
Uwagi mieszkańców w ramach analizy społecznej

L.p. Wydział 
/Jednostka

Data 
spotkania

Uwagi/sugestie mieszkańców Odpowiedź Komórki merytorycznej wystawiającej kartę analizy 

1 Biuro 
Inżyniera 
Miasta

13.07.2022 Projekt S034KA - Prawidłowe 
oznakowanie przejść dla pieszych 
przez drogę dla rowerów wzdłuż Al. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
Al. Adama Mickiewicza między ul. 
Kilińskiego a Wólczańską), wyraził 
swoją dezaprobatę wobec Biura 
Inżyniera Miasta, że po wystawieniu 
negatywnej opinii w analizie 
merytorycznej nie został 
poinformowany o wyniku analizy. 
Podczas spotkania przekazano dane 
kontaktowe do pracownika 
merytorycznego.

Wnioskodawcy została udzielona odpowiedź w ramach odpowiedzi na wniosek o (informację 
publiczną) pismem DSR-BIM-III.1431.10.2022 z dnia 25.07.2022 r.

2 Biuro Promocji 
i Nowych 
Mediów

15.07.2022 Projekt L184 - brak kontaktu z 
Liderem.

Biuro Promocji i Nowych Mediów nawiązało kontakt z liderem projektu L184

3 Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji

11.07.2022 Według opinii mieszkańców, projekty 
zlokalizowane na Pływalni przy ul. 
Wiernej Rzeki 2 nie są 
ogólnodostępne (B073TW, B071TW)

Projekty B073TW i B071TW dotyczące zakupu leżaków oraz wykonania monitoringu na 
pływalni "Wodny Raj" zostały negatywnie zaopiniowane przez MOSiR ze względu na 
niespełnienie warunku ogólnodostępności.

4 Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji

13.07.2022 Projekt G126CD (Kaczy Catering w 
Parku na Młynku) -Lider stwierdził, że 
nie został poinformowany o 
ewentualnych zmianach w projekcie, 
a mieszkańcy zwrócili uwagę na 
bezcelowe montowanie drugiego tego 
typu urządzenia w tym samym parku. 
Ponadto Lider zwrócił uwagę, iż 
pierwsze istniejące już urządzenie 
miało zakładać sezonowe, bezpłatne 
wydawanie pokarmu natomiast 
realizacja odbiegała od pierwotnych 
założeń.

Do czasu spotkania z mieszkańcami nie uzgodniono z Wnioskodawcą dokładnej lokalizacji 
kaczkomatu, z uwagi na brak opinii poszczególnych komórek UMŁ.
Wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione w rozmowie telefonicznej 
z Wnioskodawcą.

5 Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji

13.07.2022 Zbyt dużą ilość projektów składanych 
na terenie Parku na Młynku. 
Mieszkańcy wyrażali obawę 
dotycząca przesycenia przestrzeni 
parku projektami, które wg. nich 
zaburzą pozytywny odbiór. (Np. 
projekty G026CD, G041CD).

Projekt G026CD - wycofany przez Wnioskodawcę.
Projekt G041CD - pozytywna opinia MOSiR. 
MOSiR podtrzymuje stanowisko pozostawienia mieszkańcom wyboru rozbudowy istniejącej 
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej parku. 
Mnogość propozycji projektów jakie wpływają podczas corocznych edycji ŁBO sugeruje, że 
według mieszkańców przestrzeń parku nie jest przesycona.

6 Miejski 
Ośrodek 
Sportu i 
Rekreacji

14.07.2022 projekt W081SW - powinien zostać 
przekwalifikowany na zadanie 
ponadosiedlowe ze względu na 
wysoką kwotę oraz z powodu tego ze 
projekt dotyczy mieszkańców całego 
miasta.

Zaproponowano Wnioskodawcy przekwalifikowanie zadania na ponadosiedlowe - brak zgody 
Wnioskodawcy.

7 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

12.07.2022 Projekty: P007ZL, P008ZL, P009ZL, 
P010ZL, P011ZL – mieszkańcy 
wyrażają aprobatę odnośnie 
negatywnej opinii komórki 
merytorycznej, gdyż teren ma być 
przeznaczony na przedłużenie drogi. 

BRAK POPARCIA MIESZKAŃCÓW - stanowisko mieszkańców pozostaje zgodne z 
negatywną opinią wniosku. 

8 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

12.07.2022 Projekt P176ZL – projekt powinien 
mieć ograniczony zakres, mieszkańcy 
nie chcą aby cały wskazany teren 
przeznaczono na parking.

we wniosku została ujęta propozycja ograniczenia miejsc parkingowech, ale ZWiK przesłał 
brakującą opinię do wniosku, z której wynika, że należy zachować pasy służebności nad 
lokalizacją sieci wodociągowych oraz kanałem deszczowym. Ponadto WKŚ wskazał swoją 
lokalizację parkingu. Sieci w doziemiu nie pozwalają na lokalizację parkingu we wskazanym 
miejscu przez WKŚ. W efekcie wniosek otrzymał opinię NEGATYWNĄ

9 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

12.07.2022 P053ZL, P179ZL – mieszkańcy 
wyrażają obawę, czy wskazane 
projekty nie kolidują z przedłużeniem 
ulicy Wojska Polskiego.

P053ZL  - wniosek uzyskał wszytkie pozytywne opinie, brak w opiniach wzmianki nt. 
ewentualnej kolizji z projektem przedłużenia ulicy W. Polskiego.                                                           
P179ZL - wnioskodawca zadanie zlokalizował na działkach 41/7, 37/3, 37/2 i nie życzył sobie 
ograniczenia wniosku do jednej działki. Natomiast w opinii WGK zadanie możliwe do realizacji 
bezkolizyjnej z koncepcyjną przebudową Wojska Polskiego na działce 41/7

10 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

15.07.2022 S002WS -zastrzeżenia Lidera i 
mieszkańców do kosztów latarni

Mimo uzgodnień, Lider nie zgłosił się do jednostki celem dokonania zmian w treści wniosku. W 
związku z powyższym nie dokonano korekty kosztów.

11 Wydział 
Gospodarki 
Komunalnej

15.07.2022 S014WS – zastrzeżenia Lidera 
dotyczące braku możliwości 
technicznych realizacji zadania

INFORMACJA UDZIELONA NA SPOTKANIU Dodatkowo Informujemy Brak możliwości 
rozbudowy Streetworkout parku, w związku z degradacją sąsiedniej działki UŁ (roznoszony 
przez ćwiczących piasek niszczy powierzchnię biologicznie czynną) oraz popierającą ww. 
opinię negatywną opinią WKŚ.
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12 Wydział 
Kształtowania 
Środowiska

12.07.2022 Projekty: P036ZL, P037ZL, P052ZL– 
mieszkańcy wyrażają obawę, czy 
wskazane projekty nie kolidują z 
przedłużeniem ulicy Wojska 
Polskiego.

MPU w swojej opinii nie podało takiej informacji. 

13 Wydział 
Kształtowania 
Środowiska

12.07.2022 Projekt P037ZL – obawa 
mieszkańców odnośnie negatywnego 
oddziaływania projektu w przyszłości 
tj. pojawienie się os, pszczół, gnijące 
owoce. 

Zmiany nie zostaną wprowadzone. W opinii pod oceną zadania jest mowa o zapylaczach, a to 
są nie tylko osy czy pszczoły, ale także motyle, trzmiele i inne owady. Osoby, które boją się 
użądleń owadów nie będą głosowały na takie zadanie.

14 Wydział 
Kształtowania 
Środowiska

14.07.2022 Projekt W073SW -  powinien być 
przekwalifikowany na zadanie 
ponadosiedlowe ze względu na 
wysoką kwotę.

Zaproponowano Wnioskodawcy przekwalifikowanie zadania na ponadosiedlowe - brak zgody 
Wnioskodawcy.

15 Wydział 
Kultury

14.07.2022 W009AN –  jaka jest celowość tego 
zadania, duża kwota przeznaczona 
na to zadanie.

Podtrzymujemy rekomedację projektu - zarówno co do kwoty jak i zakresu. Filia nr 54 jest 
jedyną instytucją kultury zlokalizowaną na terenie Andrzejowa. Osiedle przez cały czas 
rozrasta się, na przestrzeni kilku ostatnich lat znacznie zwiekszyła się liczba jego  
mieszkańców. W 2021 r. Filia nr 54 zarejestrowała ponad 1200 czytelników, 31.000 
wypożyczeń i ponad 12.000 odwiedzin. W  ramach swojej działalności  nie tylko wypożycza 
materiały biblioteczne (książki, audiobooki), ale również prowadzi szeroką działalności 
kulturalną i edukacyjną skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  
Lokalna społeczność mając na względzie dostęp do kultury i dbałość o zaspokojenie potrzeb 
czytelniczych zgłosiła do X edycji ŁBO projekt  Zakup nowości bibliotecznych dla Andrzejowa - 
Filia nr 54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi w wysokości 30.000 zł . Realizacja projektu pozwoli na 
zakup około 1200 książek, 150 audiobooków.  Zakup nowych książek i audiobooków stanowi 
wsparcie w stałym dopływie nowości, daje możliwość aktualizowania księgozbiorów, przy 
jednoczesnym zaspokajaniu bieżących potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki. 
Realizacja projektu "Zakup nowości bibliotecznych dla Andrzejowa - Filia nr 54 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Kwota 
zgłoszonego zadania - 30.000 zł, jest zbliżona do kwot projektów z zakresu czytelnictwa 
realizowanych w latach ubiegłych na terenie tego osiedla. 

16 Wydział 
Sportu

11.07.2022 Mieszkańcy zakwestionowali kwoty 
projektów sportowych. 
Wynagrodzenia dla trenerów i 
dietetyków są zbyt wysokie.

Stawka przyjęta przez Wydział Sportu stanowi wypadkową kwot stosowanych przez kluby i 
organizacje sportowe w Łodzi oraz wynagrodzeń trenerów świadczących usługi w modelu 
biznesowym. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie możliwości realizacji zadania z 
uwzględnieniem indywidualnego charakteru przedsięwzięć zaproponowanych przez 
mieszkańców, odbiegającego często od stereotypowego podejścia klubów sportowych 
realizujących zadania publiczne. Ponadto w stawce przyjętej w 2022 roku uwzględnione są 
ryzyka związane z przewidywanymi rosnącymi kosztami, szacowanymi na rok realizacji czyli 
2023.Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję 
Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

17 Wydział 
Sportu

11.07.2022 Projekt B128WL – Projekt przewiduje 
zakup odzieży sportowej dla 
uczestników oraz wyposażenie w 
wodę i przebieralnie plenerową. 
Według mieszkańców każdy z 
uczestników może mieć własny strój 
oraz zaopatrzyć się samodzielnie w 
wodę i w związku z tym obniżyć 
koszty projektu. 

Na etapie weryfikacji zadania, w kosztorysie została dokonana zmiana. Zamiast "Odzież 
treningowa i akcesoria" jest "sprzęt sportowy dla uczestników" oraz został zweryfikowany 
koszt tej pozycji i obniżony na 2000zł. Koszt przebieralni jest znikomy-200zł i proponujemy aby 
był utrzymany. Woda nie jest ujeta w kosztorysie, ale przeważnie organizator i tak zapewnia 
pewną ilość dla uczestników, którzy zapomnieli ją zabrać na zajęcia.

18 Wydział 
Zdrowia i 
Spraw 
Społecznych

15.07.2022 Poparcie mieszkańców dla projektu 
L165 oraz pozostałych projekty dot. 
Seniorów

POPARCIE MIESZKAŃCÓW

19 Zarząd Dróg i 
Transportu

11.07.2022 Projekt B127BC – według opinii 
mieszkańców projekt jest niecelowy 
ze względu na to, że niedawno 
przebudowywano ulicę. Lepszym 
rozwiązaniem byłyby patrole policji. 

ZDiT podtrzymuje swoje stanowisko. 
Należy nadmienić, że na wskazanym we wniosku odcinku ul.Pojezierskiej nie dokonywano 
przebudowy. Przebudowa miała miejsce na ul. Julianowskiej.   

20 Zarząd Dróg i 
Transportu

12.07.2022 Projekt P149ZM – mieszkańcy nie 
zgadzają się z opinią negatywną 
komórki merytorycznej (Zarząd Dróg i 
Transportu). Projekt nie ma nic 
wspólnego z przebudową ul. 
Krakowskiej. 

Fragment opisu projektu brzmi: "Projekt będzie idealnym uzupełnieniem przebudowy ulicy 
Krakowskiej". Wniosek został zaopiniowany negatywnie głównie ze względu na to, że 
rozpoczęcie przebudowy ul. Krakowskiej planowane jest jesienią oraz że trudno ocenić czy po 
niej wniosek wciąż będzie zasadny. Wniosek może zostać powtórnie złożony w kolejnej edycji 
BO i wówczas przeanalizowany.
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21 Zarząd Dróg i 
Transportu

13.07.2022 Projektodawca projektu L048 nie 
zgadza się z analizą merytoryczną 
ZDiT dotyczących budowy miejsc 
parkingowych i serwisu dla 
kamperów. Zarówno czas realizacji 
projektu jest do wykonania w jednym 
roku i potrzeba powstania miejsc 
parkingowych dla kamperów jest 
potrzebna we wskazanym miejscu.

ZDiT podtrzymuję opinię do wniosku L048.  Opinia negatywna. Zakres prac zakłada 
stworzenie wydzielonego parkingu dla 2-3 pojazdów typu kamper z dedykowaną 
infrastrukturą, tj. podłączenia do prądu i sanitariatu. Podłączenia takie wymagają odrębnych 
zgód oraz późniejszych uzgodnień we właściwych sprawie jednostkach urzędu miasta, co 
razem z pracami budowlanymi może wykraczać poza przewidziany Uchwałą okres realizacji 
wniosku w trakcie jednego roku budżetowego (§ 2 ust. 2 pkt 9 Uchwały). Ponadto, lokalizacja 
wskazana przez wnioskodawcę już w tym momencie jest nasycona infrastrukturalnie jako 
parking dla obiektów takich jak: Aquapark FALA, nowopowstałe Orientarium Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego, Atlas Arena czy stadion ŁKS. Przebiegają tamtędy również linie 
autobusowe MPK. Umieszczenie postoju dla kamperów we wskazanej lokalizacji dodatkowo 
nadwyręży i tak już obciążony ruchem kołowym fragment miasta, którego założeniem jest 
przede wszystkim zapewnienie terenów rekreacyjnych mieszkańcom Łodzi. Wprowadzanie 
dodatkowej infrastruktury dedykowanej pojazdom mechanicznym o znacznej kubaturze nie 
będzie miało zatem pozytywnego wpływu na otoczenie.

22 Zarząd Dróg i 
Transportu

14.07.2022 projekt  W001SW -  jaka długość 
chodnika będzie remontowana? Czy 
jest sens remontowania chodnika tam 
gdzie nie mieszkają bezpośrednio 
mieszkańcy? 

Tak jak wskazano w karcie analizy remont dotyczy ok. 250 mb od ul. Kilińskiego w kierunku 
wjazdu do ŁSSEW. Remont ma na celu poprawę bezpieczeństwa, to że nie mieszkają przy 
chodniku mieszkańcy nie znaczy, że nikt z niego nie korzysta.

23 Zarząd Dróg i 
Transportu

14.07.2022 W156DL - duża kwota z 27 tys. na 
150 tys. i zmieniony zakres zadania tj. 
dodano korytowanie oraz brak 
kontaktu z liderem w tej kwestii.

Kwota została oszacowana w oparciu o aktualną sytuację rynkową. Zakres nie został 
zmieniony, a jedynie dostosowany do technologii wykonywanych robót. Samo dosypanie 
tłucznia jest niemożliwe, gdyż wyniesie się niweletę drogi dużo ponad aktualny poziom 
nawierzchni. W dniu 21.07.2022 r. kontaktowano się z Liderem w celu wyjaśnienia opinii.

24 Zarząd Dróg i 
Transportu

14.07.2022 W072SW -  cała ulica do przebudowy 
a nie kawałek.

Złożony wniosek dotyczy wymiany warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy, jako zadanie 
remontowe został zaakceptowany pozytywnie. W przypadku chęci wykonania przebudowy 
ulicy, należy złożyć stosowny wniosek w ramach BO, który zostanie przeanalizowany.

25 Zarząd 
Inwestycji 
Miejskich

11.07.2022 Projekt B031WL – sama przebudowa 
ulicy Aksamitnej nie ma sensu jeśli 
nie zostanie zainstalowane 
oświetlenie. Brak latarni może 
powodować wypadki. W pierwszej 
kolejności należy usytuować latarnie 
(propozycja 10 lamp 
oświetleniowych). Założenia tego 
projektu powinny być wpisane do 
Dużych Inwestycji Miasta. Projekt 
składany jest 3 lub 4 raz w ŁBO i nie 
ma poparcia społecznego, Lider 
projektu nie przychodni na spotkania 
w celu wyjaśnienia założeń swego 
projektu. 

BRAK POPARCIA MIESZKAŃCÓW. Wydano opinię negatywną.

26 Zarząd 
Inwestycji 
Miejskich

12.07.2022 Projekt P015KR – opinia pozytywna 
mieszkańców, gdyż obecne przejście 
i przejazd są trudne. 

POPARCIE MIESZKAŃCÓW. Wydano opinię pozytywną.

27 Zarząd 
Inwestycji 
Miejskich

12.07.2022 Projekt P079LP – propozycja 
mieszkańców, aby drzewa które 
miałyby być przeznaczone do wycinki 
przesadzić w inne miejsce. 

Z uwagi na kolizję z drzewami, wydano opinię negatywną. Ponadto, wystąpiliśmy o opinię do 
ZZM i ZDiT w sprawie możliwości przesadzenia drzew w inne miejsce. Czekamy na 
odpowiedź.

28 Zarząd 
Inwestycji 
Miejskich

12.07.2022 P102KO – sprzeciw mieszkańców 
odnośnie likwidacji trawników na 
rzecz miejsc parkingowych. 
Planowany remont ulicy Srebrzyńskiej 
koliduje z zakresem inwestycji. 

Wydano opinię pozytywną, zmieniając zakres zadania w porozumieniu z liderem. Ze względu 
na istniejące uzbrojenie ( liczne kable energetyczne oraz 9 otworową kanalizacje 
teletechniczną ) i istniejące drzewa, jedynym rozwiązaniem umożliwiającym realizacje 
zgłoszonego zadania do ŁBO jest wykonanie remontu chodnika, polegającego na wykonaniu 
nowej nawierzchni z możliwością parkowania na chodniku. Zostanie wykonane odpowiednie 
oznakowanie pionowe. Tym samym nie zostanie ograniczona ilość trawników, a dopuszczone 
zostanie parkowanie na części chodnika i zapewnienie ciagu komunikacyjnego dla pieszych.

29 Zarząd 
Inwestycji 
Miejskich

12.07.2022 Projekt P143ZL – pozytywna opinia 
mieszkańców, gdyż koniczne dla 
poprawy widoczności jest usunięcie 
drzew oraz doświetlenie. 

POPARCIE MIESZKAŃCÓW. Opinia negatywna - zakres pokrywa się z planowaną na lata 
2022-2023 kompleksową przebudową ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. 
Siewnej.

30 Zarząd 
Inwestycji 
Miejskich

13.07.2022 Mieszkańcy wyrazili swoją 
dezaprobatę dotyczącą negatywnej 
opinii Zarządu Inwestycji Miejskich dla 
modernizacji platform przystankowych 
na ul. Rzgowskiej (G051PK). 
Przedstawiciele ZDiT zwrócili uwagę, 
że planowany jest remont.

Z uwagi na planowaną kompleksową przebudowę ul. Rzgowskiej realizacja zadania byłaby 
ekonomicznie nieuzasadniona - ZIM posiada dokumentację projektową.

31 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

11.07.2022 Projekt B162JM – część 
mieszkańców uważa, że kaczkomaty 
są niecelowe, kaczki mogą same 
pozyskiwać pokarm. Lider projektu 
twierdzi, że powinno się dostosować 
wygląd kaczkomatu do charakteru 
parku zabytkowego, tak aby 
wkomponował się w otoczenie. 

Negatywna opinia WKZ z uwagi na zwiększenie antropopresji i pogorszenie jakości wodu.
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32 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

11.07.2022 Projekt B174JM – mieszkańcy 
zgadzają się z opinią komórki 
merytorycznej (Zarząd Zieleni 
Miejskiej), że budowa większej liczby 
miejsc piknikowych jest niecelowa, 
gdyż w tym terenie takie miejsca już 
są wyznaczone.

BRAK POPARCIA MIESZKAŃCÓW, negatywna opinia WKZ z uwagi na możliwość 
pogorszenia stanu zachowania substancji zabytkowe.

33 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

12.07.2022 Projekt P144ZL – według mieszkańca 
negatywna opinia komórki 
merytorycznej (Zarządu Zieleni 
Miejskiej) uzasadniona tym, że teren 
stanowi obszar ochronny wyklucza 
się z założeniami projektu. 

Realizacja jest niemożliwa ze względów prawnych i niedopuszczalna z powodów 
przyrodniczych

34 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

14.07.2022 W146AN –  duża kwota na to zadanie, 
ponadto obok jest teren z 
infrastrukturą

Lider wskazał , że teren wymaga uporządkowania oraz pielęgnacji drzew

35 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

14.07.2022 Projekt Mamy Przestrzeń, czyli 
problemy z dbaniem o istniejącą już 
infrastrukturę

INFORMACJA UDZIELONA NA SPOTKANIU

36 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

15.07.2022 projektu L123 oraz L114 - Lider zgłosił 
zastrzeżenie do kosztów zakupu 
tablic 

Wskazany koszt jest łączną sumą obecnych ksztów tablic i stelaży wraz z ich montażem i 
prognozowanym wzrostem cen.

37 Zarząd Zieleni 
Miejskiej

15.07.2022 W182ST oraz W006ST - brak 
kontaktu z Liderem

Kontakt z Liderem był mail, zaplanowane jest spotkanie z Liderem w terenie
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