncerty to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, poprzez 

wspólne słuchanie muzyki w plenerze z rodziną, przyjaciółmi lub 

najbliższymi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 18000 Reaizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty wydarzeń kultiuralnych dla 

mieszkańców Łodzi.

70 B015TW Wybieramy Teofilów: 

KACZEŃCE NA 

KACZEŃCOWEJ

Zasadźmy kolor na betonowym osiedlu.  Projekt zakłada zasadzenie 

kaczeńców. Ulica Kaczeńcowa (od ulicy Lnianej do ulicy Rojnej), 

powinna zostać ożywiona kwiatami. Kaczeńce rozpromienią i 

wzbogacą przestrzeń osiedla Teofilów-Wielkopolska. Na ulicy 

brakuje kwiatów, a kaczeńce nawiązujące do nazwy ulicy są jej 

symbolem. Potencjalnymi odbiorcami jest każdy mieszkaniec 

osiedla.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 4760 projekt obejmujący wykonanie nasadzeń kaczeńców na terenie Parku Żeromskiego, 

podnoszący walory estetyczne ogólnodostępnej dla Mieszkańców przestrzeni publicznej

71 B017RA Więcej dziecięcej radości 

na Radogoszczu

Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw, w ramach której zostanie 

położone 60m2 miękkiej, bezpiecznej nawierzchni, dodane zostaną 

dwa zestawy zabawowe ( duży zestaw w skład którego wejdą m.in. : 

wieże, dwie zjeżdżalnie, mostek linowy, ruchoma belka, siatka 

linowa i trap skałkowy; mały zestaw w skład którego wejdą m.in.: 

zjeżdżalnia, mostek linowy, wejście linowe, rurka strażacka, siatka 

linowa pajęczyna), dodatkowo zostaną także zakupione i 

zainstalowane trzy kosze na śmieci. Aby otrzymać miejsce na dwa 

zestawy zabawowe usunięte zostaną znajdujące się aktualnie na 

placu zabaw, zjeżdżalnia, drabinka, kołowrotek i ścianka oraz 

przesunięte zostaną sprężyna i karuzela.

Realizacja projektu podniesie funkcjonalność obecnego placu zabaw 

oraz poziom bezpieczeństwa dla bawiących się tam najmłodszych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 274000 Zarząd Zieleni Miejskiej pozytywnie opiniuje zadanie. W opinii tut. Zarządu doposażenie i 

modernizacja placu zabaw w dwa zestawy zabawowe podniesie atrakcyjność terenu 

rekreacyjnego położonego w Parku nad Sokołówką.

72 B049JM Warsztaty z tańców i 

muzyki afrykańskiej dla 

mieszkańców osiedla 

Julianów-Marysin-Rogi

Projekt przewiduje zorganizowanie bezpłatnych warsztatów z 

tańców i muzyki afrykańskiej dla mieszkańców Łodzi, w 

szczególności osiedla Julianów-Marysin-Rogi. Warsztaty, w ilości 10 

edycji  będą odbywać się w sezonie wakacyjnym. Oprócz parku, 

możliwe są też inne lokalizacje będące we władaniu miasta i 

dysponujące odpowiednią infrastrukturą.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 29500 Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty zajęć dla mieszkańców Łodzi,
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73 B050JM Polana krokusowa w 

Parku Mickiewicza

Sadzimy krokusy wiosenne i jesienne, żeby obok muszli koncertowej 

było bardziej radośnie i kolorowo.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 146000 Wykonanie nasadzeń cebulowych - krokusów wiosennych i krokusów zimowych podniesie 

walory estetyczne zabytkowego parku. Polana przed muszlą koncertową z nasadzeniami 

będzie prawdziwą wiosenną ozdobą.

74 B054BD WYREMONTUJMY SOBIE 

PARK PRZY WOJSKA 

POLSKIEGO - SKWER 

GDAŃSKI - MIEJSKI PARK 

W OBRĘBIE ULIC 

WOJSKA POLSKIEGO-

GŁOWACKIEGO-

SUCHARSKIEGO - ETAP II

Celem projektu jest wyremontowanie Skweru Gdańskiego - miejsca 

wypoczynku i relaksu mieszkańców Bałut i całej Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 350000 Kontynuacja zadania z 2022 r.

75 B055TW Kolorowy żywopłot w 

Parku Żeromskiego

Wykonanie nasadzeń kolorowych krzewów np. berberysów 

tworzących żywopłot na terenie Parku Żeromskiego od strony ulicy 

Kaczeńcowej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 projekt obejmujący wykonanie nasadzeń krzewów na terenie ogólnodostępnej dla 

Mieszkańców przestrzeni publicznej, podnoszący walory estetyczne parku

76 B056RA Treningowy park 

przeszkodowy Ninja dla 

dzieci i dorosłych Na 

Radogoszczu

Projekt zakłada montaż na Osiedlu Radogoszcz konstrukcji do 

ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. 

Konstrukcja pozwoli dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą 

kondycję i zdrowie, a najmłodszym na zdrowy rozwój oraz 

popularyzację ducha sportu wśród młodego pokolenia. Dzięki tej 

inwestycji mieszkańcy otrzymają możliwość aktywnego spędzania 

czasu w rodzinnym gronie. Dyscypliny sportu typu Ninja/OCR będą 

miały szansę na dynamiczny rozwój.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 280000 Realizacja Ninja parku to wzbogacenie terenów miejskich o kolejne formy urządzeń 

aktywizacyjnych mieszkańców miasta.

77 B057TW Wiosenna łąka na 

zieleńcu 

Inowrocławska/Żubardzk

a

Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych np. krokusy, cebulice 

podnoszących walory estetyczne dla użytkowników zieleńca 

lokalizowanego przy ulicach Inowrocławskiej i Żubardzkiej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 projekt obejmujący wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na terenie zieleńca, podnoszący 

walory estetyczne ogólnodostępnej dla Mieszkańców przestrzeni  publicznej

78 B078JM Latarnie w Parku 

Julianowskim

Projekt zakłada montaż 9 latarni wzdłuż alei prowadzącej od wejścia 

do parku od strony ul. Orzeszkowej do stawów obok muszli 

koncertowej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 495000 Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców zasadnym wydaje się oświetlenie głównych alejek 

parku. Dzięki oświetleniu mieszkańcy mogą dłużej z parku korzystać.

79 B082BZ Kolorowa 

Aleksandrowska

Posadzenie kolorowych roślin cebulowych (krokus, żonkil. tulipan) 

stworzy kolorowy dywan w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami na 

ul. Aleksandrowskiej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000 Nasadzenia roślin cebulowych pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

80 B088JM Rewitalizacja otoczenia 

Górki Rogowskiej

Teren otaczający Górkę Rogowską, położony między ulicami 

Łupkową, A.Książka i Rogowską stanowi dla mieszkańców osiedla 

wspaniałe zaplecze do wypoczynku na świeżym         powietrzu. 

Rosnące w tym rejonie drzewa wymagają pielęgnacji, a te które już 

obumarły wymagają usunięcia dla bezpieczeństwa osób 

wypoczywających. Budowa deszczochronów to zapewnienie 

intymnego miejsca do spotkań w większej grupie osób bez względu 

na warunki pogodowe. Ławki zapewnią możliwość odpoczynku w 

trakcie spacerów. Duży otwarty teren to świetne miejsce do 

organizacji gier terenowych i zabaw ruchowych, jednak pod 

warunkiem wykoszenia roślinności niskiej aby był w pełni dostępny. 

Ciesząca się dużym powodzeniem ze względu na stopień trudności, 

ścieżka rowerowa prowadząca na szczyt Górki Rogowskiej, powinna 

pozostać wyzwaniem tylko ze względu na przewyższenia jakie trzeba 

pokonać, a nie ze względu na stan swojej nawierzchni.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 141000 Projekt pozwoli znacząco podnieść atrakcyjność terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.
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81 B105RA Doposażenie placu 

zabaw w Parku im. 

Łódzkich Harcerek o 

urządzenia „bez barier”

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom z 

niepełnosprawnościami, aktualnie wykluczonymi, zabawy na placu 

zabaw na równi z dziećmi zdrowymi. Dlaczego warto? Bo zabawa na 

placu zabaw powinna być dostępna dla każdego dziecka, bez 

względu na stopień sprawności! Urządzenia integracyjne, czyli 

dające możliwość jednoczesnego korzystania przez grupę 

użytkowników pełnosprawnych i z niepełnosprawnością, są wciąż 

rzadkością na placach zabaw, tymczasem powinny być standardem. 

Na placach zabaw montowane są urządzenia tylko dla osób 

niepełnosprawnych, a celem projektu jest wprowadzenie urządzeń 

atrakcyjnych i przeznaczonych dla obu tych grup użytkowników tak, 

aby żadna z nich nie była wykluczona. Doposażenie placu zabaw o 

urządzenia, z których mogą korzystać obie grupy użytkowników 

(pełnosprawni i z niepełnosprawnością) to oszczędność, bo jeden 

zestaw urządzeń nadaje się do wykorzystania przez wszystkich 

dlatego ten projekt ma na celu doposażenie placu zabaw o karuzele 

integracyjną, labirynt integracyjny i koło integracyjne. Wszystkie 

wybrane urządzenia są w pełni dostosowane do możliwości 

korzystania z nich przez  obie grupy użytkowników. Dzieci z 

niepełnosprawnością potrzebują znacznie więcej okazji do ruchu i 

kontaktów z rówieśnikami, niż mają szansę otrzymać w trakcie 

rehabilitacji. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 165000 Z uwagi na brak urządzeń zabawowych dla niepełnosprawnych w najbliższej okolicy 

wykonanie projektu wzbogaci ofertę rozrywkowo-integracyjną dla tej grupy osób. Z zabawek 

uwzględnionych w projekcie mogą korzystać wszystkie dzieci, bo taki jest cel integracji.

82 B118BZ Zielony Teofilów - 

nasadzenia drzew 

wzdłuż ul. 

Aleksandrowskiej etap II

Projekt przewiduje posadzenie 4 szt. dorodnych drzew w pasie 

drogowym ul. Aleksandrowskiej po północnej stronie, na odcinku od 

ul. Traktorowej do ul. Kaczeńcowej

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 8000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

83 B123JM Uporządkowanie terenu 

parku leśnego im S. 

Rogowicza - Zielona 

Ostoja przy ul. 

Wycieczkowej - etap I

Uporządkowanie terenu parku leśnego im S. Rogowicza - Zielona 

Ostoja przy ul. Wycieczkowej - etap I

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000 Sprzątnięcie dzikiego do tej pory terenu i przygotowanie go pod park leśny korzystnie wpłynie 

na

84 B125BZ Sadzimy drzewa na 

Aleksandrowskiej  od 

Szczecińskiej do 

Szparagowej

Chcemy posadzić wzdłuż północnej strony Aleksandrowskiej 10 szt. 

pięknych drzew dających cień i zielonych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 18000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

85 B126TW Sadzimy drzewa na 

Aleksandrowskiej od 

Szparagowej do 

Kaczeńcowej

Projekt przewiduje posadzenie pięciu drzew na zieleńcu pomiędzy 

Aleksandrowską i Wici.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

86 B131RA NOWE LIPY PRZY 

ZGIERSKIEJ - na odcinku 

pomiędzy ul. Trawiastą a 

Ziołową

Posadzenie 18 szt. lip wzdłuż chodnika - kontynuacja szpaleru lip 

rosnących przy Zgierskiej 240, będzie wyciszeniem ulicznego hałasu 

dla mieszkańców wieżowca Zgierska 246 oraz pszczelim pożytkiem. 

Drzewom należy zabezpieczyć pnie przed uszkodzeniem kosiarkami 

oraz podlewać w sezonie po posadzeniu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

Strona 17 z 38



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 18 sierpnia 2022 roku

87 B132TW Park dla wszystkich! - 

plac zabaw, stoliki do 

gier, zadbana zieleń  w 

Parku Grabieński Las na 

Teofilowie

Chcemy, by Park Grabieński Las stał się przestrzenią przyjazną 

wszystkim odwiedzającym. To park pozbawiony jakichkolwiek 

urządzeń dla dzieci (maluchy usiłują korzystać ze znajdującej się tu 

siłowni zewnętrznej, co zagraża ich bezpieczeństwu). Planujemy 

stworzenie placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, także 

niepełnosprawnych. Chcemy także, by park przyciągał całe rodziny, 

w tym seniorów (dla których siłownia zewnętrzna jest często zbyt 

dużym wyzwaniem) – stąd propozycja zainstalowania stolików do 

gier towarzyskich. Warto zadbać także o szatę roślinną 

Grabieńskiego Lasu (brak nasadzeń po wichurach i suszy, brak roślin 

ozdobnych). Stwórzmy przestrzeń integracji międzypokoleniowej i 

międzysąsiedzkiej – w tej części osiedla bardzo brakuje podobnych 

miejsc. Park Grabieński Las może być miejscem aktywnego 

wypoczynku dzieci i dorosłych. Może także przyczyniać się do 

ożywienia życia osiedla, ponad podziałami wiekowymi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 640000 Stworzenie przestrzeni integracyjnej w  Parku Grabieński Las poprzez budowę placu zabaw dla 

dzieci w różnym wieku oraz wykonanie prac w zakresie  szaty roślinnej przyczyni się do 

ożywienia  życia osiedla i uatrakcyjnienia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

88 B134JM USUNIĘCIE JEMIOŁY Z 

ALEI KLONÓW UL. 

CENTRALNEJ (pas 

drogowy ul. Centralnej)

Usunięcie jemioły niszczącej alejowe klony i rozsiewającej się po 

okolicy. Oczyszczenie z jemioły wpłynie na żywotność tych drzew, z 

których część obumiera zaatakowana przez tego pasożyta. Po 

usunięciu jemioły te klony ładnie odbudowują koronę.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 120000 Zabiegi pielęgnacyjne wszystkich drzew rosnących wzdłuż ulicy Centralnej przyczynią się do 

poprawy stanu fitosanitarnego istniejącego drzewostanu, a realizacja w/w projektu zapewni 

wieloletni skutek, co wpisuje się w politykę gospodarności miasta. Zmniejszenie ilości jemioły 

wpłynie pozytywnie na kondycję zdrowotną drzew oraz ograniczy jej zasięg występowania i 

ryzyko porażenia sąsiednich drzew. Drzewa przyuliczne poddane odpowiednim zabiegom 

pielęgnacyjnym zmniejszają odczuwalną temperaturę i regulują oddziaływanie wiatrów 

tunelowych między zabudowaniami jednorodzinnymi. Dodatkowo drzewa jednego gatunku 

tworzące szpaler w warunkach miejskich mają wysokie walory krajobrazowe.

89 B136RA Park linowy przy 

Sokołówce - 

reaktywacja. 

Odnowienie lubianego 

przez dzieci terenu 

zabaw przy ul. Liściastej. 

Park nad Sokołówką.

Intensywnie eksploatowany przez dzieciaki park linowy wymaga 

odświeżenia - wymiany siatek, naprawy mostów linowych, dodania 

porwanych ślizgów. Tyrolka - regulacji. Zwiększmy komfort i 

bezpieczeństwo zabawy na tym jedynym w swoim rodzaju 

bezpłatnym parku linowym w Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 110000 Niski park linowy w Parku nad Sokołówką wymaga bieżącej konserwacji i napraw. 

Dofinansowanie napraw  sprzyja bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. Realizacja zadania 

pozwoli lepiej zadbać o trasę parku linowego.
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90 B146RA RADO-DOGS Zielony 

Zakątek - VI edycja

RADO-DOGS Zielony Zakątek - VI edycja To już szósta edycja 

projektu RADO-DOGS Zielony Zakątek. Głównym celem projektu jest 

od samego początku zachowanie terenu zielonego, a także ochrona 

przed smogiem i hałasem. Na terenie projektu mieszkańcy osiedla 

Radogoszcz mogą się zrelaksować podczas spacerów, spacerów z 

psami w otoczeniu drzew, krzewów, kwiatów i przy śpiewie ptaków. 

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, którzy w kolejnych edycjach 

oddali na projekt swoje głosy  – staramy się zapewnić ochronę 

istniejącego na tym terenie ekosystemu realizując  kolejne 

nasadzenia roślinności oraz umieszczając karmniki i budki lęgowe 

dla ptaków, schrony dla jeży i domki dla owadów miododajnych.  

Niezależnie od dokonanych na tym terenie działań istnieje 

konieczność zachowania w dobrej kondycji zarówno starych 

dorodnych drzew jak i dokonanych w ciągu ostatnich kilku lat 

nasadzeń. Wobec tego w tegorocznej edycji planujemy wykonanie 

prac, które mają na celu zadbanie o dobry stan roślinności, a także 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w tym m.in. kontrolę stanu 

zieleni i wykonanie raportu ze wskazaniem niezbędnych prac, 

odmłodzenie skupin krzewów, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew i krzewów, wykoszenie traw w określonych miejscach i 

usunięcie inwazyjnych chwastów, opalikowanie drzew i poprawa 

opalikowania według potrzeb, usunięcie martwych drzew, 

wykonanie cięć pielęgnacyjnych, nawodnienie wykonanych 

nasadzeń, usunięcie gruzu i wyrównanie terenu w wybranych 

miejscach. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 98000 Urządzanie terenu zieleni w kolejnej edycji powinno być poprzedzone inwentaryzacją  drzew, 

aby wiedzieć który drzewostan jest najbardziej cenny i który wymaga zabiegów 

pielęgnacyjnych. Nasadzenia drzew i krzewów z pewnością wpłyną na zwiększenie 

bioróżnorodności. Staną się ekopożytkiem dla mieszkających tam owadów ptaków i drobnych 

ssaków.

91 B152RA Zjeżdżalnia nad 

Sokołówką - od nowa!

Odbudowa spalonej zjeżdżalni wykorzystującej naturalne 

ukształtowanie powierzchni w rejonie kwietnej łąki nad Sokołówką. 

Projekt obejmuje montaż rury, ułożenie powierzchni tartanowej z 

uchwytami do wspinaczki w drodze powrotnej na górę. Dla 

dorosłych 2 szt ławek półokrągłych na betonowym fundamencie - 2x 

230cm. Dodatkowo 2 stojaki rowerowe dla rodzin, które często 

przyjeżdżają rowerami, kosz oraz 2 szt koszy na psie pakiety wzdłuż 

promenady-chodnika w kierunku stawu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 240000 Zniszczona zjeżdżalnia na skarpie w Parku nad Sokołówką cieszyła się dużym 

zainteresowaniem. Odbudowanie jej przyniesie dużo radości dzieciom przebywającym w 

parku.

92 B154RA MAMY Przestrzeń nad 

Sokołówką

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 Ławki do przewijania są dużym ułatwieniem dla rodziców małych dzieci. Zapewniają wygodę i 

intymność dzieciom i rodzicom. Ławki powinny pojawiać się w miejscach, gdzie są place 

zabaw.

93 B157RA Relaks nad Sokołówką - 

dorośli i dzieciaki na 

leżaki

Montaż 15 szt leżaków parkowych na betonowej ławie nad stawem 

nad Sokołówką (przy utwardzonej promenadzie).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pomysł pozytywnie, gdyż miejsca do odpoczynku nad wodą z 

pewnością przydadzą się w Parku nad Sokołówką.

94 B166JM Treningi Ninja dla 

mieszkańców osiedla 

Julianów-Marysin-Rogi

Projekty mają na celu szerzenie kultury sportowej wraz z rozwojem 

młodzieży i osób starszych pod kątem treningów OCR. Dzięki 

przeprowadzeniu 20 treningów po 2h każdy pod okiem 

doświadczonych trenerów każdy uczestnik będzie w stanie zdobyć 

niezbędną technikę aby rozwijać się w sposób bezpieczny i 

przyjemny dla każdego.  Trening będzie opierał się głownie na pracy 

interwałowej wraz z wzmocnieniem mięśni głębokich.  Ma to na celu 

wzmocnienie całego układu immunologicznego wraz z oddechowym.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 16700 Projekt wzbogacający ofertę zajęć w parkach.

95 B168JM Bezpieczne schody w 

Parku Julianowskim

Projekt zakłada renowację schodów znajdujących się na terenie 

Parku Julianowskiego, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu 

korzystających oraz aby były przystępne dla osób starszych i 

rodziców z dziećmi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 75000 Naprawa schodów wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo spacerowiczów oraz walory 

estetyczne infrastruktury parkowej.
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96 B170JM Psi park w Parku 

Julianowskim 

(Mickiewicza)

Psi park to bezpieczny i ekologiczny raj dla psów. Wybieg będzie 

ogrodzony, wyposażony w śluzę. W psim parku m.in. będzie dużo 

wolnej trawiastej przestrzeni do biegania, przeszkody do ćwiczeń 

typu agility i źródło wody oraz kosze na psie odchody. Wybieg 

uzupełni codzienną aktywność czworonogów, umożliwi bezpieczne 

bieganie bez smyczy na ogrodzonym terenie i zaspokoi naturalną 

potrzebę kontaktów z innymi psami. Wybieg będzie również 

źródłem radości dla właścicieli.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 125000 Z uwagi na pierwotną negatywną opinię WKŚ, w której zawarta jest uwaga, żeby nie grodzić 

przestrzeni parkowej żadnymi barierami (a w przypadku psiego parku to dość skompilkowane) 

ZZM opiniuje pozytywnie pod warunkiem braku ogrodzenia  placu zabaw dla psów i użycia 

takich urządzeń zabawowych, które pozwalają na zabawę na smyczy.

97 G047NN Kosze do koszykówki , 

renowacja lodowiska 

Park Nad Nerem 

Łaskowice

Proszę o wydanie opinii dla Parku Nad Nerem Kosze do koszykówki 

renowacja nawierzchni lodowiska renowacja nawierzchni lodowiska 

ponieważ ulega ona już niszczeniu i zlikwidowanie zastoiny wodnej 

tworzącej się po ulewach , zakup koszy do koszykówki i bramek do 

piłki ręcznej umożliwi wykorzystanie lodowiska w sezonie letnio 

wiosennym, wymalowanie linii na terenie lodowiska stosownych do 

gry w koszykówkę jak i piłkę ręczną hokeja , czyli jakieś bramki małe 

uniwersalne dla amatorów.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000 Remont terenu lodowiska oraz montaż koszy do koszykówki i bramek do hokeja/piłki ręcznej 

wpłynie pozytywnie na rozwój parku.

98 G052RO Drzewa zacieniające plac 

zabaw przy ul. 

Odrzańskiej / ul. 

Teodorowicza

Projekt przewiduje zasadzenie 10 drzew na placu zabaw, które 

docelowo będą chronić dzieci i osoby wypoczywające na wskazanym 

terenie przed słońcem.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 20000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

99 G054RO Kosze na psie 

nieczystości teren Parku 

Sielanka

Projekt przewiduje ustawienie 3 koszy na psie nieczystości w Parku 

Sielanka, których brakuje w tym miejscu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 3000 Ustawienie koszy na psie odchody w Parku Sielanka wpłynie na poprawę czystości na terenie 

obiektu.

100 G057CD Rośliny cebulowe oraz 

byliny w Parku im. 

Dąbrowskiego

Posadzenie roślin cebulowych oraz bylin na terenie Parku im. 

Dąbrowskiego

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 50000 Wykonanie nasadzeń cebul kwiatowych i bylin w Parku im. J. Dąbrowskiego wpłynie 

pozytywnie na estetykę obiektu.

101 G059RO Rośliny cebulowe w 

Parku Sielanka

Zasadzenie roślin cebulowych na terenie Parku Sielanka Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000 Wykonanie nasadzeń cebul kwiatowych na terenie Parku im. J. Słowackiego wpłynie 

pozytywnie na estetykę obiektu.

102 G085NN OŚWIETLENIE  SOLARNE 

PLACU ZABAW i 

SIŁOWNI W PARKU NAD 

NEREM

montaż 2 lamp solarnych przy placu zabaw oraz 1 przy siłowni , w 

celu uatrakcyjnienia obiektu i ograniczenia kradzieży dewastacji 

wyposażenia

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000 Ustawienie lamp solarnych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w parku.

103 G124CD MAMY Przestrzeń w 

Parku Dąbrowskiego

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 Montaż ławki dla mam karmiących wpłynie pozytywnie na rozwój obiektu.

104 G125CD MAMY Przestrzeń w 

Parku przy Leczniczej

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 Montaż ławki dla mam karmiących wpłynie pozytywnie na rozwój obiektu.
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105 L085 parkrun Las Łagiewnicki - 

 oznaczenie trasy dla 

cotygodniowego 

bezpłatnego biegu po 

Lesie Łagiewnickim

parkrun Las Łagiewnicki to całkowicie bezpłatny bieg oraz spacer na 

5km z pomiarem czasu, który odbywa się w każdą sobotę o 9:00 

rano w Lesie Łagiewnickim. Naszym celem jest zwiększenie 

aktywności fizycznej mieszkańców okolicznych osiedli: Radogoszcz 

Wschód, Julianów, Łagiewniki, Marysin. Odwiedzają nas także 

biegacze z całej Polski gdyż trasa parkrun w Lesie Łagiewnickim jest  

unikalna w skali kraju. ramach tego projektu chcielibyśmy: 1. 

Oznaczyć trasę biegu w sposób trwały (za pomocą namalowanych 

na drzewach znaków).*  2. Wymiana tablic informacyjnych 

pokazujących przebieg czerwonej trasy biegowej (2szt.) - jedna przy 

Centrum Zarządzania Łódzkim Szlakiem Konnym oraz druga: w 

miejscu startu parkrun Las Łagiewnicki (Skrzydlata/ Studencka). 3. 

Dostawienie ławki w miejscu startu. 4. Dostawienie stojaków na 

rowery (2szt.). *W tym celu można wykorzystać w około 80% już 

istniejące oznaczenia czerwonej trasy biegowej. Oznaczenie wymaga 

odnowienia oraz uzupełnienia tam gdzie trasy się różnią. Oznaczenie 

czerwonej trasy biegowej jest starym projektem UMŁ, projekt już nie 

jest kontynuowany, jego strona internetowa została wyłączona. 

Oznaczenie trasy, a w szczególności aktualizacja w/w tablic pomoże 

nam w popularyzacji naszej inicjatywy biegowej. Z przyjemnością 

pomożemy w ustaleniu miejsc oznaczeń. Posiadamy także dane GPS 

przebiegu trasy oraz dokładne mapy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 17000 Projekt jest możliwy w realizacji. Zwiększy zainteresowanie biegaczy i spacerowiczów 

istniejącymi ścieżkami biegowymi, powodując wzrost osób korzystających na co dzień z 

walorów Lasu Łagiewnickiego. Poprawi się stan oznakowania szlaków biegowych i ich 

czytelność, gdyż część drzew z oznakowaniem uległa wywróceniu przez wiatr. Projekt 

przyczyni się także do ułatwienia w prowadzeniu spotkań organizowanych przez ParkRun, 

jednocząc osoby chcące uprawiać sport na terenie lasu z różnych części miasta i okolic, zatem 

przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenów całego Lasu Łagiewnickiego.

106 L093 Akademia Leśnego 

Przyjaciela - Nauka i 

wypoczynek w Lesie 

Łagiewnickim

Cieszący się niesłabnącą popularnością wspaniały Las Łagiewnicki 

wymaga aby o niego zadbać. Rosnące oczekiwania Łodzian co do 

standardu wypoczynku na  świeżym powietrzu, częstotliwości prac 

związanych z utrzymaniem porządku, jakości i estetyki 

udostępnionych im urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego, 

wskazują na konieczność dofinansowania tego terenu. ŚCIEŻKA 

EDUKACYJNA zlokalizowana w sąsiedztwie leśniczówki, jest jednym 

z niewielu miejsc w naszej aglomeracji, gdzie może dojść do 

fizycznego zetknięcia Dzieci i Młodzieży z żywą naturą.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 220000 Realizacja projektu umożliwi korzystanie nawet najmłodszych użytkowników lasu z narzędzi 

edukacyjnych dostępnych na już istniejącej ścieżce edukacyjnej oraz umożliwi grupom 

chcącym z niej korzystać na poznawanie Lasu Łagiewnickiego oraz ogólnych pojęć dotyczących 

lasu, ekologii, klimatu, fauny i flory w bezpośrednim kontakcie z lasem. Projekt przyczynia się 

do zwiększenia atrakcyjności Lasu Łagiewnickiego i jego dostępności dla użytkowników, 

dbając o wygląd ścieżek i dróg oraz zieleni przy niej występujących. Pozwala także na 

oczyszczenie miejsc reprezentatywnych, służących edukacji społeczeństwa związanej z lasem 

(każdej grupy wiekowej). Pozytywnie przyczynia się do udostępniania terenu Lasu 

Łagiewnickiego osobom chcącym odwiedzać las w celach turystyczno - rekreacyjnych, dbając 

przy tym o zachowanie dotychczasowej formy.

107 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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000 Projekt uzyskuje pozytywną opinię.

108 P019ZL Park dla Retkini - Górka 

śmieciowa parkiem 

miejskim

Utworzenie po południowej stronie Górki Śmieciowej na Retkinii 

oficjalnego parku miejskiego ale z  zachowaniem obecnego 

naturalnego charakteru parku. Postawienie regulaminu korzystania 

z parku, dosadzenie drzew i krzewów ozdobnych, kwitnących. 

Ogólnodostępny i darmowy park dla mieszkańców z koszami na 

śmieci, stojakami na rowery. Dodatkowo utworzenie legalnego 

przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym z osiedla do 

parku na wysokości nr 76 na Kusocińskiego

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 115000 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).
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109 P023KR Zazieleńmy 

Kusocińskiego - 

spacerujmy bez spalin

Posadzenie drzew i krzewów pomiędzy jezdnią a chodnikiem po 

południowej stronie ulicy Kusocińskiego - stworzenie zielonego 

żywopłotu- tawuła/ smagliczka/ krzewuszka/ forsycja/ róże o 

docelowej wysokość około 80-100 cm w celu odgrodzenia chodnika 

od jezdni. Zieleń z kwitnącymi drzewami i krzewami (magnolie, 

wiśnie, migdałki, leszczynowce, oczary, kaliny i zimokwiaty) oraz 

ławki z koszami na śmieci odseparuje chodnik i osiedle od hałasu i 

spalin z ulic oraz stworzy miejsce spacerów dla mieszkańców.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 103500 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

110 P065RS Niech zakwitnie park na 

Smulsku i  zieleniec 

Maratońska

Niech zakwitnie park na Smulsku i  zieleniec Maratońska. 

Ukwiecenia terenów zieleni szczególnie wczesną wiosna, aby były 

kolorowe przez posadzenie dużych plam kwiatowych z tulipanów 

krokusów, cebulic itp.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 50000 Zadanie podniesie walory estetyczne parku poprawi bioróżnorodność

111 P075KR RETKINIA jeszcze 

piękniejsza-nasadzenia 

wzdłuż ul. Retkińskiej

Retkinia jeszcze piękniejsza. Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń 

wzdłuż ulicy Retkińskiej. Zieleń ma oddzielić pas drogowy od 

chodnika po którym chodzą mieszkańcy. W ten sposób wyciszymy 

hałas i jednocześnie zabezpieczymy ewentualne miejsca przed 

wtargnięciem na ulicę.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 50000 Posadzenie krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

112 P084KR Tulipanowa al. 

Wyszyńskiego

Tulipany, krokusy, żonkile - nasadzenia roślin cebulowych wzdłuż 

torowiska na al. Wyszyńskiego.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000 Nasadzenia roślin cebulowych pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

113 P145ZL Urządzenie parku 

leśnego przy ul. 

Podchorażych

Prace mają polegać na uporządkowaniu terenu, pielęgnacji drzew, 

wywozie gruzu, karczowaniu samosiewów itp.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 160000 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie przedmiotowe zadanie

114 P150KR ZIELONO MI NA 

RETKIŃSKIEJ

POSADZENIE 10 KRZAKÓW ZAMIAST NIEKTÓRYCH BARIEREK Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 1000 Posadzenie krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

115 P156KR Wybieg dla psów z 

koszem na psie 

nieczystości i ławką na 

terenie Łódzkich Błoni

Na osiedlu potrzebne jest miejsce, gdzie psy spuszczone ze smyczy 

mogłyby się swobodnie i bezpiecznie wybiegać nie przeszkadzając 

innym mieszkańcom. Pozwoliłoby to uniknąć konfliktów między 

miłośnikami zwierząt i ich przeciwnikami.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 9000 Realizacja zadania przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu Łódzkich Błoni

116 P168KR ZIELONA RETKINIA - 

Nasadzenie zieleni 

wzdłuż ul. Maratońskiej

Zakup i nasadzenie krzewów berberysów żółtych i czerwonych na 

długości ok. 100m, w odległości ok. 1m od jezdni, co powinno 

poprawić estetykę osiedla.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000 Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczynią 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

117 P188ZL Brus CX - przygotowanie 

trasy rowerowej i 

organizacja wyścigu.

Projekt zakłada następujące działania: wyznaczenie i trwałe 

oznakowanie trasy rowerowej  na terenie byłego poligonu 

wojskowego Brus.  Oznakowanie w postaci strzałek i piktogramów (z 

wykorzystaniem drzew i drewnianych słupków) oraz umieszczenie 

tablicy informacyjnej z regulaminem i przebiegiem trasy poprawi 

bezpieczeństwo rowerzystów i pozostałych osób korzystających z 

terenów lasu na Brusie. Przyczyni się również do popularyzacji 

kolarstwa przełajowego oraz pozwoli odkryć sportowe walory tego 

terenu. W ramach projektu przewidziana jest również organizacja 

zawodów kolarskich na wyznaczonej przez grupę CykloBomba trasie 

"Brus CX". Zawody odbędą się w formule CX (kolarstwo przełajowe).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 65000 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenów zieleni w mieście.

118 S001KA Ogromne hortensje przy 

Offie - ul. Roosevelta / 

Sienkiewicza

Projekt polega na wstawieniu 2 dużych stylizowanych donic 

miejskich i nasadzenia wysokich hortensji

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 50000 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

119 S008WS Wschód Śródmieścia - 

ratujmy zieleńca na 

Narutowicza

Celem projektu jest naprawa zieleńców na ulicy Narutowicza i 

zabezpieczenie ich przed zniszczeniem w przyszłości

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 52000 Posadzenie krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

120 S009WS Wschód Śródmieścia - 

uzupełnienie nasadzeń 

drzew na ulicy 

Wierzbowej

Uzupełnienie nasadzeń na ulicy Wierzbowej Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 18000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.
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121 S010KA Zielony narożnik na rogu 

Pomorskiej i Wschodniej

Zakup i posadzenie zielonego rzędu krzewów o wysokości od 0,5-

1m, na całej długości działki parkingowej w taki sposób, by zasłonić 

parkujące tam samochody

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 5000 Posadzenie krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

122 S036KA ŁĄKA TUWIMA - Łódź 

Śródmieście

Projekt obejmuję przekształcenie nieatrakcyjnego wizualnie terenu 

zielonego położonego wzdłuż ul. Juliana Tuwima i ul. Barbary Sass-

Zdort w ciekawą i bogatą przyrodniczo przestrzeń.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 130000 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

123 S038WS Nowy żywopłot w parku 

im. Stanisława Staszica

Na terenie parku im. Stanisława Staszica obecnie znajdują się 

zniszczone przez ćmę bukszpanową krzewy bukszpanu, które należy 

zastąpić nowymi nasadzeniami.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 42000 Posadzenie nowych krzewów podniesie walory estetyczne obiektu

124 S046KA Powrót drzewa na 

Sienkiewicza

W narożniku działki S-8 87/32 rosło okazałe drzewo, po którym 

pozostała karpina w gruncie. Otaczający je trawnik został całkowicie 

zdewastowany. Posadzenie drzewa poprawi jakość powietrza a 

zagospodarowanie tego trawnika uniemożliwi zastawianie całego 

chodnika przez parkujące nielegalnie samochody. To miejsce razi 

zaniedbaniem szczególnie teraz, gdy kończy się remont ulicy 

Sienkiewicza na tym odcinku.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 14000 Posadzenie drzewa pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

125 S047KA Pielęgnacja drzewostanu 

w pasażu 

Abramowskiego

Pasaż Abramowskiego to śródmiejska enklawa zieleni, której 

najstarszy drzewostan został nasadzony w 1950 roku. Drzewa 

podczas ostatnich wichur potraciły konary, są niebezpiecznie 

poprzechylane oraz korony wielu drzew (w szczególności klonów 

srebrzystych) są zaatakowane przez bardzo duże skupiska jemioły, 

którą należy pilnie usunąć. Pielęgnację powinna przeprowadzić 

firma z uprawnieniami dendrologiczno-arborystycznymi ze względu 

na wielkość drzew i charakter miejsca.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 120000 Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew na terenie pasażu podniesie walory estetyczne 

obiektu

126 S050WS Drzewa i krzewy przy 

Rondzie Solidarności 

bardzo potrzebne

Posadzenie drzew,  krzewów,  róż przed Infosysem, po wschodniej 

stronie Ronda Solidarności.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 70000 Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

127 W132DL NOWY LAS DLA ŁODZI w 

Dolinie Łódki

Projekt przewiduje zasadzenie nowego lasu na działkach po 

składowisku popiołów przy ul. Opolskiej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 55000 Projekt pozwoli zwiększyć lesistość w rejonie Łodzi ubogim w lasy.

128 W134DL Las przy Marmurowej Projekt przewiduje posadzenie ok. 6 ha sadzonego leśnych wzdłuż 

ulicy Marmurowej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000 Realizacja projektu powiększy cenne tereny leśne w granicach miasta.

129 W135DL Las dla Moskulików Projekt przewiduje posadzenie ok 3 ha nowego lasu. Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 Projekt pozytywnie wpisuje się w działania dążące do zwiększenia lesistości i czystości 

powietrza na terenie miasta. Zwiększenie ilości zieleni spowoduje pochłanianie większej ilości 

tlenków metali ciężkich, skutkując zintensyfikowaniem procesu oczyszczania się powietrza i 

uwalnianiem większej ilości tlenu do atmosfery.

130 W136DL Nowe drzewa na rogu 

Moskulików i 

Marmurowej

Projekt przewiduje posadzenie 3 ha nowego lasu. Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15000 Powiększenie pierścienia zieleni wokół miasta spowoduje zwiększenie lesistości w Mieście i 

zwiększy ilość terenów dostępnych dla mieszkańców wykorzystywanych rekreacyjnie. 

Ponadto pozytywnie wpłynie na miejski mikroklimat, przyczyniając się do oczyszczania 

powietrza.

131 W137DL Zagęszczamy las pod 

wzgórzem Radary

Opis przewiduje dosadzenie około 5 ha lasu w okolicach ogródków 

działkowych pod Wzgórzem Radary w celu uzyskania zwartego 

kompleksu leśnego

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 25000 Projekt znakomicie powiększy tereny leśne w rejonie postępującej urbanizacji.

132 W140DL Chcemy DRZEW na 

Hanuszkiewicza!

Na miejskiej działce ciągnącej się nieopodal ul. Hanuszkiewicza 

należy posadzić las, który będzie uzupełnieniem już istniejącego 

kompleksu na północy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 25000 Projekt powiększy tereny leśne w sąsiedztwie lasu "komunalnego".

133 B039BC Fiołkowe pole w 

centrum Bałut

Wprowadzenie kwitnących wiosennych akcentów ma na celu 

podniesienie estetyki Parku im. Andrzeja Struga. Fiołki nadają się w 

cieniste i pół cieniste stanowiska których w tym parku jest wiele. 

Rośliny są niewymagające, naturalnie występują w lasach.Nazwa 

samego projektu nawiązuje do popularnego utworu, którego 

autorem jest Szymon Sobel i która stała się inspiracją dla tego 

pomysłu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 14800 Posadzenie fiołków pod koronami drzew w Parku im. Andrzeja Struga podniesie atrakcyjność 

wizualną przestrzeni zielonej. Połać fioletowych kwiatów przyniesie radość spacerowiczom i 

korzyść ekologiczną owadom zapylającym budzącym się po zimie.

134 B053BC Szafirowa łąka na 

Bazarowej - Plac 

Piastowski

Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych np. szafirków podnoszących 

walory estetyczne dla użytkowników zieleńca przy ulicy Bazarowej 

(Plac Piastowski).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 projekt  obejmujący wykonanie nasadzeń roślin cebulowych na terenie Placu Piastowskiego, 

podnoszący walory estetyczne ogólnodostępnej dla Mieszkańców przestrzeni  publicznej
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135 B160BC MAMY Przestrzeń w 

Parku Struga

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Ławki z przewijakiem są potrzebne dla wygody, bezpieczeństwa i zapewnienia intymności 

dzieciom i rodzicom. Powinny znajdować się w pobliżu placów zabaw ponieważ ułatwiają 

korzystanie z parku rodzicom z małymi dziećmi.

136 G009CH DBAJMY O ALEJE 

STARYCH DRZEW. 

PIELĘGNACJA 

KASZTANOWCÓW I 

POZOSTAŁYCH DRZEW 

WZDŁUŻ ULICY 

KOSYNIERÓW 

GDYŃSKICH OD 

TUSZYŃSKIEJ DO 

RZGOWSKIEJ.

Wzdłuż ulicy Kosynierów Gdyńskich na Chojnach mamy piękną aleję 

starych kasztanowców. Stan drzew, od lat pozbawionych pielęgnacji 

przez odpowiednie jednostki miejskie jest zły.Wykonana zostałaby 

analiza dendrologiczna oceniająca aktualny stan starych drzew i 

decydująca o zabiegach w celu ich ratowania. Jej efektem miałaby 

być pielęgnacja poprzez odpowiednie utrzymanie koron dla 

polepszenia statyki czy zabezpieczenie drzew przed wywróceniem, 

usunięcie uschniętych konarów czy jemioły, realizowane przez firmę 

wyspecjalizowaną w tego typu pracach i o odpowiednich 

kwalifikacjach. Ochrona starych drzew w mieście jest aktualnie 

bardzo pilną sprawą. Niewielkie, często karłowe nasadzenia 

zastępcze, wykonywane po usunięciu starych drzew, nie są w stanie 

nawet w nikłym procencie zastąpić szeregu usług ekosystemowych 

wykonywanych dla nas przez stare drzewa: oczyszczanie powietrza, 

magazynowanie dwutlenku węgla, zwiększanie wilgotności i 

ochładzanie powietrza podczas upałów, zatrzymywanie nadmiaru 

wody podczas gwałtownych ulew czy hamowanie mocnych 

podmuchów wiatru...Dlatego należy zadbać o stare drzewa - aby 

pozostały z nami jak najdłużej i dalej pracowały dla naszych dzieci.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 40000 Realizacja projektu wpłynie pozytywnie zarówno w aspekcie funkcjonalnym jak i wizualnym.

137 G023CH KROKUSY, TULIPANY, 

ŻONKILE- KWIATOWY 

DYWAN WZDŁUŻ 

GŁÓWNEJ ALEI PARKU 

ZATORZE PRZY UL. 

JUTRZENKI

Pas kwitnących wiosną kwiatów wzdłuż głównej alej Parku Zatorze w 

świetle ulicy Gładkiej bardzo upiększy to miejsce  i doda mu 

atrakcyjności. 100 metrowy pas kwiatów umieszczony będzie po 

stronie górki, na przeciwko rzędu ławek.Składać się będzie z 3 

rzędów krokusów, 3 rzędów tulipanów i 3 rzędów żonkili.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 26000 Nasadzenie cebul kwiatowych poprawi estetykę nowo utworzonego parku.

138 G048GO Przycięcie szpalerów 

drzew przyulicznych na 

terenie Osiedla Górniak

Przycięcie drzew rosnących w szpalerach przyulicznych na terenie 

Osiedla Górna

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 50000 Przycięcie drzew przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki.

139 G056GO Nowy żywopłot na 

Skwerze Św. Faustyny

Zasadzenie nowego żywopłotu na Skwerze Św. Faustyny. Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 95000 Posadzenie żywopłotu wzdłuż alejek poprawi estetykę obiektu.

140 G058GO Rośliny cebulowe w 

parku im. J. Słowackiego

Zasadzenie roślin cebulowych na terenie parku im. J. Słowackiego. Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 30000 Wykonanie nasadzeń cebul kwiatowych w Parku im. J. Słowackiego wpłynie pozytywnie na 

estetykę obiektu.

141 G065GO Park Reymonta - 

doposażenie parku w 

kosze na śmieci i ławki

Projekt polega na dokupieniu i montażu 15 koszy na śmieci i 10 

ławek w Parku Reymonta. Park ten przeszedł kilka lat temu 

generalny remont, natomiast w wielu miejscach wciąż brakuje ławek 

i koszy na śmieci. Zrealizowanie projektu przyczyni się do poprawy 

czystości w parku i zwiększenia jego funkcji rekreacyjnej poprzez 

stworzenia większej ilości miejsc odpoczynku.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 70000 Montaż nowych ławek parkowych poprawi komfort osób korzystających w parku. Montaż 

koszy na śmieci wpłynie na poprawę czystości w parku.

142 G078RU Drzewa na swoje 

miejsce uzupełnienie 

szpalerów na ul 

Pabianickej 

Demokratycznej Rudzkiej

uzupełnienie szaperów drzew na ulicach Pabianickiej (od strony 

Rudy) Rudzkiej ,Demoktarycznej

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 90000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.
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143 G121PK MAMY Przestrzeń na 

Skwerze Dubaniewicza

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Montaż ławki dla mam karmiących wpłynie pozytywnie na rozwój obiektu.

144 L084 Taras widokowy na 

Śmieciowej Górce na 

Rogach

Zaprojektowanie i wybudowanie tarasu widokowego na panoramę 

miasta. Górka Rogowska to świetny punkt obserwacyjny miasta od 

strony północnej, jednak poprzez rozrost drzew w jej sąsiedztwie 

traci powoli swój podstawowy walor widokowy. Aby zachować 

najokazalsze drzewa porastające stoki Górki Rogowskiej i nie stracić 

możliwości podziwiania widoku na Łódź i sąsiadujące miasta jak 

Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Kalonkę, czy wreszcie położony po 

sąsiedzku Las Łagiewnicki, można stworzyć taras wyniesiony ponad 

korony drzew. Taras powinien posiadać infrastrukturę towarzyszącą 

(oświetlenie, usprawnienia dla osób z ograniczeniami w poruszaniu 

się, lunety stacjonarne). Może to być dla mieszkańców naszego 

miasta (i okolicy) pierwszy obiekt tego typu, a więc niesamowita 

atrakcja dla odwiedzających zielone tereny północnej części Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1370000 Obiekt podniesie znacząco atrakcyjność terenu rekreacyjnego dla mieszkańców miasta oraz 

osób odwiedzających Łódź. 

145 L094 PEŁNY PAŚNIK - 

Dokarmiamy dziko 

żyjące zwierzęta ZIMĄ

ZIMA, nawet taka bez obfitych opadów śniegu, to najtrudniejszy 

okres w roku dla zwierząt, których domem jest las i pole. Utrudniony 

dostęp do naturalnej karmy jest bodźcem dla zwierząt do 

podchodzenia pod ludzkie domostwa w poszukiwaniu pożywienia. 

Bądźmy więc ludźmi, pomóżmy! Zróbmy to jednak najlepiej w 

miejscu gdzie zwierzęta są "U SIEBIE". Budowa urządzeń typu paśnik 

i posyp do systematycznego wykładania karmy oraz dostarczanie jej 

w ilości gwarantującej należyte wsparcie, to prosta  metoda aby 

zadbać o większość gatunków zamieszkujących lasy. DODATKOWO 

!.	takie miejsce może być dla CIEBIE i TWOICH BLISKICH świetnym 

punktem gdzie możesz samodzielnie wyłożyć jakieś smaczne   kąski 

dla ZWIERZAKÓW! POMAGAJMY !!!

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 33000 Z uwagi na liczne zgłoszenia dotyczące niszczenia roślinności upraw, ogródków, działek 

uprawnych na terenie miasta przez dziką zwierzynę poszukującą pożywienia, zwłaszcza w 

okresie zimowym, istnieje uzasadniona celowość realizacji projektu "PEŁNY PAŚNIK - 

Dokarmiamy dziko żyjące zwierzęta ZIMĄ", który zakłada budowę paśników, posypów, 

lizawek oraz wykładanie dla nich karmy i soli. Nowo usytuowane w lasach elementy, stworzą 

dodatkową bazę pokarmową, co  wpłynie na zmniejszenie strat powodowanych przez dziką 

zwierzynę w uprawach, płodach rolnych, przydomowych ogródkach i ogródkach działkowych.

146 L097 Park Reymonta - 

generalne oczyszczenie 

stawu

Projekt polega na generalnym oczyszczeniu stawu w Parku 

Reymonta. Obecnie jest on bardzo zanieczyszczony. Od paru lat 

zbiornik nie jest czyszczony przed napuszczeniem wody, co 

spowodowało jego degradacje, zaniedbanie i skażenie. Obecnie 

jedynym ratunkiem dla stawy jest jego generalne oczyszczenie, 

wywiezienie śmieci, mułu i zalegających po jesieni liści. Realizacja 

projektu bardzo pozytywnie wpłynie na otoczenie i pozwoli ludziom 

z przyjemnością spędzać czas nad wodą.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 200000 Oczyszczenie stawu w Parku im. W. Reymonta wpłynie na poprawę estetyki obiektu.

147 L098 Park Skrzywana - remont 

alejki parkowej

Remont alejek parkowych w Parku Skrzywana. W parku są dwie 

alejki - jedna utwardzona, ale w złym stanie i druga, która nie jest 

utwardzona. Projekt polega na wymianie i budowie wygodnego 

równego chodnika w miejscu istniejących alejek.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 420000 Remont alejek w parku wpłynie na poprawę komfortu osób korzystających z obiektu.

148 L111 Lunapark Inaczej - 5.etap 

- Nowoczesna strefa 

rekreacji w parku na 

Zdrowiu - "Strefa Kurtyn 

Wodnych"

Projekt „Lunapark Inaczej” obejmuje 5-ty etap tworzenia i 

urządzania nowoczesnej strefy rekreacji, animacji i wypoczynku na 

terenie po dawnym Lunaparku w parku im. Marszałka J.Piłsudskiego 

na Zdrowiu w Łodzi, w zakresie budowy nowoczesnej "Strefy Kurtyn 

Wodnych" w centralnym punkcie najnowocześniejszego placu 

zabaw w Łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci 

ławeczek, instalacji mediów, elementów oświetlenia i nowych 

punktów kamerowych monitoringu oraz urządzeniem zieleni (nowe 

nasadzenia drzew i krzewów).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 995000 Zadanie w związku z tym iż jest już sporządzona dokumentacja projektowa jest możliwe do 

realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, Zarząd Zieleni Miejskiej Opiniuje Pozytywnie
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149 L114 (AN. 

SPOŁ. - 36)

MAMY Przestrzeń przy 

ZOO

Zakup i montaż trzech ławek przystosowanych do karmienia i 

przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie 

miejsc 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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 45000 Zarząd Zieleni Miejskiej w łodzi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków opiniuje przedmiotowe zadanie pozytywnie

150 L115 MAMY Przestrzeń w 

Parku na Zdrowiu

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Zarząd Zieleni Miejskiej w łodzi w związku z pozytywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków opiniuje przedmiotowe zadanie pozytywnie w lokalizacji przy placu zabaw 

zlokalizowanym nad stawem

151 L119 Remont nawierzchni 

głównej na Cmentarzu 

Zarzew

Aleja główna na Cmentarzu wymaga wymiany z uwagi na zły stan 

nawierzchni.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 642000 zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa komunikacji pieszej

152 L120 Ekocmentarze - Latarnie 

solarne na łódzkich 

cmentarzach

Projekt przewiduje postawienie w najważniejszych punktach 

cmentarzy latarni solarnych, stanowiących źródło ekologicznego 

oświetlenia.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1110000 Zwiększenie bezpieczeństwa odwiedzających cmentarze

153 L122 Łódzki bank roślin. 

Porady ogrodnicze dla 

mieszkańców Łodzi. 

Teren całej Łodzi

Co sadzić, co siać na balkonach, w przedogródkach, donicach żeby 

cieszyło wzrok, służyło owadom zapylającym, dobrze komponowało 

się z zielenią miejską i przede wszystkim było dostosowane do 

klimatu i krajobrazu Łodzi? Projekt zakłada cykl ogólnodostępnych 

spotkań z ogrodnikami na terenie miasta, w czasie których można 

wstępnie zaprojektować swoją zieloną przestrzeń - czy to okienną 

donicę, balkon, ogródek czy zieloną ścianę. Wszystko zgodnie ze 

standardami obowiązującymi na terenie miasta - rośliny 

dostosowane do warunków klimatycznych, nieinwazyjne, 

wytrzymałe na suszę i zasolenie, przyjazne zapylaczom. W ramach 

projektu możliwe jest również przeprowadzanie warsztatów 

wspomagających rozsądną gospodarkę wodną (np. jak samodzielnie 

skonstruować "samonawadniającą się" skrzynię na nasadzenia, jak z 

butelki zrobić nawadniacz do doniczek, jak wykorzystać wodę 

deszczową). A dla tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w 

spotkaniach - opracowanie katalogu propozycji gatunków oraz 

wytycznych - zgodnych z miejskimi założeniami dotyczącymi 

nasadzeń.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 20000 Realizacja projektu poszerzy wiedzę i świadmość ekologiczną mieszkańców Łodzi.

154 L123 (AN. 

SPOŁ. - 36)

Ekocmentarze - 

pojemniki do segregacji 

odpadów

Na łódzkich cmentarzach brak możliwości dogodnego segregowania 

śmieci. W trosce o jakość pozyskiwanych surowców należy ustawić 

nowe pojemniki, prawidłowo oznakowane oraz kolorowe. Dzięki 

lepszej segregacji spadną koszty wywozu śmieci.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 315000 Zapewni skuteczniejsze segregowanie odpadów.

155 L124 Ekocmentarze - stojaki 

na rowery

Projekt przewiduje ustawienie stojaków rowerowych przy głównych 

wejściach na łódzkie cmentarze. Ma to zachęcić mieszkańców do 

wyboru roweru jako środka transportu w drodze na cmentarz.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 78000 Szczecińska -5 , Doły 2X5, Zarzew 5

156 L136 Łódź dla ptaków – 

działamy na rzecz ptasiej 

społeczności

Los ptaków dziuplastych nie jest nam obojętny, dlatego w duchu 

ekologii chcemy zadbać o budki lęgowe na terenie naszego miasta. 

Jedna budka lęgowa może służyć ptasiej społeczności przez wiele 

lat, jeśli jest w odpowiednim czasie czyszczona i naprawiana. Jeśli 

tak się nie stanie, gniazda są nadbudowywane, co zmniejsza 

bezpieczeństwo pisklaków, a następnie uniemożliwia ponowne 

zasiedlenie budki.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 50000 Projekt przyczyni się do dobrostanu ptaków
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157 L140 "Dofinansowanie 

działalności Ośrodka 

Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt" , działka nr. 

45/9 obręb B-16

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt działa w Łodzi przy ul. 

Wycieczkowej 103 (w Lesie Łagiewnickim). Zajmuje się przede 

wszystkim leczeniem i rehabilitacją zwierząt dziko żyjących, 

wymagających okresowej pomocy człowieka, w celu przywrócenia 

do środowiska naturalnego. Pracownicy Ośrodka ponadto prowadzą 

liczne interwencje do zwierząt rannych w kolizjach drogowych, 

zabłąkanych oraz rannych, uwięzionych w innych zdarzeniach 

losowych. Z każdym rokiem wzrasta ilość pacjentów Ośrodka. W 

roku 2021 pod opiekę trafiło ponad 2 600 zwierząt. W ramach 

bieżącego zadania planowany jest remont woliery dla jeży oraz 

rozbudowa wolier dla ptaków i małych ssaków. Ponadto zakup 

leków i karmy, inkubatora do odchowu osobników młodocianych, 

koncentratora tlenu, elektrokautera oraz pozostałego sprzętu do 

diagnostyki i leczenia. W roku 2023 planowane jest szkolenie z 

zakresu obsługi sprzętu weterynaryjnego. Zadanie obejmuje również 

poprawę warunków kadrowych, poprzez zwiększenie obsady 

kadrowej pielęgniarzy oraz wynagrodzenia obecnych pracowników, 

z uwagi na wzrost ilości ich obowiązków, wynikający ze 

zwiększającej się liczby zwierząt trafiających do Ośrodka oraz stałych 

dyżurów.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 320000 Prawidłowe funkcjonowanie oraz realizacja zadań  Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 

wymaga utrzymania odpowiedniej infrastruktury, rozbudowy oraz remontów już istniejących 

wolier, zakupu specjalistycznego sprzętu do odłowu zwierząt, diagnostyki, leczenia i odchowu 

zwierząt. Konieczny jest zakup karmy i odpowiednich leków do leczenia dzikich zwierząt. 

Elementem niezbędnym jest utrzymanie istniejącej kadry Ośrodka - pielęgniarzy zwierząt, 

leśniczych pełniących interwencyjne dyżury na terenie Miasta oraz lekarzy weterynarii. 

Realizacja projektu w istotny sposób wpłynie na poprawę warunków leczenia i rehabilitacji 

dzikich zwierząt, oraz umożliwi sprawne i skuteczne podejmowanie interwencji wobec 

zwierząt potrzebujących pomocy.

158 L157 PEŁNIA ŻYCIA-

INTEGRACYJNY PLAC 

ZABAW W PARKU 

JULIANOWSKIM

"Pełnia Życia-Integracyjny Plac Zabaw w Parku Julianowskim". Celem 

projektu jest przebudowa i rewitalizacja placu zabaw w Parku 

Julianowskim. O co chodzi?  O umożliwienie dzieciom z różnymi 

niepełnosprawnościami uczestniczenia  w "normalnym" dziecięcym 

życiu... o stworzenie możliwości spędzania czasu na placu zabaw - 

wspólnie z rówieśnikami. Pracujemy w Fundacji "Dom w Łodzi"  i 

towarzyszymy Dzieciom z fundacyjnego domu dziecka dla chorych  i 

niepełnosprawnych dzieci. Od lat prowadzimy działania pod hasłem 

"Pełnia życia" - robimy wszystko, by umożliwiać dzieciakom z 

niepełnosprawnościami realizowanie pasji i marzeń. Staramy się 

otwierać świat na ich wyjątkowe potrzeby, integrować, tworzyć 

nowe możliwości. Chcemy, by dzieci mogły wyjść ze swoich czterech 

ścian, przestać żyć na marginesie... Robimy dla nich przestrzeń w 

życiu społecznym. Dlaczego? Bo mają swoje pasje, swoje marzenia, 

bo są silne, pełne pomysłów i chęci przeżywania tego wszystkiego, 

co jest dostępne dla ich rówieśników. Z wielką nadzieją składamy 

projekt do Budżetu Obywatelskiego! Projekt "Integracyjny plac 

zabaw. Pełnia życia" ma na celu stworzenie integracyjnego placu 

zabaw, który będzie dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci z 

niepełnosprawnościami. Marzy nam się stworzenie bezpiecznej 

przestrzeni, z której będą mogły korzystać dzieci sprawne  i ich 

rówieśnicy z różnego rodzaju dysfunkcjami np. dzieci jeżdżące na 

wózkach. Dlaczego Park Julianowski? (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 845000 Przebudowa placu zabaw podniesie atrakcyjność parku dla rodzin z dziećmi. Plac zabaw stanie 

się dostępny dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
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159 L159 Frajda dla malucha, 

odpoczynek dla seniora - 

park kieszonkowy z 

zachowaniem obecnego 

drzewostanu i 

ogólnodostępnym 

placem zabaw na rogu 

ulic Julianowskiej oraz 

Zgierskiej

Proponuję utworzenie parku kieszonkowego z zachowaniem 

obecnego drzewostanu oraz ogólnodostępnym placem zabaw. Z 

projektu skorzystają rodzice i dzieci, ale też inne osoby, które 

niedaleko domu będą mogły odpocząć na ławce w cieniu drzewa w 

ładnym otoczeniu.

(zdjęcie przykładowego placu zabaw w materiałach)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1200000 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie projekt z zaznaczeniem, że zostanie 

wykorzystana istniejąca dokumentacja . Dodatkowe środki pozwolą na zmodernizowanie 

całego Skweru Króla Jagiełly.

160 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.

3.	Projekt zakłada wyposażenie obiektu w infrastrukturę wodną i 

odwadniającą służącą do utrzymania toru w odpowiednim stanie.

Zarząd 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.

161 L206 Streetworkout ćwiczenia 

dla seniorów i dorosłych 

w Parku na Zdrowiu. 

Zajęcia gimnastyczne i 

rehabilitacyjne/fizjoterap

eutyczne z 

wykorzystaniem siłowni 

streetworkout i wagi 

własnego ciała #Sport 

#Rekreacja #Rozciąganie 

#Rehabilitacja #Zdrowy 

kręgosłup

Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i 

seniorów w zakresie ćwiczeń:  •	sportowych •	rekreacyjnych 

•	rozciągających •	rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) 

•	dbających o Zdrowy kręgosłup Ćwiczenia z wykorzystaniem 

wyłącznie wagi własnego ciała. Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, 

w sezonie wiosna/ lato/jesień (np.: od maja do października). 

Dodatkowo na terenie obecnej siłowni streetworkout zostanie 

postawiona tablica z przykładowymi ćwiczeniami. Tablica i jej 

przekaz musi być czytelny dla wszystkich mieszkańców, w tym 60+ 

aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie tylko dla młodych i sprawnych 

ale również dla osób starszych i seniorów niezależnie od sprawności 

fizycznej.  Ta siłownia może pełnić funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne. Po zajęciach i/lub po przeczytaniu tekstu tablicy 

musi zakiełkować idea w głowach ludzi aby za jakiś czas osiągnąć 

taki efekt: 1) https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM Siłownia ma być 

również przestrzenią międzypokoleniową do spotkań młodych z 

dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności fizycznej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenów zieleni.

162 L213 Dywan kwiatowy na 

przedłużeniu ul. 

Retkińskiej w Parku 

Piłsudskiego

Nasadzenia cebul na przedłużeniu ul. Retkińskiej w Parku 

Piłsudskiego stworzą piękny, kolorowy dywan z kwiatów wiosną.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 100000 Zadanie bardzo korzystnie wpłynie na walory estetyczne parku i będzie stanowiło kontynuację 

nasadzeń rozpoczętych już  w tej przestrzeni parkowej
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163 L225 Instalacja automatycznej 

toalety miejskiej we 

wschodniej części Parku 

Podolskiego

Park Podolski we wschodniej części nie posiada żadnej publicznej 

toalety, co stanowi znaczne utrudnienie dla odwiedzających. Projekt 

zakłada montaż i uruchomienie automatycznej toalety miejskiej 

(ATM). Toaleta będzie jednostanowiskowa, dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Przy ATM będzie zamontowana 

dodatkowa umywalka zewnętrzna, pozwalająca na umycie rąk np. 

po skorzystaniu z PumpTracku, placu zabaw czy planowanego parku 

linowego. Toaleta będzie bezpłatna. W opisywanej lokalizacji 

znajdują się na uzbrojeniu terenu wodociąg i podziemna komora 

kanalizacyjna. Należy wykonać przyłącza wodne, kanalizacyjne, jak 

też przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Obiekt znalazłby się 

pomiędzy murowanym i oponowym placem zabaw, w zasięgu 

monitoringu miejskiego.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 970000 Realizacja projektu na terenie Parku Podolskiego wpłynie pozytywnie na jego atrakcyjności 

wśród licznie odwiedzających go

mieszkańców

164 P042ZM Pielęgnacja drzew przy 

ulicach w kwartale: 

Grzybowa, Borowa, 

Żniwna, tory kolejowe

W części Osiedla Zdrowie-Mania z zabudową jednorodzinną 

występują stare drzewa, które wymagają okresowej pielęgnacji.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy drzewach na części Osiedla Zdrowie-Mania z zabudową 

jednorodzinną jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo mienia, zdrowia i życia 

mieszkańców osiedla oraz poprawić estetykę poszczególnych ulic osiedlowych.

165 P066SP Wykonanie niskich 

nasadzeń w parku 

Poniatowskiego

Wykonanie niskich nasadzeń na terenie parku Poniatowskiego, 

uzupełnienie braków krzewów ozdobnych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 235000 Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych i przyrodniczych 

parku.

166 P073LP Rewitalizacja Uroczyska 

Lublinek.

Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. Zakłada 

utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie 

Uroczyska Lublinek.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 160000 Realizacja zapewni podniesienie poziomu wypoczynku mieszkańców w miejscu cieszącym się 

ogromna popularnością.

167 P085SP Kolorowy i kwitnący 

zieleniec przy 

skrzyżowaniu Gdańskiej i 

Kopernika

Likwidacja "dzikiego" parkingu przy zieleńcu sprawi, że powierzchnia 

zielona zostanie zwiększona, a wraz z nią pojawią się piękne, 

kolorowe nasadzenia cebul, bylin, krzewów, drzew. Zwiększając 

powierzchnię zieleńca, zwiększymy również obszar do rekreacji i 

odpoczynku w centrum miasta.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 375000 Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia powierzchni zieleńca  oraz obszaru rekreacji i 

odpoczynku w mieście.

168 P088LP Nasadzenie drzew 

wzdłuż chodnika przy 

płytach przy ul. Pienistej

Nasadzenie drzew wydłuż chodnika przy płytach na ul. Pienistej na 

odcinku przed ul. Plocka. W 2021 roku zbudowano chodnik, w 2022 

będą zainstalowane lampy. Drzewa, które pięknie wyglądają na 

wiosnę, lato i jesień – np. klony i wpłyną pozytywnie na klimat. 

Więcej na temat projektów 

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

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 50000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

169 P089LP Kolorowa kwitnąca 

wyspa - nasadzenie 

owocowych drzew na 

trójkątnym terenie przy 

ul. Pienistej i Maczka

Na trójkątnej wyspie  przy ul. Pienistej 51 nie ma żadnych drzew. 

Celem projektu jest nasadzenie drzew owocowych drzew – np. stara 

jabłoń kosztela, jabłoń kwiecista, wiśnia pikowana, wiśnia ptasia. 

Śliwa wiśniowa. 

Drzewa na wiosnę będą pienie kwitły a na części z nich będą jadalne 

owoce.   Projekt pozytywnie wpłynie na klimat oraz na zapylacze.  

Więcej na temat projektów 

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

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 48000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

170 P100KO Zielone Koziny - sadzimy 

600 krzewów na 600-

lecie Łodzi !

Projekt dotyczy wzbogacenia istniejącej roślinności i rekultywacji 

terenów zielonych na Osiedlu Koziny, tj. wykonania sześciuset 

nasadzeń krzewów z okazji przypadającego na rok 2023 600-lecia 

Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 75000 Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

171 P126SP Cebulowa łąka przy 

Łąkowej

Nasadzenia cebul (krokusy, żonkile, tulipany itp). Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 40000 Nasadzenia roślin cebulowych pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

172 P128SP Cebulowa al. 

Mickiewicza

Nasadzenia kwiatów, cebul. Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 70000 Nasadzenia roślin cebulowych pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

173 P134SP Kolorowe Stare Polesie - 

dosadzenie roślin w 

Parkach Kieszonkowych

Dosadzenie kolorowych, kwitnących roślin. Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 80000 Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.
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174 P138SP Uzupełnienia szpalerów 

drzew na Starym Polesiu 

i nowe nasadzenia

Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym Polesiu 

wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa 

w chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte 

elementy szpaleru w miejscach do tego przystosowanych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 160000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

175 P177SP Joga w Parku im. 

Poniatowskiego

Organizacja 10 zajęć jogi w Parku im. J. Poniatowskiego dla każdego 

chętnego. W zdrowym ciele zdrowy duch.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 2000 Zajęcia jogi w parku od lat cieszą się dużą popularnością wśród łodzian. Park im. 

Poniatowskiego jest doskonałą lokalizacją do przeprowadzenia takich spotkań dla 

mieszkańców Starego Polesia. Joga to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, a same 

zajęcia zwiększą atrakcyjność parku.

176 P180KO Skwer na Wapiennej - 

likwidacja miejskich 

patelni - ZIELONE KOZINY

Projekt zakłada re-aranżację otwartej (pustej) przestrzeni między 

blokami nr 7 i nr 9 przy ul. Wapiennej, celem udostępnienia go 

społeczności lokalnej na potrzeby rekreacji. Planujemy obsadzić 

teren wysokimi drzewami i krzewami w podziale na kilka 

segmentów tworząc w ten sposób ogród oraz zacienione miejsce do 

odpoczynku, ale też nauki w ciepłe dni. Obecnie teren ten jest 

miejską patelnią, która w żaden sposób nie jest wykorzystywana i 

nie pomaga w obniżeniu temperatury powietrza w upalne miesiące. 

Projekt w znaczący sposób poprawi również wizualną oprawę 

osiedla. W nowej aranżacji dostępne będą: stojak rowerowy, ławki, 

kosz na śmieci, alejka, pergola na winogrono. Planowane zielone 

segmenty: łąka kwietna, hortensje różnokolorowe, segment 

krzewów różanych, drzewa wysokie, pnącze winogrona oraz niskie 

krzewy jako wykończenie obrzeży ścieżek oraz zabezpieczenie przed 

autami (dzikie parkowanie i niszczenie trawnika od strony ul. 

Ossowskiego) Charakterystyka długoterminowych skutków: 

Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej 

społeczności, wypoczynek, możliwość wspólnego spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, rewitalizacja 

pustostanów, zazielenianie miasta.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 69200 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

177 P185SP Rozbudowa strefy street 

workoutu w Parku 

Poniatowskim

Nowy sprzęt w strefie workout w Parku Poniatowskim - większe 

zróżnicowanie, uzupełnienie o drabinkę na słupie, bramę rig mft

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 160000 Rozbudowa strefy street workoutu przyczyni się do uatrakcyjnienia tego miejsca.

Strona 30 z 38



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 18 sierpnia 2022 roku

178 P198SP CISZA I ZIELEŃ NA AL. 

WŁÓKNIARZY – zielona 

ścieżka rowerowa 

zamiast głośnej miejskiej 

patelni od ul. 

Srebrzyńskiej do ul. 

Struga

Uzupełnienie nasadzeń drzew wysokich, nasadzenia kwiatów 

cebulowych oraz niskich krzewów ozdobnych tworzących żywą, 

zieloną ścianę wzdłuż al. Włókniarzy. Obecnie otwarta i 

niezacieniona przestrzeń nie pomaga w obniżeniu temperatury 

powietrza w upalne miesiące. Gładkie, nagrzewające się 

nawierzchnie asfaltowe i betonowe powodują, że w ich pobliżu 

temperatura jest wysoka a powietrze suche, wieją tam silne wiatry 

(często bardzo ciepłe) i kumulują się spaliny. Komfort spaceru i jazdy 

rowerem wzdłuż silnie nagrzanej i głośnej ścieżki rowerowej jest 

niski i nie sprzyjający zdrowemu wypoczynkowi. Projekt w znaczący 

sposób poprawi również wizualną oprawę jednej z głównej arterii 

Łodzi. Mając na uwadze wysoki poziom hałasu miejskiego 

dobiegającego z okolicznej Alei Włókniarzy oraz torowiska 

tramwajowego – projekt ten znacznie przyczyni się do obniżenia 

poziomu decybeli i zwiększenia jakości korzystania ze ścieżki. W 

miejscach, gdzie nie można posadzić wysokich drzew ze względu na 

ograniczenie chodnika (zbyt wąski grunt) - zakup i montaż zielonych 

paneli akustycznych. Wzrost liczby samochodów, które nieustannie 

poruszają się po trasach komunikacyjnych sprawia, że natężenie 

ruchu jest coraz większe i zwiększa się tym samym hałas. 

Mieszkańcy tej części miasta odczuwają to już nie tylko za dnia, ale 

też i nocami. Rowerzyści również unikają tej części ścieżki ponieważ 

poziom hałasu jest bardzo wysoki i jazda rowerem na tym terenie w 

niczym nie przypomina relaksującej przejażdżki. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 80000 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

179 P201LP Orzechowy las – 

nasadzenie leszczyny na 

zielonych terenach przy 

lotnisku – Etap I

Celem projektu jest nasadzenie leszczyn, tak aby za jakiś czas można 

było zbierać i jeść orzechy laskowe.  Więcej na temat projektów 

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

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 13000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni 

się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

180 P203SP Streetworkout ćwiczenia 

dla seniorów i dorosłych 

w Parku 

Poniatowskiego. Zajęcia 

gimnastyczne i 

rehabilitacyjne/fizjoterap

eutyczne z 

wykorzystaniem siłowni 

streetworkout i wagi 

własnego ciała #Sport 

#Rekreacja #Rozciąganie 

#Rehabilitacja #Zdrowy 

kręgosłup

Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i 

seniorów w zakresie ćwiczeń:  •	sportowych •	rekreacyjnych 

•	rozciągających •	rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) 

•	dbających o Zdrowy kręgosłup Ćwiczenia z wykorzystaniem 

wyłącznie wagi własnego ciała.

Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, w sezonie wiosna/ lato/jesień 

(np.: od maja do października). Dodatkowo na terenie obecnej 

siłowni streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi 

ćwiczeniami. Tablica i jej przekaz musi być czytelny dla wszystkich 

mieszkańców, w tym 60+ aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie 

tylko dla młodych i sprawnych ale również dla osób starszych i 

seniorów niezależnie od sprawności fizycznej.  Ta siłownia może 

pełnić funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Po zajęciach i/lub po 

przeczytaniu tekstu tablicy musi zakiełkować idea w głowach ludzi 

aby za jakiś czas osiągnąć taki efekt: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM Siłownia ma być 

również przestrzenią międzypokoleniową do spotkań młodych z 

dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności fizycznej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności terenów zieleni.
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181 S019WS Park Staszica odNowa - 

ogród w centrum Łodzi. 

Spa dla drzew.

Pomysł jest taki, by zaniedbany park zaczął przypominać ogród 

jakim powinien być. Z uwagi na to, że drzewostan jest w fatalnym 

stanie projekt polega na kompleksowej pielęgnacji drzew i krzewów 

w zabytkowym parku. Dendrolog zbada wszystkie drzewa w parku a 

następnie je wypielegnuje. Dosadzimy drzewa odpowiednie 

gatunkowo tam gdzie zostały zniszczone przez ostatnie lata 

(zniknęło około 15 dużych drzew a kolejne już umieraja) . Wytniemy 

stare, zdrewniałe krzewy a resztę przytniemy. Dosadzimy nowe, 

kwitnące w ładnych kompozycjach. Część trawników przeznaczymy 

dla cebulic. Plan zakłada urządzenie w słonecznym miejscu 

ziołowego kwitnacego zakątku dla pszczół i motyli (szalwia, 

lawenda, budleja). Do tego dochodzi uporządkowanie terenu wyspy 

wraca z profesjonalnym zasadzeniem nowej roslinnosci oraz 

zaaranżowanie terenu wokół wody pod kwitnące byliny. 

Wnioskodawca musi być włączony w fazę projektowania nowej 

zieleni jako opiniodawca.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 138000 Wykonanie zadania przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych parku

182 S027KA "Slava Ukraini - skwer w 

Śródmieściu - pamięci 

Obrońców Wyspy Węży "

Upamiętnienie symbolicznej historii na Wyspie Węzły z ruskim 

wojennym korablem przez zorganizowanie mini skweru ok 500 m2 z 

montażem 8 ławek oraz nasadzeniem symbolicznych dla Ukrainy 

słoneczników i kwiatów barwinka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 30000 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

183 S033WS Śmietniki w Parku 

Sienkiewicza.

Zamontowanie 8 sztuk koszy na śmieci w centralnej części Parku 

Sienkiewicza.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Obecnie na terenie parku znajduje się niewielka ilość koszy na odpady. Zamontowanie 

dodatkowych koszy pozwoli na zachowania właściwego stanu sanitarno porządkowego 

obiektu

184 W002SW Dendrologiczna 

pielęgnacja drzew na 

Księżym Młynie

pielęgnacja (przez dendrologa) zaniedbanych drzew w parku 

Kilińskiego. Musimy walczyć nie tylko o ilość, ale także o jakość 

zieleni w mieście a ta w parku Kilińskiego jest w złym stanie

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 30000 Odświeżenie drzewostanu w Parku im. J . Kilińskiego przez odpowiednie zabiegi 

dendrologiczne wpłynie pozytywnie na estetykę obiektu.

185 W006ST (AN. 

SPOŁ. - 37)

Streetworkout park (do 

ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) w 

Zieleńcu przy ul 

Junackiej (Stoki Sikawa 

Podgórze) dla osób 

sprawnych i 

niepełnosprawnych: dla 

młodzieży, dorosłych i 

seniorów. Strefa „bez 

barier”: #Sport 

#Rekreacja #Rozciąganie 

#Rehabilitacja

Budowa małego „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą 

własnego ciała) dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na 

jednym z fragmentów zieleńca przy ul Junackiej (Stoki Sikawa 

Podgórze). Przeniesienie  dwóch istniejących urządzeń do ćwiczeń 

siłowych .  Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni „bez barier” 

dostosowanej odpowiednio biorąc pod uwagę wszystkie grupy 

docelowe: •	Dzieci •	Młodzież •	Dorosłych •	Seniorów 60+ Są to grupy 

osób o różnej sprawności fizycznej i fizjonomii ruchu, w tym osoby 

niepełnosprawne. Ma to być miejsce dostępne 24 godziny przez cały 

tydzień, które ze względu na swoje przeznaczenie będzie pełniło 

funkcję międzypokoleniowej strefy: 	sportu, 	rekreacji 	i rehabilitacji 

Wszystkie (lub większość) urządzenia/ń oraz nawierzchnia muszą 

być dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne. Wizja 

projektu jest następująca - na siłownię przychodzą jednocześnie: 

•	dziadek, o ograniczonej sprawności - po urazie nóg/biodra; może 

samodzielnie rehabiltować się będąc razem z rodziną na świeżym 

powietrzu. •	syn, sprawny - ćwiczy normalnie •	kolega syna, 

niepełnosprawny - chce poćwiczyć z kumplem mimo swojej 

niepełnosprawności. Na niskich drążkach podciąga się wraz z 

przymocowanym wózkiem inwalidzkim. •	wnuk, sprawny - chce 

dorównać tacie w treningu ale jego wzrost i rozstaw ramion jeszcze 

nie pozwalają mu na korzystanie ze wszystkich urządzeń do 

streetworkout'u Wymagania dot. Urządzeń (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 225000 Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska zaopiniował  zadanie 

pozytywnie.  Streetworkout park pozwoli na uprawianie aktywności fizycznej na świeżym 

powietrzu.

Strona 32 z 38



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 18 sierpnia 2022 roku

186 W012NR Ścieżka edukacyjno-

przyrodnicza w parku 

leśnym "Ustronie"

Mamy już park leśny, teraz czas na etap II !

Celem projektu jest wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 

wzdłuż głównej drogi leśnej. Na wejściu do lasu powinna znaleźć się 

tablica informacyjna dla użytkowników terenów leśnych ( m.in. 

bezpieczeństwo pożarowe, zachowanie ciszy, zakaz śmiecenia) wraz 

z koszem na śmieci. Dalszy wygląd ścieżki będzie etapem konsultacji 

z pracownikami WGK/ZZM. Generalnie miałby składać się z tablic 

edukacyjnych pokazujących świat roślin i zwierząt występujących na 

tym terenie, roli lasu dla ekosystemu i tym podobne. Dodatkowym, 

uzupełniającym elementem byłyby budki lęgowe dla ptaków i inne 

miejsca zagospodarowane dla potrzeb zwierząt. Wykonanie takiej 

ścieżki uatrakcyjni tereny leśne znajdujące się na tym terenie oraz 

będzie miał funkcję edukacyjną, w szczególności dla młodzieży.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 29000 Projekt pozwoli zapoznać bliżej osoby wypoczywające na otwartych terenach leśnych z 

bogactwem otaczającej przyrody. Wystawienie tablic edukacyjnych wskazujących bezpieczny i 

właściwy sposób zachowania w lesie, oraz opis różnorodności występujących gatunków roślin 

i zwierząt, a także czynny wkład w ich ochronę (budki lęgowe) to działanie bardzo potrzebne.

187 W033ST Doposażenie placu 

zabaw w nowe sprzęty 

oraz wymiana starych w 

Parku im. R. Baden-

Powella

Wymiana rozpadających się sprzętów na nowe w strefie dla 

najmłodszych na placu zabaw oraz montaż nowych urządzeń typu: 

zjeżdżalnia, domek, kładka, przystosowanych dla dzieci w wieku 

poniżej 5 lat. Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa dzieci oraz 

zwiększenie atrakcyjności placu zabaw dla najmłodszych dzieci w 

Parku im. Baden-Powella.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 169000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zaopiniował projekt pozytywnie, ponieważ nowe urządzenia 

zabawowe uatrakcyjnią dzieciom możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

188 W034SW Montaż 3 drążków do 

podciągania w strefie 

Street Workout-u w 

Parku Widzewskim

Montaż 3 drążków do podciągania, różnej wysokości, na 

fundamentach betonowych, w strefie Street Workout-u w Parku 

Widzewskim.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Realizacja projektu na terenie Parku Widzewskiego wpłynie pozytywnie na jego atrakcyjności 

wśród licznie odwiedzających go

mieszkańców i będzie promować aktywną formę wypoczynku na świeżym powietrzu

189 W038ZA Streetworkout ćwiczenia 

dla seniorów i dorosłych 

w Parku Podolskim. 

Zajęcia gimnastyczne i 

rehabilitacyjne/fizjoterap

eutyczne z 

wykorzystaniem siłowni 

streetworkout i wagi 

własnego ciała   #Sport 

#Rekreacja #Rozciąganie 

#Rehabilitacja #Zdrowy 

kręgosłup

Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i 

seniorów w zakresie ćwiczeń:  •	sportowych •	rekreacyjnych 

•	rozciągających •	rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) 

•	dbających o Zdrowy kręgosłup cwiczenia z wykorzystaniem 

wyłącznie wagi własnego ciała

Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, w sezonie wiosna/ lato/jesień 

(np.: od maja do października) Dodatkowo na terenie obecnej 

siłowni streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi 

ćwiczeniami. Tablica i jej przekaz musi być czytelny dla wszystkich 

mieszkańców, w tym 60+ aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie 

tylko dla młodych i sprawnych ale również dla osób starszych i 

seniorów niezależnie od sprawności fizycznej.  Ta siłownia może 

pełnić funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Po zajęciach i/lub po 

przeczytaniu tekstu tablicy musi zakiełkować idea w głowach ludzi 

aby za jakiś czas osiągnąć taki efekt: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM Siłownia ma być 

również przestrzenią międzypokoleniową do spotkań młodych z 

dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności fizycznej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Projekt przyczynie się do poprawy kondycji fizycznej seniorów oraz podniesie atrakcyjność 

parku Podolskiego.

190 W052ST "Ławeczka przy zdroju" 

ul. Antoniewska, róg ul. 

Białoruskiej

Zamontowanie ławki ulicznej z oparciem w ciągu pieszym ul. 

Antoniewskiej, na skrzyżowaniu z ul. Białoruską. W/w lokalizacji jest 

parking dla niepełnosprawnych, czynny zdrój ze zdrową wodą, nowy 

ładny metalowy kosz na śmieci. Jest to stałe miejsce spotkań dzieci 

jeżdżących na rowerach, hulajnogach, wrotkach. Ławka będzie 

miejscem odpoczynku i integracji mieszkańców naszego osiedla 

(Pierwsza ławka na osiedlu!).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 7500 Posadzenie drzewa i krzewów oraz ustawienie ławki pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki 

najbliższej okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.
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191 W063OJ Odpocznij w drodze na 

pocztę lub do lekarza- 

Ławki na Janowie

Projekt zakłada postawienie 4 ławek wzdłuż chodnika przy ul. 

Juranda ze Spychowa na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Maćka z 

Bogdańca oraz dwóch ławek wzdłuż ul. Hetmańskiej na odcinku od 

ul. Juranda ze Spychowa do ul. Oleńki Billewiczówny.

Na naszym osiedlu zamieszkuje wiele osób starszych oraz z 

niepełnosprawnościami, dla których dojście na pocztę lub do lekarza 

stanowi duże wyzwanie, ponieważ nie są oni w stanie pokonać takiej 

odległości bez odpoczynku. Na tej trasie nie ma żadnego środka 

transportu komunikacji miejskiej, więc niektórzy są zmuszeni 

dojeżdżać na pocztę taksówką. Dzięki ławkom znacznie łatwiej 

będzie dotrzeć na pocztę lub do lekarza.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 30000 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie możliwość zrealizowania zadania, ponieważ  

ławki w przestrzeni przyulicznej są miejscem odpoczynków dla mieszkańców.

192 W069NR Wykonanie nasadzeń w 

roślinność na "Rondzie 

Żołnierzy Wyklętych" w 

Łodzi na wzór Ronda 

Sybiraków lub 

skrzyżowania 

Bandurskiego/Krzemieni

ecka i wykonanie 

"witacza" dla kierowców 

wjeżdżających do miasta 

z autostrady.

Projekt zakłada wykonanie estetycznych nasadzeń w roślinność na 

"Rondzie Żołnierzy Wyklętych" w Łodzi na wzór Ronda Sybiraków 

lub skrzyżowania Bandurskiego/Krzemieniecka i wykonanie 

"witacza" dla kierowców wjeżdżających do miasta z autostrady. Jest 

to miejsce z którym przyjezdny kierowca jako pierwszym styka się z 

miastem Łódź. Warto, aby pozostało mu w pamięci. "Witacz" 

powinien być wykonany w kolorystyce od dłuższego czasu 

stosowanej choćby w świątecznej dekoracji ulicy Piotrkowskiej

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 100000 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

193 W091ZA Ćwiczmy nowocześnie i 

bezpiecznie - 

modernizacja siłowni we 

wschodniej części Parku 

Podolskiego

Aktualna siłownia ma swoje lata świetności już dawno za sobą. Co 

raz częściej psujące się urządzenia odbierają przyjemność z ćwiczeń 

na świeżym powietrzu, tym bardziej mając przed sobą świeżo 

wyremontowany plac zabaw. Nowe urządzenia nie tylko będą o 

wiele przyjemniejsze dla oka, ale również ćwiczenie na nich będzie 

sprawiało zdecydowanie większą przyjemność. Ogrodzenie siłowni 

pozwoli odseparować ją od urządzeń zabawowych podnosząc 

bezpieczeństwo.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 485000 Modernizacja starej i wyeksploatowanej siłowni znajdującej się we wschodniej części Parku 

Podolskiego, nie tylko wpłynie pozytywnie na estetykę obiektu, ale podniesie również 

bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z siłowni na świeżym powietrzu

194 W094ST Spielęgnujmy 

przyuliczne szpalery 

drzew - Osiedle Stoki-

Sikawa-Podgórze

Pielęgnacja drzew wpłynie korzystnie na poprawę wyglądu naszych 

ulic oraz stan fitosanitarny drzew.

Ponadto zapobiegnie rozprzestrzenianiu się jemioły.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 60000 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie zgłoszony projekt. Pielęgnacja drzew wpłynie 

korzystnie na wizerunek ulic na terenie osiedla.  Nastąpi poprawa stanu fitosanitarnego drzew 

oraz zminimalizuje się rozprzestrzenianiu się jemioły pomiędzy drzewami.

195 W097SW Renowacja siłowni w 

Parku Kilińskiego

Urządzenia na siłowni w parku są już zużyte i wymagają wymiany na 

nowe. Mimo ciągłych napraw ćwiczenie wśród zieleni nie jest 

przyjemne tak jak miało to miejsce kilka lat temu

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 85000 Renowacja urządzeń na siłowni w Parku Kilińskiego wpłynie pozytywnie na estetykę obiektu 

oraz podniesie komfort oraz bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy aktywności na 

świeżym powietrzu

196 W099ZA Więcej zieleni w parku - 

Nasadzenia krzewów w 

Parku Podolskim

Park Podolski zaczyna ostatnio przypominać bardziej park rozrywki, 

niż miejsce odpoczynku wśród zieleni. Nasadzenia krzewów wzdłuż 

alejek parkowych pozwolą na spacery w odseparowaniu od licznej 

infrastruktury parkowej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 60000 Dodatkowe nasadzenia na terenie Parku Podolskiego przyczynią się do poprawy estetyki 

obiektu oraz wpłyną pozytywnie na bioróżnorodność na terenie parku.

197 W100ZA Więcej zieleni w parku - 

Nasadzenia cebulic w 

Parku Podolskim

Park Podolski w ostatnim czasie zaczyna przypominać park rozrywki, 

a nie miejsce odpoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu roślin. 

Projekt zakłada nasadzenie pięknych roślin cebulowych we 

zachodniej części parku na jednej z polan w okolicy fontanny

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 60000 Nasadzenia roślin cebulowych na terenie Parku Podolskiego przyczynią się do poprawy 

estetyki obiektu oraz wpłyną pozytywnie na bioróżnorodność na terenie parku.

198 W102SW Odtworzenie 

żywopłotów w Parku 

Źródliska I

Żywopłot przy pomniku oraz za kawiarnią Tubajka zostały zniszczone 

przez ćmę bukszpanową. Projekt zakłada usunięcie starego 

żywopłotu i dokonanie nowych nasadzeń w pięknym Parku Źródliska 

I

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 80000 Odtworzenie zniszczonego przez ćmę bukszpanową żywopłotu wpłynie pozytywnie na 

estetykę obiektu.
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199 W112ST AMFITEATR - PARK 

BADEN-POWELLA

Rewitalizacja zasłużonego obiektu dla branży kultury - przywrócenie 

połączeń energetycznych, prace budowlane i porządkowe przy 

scenie, instalacja stabilnych siedzeń, zainstalowanie skradzionych 

bram wejściowych, zamontowanie sanitariatów, montaż słupów 

oświetlenia i zadaszenie stałe nad sceną i ruchome nad widownią.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 460000 Zarząd Zieleni Miejskiej zaopiniował projekt pozytywnie, ponieważ wyremontowany obiekt 

będzie mógł służyć mieszkańcom.

200 W115SW Odrestaurowanie 

fontanny w parku 3 Maja

Odrestaurowanie fontanny 3 Maja polegające na  - naprawienie 

ciśnienia wody, - wymiana uszkodzonych płytek, - oczyszczenie 

fontanny ze szpecących grafitti, - instalacja oświetlenia wnętrza 

fontanny.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 500000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zaopiniował projekt pozytywnie, ponieważ istniejąca fontanna 

wymaga modernizacji.

201 W131SW Rodzinna Strefa Gier 

Podwórkowych w Parku 

na Jasieniem

Proponujemy mieszkańcom Starego Widzewa, powrót do tradycji 

spędzania wolnego czasu. Aby oderwać się od komputerów i 

centrów handlowych i zagłębić się w świat wspólnego rodzinnego i 

sąsiedzkiego przeżywania radości z bycia razem i wspólnej i zdrowej 

rywalizacji. Temu sprzyjają sprawdzone przez lata w Polsce i innych 

krajach gry zwane podwórkowymi, trawnikowymi.  Tradycje 

spędzania w ten sposób czasu wolnego są praktykowane w wielu 

krajach Europy (Szwecja, Holandia, Anglia, Belgia, Francja). 

W tych krajach do tej pory całe rodziny czy podwórka pełne 

sąsiadów spotykają się wspólnie w parkach czy tez w specjalnych 

miejscach do gry właśnie po to aby pograć. I nie tylko gdyż spotkania 

te sprzyjają również wymianie informacji, lepszemu poznawaniu się, 

zdrowym emocjom, poprawie kondycji fizycznej i w przypadku 

rodzin umacnianiu więzi rodzinnych. Gry te dostępne są w bardzo 

dużym przedziale wiekowym, gdyż grać mogą dzieci od lat 5 oraz 

seniorzy.  Oferta aktywności sportowej jest głównie skierowana do 

ludzi dysponujących kondycją fizyczną lub ludzi młodych. Brakuje 

oferty skierowanej do całych rodzin niezależnie od wieku i kondycji 

fizycznej. Dodatkowo oferowane aktywności sportowe zakładają 

dużą rywalizację między uczestnikami. Proponujemy zatem ofertę 

aktywności sportowej która sprzyja aktywności każdej grupy 

wiekowej, niezależnie od kondycji fizycznej i  zachęca do współpracy.

(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 63600 Dzięki projektowi mieszkańcy Osiedla Stary Widzew będą mogli spędzić wolny czas w aktywny 

i atrakcyjny sposób. Oferta cyklicznych zajęć zwiększy atrakcyjność Parku nad Jasieniem.

202 W133ZA Wyginam śmiało ciało - 

joga latem w Parku 

Podolskim

Zdrowe, giętkie ciało to także zdrowy duch. Projekt "Wyginam 

śmiało ciało", to kontynuacja projektu złożonego w 2021 roku, który 

ma być realizowany latem 2022 roku. Mieszkańcy z osiedla Zarzew 

chętnie korzystają z bezpłatnych, letnich zajęć jogi, organizowanych 

w Parku Podolskim. W tegorocznej edycji proponuję 20 zajęć przez 

wakacje, rozłożonych równomiernie w najcieplejszych miesiącach 

roku - w lipcu i sierpniu. Zajęcia powinny odbywać się 2 razy w 

tygodniu, w dzień powszedni, popołudniu, tak żeby osoby pracujące 

mogły dotrzeć na zajęcia (nie wcześniej niż o godz. 17.00) a także w 

drugi dodatkowy dzień tygodnia, np. w weekend. Zajęcia 

pozytywnie wpływają na aktywność mieszkańców, ale także na sam 

wizerunek Parku i okolicy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 5000 Zajęcia jogi w parku cieszą się dużą popularnością wśród łodzian. Park Podolski jest doskonałą 

lokalizacją do

przeprowadzenia takich zajęć dla mieszkańców osiedla Zarzew. Joga to promocja zdrowego i 

aktywnego stylu życia, a same

zajęcia zwiększają atrakcyjność parku.
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203 W144ST Obywatelskie Zielone 

Expo w parku Baden-

Powella

Każda wystawa Expo ma za zadanie zaprezentować coś ważnego 

światu. Nasze obywatelskie Expo zaprezentuje kreatywne 

rozwiązania, które mogą niskim kosztem poprawić jakość naszego 

życia a nawet nasze bezpieczeństwo. Oto propozycje dla Parku 

Baden-Powella: 1) żywopłot - ratownik czyli posadzenie żywopłotu 

po wschodniej stronie stoku góry saneczkarskiej na całej długości 

stoku. Sugeruje się użycie niewysokich krzewów zimozielonych. 

Żywopłot może nosić przydomek ratownika ponieważ będzie 

zabezpieczał młodych saneczkarzy przed zjazdem na niebezpieczną 

wschodnią stronę góry. Na tym wschodnim stromym stoku rośnie 

bowiem sporo drzew oraz krzewów. Zderzenie z nimi może nawet 

oznaczać poważne obrażenia.  2) ogród pożytecznych roślin. Będzie 

to powszechnie dostępny ogród w którym znajdziemy rośliny takie 

jak: mięta, oregano, lebioda pokrzywa,  (kępy roślin po około 2 m2) i 

inne rośliny - jeszcze około 3 gatunków zasugerowanych przez 

ekspertów a także 10 krzewów świdośliwy. Tym co łączy te rośliny są 

ich niezwykłe właściwości zdrowotne oraz fakt, że nie wymagają one 

praktycznie żadnej pielęgnacji. Ogród otoczony będzie żywopłotem z 

nie wysokich krzewów. Wejście do ogrodu będzie zabezpieczone 

specjalną kratką uniemożliwiającą wejście psów. Obok ogrodu 

stanie tablica informacyjna mówiąca o uprawianych w nim roślinach 

i zapraszająca przechodniów do korzystania z tego dobrodziejstwa. 

(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 495000 Zarząd Zieleni Miejskiej zaopiniował projekt pozytywnie, ponieważ realizacja zadanie 

podniesie walory rekreacyjne parku.

204 W146AN (AN. 

SPOŁ. - 34)

Uporządkowanie terenu 

Parku pod Brzozami przy 

ul. Relaksowej

Uporządkowanie terenu Parku pod Brzozami przy ul. Relaksowej Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 200000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zaopiniował projekt pozytywnie , ponieważ Park przy ul. 

Relaksowej wymaga pielęgnacji drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 

obiektu.

205 W147OJ Uporządkowanie terenu 

leśnego na Janowie - 

etap I

Uporządkowanie terenu leśnego na Janowie - etap I Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 250000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zaopiniował projekt pozytywnie, ponieważ  mieszkańcy 

zyskają nowe miejsce do wypoczynku.

206 W152WW Teatr plenerowy dla 

małych i dużych w Parku 

Widzewska Górka

Teatr plenerowy dla małych i dużych w Parku Widzewska Górka to 

cykl wakacyjnych spektakli z udziałem aktorów oraz lalek. 

Przedstawienia prezentowane na scenie będą przeznaczone 

zarówno dla dzieci jak i rodziców. Celem teatru jest urozmaicenie 

oferty kulturalnej dla mieszkańców Widzewa i możliwość bliższego 

spotkania ze sztuką teatralną.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 80000 Organizacja cyklu spektakli plenerowych będzie doskonałym urozmaiceniem oferty kulturalnej 

dla mieszkańców Widzewa i da możliwość bliższego spotkania ze sztuką teatralną.

207 W161ST Kolorowe tulipany na 

zieleńcu przy ul. 

Konstytucyjnej w Łodzi.

Posadzenie roślin cebulowych na zieleńcu przy ul. Konstytucyjnej. Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Kolorowe tulipany będą ozdobą zieleńca. Ożywią kolorem zielone trawniki. Każdy kolorowy 

roślinny akcent cieszyć będzie oczy mieszkańców.

208 W168WW Kino plenerowe na 

Widzewskiej Górce

Kino plenerowe na Widzewskiej Górce w okresie czerwiec - sierpień 

(15 projekcji) stanowić będzie atrakcyjną alternatywę wśród 

możliwości spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy osiedla z 

pewnością chętnie wybiorą taką formę rozrywki w letnie wieczory.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 75000 Wieczorne seanse kina plenerowego z roku na rok stają się coraz bardziej popularne, integrują 

społeczność lokalną, są

bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla całych rodzin. Kino plenerowe na Widzewskiej 

Górce przyczyni się do

zwiększenia atrakcyjności tego miejsca oraz wzbogaci ofertę kulturalną miasta.

209 W169WW Gimnastyka na 

Widzewskiej Górce

Gimnastyka na Widzewskiej Górce to zajęcia, które dadzą 

mieszkańcom możliwość poprawienia swojej sprawności fizycznej 

poprzez ćwiczenia w grupie na świeżym powietrzu pod okiem 

wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia będą ogólnousprawniające, 

dostosowane do potrzeb i możliwości grupy. Zajęcia będą odbywać 

się w miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień dwa razy w tygodniu (raz 

przedpołudniem, raz popołudniu/wieczorem- aby każdemu 

umożliwić w nich udział) i będą trwać 1 h.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 11000 Projekt pozwoli mieszkańcom Widzewa na aktywne spędzenie wolnego czasu. Wpłynie na 

poprawę sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia w grupie na świeżym powietrzu pod okiem 

wykwalifikowanego instruktora. Oferta cyklicznych zajęć podniesie również atrakcyjność 

Parku Widzewska Górka.
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210 W173ZA Kolorowo przez cały rok- 

zielony skwer przy 

ulicach Piwnika i Nurta- 

Kaszyńskiego

Głównym założeniem projektu są nowe nasadzenia drzew i krzewów 

kolorowo wyglądających o różnych porach roku, wyrównanie i 

uporządkowanie terenu, dosianie trawy oraz budowa chodnika o 

długości 28m. Przewidziano również łąkę kwietną składającą się z 

polnych i dzikich kwiatów zarówno wieloletnich jak i jednorocznych.  

Rozpatrywany teren obecnie jest zniszczony, zaniedbany, dużo tu 

gałęzi i uschniętych krzewów czy drzew. Projekt stworzyłby nową 

przestrzeń do odpoczynku, cieszyłby swym wyglądem przez cały rok 

dzięki zastosowaniu roślin dekoracyjnych o zróżnicowanej barwie, 

takich jak Lilak, Głóg pośredni, Forsycja, Jarzębina, Surmia, Dereń 

(łącznie 33 drzew i krzewów zgodnie z projektem z załącznika). 

Wszystkie rośliny są gatunkami łatwymi w uprawie i nie potrzebują 

specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Łąki kwietne są odporne na 

suszę i zatrzymują 2 razy więcej wody niż trawnik, dodatkowo 

oczyszczają powietrze, a latem delikatnie ochładzają. Nowy chodnik 

byłby połączeniem istniejącego chodnika przy ul. Piwnika 

"Ponurego" i chodnika pomiędzy blokami 195/2 i 195/3. Obecnie na 

rozpatrywanym terenie w miejscu tym jest wydeptana ścieżka. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 55400 Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

211 W175ST MAMY Przestrzeń w 

Parku Baden - Powella

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zaopiniował projekt pozytywnie. Montaż ławki z przewijakiem 

będzie przydatne dla matek oraz umożliwi w dyskretny sposób nakarmienie dziecka.

212 W176SW MAMY Przestrzeń w 

Parku nad Jasieniem

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Montaż przedmiotowej ławki poprawi komfort odwiedzających park matek z małymi dziećmi

213 W177SW MAMY Przestrzeń w 

Parku Źródliska I

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.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15000 Montaż przedmiotowej ławki poprawi komfort odwiedzających park matek z małymi dziećmi

214 W180SW BIEŻNIA BIEGOWA W 

PARKU 3-go MAJA - 

CZYLI RUCH PO 

ZDROWIE NIE TYLKO 'NA 

ZDROWIU'

CELEM PROJEKTU JEST STWORZENIE BIEŻNI BIEGOWEJ o szerokości 

1m. jedynie w części traktów komunikacyjnych utwardzonych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 600000 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  zaopiniował projekt pozytywnie.

215 W183ZA Treningi Ninja dla 

mieszkańców osiedla 

Zarzew

Projekty mają na celu szerzenie kultury sportowej wraz z rozwojem 

młodzieży i osób starszych pod kątem treningów OCR. Dzięki 

przeprowadzeniu 20 treningów po 2h każdy pod okiem 

doświadczonych trenerów, każdy uczestnik będzie w stanie zdobyć 

niezbędną technikę aby rozwijać się w sposób bezpieczny i 

przyjemny dla każdego.  Trening będzie opierał się głownie na pracy 

interwałowej wraz z wzmocnieniem mięśni głębokich.  Ma to na celu 

wzmocnienie całego układu immunologicznego wraz z oddechowym.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 16700 Realizacja projektu przyczynie się do podniessienia atrakcyjności zajęć sportowych dla łodzian.
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216 W184WW Widzewski Park Zabaw Projekt polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw na terenie 

Parku Widzewska Górka. Inwestycja powinna być uzupełnieniem do 

powstającego parku wodnego. Wspólnie z istniejącą tężnią 

solankową wszystkie projekty przyczynią się do zwiększenia 

atrakcyjności Widzewskiej Górki dla mieszkańców osiedla i całej 

dzielnicy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 600000 Zarząd Zieleni Miejskiej zgodnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska zaopiniował projekt 

pozytywnie, ponieważ nowe urządzenia zabawowe będą służyły rekreacji oraz integracji 

rodzin z dziećmi.

217 ZP127SP 

(zmiana 

opinii 

komórki 

merytorycznej

)

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 Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 3090000 wniosek nr ID P127SP - Zielony kampus na Skorupki, dotyczy działki nr 94/4 w obrębie P-30 

położonej przy ul. Skorupki W opinii ZDiT istnieje możliwość realizacji przedmiotowego 

zadania na działce nr 94/4 w obrębie P-30. Zarząd Inwestycji Miejskich przedstawia 

stanowisko w sprawie. Projekt nie koliduje z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi i 

planowanymi do realizacji przez ZIM. Z załączonych wizualizacji wynika, iż planowana jest 

ulica typu woonerf z szerokimi chodnikami, roślinnością i kontrapasem dla rowerów. Zakres 

ingerencji w istniejąca geometrię drogi, żeby osiągnąć efekt zbliżony do tego na 

wizualizacjach, wymaga zupełnej przebudowy, z ułożeniem przynajmniej nakładki 

bitumicznej. Jeśli geometria drogi zostanie zmieniona poprzez poszerzenie chodników, 

wprowadzenie rabat w ciągu dzisiejszej drogi, to zadanie wymaga sporządzenia dokumentacji 

projektowej (koszt ok. 200 000 zł) oraz w roku kolejnym przebudowy za kwotę min. 3 mln zł. 

W opinii ZIM to zadanie dwuletnie, którego koszt przekroczy 3 mln zł. w związku z powyższym 

Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje zadanie negatywnie.

218 L181 (zmiana 

komórki 

merytorycznej

)

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 15 000 ZDiT opiniuje przedmiotowy wniosek negatywnie. 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 SIM w Łodzi 

utworzono 56 obszarów SIM, 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. SIM, to 

uwzględnianie w nim zupełnie innego podziału miasta jakim jest system osiedli miejskich 

wprowadzi ogromny 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. W momencie, w którym System Informacji Miejskiej odnosiłby się do dwóch 

terytorialnych podziałów miasta stworzyłoby, tak jak wspomniano wyżej, przekaz, który 

pozbawiony jest jakiejkolwiek konsekwencji i wprowadza niezwykły chaos informacyjny. Część 

nazw osiedli pokrywa się z nazwami obszarów SIM jak np. Ruda Pabianicka, Wiskitno, 

Zdrowie, jednakże taka sytuacja odnosi się wyłącznie do części obszarów. Np. w podziale 

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

nie ma takiego obszaru, jest za to obszar o nazwie Kurak. Osoba korzystająca z Systemu 

Informacji Miejskiej,który uwzględniałaby dwa systemy (osiedlowy i "SIMowski") doświadczy 

dysonansu poznawczego i będzie zupełnie pogubiona, ponieważ nawet jeśli zobaczy jakąś 

informację kierującą do obszaru (z perspektywy osoby nie wiadomo czy osiedla czy obszaru 

SIM) o nazwie Piastów Kurak i uda się w ślad za oznakowaniem, to w pewnym momencie 

zarejestruje, że na czerwonych paskach tablic nazewniczego oznakowania ulic widnieje treść 

"Kurak",nie będzie wiedziała czy to właściwy obszar czy też należy szukać jakiegoś innego, by 

może sąsiedniego obszaru. Podobnych przykładów jest rzecz jasna więcej. Ponadto chcąc 

wdrożyć nowy SIM należałoby zmienić Uchwałę przez RM, co wiązałoby się z dużymi kosztami 

dla miasta a realizacja założenia byłaby czasochłonna.
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