
L.P. NUMER 
PEŁNY

NAZWA I 
LOKALIZACJA 
PROJEKTU

OPIS PROJEKTU KOMÓRKA 
MERYTORYCZNA

OCENA 
MERYTORYCZNA

OPINIA RADY 
OSIEDLA

KOSZTY 
SZACUNKOWE (po 
weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 W185ST Remont ulicy 
Jędrowizna

Remont ulicy Jędrowizny poprzez jej utwardzenie 
tłuczniem jako przedłużenie ulicy Juhasowej do ulicy 
Hyrnej

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 350000,00 W planach ZDiT przewidziano wskazaną drogę do 
utwardzenia w 2021 roku w ramach zadania pn. 
Remont nawierzchni ulicy Hyrnej na odcinku 
Listopadowa - Stroma wraz z odnogą w kierunku ulicy 

2 W183DL CHODNIK NA 
HYRNEJ

Chodnik na ulicy Hyrnej od ulicy Jana Dębowskiego do 
ulicy Stromej (po stronie Osiedla Dolina Łódki) jest 
bardzo potrzebny, gdyż jest to droga dzieci do szkoły. W 
tym momencie droga ta jest bardo niebezpieczna i 
zagraża życiu dzieci.  Długość tego odcinka to około 860 
m.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 425000,00 Brak możliwości realizacji z uwagi na wąski pas 
drogowy. Budowa chodnika uniemożliwi ruch 
pojazdów. Szerokość pasa drogowego nie pozwala na 
wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego.  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3 W157SW Montaż lustra 
drogowego przy 
skrzyżowaniu 
ulic Piłsudskiego - 
Wodna

Projekt zakłada montaż lustra drogowego przy ścieżce 
rowerowej u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wodnej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 2000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek, bowiem 
przeprowadzenie wizji lokalnej nie wykazało utrudnień 
dotyczących, obserwacji przy wyjeździe z ul. Wodnej.

4 W156AN Remont ulicy 
Ziarnistej

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji dotyczącej 
ulicy oraz naprawy ubytków w jezdni na ulicy Ziarnistej 
od granicy miasta do cmentarza.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 60000,00 Brak informacji od wnioskodawcy na czym ma polegać 
remont nawierzchni ulicy Ziarnistej. Pomimo dwóch 
prób kontaktu z wnioskodawcą nie uzyskano 
odpowiedzi na zadane pytanie. Ulica Ziarnista w 
ramach bieżącego utrzymania nawierzchni 

Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022
na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 11 sierpnia 2021 roku



5 W142SW Księży Młyn - 
koniec z 
nierównym 
chodnikiem na 
ul. 
Tymienieckiego

Projekt polega na remoncie 200 metrów chodnika po 
południowej stronie ul. Tymienieckiego na odcinku 
Przędzalniana - Tymienieckiego 30A. Obecnie chodniki 
zarówno po północnej, jak i południowej stronie 
zastawione są całkowicie autami, które zostawiają często 
dla pieszych mniej niż metr wolnej przestrzeni. Na 
wyremontowanym już we wcześniejszych latach 
chodniku po północnej stronie oraz na nowo 
wyremontowanym chodniku po południowej stronie, 
zostaną zamontowane separatory ruchu, aby auta miały 
uniemożliwiony wjazd na chodnik. Miejsca parkingowe 
zostaną wyznaczone po południowej stronie ulicy w 
poziomie jezdni. Dodatkowo na ulicy zostaną posadzone 
krzewy.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 100000,00 Wniosek o zamontowanie przeszkód technicznych 
(separatorów na chodniku) uniemożliwiających 
parkowanie w przedmiotowej lokalizacji został 
rozpatrzony negatywnie, ponieważ [Ustawa z dnia 20 
czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ] 
jednoznacznie stanowi o przepisach w zakresie 
zatrzymania i postoju. Jednocześnie tut. Zarząd 
oznajmia, że w w/w lokalizacji obowiązuje znak B-36 
„zakaz zatrzymywania się”. W związku z powyższym 
nie ponawiamy znakami, separatorami zasad 
wynikających z innych aktów prawnych. Ponadto wizja 
lokalna poświadczyła iż w opisanym odcinku gdzie 
występowały możliwości techniczne zostały 
wyznaczone miejsca postojowe. Powyższe zostało 
przekazane Liderowi z zaznaczeniem , że możliwy jest 
remont chodnika wraz z nasadzeniami krzewów. Lider 
zrezygnowal z wyznaczania miejsc postojowych na ul. 
Tymienieckiego, podtrzymał stanowisko w sprawie 
montażu słupków w ciągu pieszym. Montaż słupków 6 W079WW Remont 

chodnika 
miejskiego 
połączony z 
poszerzeniem 
pasa zieleni na 
odcinku od 
Milionowej do 
Cichej (na 
wysokości 
Milionowej 86: 
96 i102).

Projekt ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim osobom licznie korzystającym z ciągu 
pieszego przebiegającego od ul. Przybyszewskiego 
(przystanki MPK, cmentarz na Zarzewie) do ul. Cichej i 
dalej w kierunku ul. Świętego Brata Alberta 
Chmielowskiego (osiedle im. Stefana Batorego, Kościół 
pw. św. brata Alberta Chmielowskiego), i dotyczy 
wymiany nawierzchni zniszczonego chodnika na odcinku 
Milionowa - Cicha. Przy okazji proponujemy ograniczenie 
szerokości chodnika z 5 do 4 m i poszerzenie istniejącego 
trawnika o 1 m.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 456000,00 Ciąg pieszy zgłoszony do remontu zlokalizowany jest 
na działkach ewidencyjnych o numerach 641/9, 641/8, 
641/7, 641/6, 644/6 leżących w obrębie W-21 - działki 
te są własnością Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, znajduje się również na działkach 643, 
646 leżących w obrębie w-21 - własność prywatna 
oraz Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na 
działce 641/14 leżącej w obrębie W-21 - własność 
Gmina Miasto Łódź, władający ZDiT. Taki stan prawny 
przedmiotowego ciągu pieszego uniemożliwia 
wykonanie remontu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Aby móc wykonać remont konieczne 
jest wydzielenie z działek 641/9, 641/8, 641/7, 641/6, 
644/6. 643, 646 leżących w obrębie W-21 fragmentów 7 W032SW Księży Młyn - 

szlak pieszo 
rowerowy w 
śladzie dawnej 
kolei Scheiblera

Przez Księży Młyn wiedze szlak dawnej kolei Karola 
Scheiblera jest to teren zielony, z
drzewami który mógłby stanowić przepiękny szlak 
turystyczny dla łodzian i dla
przyjeżdzających odwiedzić miasto. Na środku ścieżka 
rowerowa, po boku chodnik dla
pieszych a z obu stron wielkie piękne drzewa. 
Podziwianie Księżego Młyna w taki sposób
daje zupełnie nowa jakość

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 260000,00 Działka 163/15 w obrębie W-25, której dotyczy 
wniosek, posiada użytkownika wieczystego. Zatem 
zgodnie z art. 2. pkt. 2. ust. 10) 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, 
projekt nie może być realizowany w ramach ŁBO.



8 W024AN Wyciszenie 
hałasu pociągów 
- wzdłuż ulicy 
Taborowej

Zamontowanie na nasypie między torami a ulicą 
Taborową (na działce Gminy Łódź) ekranów
wygłuszających hałas przejeżdżających pociągów. Brak 
wygłuszenia pociągów przejeżdżających
przez środek osiedla cofa nas do XIX wieku i każe 
zastanowić się jak do tego w ogóle mogło dojść.
Ekrany wygłuszające powinny być z możliwością 
obsadzenia i obrośnięcia zielonym bluszczem lub
inną rośliną, która spowoduje że poza wyciszeniem 
hałasu, będzie także ładniej!

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 270000,00 Opinia negatywna z uwagi na brak możliwości 
realizacji zadania w ciągu jednego roku. Realizacja 
zadania wymaga opracowania dokumentacji 
projektowej, w ramach której należy przeprowadzić 
badania akustyczne przy określonych warunkach 
atmosferycznych, na podstawie których określa się 
parametry ekranów, np. rodzaj zastosowanego 
materiału, wysokość. Następnie konieczne jest 
uzyskanie uzgodnień i decyzji związanych z ochroną 
środowiska. Z uwagi na szerokość drogi ul. Taborowej 
ok. 10 m, realizacja ekranów może uniemożliwić 
wybudowanie innych elementów infrastruktury. Ulica 
Taborowa nie posiada kanalizacji deszczowej, budowa 
ekranów uniemożliwi odwodnienie na tereny aktywne 
biologicznie. Przy wykonywaniu fundamentów istnieje 9 S088KA Ławki solarne na 

Piotrkowskiej
Projekt zakłada zakup oraz montaż tzw. "ławek 
solarnych" na ulicy Piotrkowskiej. Można dzięki nim  
m.in. podładować telefon dzięki energii pochodzącej z 
paneli fotowoltaicznych.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 90000,00 Do wnioskodawcy dwukrotnie  występowano  prośba 
do   uszczegółowienie lokalizacji montażu ławek ale 
wnioskodawca nie odpowiedział

10 S085KA Nowy chodnik 
wzdłuż ulicy 
Tymienieckiego

Remont zdewastowanych chodników i pasów zieleni 
wzdłuż ulicy Tymienieckiego od Piotrkowskiej do 
Kilińskiego z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym 
parkowaniem, które uniemożliwia obecnie pieszym 
korzystanie z chodnika. Ustawienie odpowiedniej ilości 
koszy na śmieci oraz ławek. Rekultywacja sąsiadujących 
pasów zieleni oraz ich zabezpieczenie przed 
rozjeżdżaniem.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 3226900,00 W związku z brakiem stanowiska lidera odnośnie 
przekwalifikowania wniosku z osiedlowego na 
ponadosiedlowy - opinia negatywna.

11 S070WS Tabliczki o 
historii ulic na 
terenie 
Śródmieścia 
Wschodu

Opracowanie historii i montaż tabliczek o historii każdej 
ulicy na terenie Śródmieścia Wschodu, w szczególności 
ich poprzednich nazw, archiwalnych zdjęć, informacji o 
genezie nazwy, ważnych wydarzeniach lub datach 
związanych z daną ulicą. Montaż tabliczek na 
obiektach/działkach będących we władaniu Miasta.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 60000,00 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 
przedmiotowy wniosek. 
Wnioskowane zadanie nie jest możliwe do wykonania 
w ciągu jednego roku kalendarzowego. Ze względu na 
uzyskanie wszelkich uzgodnień z właścicielami 
nieruchomości a także z instytucjami opiniującymi 
możliwość montażu przedmiotowych tabliczek m.in. 
(BAr, WUOZ, WUiA UMŁ). Nadmieniam, że przy 
podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego 



12 S066KA Miejsce 
samochodu jest 
na jezdni - ul. 
Jaracza/Więcko
wskiego

Zadanie zakłada montaż słupków uniemożliwiających 
parkowanie na chodniku po północnej stronie ul. Jaracza 
na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Piotrkowskiej oraz ul. 
Więckowskiego od ul. Piotrkowskiej do ul. Zachodniej

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 50000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek. Projekt 
niemożliwy do realizacji ulice po przebudowie z 
miejscami parkingowymi na gwarancji. Ponadto 
zasady postoju pojazdów unormowane są w 
przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Kierujący muszą stosować się do istniejącego 
oznakowania. Egzekwowanie stosowania się do 
przepisów należy do odpowiednich służb - Straży 
Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.  W 
przedmiotowych lokalizacjach istnieją strefy płatnego 
parkowania.  Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 13 S063WS Obniżenie 

krawężników na 
przejściach dla 
pieszych na 
skrzyżowaniu ul. 
Pomorskiej i ul. 
Tamka

Obniżenie krawężników na całej szerokości 3 przejść dla 
pieszych na ul. Pomorskiej na wysokości ul. Tamka.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 12000,00 Opinia negatywna z uwagi na brak możliwości 
wykonania prac z powodu lokalizacji studni 
teletechnicznych w zbyt bliskiej odległości od 
krawężnika( 30 cm). W przedmiotowej lokalizacji są 
obniżone  krawężniki ale nie na całej długości przejścia 
dla pieszych ze względu na infrastrukturę 
teletechniczną. Przedmiotowy projekt powodowałby 

14 S062WS Przejazd 
rowerowy przez 
ul. Pomorską na 
wysokości ul. 
Tamka

Utworzenie przejazdu rowerowego przez ul. Pomorską 
na wysokości ul. Tamka i SP nr 79 jako kontynuacji ciągu 
na terenie Uniwersytetu Łódzkiego.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 103400,00 Opinia negatywna z uwagi na opinię Biura Inżynieria 
Miasta: brak infrastruktury rowerowej po obu 
stronach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, załącznik nr 2, pkt 
4.2.2., przejazdy dla rowerzystów wyznacza się na 

15 S061KA PIESZA ŁÓDŹ - 
BEZPIECZNA 
ŁÓDŹ. 
Prawidłowe 
oznakowanie 
przejść dla 
pieszych przez 
drogę dla 
rowerów wzdłuż 
Al. Marszałka 
Józefa 
Piłsudskiego oraz 
Al. Adama 
Mickiewicza 
między ul. 

Projekt zakład prawidłowe oznakowanie przejść dla 
pieszych przez drogę dla rowerów wzdłuż Al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz Al. Adama Mickiewicza między 
ul. Kilińskiego a Wólczańską poprzez ustawienie znaków 
pionowych. Na wymienionym odcinku ciągi piesze 
wielokrotnie przecinają rowerowe i dochodzi w tych 
miejscach do niebezpiecznych dla pieszych sytuacji. Piesi 
mają narysowane pasy w wielu miejscach jednak przy 
żadnych nie ma oznakowania pionowego. Kolejną 
kwestią są dziwne "szachownice" nie mające żadnego 
odzwierciedlenia w przepisach PoRD a stanowiące 
jedynie kreatywną twórczość ZDIT. 
Brak prawidłowego oznakowania PDP sprawia że pieszy 
nie może bezpiecznie przejść na drugą stronę DDR.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 25000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 25 
czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych 
do planowania, projektowania i utrzymania dróg 
rowerowych w Łodzi pkt 7 wskazanego dokumentu nie 
ujęto możliwość utworzenia przejścia dla pieszych 
przez drogę dla rowerów, ale nie wyklucza nanoszenia 
elementów infrastruktury podobnych do przejść dla 
pieszych. Obecne elementy infrastruktury drogowej 
podobne do przejść dla pieszych skutecznie kanalizują 
ruch pieszych ułatwiając korzystanie z ciągów 
komunikacyjnych zarówno rowerzystom jak i pieszym.



16 S058KA Koniec z 
dyskryminujący
mi przyciskami 
dla pieszych na 
ul. Piotrkowskiej

Projekt polega na wyłączeniu i zdemontowaniu 
przycisków dla pieszych na wszystkich skrzyżowaniach z 
ul. Piotrkowską. Nie są one tam uzasadnione. Ruch 
pieszych na ul. Piotrkowskiej jest spory i raczej rzadko się 
zdarza, że na światłach nie ma żadnego pieszego 
chcącego przejść. Czemu więc mają służyć przyciski dla 
pieszych? Pandemia pokazała, że wyłączenie tych 
urządzeń nie powoduje żadnych utrudnień w ruchu. 
Projekt prosty i bardzo potrzebny, gdyż wielu pieszych 
czuje się dyskryminowanych, ze względu na to, że muszą 
"prosić" o przejście.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 5000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ  opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek.  Zawiadamiamy, 
iż sygnalizacja świetlna na ul. Piotrkowskiej na odcinku 
od Placu Wolności do ul. Nawrot pracuje w trybie 
cyklicznym. W związku z powyższym w 
przedmiotowych lokalizacjach przyciski dla pieszych 
nie są zamontowane. Ponadto informujemy, iż na 
odcinku od al. Mickiewicza do Placu Niepodległości 
funkcjonuje automatyczne meldowanie przejść dla 
pieszych w godzinach wzmożonego ruchu pieszych 6 - 
19 w dni robocze. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 
negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 17 S043KA Czerwona - ulica 

o równym 
chodniku

Remont chodnika przy ul. Czerwonej to ważne zadanie - 
dzieci codziennie chodzą tędy do szkoły. Tymczasem 
chodnik od dekad nie był remontowany - zmieńmy to!

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 300000,00 Zadanie dotyczy terenu uznanego za Pomnik Historii. 
W związku z tym realizacja zadania wymaga 
pozytywnej opinii Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz wykonania projektu 
budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 
Sporządzenie projektu i realizacja przebudowy 

18 S024KA Połączmy Pasaże 
Rynkowskiej i 
Józewskiego 
przejściem dla 
pieszych

Połączmy w końcu Pasaż Józewskiego z Pasażem 
Rynkowskiej! Również ten ciąg zielony potrzebuje dobrej 
komunikacji. Parkujący wzdłuż ulicy, dzieci idące do 
przedszkola czy użytkownicy pobliskich instytucji w 
końcu będą mogli wygodnie dostać się na drugą stronę 
rzeki aut. Na wysokości ulicy 6 sierpnia, Pasażu 
Rubinsteina czy Piotrkowskiej 113 są już przejścia 
ułatwiające pieszą komunikację, ułatwmy i w tym 
miejscu.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 10000,00 Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ  
opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Przejścia 
powinny koncentrować możliwie największą liczbę 
pieszych przekraczających drogę, przy czym lokalizacja 
tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę 
między źródłem a celem ruchu pieszych, przejścia 
należy lokalizować przede wszystkim przy 
skrzyżowaniach dróg. Odległości między przejściami w 
obszarze zabudowanym powinny być nie mniejsze niż 
200 m na drogach dwujezdniowych. Według danych 
Intersit odległość od pasażu Józewskiego do 
osygnalizowanego przejścia (a więc zapewniającego 
bezpieczne przekroczenie jezdni) przy ul. Zamenhofa 
to ok. 75 m, od pasażu Rynkowskiej ok. 100 m.
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji 
kosztów szacunkowych.  



19 S016KA Akacjowe 
centrum - 
dosadzenie 
drzew w 
centrum

Wyjątkowa przestrzeń modernistycznych kamienic i 
charakterystycznego dla nich tła – akacji,
w samym centrum Łodzi, potrzebuje pomocy – stare 
akacje powoli wymierają i trzeba o nie
zadbać, jak również dosadzić i uzupełnić istniejący 
szpaler.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 36000,00 Z uwagi na negatywne opinie Wydziału Kształtowania 
Środowiska oraz Zarządu Zieleni Miejskiej ZDiT 
opiniuje projekt negatywnie
WKŚ
Udzielona Odpowiedź
Wydział Kształtowania Środowiska opiniuje zadanie 
negatywnie. Wskazane działki o nr: 237/3, 237/75, 
237/123, 237/122 - obręb S-6 znajdują się w zakresie 
prowadzonych prac projektowych w ramach zadania 
"Budowa drogi łączącej ul. Nawrot z Placem Komuny 
Paryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i 
meblami miejskimi, budowa wodociągu w 
projektowanej drodze łączącej ul. Nawrot z Placem 
Komuny Paryskiej - od ul. Nawrot do Placu Komuny 
Paryskiej, przebudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania budynków przy ul. Sienkiewicza 61 a i ul. 
Sienkiewicza 63 wraz z zagospodarowaniem terenu, 
niezbędną infrastrukturą techniczną i rozbiórkami oraz 
zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i budową tymczasowych 
pawilonów w południowej części Placu Komuny 
Paryskiej" - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - 
Projekt 5. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem 
Projektu Budowlanego.
ZZM 
Udzielona Odpowiedź
Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że na 
przedmiotowym odcinku po południowej stronie 
obecnie znajdują się już dorosłe drzewa Robinii. 
Drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym i nie 20 S014KA Bezpieczne 

przedszkolaki na 
ul. Sienkiewicza

Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie wzdłuż 
ulicy Sienkiewicza – zarówno na
ulicy Sienkiewicza jest przedszkole, jak również na placu 
Komuny Paryskiej. Ulica
Sienkiewicza samochody jada dość szybko, dynamicznie, 
dodatkowo parkują wzdłuż ulicy
przez co mogą nie zauważyć podchodzących do przejścia 
dla pieszych dzieci lub dzieci z
rodzicami. Dla wspólnego dobra – zamontujmy słupki 
bezpieczeństwa!

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 4000,00 Z uwagi na opinię BIM Na ul. Sienkiewicza wyznaczone 
są miejsca postojowe, w innych obowiązują zakazy 
zatrzymywania. W celu uspokojenia ruchu wyniesiono 
też przejścia dla pieszych. Egzekwowanie istniejących 
przepisów i oznakowania podlega działaniom Policji i 
Straży Miejskiej, która była poinformowana o objęciu 
nadzorem przedmiotowego odcinka. Opinia 
negatywna.



21 S011KA Rozpłytowujemy 
Piotrkowską – 
piękna i 
kwitnąca zieleń 
na Pietrynie 
zamiast 
granitowej 
pustyni

Projekt zakłada rozpłytowanie ok. 50 mkw chodnika 
(szerokość ok. 4,8 metra) na Piotrkowskiej przed 
posesjami nr 129 i 131 i zagospodarowanie go według 
koncepcji (jak na załączonym schemacie) instalacją 
przestrzenno-artystyczną pt. "Dekonstrukcja przestrzeni 
ulicy Piotrkowskiej" z zielenią średnią i niską, bylinami, 
łąkami kwiatowymi, pergolą z pnączami, ławką i 
leżakami (stanowiącymi integralne elementy instalacji 
artystycznej).

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 83000,00 Negatywna z uwagi na bardzo dużo infrastruktury 
podziemnej oraz brak akceptacji na meble Biura 
Architekta Miasta.Zawężenie chodnika w tym miejscu i 
o takich wymiarach znacznie utrudni ruch pieszych.  
Proponowana inwestycja będzie kolidowała z ciągiem 
pieszym. Propozycja nie nawiązuje do charakteru 
historycznej zabudowy. Dodatkowe informacje: 1. 
Działka o nr ewidencyjnym 26/14 w obrębie S-06 
znajduje się na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską – wpis do rejestru zabytków 
północnego odcinka ul. Piotrkowskiej – nr rej. A/48 – 
dla inwestycji należy uzyskać stanowisko / pozwolenie 
Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 2. 
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązują zapisy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/1227/17 z dnia 10 maja 
2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie alei Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka 
Sienkiewicza; 3. Wskazana lokalizacja znajduje się na 
obszarze Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej 
ustanowionego na mocy Uchwały Nr XXI/483/15 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r., a także na 22 P173KR Wymalujmy 

brakujące 
przejazdy 
rowerowe przez 
al. Bandurskiego 
i al. Waltera-
Janke

Projekt zakłada wymalowanie przejazdów rowerowych 
na al. Bandurskiego i al. Waltera-Janke na 
skrzyżowaniach z al. Wyszyńskiego w miejscach, gdzie 
kończą się istniejące drogi rowerowe. Konieczność 
wymalowania czterech przejazdów wynika z faktu, iż na 
tych fragmentach al. Bandurskiego i al. Waltera-Janke 
znajdują się wysepki, na których jednak chodniki są 
oddzielone od dróg rowerowych. A więc zarówno po obu 
stronach ulic, jak i na wysepkach wydzielono asfaltowe 
drogi rowerowe i doprowadzono je do jezdni, ale 
przejazdy w przeciwieństwie do przejść dla pieszych nie 
zostały wymalowane.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 14400,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
zarządzania Ruchem na Drogach opinia negatywna. 
Mając na względzie brak sygnalizacji świetlnej we 
wskazanej lokalizacji, a co za tym idzie bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu, we wniosku należy 
dodatkowo przewidzieć montaż urządzeń sterowania 
ruchem.

23 P166ZM Przejście dla 
pieszych przez 
ul. Solec przy ul. 
Mania

Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Solec 
znajdującego się w przedłużeniu ul. Mania.

Przejście w tym miejscu kiedyś istniało, niestety po 
modernizacjach ciągów pieszych wzdłuż ul. Solec zostało 
pominięte. Przejście umożliwi bezpieczna drogę do cm 
Mania szerokim chodnikiem znajdującym się po stronie 
cmentarza.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 20000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
przedmiotowy wniosku negatywnie. Ze względu na 
brak generatorów ruchu pieszych prze ul. Solec i 
zmianę konstrukcyjną ulicy Solec, wybudowanie drogi 
rowerowej oraz rosnące drzewa między jezdnią, a 
drogą rowerową. Wyznaczenie przejścia, stwarzać 
będzie zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. 
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 



24 P144RS SMULSKO BEZ 
KORKÓW - 
PRZEBUDOWA 
ULICY 
PŁYWACKIEJ i 
POPIEŁUSZKI

W godzinach szczytu powstają korki na ulicy Łyżwiarskiej, 
niezależnie, czy to jest wjazd czy wyjazd ze Smulska. 
Problem ten może rozwiązać przebudowa fragmentu ulic 
Pływackiej i Popiełuszki w celu przywrócenia  
skrzyżowania tych ulic, a tym samym zapewnienia 
alternatywnego wjazdu/wyjazdu, w szczególności dla 
północnej części osiedla Smulsko, ułatwiając 
komunikację indywidualną.
Inwestycja ta ma zapewnić zwiększenie przepustowości 
ulicy Łyżwiarskiej, z której część ruchu przekieruje się na 
ul. Pływacką, zapewniając dogodną podróż 
mieszkańcom.

W stanie obecnym ulica Pływacka jest zablokowana 
słupkami 3-4 szt i latarnią.

W związku z powyższym, należy przeprowadzić drobny 
remont wraz z wymalowaniem pasów m.in. na 
Popiełuszki, wraz z instalacją poduszek berlińskich 
(rozwiązanie tańsze i bezpieczniejsze niż światła), w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu oraz 
wymianę części chodnika, aby przejść przez przywrócone 
skrzyżowanie. 

Załączam również koncepcyjne wizualizacje, jak miałoby 
to wyglądać - jeśli starczy środków, dobrze byłoby, aby 
CPR był rozdzielony na CP i DDR, jeśli to zwiększy koszta, 
to może być zwykłe wspólne przejście w ramach CPR.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 651000,00 Opinia negatywna. Zbyt bliska odległość od 
skrzyżowania z al. Wyszyńskiego - ok. 90 metrów. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, art. 9. ust. 1 pkt 5) 
droga klasy Z (taką klasę ma ul. Zgierska) powinna 
mieć powiązania z drogami wszystkich klas, z 
ograniczeniami dotyczącymi dróg klasy A i S, a odstępy 
między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie 
powinny być mniejsze niż 500m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niż 300m; dopuszcza się 
wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza 
terenem zabudowy nie mniejsze niż 250m, a na 
terenie zabudowy – nie mniejsze niż 150m, przy czym 
na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby 
zjazdów. Budowa skrzyżowania wymaga opracowania 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym w 
zakresie przebudowy odwodnienia w związku z dużą 
różnicą  wysokości między jezdniami ul. Popiełuszki i 
ul. Pływackiej. Może to spowodować, że zadanie nie 
będzie możliwe do wykonania w ciągu jednego roku. 
Nawierzchnia ul. Pływackiej nie jest odpowiednia do 
przenoszenia większych obciążeń, projekt powinien 
przewidywać wymianę nawierzchni na całej długości 
ulicy. Należy podkreślić, że w latach ubiegłych 
rozpatrywano już możliwość utworzenia takiego 
skrzyżowania, co spotkało się z negatywnymi 25 P136KR PROSTO ULICĄ 

WILEŃSKĄ
Przejazd Wileńską na wprost przez Bandurskiego, krótszy 
dojazd do szpitala np. dla pogotowia ratunkowego czy 
do nocnej pomocy medycznej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 45000,00 Opinia negatywna. Zgodnie z wykazem al. 
Bandurskiego jest drogą powiatową klasy "GP" a 
ul.Wileńska drogą gminną klasy "L". Zgodnie z 
Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, skrzyżowanie tych dróg powinno 
występować w formie skrzyżowania skanalizowanego i 
i tylko na prawe skręty. Reasumując, obecny układ 

26 P122KR Ustawienie 
stojaków 
rowerowych 
oraz na hulajnogi 
przy C. H. 
Retkinia 

Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) 
wraz z ustawieniem 3 stojaków rowerowych oraz 1 na 
hulajnogi (7-10 stanowisk) - 1 lokalizacja przy ul. 
Maratońskiej 24/32.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 8000,00 Opinia negatywna. W opinii ZDiT realizacja zadania 
jest niecelowa - tę samą funkcję jak stojak na hulajnogi 
może spełniać stojak na rowery, do którego można 
przypinać także hulajnogi. Dodatkowy element 
infrastruktury podnosi koszty bieżącego utrzymania 
dróg. Budowa miejsc postojowych dla każdego typu 



27 P118KR Ustawienie 
stojaka na 
hulajnogi (7-10 
stanowisk) na al. 
Wyszyńskiego 
przy al. Waltera-

Zakup i ustawienie stojaka na hulajnogi (7-10 stanowisk) 
na istniejącym utwardzonym podłożu - 1 lokalizacja na 
al. Wyszyńskiego przy al. Waltera-Janke - działka P26-
79/16 lub jedna z sąsiadujących.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 1230,00 Opinia negatywna. W opinii ZDiT realizacja zadania 
jest niecelowa - tę samą funkcję jak stojak na hulajnogi 
może spełniać stojak na rowery, do którego można 
przypinać także hulajnogi. Dodatkowy element 
infrastruktury podnosi koszty bieżącego utrzymania 
dróg. Budowa miejsc postojowych dla każdego typu 

28 P111KR Lustro sferyczne -  
poprawa 
bezpieczeństwa i 
widoczności 
wyjazdu z 
parkingu  na ul. 
Wileńskiej 59 
(Bistro 59, SM 
Polesie)

Instalacja 2- 3 sferycznych luster drogowych – 
poprawiających bezpieczeństwo wyjazdu z parkingu na 
ul. Wileńskiej 59 (przy Bistro 59, SM Polesie, Bibliotece 
oraz sklepie spożywczym). Bez lustra widoczność jest 
bardzo ograniczona przez stojące obok samochody i nie 
widać dobrze, czy można bezpiecznie wjechać na ul. 
Wileńską. 
 
Opis lustra:
Lustro sferyczne drogowe poliwęglanowe okrągłe  Lustro 
zwiększające kąt obserwacji dla kierujących pojazdami w 
miejscach o ograniczonej widoczności. 
Rozmiar średnicy: 900 mm (średnica samego wkładu 
lustrzanego bez obudow
Odległość obserwacji: ≤ 25 m
Materiał: Poliwęglan
Cechy produktu:
 •kąt widzenia 90 stopni,
 •mocny stalowy uchwyt mocujący malowany proszkowo,
 •odblaskowe naklejki w kolorze czerwonym znajdujące 

się na ramie lustra,
 •zwieciadło wykonane z nietłukącego się poliwęglanu,
 •rama wykonana z odpornego na działanie promieni UV 

polistyrenu,
 •2 letnia gwarancja.

UWAGA! Lustro drogowe powinno znajdować się co 
najmniej 2 m nad poziomem chodnika!

Zdjęcia parkingu: https://tinyurl.com/Bo-lustro-
sferyczne-Wilenska59

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 3000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek, bowiem nie 
dostrzeżono utrudnień dotyczących, obserwacji przy 
wyjazdach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach  pkt .9 " Lustra drogowe, o zwiększonym kącie 
obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie stojące przy 
drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają 
widoczność kierującym pojazdami". 
Natomiast wyjeżdżającym przeszkadzają zaparkowane 
samochody, co spowodowałoby zmianę sposób 
parkowania. Likwidacja lub ograniczenie miejsc 
parkingowych.  Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 
negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 
dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych.



29 P098ZM Usprawnienie 
ruchu Krakowska 
-Biegunowa

Wykonanie pasa do prawoskrętu z ulicy Biegunowej w 
Krakowską. 
Wydzielenie dodatkowego pasa usprawni ruch w tym 
miejscu, przyczyni się do zaoszczędzenia czasu 
mieszkańców poprzez zmniejszenie korków. Dodatkowo 
płynny przejazd i mniejsze korki to mniejsze emisje 
zanieczyszczeń do atmosfery.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 175000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ  opiniuje 
przedmiotowy wniosek negatywnie.
Mając na względzie zasadę gospodarności 
informujemy, iż Miasto Łódź planuje rozpoczęcie 
przebudowy ul. Krakowskiej w br. 
Zadanie przebudowy wnioskowanej ulicy Krakowskiej 
zostało ujęte w  Planie dla Osiedli na rok 2021-2022. 
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji 
kosztów szacunkowych.  

30 P068LP "Suchą stopą na 
przystanek" - 
budowa 
chodnika po 
starej 
wąskotorówce 
(Lublinek-
Maratońska) 
etap I

projekt zakłada budowę chodnika po starej 
wąskotorówce od ul. Lublinek w stronę Maratońskiej. Z 
uwagi na specyfikę podziałów środków w Budżecie 
Obywatelskim projekt ten podzielono na etapy. Etap I 
zakłada ułożenie 170 m (szeroki na 1,75 m) odcinka 
chodnika od końca utwardzonej ul. Lublinek do 
pierwszego rozgałęzienia.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 131000,00 Działka nr 114/3 w obrębie P-37
- nie leży w pasie drogowym drogi publicznej,
- nie znajduje się w wykazie dróg wewnętrznych
Zadanie nie może być realizowane na wskazanej 
działce.
Wydział Kształtowania Środowiska negatywnie ocenił 
przedmiotowy projekt, gdyż jego realizacja wiązałaby 
się z koniecznością usunięcia wielu drzew. Działka na 
której realizowane miałoby być zadanie jest bardzo 
wąska (ok. 2,5 m) i nie byłoby możliwości ominięcia 
drzew. Sąsiadujące działki stanowią grunty orne, więc 
nie można ich wykorzystać do realizacji projektu. 
Realizacja zadania wiązałaby się z usunięciem 
wszystkich drzew, które znalazłyby się w kolizji z 31 P062KR Ustawienie 

stojaka na 
hulajnogi (7-10 
stanowisk) na ul. 
Kusocińskiego 
przy ul. 

Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) oraz 
ustawienie stojaka na hulajnogi (7-10 stanowisk) - 1 
lokalizacja na ul. Kusocińskiego / ul. Retkińska - działka 
P25-210/15 lub jedna z sąsiadujących.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 2460,00 Opinia negatywna. W opinii ZDiT realizacja zadania 
jest niecelowa - tę samą funkcję jak stojak na hulajnogi 
może spełniać stojak na rowery, do którego można 
przypinać także hulajnogi. Dodatkowy element 
infrastruktury podnosi koszty bieżącego utrzymania 
dróg. Budowa miejsc postojowych dla każdego typu 

32 P061ZM Montaż progów 
zwalniajacych na 
ul. Omłotowej 
przystosowanych 

Założeniem projektu jest spowodowanie, aby ruch 
drogowy samochodów ciężarowych na ulicy Omłotowej 
był zgodny z przepisami ruchu drogowego i nie 
powodował zagrożenia dla uczestników ruchu 

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 5000,00 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy 
wniosek negatywnie. Nadmieniamy, że po wizji 
lokalnej oraz uzgodnieniu z wnioskodawcą nie ma 
możliwości technicznych na realizację zadania.



33 P058KO Przebicie ul. 
Pietrusińskiego 
do ul. 
Drewnowskiej

Przebicie ul. Pietrusińskiego do ul. Drewnowskiej. Ul. nie 
ma wylotu ani na Drewnowską ani na Srebrzyńską. Jest 
bez wylotu na północ i na południe i w związku z tym ma 
duży ruch w obie strony a jest ulicą bardzo wąską. By 
wyjechać samochody muszą zawracać. Przebicie jest 
bardzo potrzebne a przy okazji rozluźni ruch na ul. 
Okrzei.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 370000,00 Opinia negatywna z uwagi na zbyt bliską odległość od 
skrzyżowania z ul. Okrzei - ok. 90 metrów. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, art. 9. ust. 1 pkt 5) droga 
klasy Z (taką klasę ma ul. Drewnowska) powinna mieć 
powiązania z drogami wszystkich klas, z 
ograniczeniami dotyczącymi dróg klasy A i S, a odstępy 
między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie 
powinny być mniejsze niż 500m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niż 300m; dopuszcza się 
wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza 
terenem zabudowy nie mniejsze niż 250m, a na 
terenie zabudowy – nie mniejsze niż 150m, przy czym 
na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby 
zjazdów. Ponadto, budowa skrzyżowania wymaga 
opracowania wielobranżowej dokumentacji 
projektowej; z uwagi na konieczność zaprojektowania 
konstrukcji nad kanałem rzeki Łódki oraz uzyskanie od 34 P050KR Przejście dla 

pieszych 
Wileńska 14 - 
społeczność 
osiedlowa 
Karolew Retkinia

Budowa brakującego przejścia dla pieszych na ulicy 
Wileńskiej, okolice numeru 14. Połączy ono dwa skwery 
należące do spółdzielni. Chodniki biegnące przez skwery 
zostaną połączone w jeden ciąg spacerowy.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA NEGATYWNA 16000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ opiniuje 
przedmiotowy wniosek negatywnie. 
Proponowane zadanie zgodnie z pkt 5.2.6.2.  
lokalizowania przejść dla pieszych załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach odległość 
między przejściami w obszarze zabudowanym na 
drogach jednojezdniowych nie powinny być mniejsze 
niż 100m. Zaproponowana lokalizacja przejścia nie 
posiada odpowiedniej odległości od istniejących 
przejść dla pieszych co wyklucza możliwość utworzenia 
przejścia dla pieszych w proponowanym  miejscu.
Ponadto podobnie, jak w latach poprzednich, 
informuję, iż zgodnie z wytycznymi do projektowania 
organizacji ruchu przejścia dla pieszych należy tworzyć 
przede wszystkim przy skrzyżowaniach. W miejscu 
wskazanym przez wnioskodawcę piesi wychodziliby 
zza istniejącego szpaleru drzew, co jest skrajnie 
niebezpieczne dla uczestników ruchu - ani piesi, ani 
kierujący pojazdami nie mają dostatecznej 
widoczności.
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 



35 P029RS Trasa dla 
biegaczy na 
Popiełuszki.

Wykonanie trasy dla biegaczy z amortyzującej 
nawierzchni o szerokości 1 metra. Podobna trasa 
biegowa powstała na zdrowiu.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 660000,00 Opinia negatywna: nawierzchnia tartanowa nie jest 
przewidziana do stosowania w pasach drogowych, a 
na obiektach sportowych. Zgodnie z wytycznymi 
producentów: nawierzchnie poliuretanowe są 
nawierzchniami sportowymi i powinny być 
użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, co oznacza:
- konieczność stosowania obuwia sportowego przez 
użytkowników,
- zakaz jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz 
wjazdu samochodów
- niedopuszczenie do zabrudzeń nawierzchni środkami 
chemicznymi, olejami, smarami, farbami itp.
Odpowiednie wskazania i zakazy powinny być 
umieszczone na tablicy z regulaminem korzystania z 
obiektu, umieszczonej  przy wejściu na boisko/plac 
zabaw/bieżnię.
Nawierzchnia tartanowa wymaga ręcznego 
oczyszczania i odśnieżania. Brak tego typu nawierzchni 
w katalogach nawierzchni typowych wskazuje na 
trudność w odtworzeniu nawierzchni przez gestorów 
sieci po pracach przy instalacjach podziemnych. 36 P028KR Połączmy drogi 

rowerowe na 
Retkini etap 1

Projekt polega na wybudowaniu ciągu pieszo - 
rowerowego na ulicy Wyszyńskiego od ulicy Retkińskiej 
do ulicy Tomaszewicza. W drugim etapie będzie 
dobudowany odcinek od ul. Tomaszewicza do ulicy Armii 
Krajowej co poprawi znacznie bezpieczeństwo.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 400000,00 Opinia negatywna z uwagi na stan prawny działek, na 
których położony jest chodnik wzdłuż al. Wyszyńskiego 
- działki w użytkowaniu wieczystym, oraz zjazd w 
drogę wewnętrzną ul. Tomaszewicza - działka w 
całości obejmująca zjazd jest własnością prywatną.

37 L262 Miejsce 
samochodu jest 
na jezdni – 
unormowanie 
parkowania na 
osiedlu Bałuty 
Centrum

Zadanie zakłada uwolnienie chodników oraz trawników 
od parkujących w sposób niewłaściwy samochodów. W 
związku z tym przewiduje się montaż słupków 
uniemożliwiających parkowanie na 
chodnikach/trawnikach przy ulicach: 
- Lutomierskiej (Zgierska-Zachodnia po obu stronach 
jezdni) ok. 45 słupków
- Limanowskiego (Zgierska-Zachodnia po  stronie 
południowej oraz wybrane lokalizacje zaznaczone na 
mapie) ok. 150 słupków
- Kasprzaka (zaznaczone na mapie) ok. 100 słupków 
- Hipoteczna (zaznaczone na mapie) ok. 50 słupków
- Wrześnieńska (Popiela-Modra po stronie południowej) 
ok. 50 słupków 

Projekt jest zadaniem systemowym, tym samym 
realizacja każdej z pozycji osobno była by nieefektywna.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 79000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek. Zasady postoju 
pojazdów unormowane są w przepisach ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Ponadto, kierujących muszą 
stosować się do istniejącego oznakowania pionowego 
B-36. Egzekwowanie stosowania się do przepisów 
należy do odpowiednich służb - Straży Miejskiej i 
Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.  Nadmieniam, że 
przy podjęciu opinii negatywnej do wnioskowanego 
zadania nie dokonywano kalkulacji kosztów 
szacunkowych.



38 L229 Miejsce 
samochodu jest 
na jezdni – 
unormowanie 
parkowania w 
śródmieściu

Zadanie zakłada uwolnienie chodników i trawników od 
niewłaściwie zaparkowanych samochodów. W związku z 
tym w ramach zadania przewiduje się montaż słupków 
uniemożliwiających parkowanie na 
chodnikach/trawnikach przy ulicach: 
- ul.Kilińskiego (od ul. Sass-Zdort do al. Piłsudskiego po 
obu stronach jezdni) ok. 300 słupków 
- ul. Narutowicza (od ul. POW - Plac Dąbrowskiego po 
obu stronach jezdni) ok. 160

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 92000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek. Projekt 
niemożliwy do realizacji z uwagi na obecny przekrój 
jezdni oraz negatywną ocenę Wydziału Parkowania. W 
przedmiotowych lokalizacjach istnieją strefy płatnego 
parkowania. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 
negatywnej do wnioskowanego zadania nie 
dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych.

39 L216 Liczniki na 
skrzyżowaniach 
w centrum.

Projekt polega na zakupie oraz montażu liczników 
odmierzających czas do kolejnej zmiany świateł na 
sygnalizacji świetlnej. Projekt zakłada zamontowanie 
liczników na tzw. skrzyżowaniu marszałków czyli 
skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Śmigłego Rydza oraz 
Kopcińskiego.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 150000,00 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje przedmiotowy 
wniosek negatywnie. 
Zgodnie z punktem 3.3.3.2. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach,
wyświetlacz czasu może być wyłącznie stosowany z 
sygnalizacją świetlną stałoczasową.  
Ponadto tut. Zarząd informuje, że na skrzyżowaniach 
w centrum miast działa Obszarowy System Sterowania 
Ruchem, a sygnalizacja świetlna pracuje w trybie 
acyklicznym, akomodacyjnym. W związku z 
powyższym czasy trwania cykli oraz poszczególnych faz 
są wartościami zmiennymi, zależnymi od warunków 
ruchu drogowego, co w praktyce oznacza ich 
dynamiczną zmienność w odniesieniu do natężeń 
ruchu.
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadania nie dokonywano kalkulacji 
kosztów szacunkowych.  40 L205 Strona 

internetowa - 
remont w Łodzi

Projekt zakłada powstanie strony internetowej na której 
można zobaczyć aktualnie trwające remonty wraz z datą 
ich planowanego zakończenia, można zgłosić remont 
ulicy oraz widniałaby informacja o planowanych 

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 30000,00 Wniosek opiniuje negatywnie ze względu na 
powielanie się z już dostępna stroną internetową o 
tym samym charakterze.



41 L113 Zieleń na ul. 
Wigury

Projekt zakłada przekształcenie ulicy Wigury na odcinku 
między ul. Piotrkowską a ul. Sienkiewicza tak aby lepiej 
służyła jej głównym użytkownikom: mieszkańcom, 
lokalnym firmom i uczniom okolicznych szkół. Gęsta 
zabudowa mieszkaniowa, liczne lokale usługowe oraz 
kilka szkół generują intensywny ruch pieszy, który 
obecnie skumulowany jest na dość wąskich chodnikach. 
Ulica w obecnym kształcie ułatwia ruch przelotowy 
kosztem pieszych i klientów lokalnych firm. W ramach 
projektu przebudowany zostanie środkowy odcinek przy 
Szkole Podstawowej nr 14.

Po przebudowie, ulica Wigury ma dawać większy 
priorytet ruchowi pieszemu i dojazdom docelowym. 
Dzięki zwiększeniu ilości zieleni ma stać się przestrzenią 
przyjemną do przebywania, a uspokojenie ruchu nie 
tylko zwiększy bezpieczeństwo uczniów pobliskich szkół, 
ale także zmniejszy hałas. Przyniesie to korzyści zarówno 
okolicznym mieszkańcom jak i zachęci inne osoby do 
odwiedzenia tego miejsca. Jednocześnie proponowany 
układ zapewnia łatwy dojazd dla ruchu docelowego — 
szczególnie dla dużego parkingu za blokiem Piotrkowska 
204/210.

Dodatkową korzyścią dla okolicznych firm będą miejsca 
parkingowe zarezerwowane dla dostawców, którzy 
obecnie mają trudności z zatrzymaniem się na 
omawianym odcinku. Dla lokali gastronomicznych 
przewidziano możliwość wynajmu przestrzeni pod 
ogródki.

Projekt składa się z dwóch elementów: 
A. Wykonanie projektu wykonawczego remontu ul. 
Wigury pomiędzy ul. Piotrkowską a ul. Sienkiewicza 
zgodnie z załączoną koncepcją ilustrującą planowane 
zagospodarowanie ulicy oraz zgodnie z następującymi 
wytycznymi: 

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 705000,00 Negatywna z uwagi na opinie ZZM oraz Wydziału IR 
 Opinia IR jest negatywna
Informuję ze istniejący układ dróg w obszarze 
przedmiotowej ulicy nie pozwala na zastosowanie 
wnioskowanego uspokojenia ruchu. Na chwilę obecną 
odcinek ul. Wigury jest głównym ciągiem 
komunikacyjnym przenoszącym duży ruch pojazdów.

Zarząd Zieleni Miejskie informuje, że zadanie 
negatywnie opiniuje pod kątem nasadzenia drzew z 
uwagi na brak miejsca do ich wykonania. Jednocześnie 
pozytywnie opiniujemy nasadzenia krzewów i innej 
niskiej roślinności. Przypominamy o zachowaniu 
ostrożności podczas wykonywania prac w pobliżu 
istniejącej zieleni (w tym zabezpieczeniu pni i 
systemów korzeniowych drzew zgodnie z dobrą 
praktyką ogrodniczą, ręcznego wykonania robót 
ziemnych w strefie korzeniowej drzew), zakazu 
odcinania korzeni szkieletowych, zakazu składowania 
materiałów oraz postoju i poruszania się ciężkiego 
sprzętu w obrębie drzew, wykonania prac zgodnie z 
art. 87 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: „Prace 
ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia 
lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów 
krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej 
szkodzący drzewom i krzewom”.



42 L103 ODNOWIONA 
DELLOSTRADA - 
remont 
istniejącego 
ciągu 
pieszorowerowe
go wraz z 
budowa 
nawierzchni 
tartanowej 
wzdłuż Alei Ofiar 
Terroryzmu 11 
Września i ul. 
Józefiaka

Projekt zakłada remont istniejącego ciągu 
pieszorowerowego wraz z budową nawierzchni 
tartanowej wzdłuż Alei Ofiar Terroryzmu 11 Września i 
ul. Józefiaka. Stan obecnej nawierzchni w zeszłym roku 
ZDIT ocenił jako zadowalająca jednak od tego momentu 
znacznie się pogorszył. Nawierzchnia jest spękana, 
pozapadana, wybrzuszona i stwarza realne zagrożenie 
dla życia i zdrowia użytkowników. Ciąg ten w godzinach 
popołudniowych oraz w weekendy spełnia funkcję 
typowo rekreacyjną dla mieszkańców pobliskich osiedli i 
nie tylko. Stąd konieczność jej remontu wraz z 
wydzieleniem ścieżki tartanowej dla biegaczy o 
szerokości 1 metra tak jak jest to zrobione w Parku im. 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Uprzedzając negatywną 
opinię ZDIT mówiącą, iż takiej nawierzchni nie można 
stosować w pasie drogowym, informuje że brak jest 
takich przepisów. Ponadto w zeszłym roku ZDIT 
pozytywnie zaopiniował podobny wniosek P013RS. Tam 
również miała powstać taka ścieżka na w pasie 
drogowym i nie było żadnych przeciwskazań. Co do 
zimowego utrzymania, którym zajmuje się WGK pas 
tartanowy nie musi być odśnieżany wystarczy, że 
odśnieżona będzie pozostała część CPR co i tak jest 
obecną polityką ZDIT widoczną zwłaszcza poprzedniej 
zimy, gdzie DDR szorowane były przez zamiatarki do 
"czarnego" podczas gdy równoległe chodniki okryte były 
warstwą śniegu i lodu. Co do bieżącego utrzymania 
takiej nawierzchni myślę, że nie będzie problemu z 
przekazaniu wiedzy przez WGK, który doskonale 
wywiązuje się z tego zadania w parku.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 6800000,00 Opinia negatywna: nawierzchnia tartanowa nie jest 
przewidziana do stosowania w pasach drogowych, a 
na obiektach sportowych. Zgodnie z wytycznymi 
producentów: nawierzchnie poliuretanowe są 
nawierzchniami sportowymi i powinny być 
użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, co oznacza:
- konieczność stosowania obuwia sportowego przez 
użytkowników,
- zakaz jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz 
wjazdu samochodów
- niedopuszczenie do zabrudzeń nawierzchni środkami 
chemicznymi, olejami, smarami, farbami itp.
Odpowiednie wskazania i zakazy powinny być 
umieszczone na tablicy z regulaminem korzystania z 
obiektu, umieszczonej  przy wejściu na boisko/plac 
zabaw/bieżnię.
Nawierzchnia tartanowa wymaga ręcznego 
oczyszczania i odśnieżania. Brak tego typu nawierzchni 
w katalogach nawierzchni typowych wskazuje na 
trudność w odtworzeniu nawierzchni przez gestorów 
sieci po pracach przy instalacjach podziemnych. 
Zastosowanie i użytkowanie nawierzchni niezgodnie z 
przeznaczeniem może powodować problem z 
uzyskaniem i utrzymaniem gwarancji.

43 L026 Ulica Osobliwa 
przyjazna dla 
mieszkańców i 
pacjentów 
kompleksu 
leczniczego Jana 
Bożego - 
remont.

Korzyści remontu ulicy osobliwej dla mieszkańców, 
pacjentów i ich rodzin.
1. Łącznik ul. Przedświt i Kosynierów Gdyńskich - dojazd 
do ulicy Bartoszewskiego.
2. Odblokowanie ulicy Pryncypalnej.
3. Dojście do przystanków komunikacji miejskiej.
4. Miejsca parkingowe  dla pacjentów i ich rodzin 
szpitala Jana Bożego .
5. Dojazd do centrum rehabilitacji Dr. W. Łęckiego.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 3335000,00 Opinia negatywna: koszt szacunkowy przekracza 
kwotę dostępną w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Zarząd Inwestycji Miejskich opracował dokumentację 
na budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi, 
której wartość kosztorysowa wynosi 3 335 000 zł i 
wskazuje na brak możliwości podziału zadania. Z 
uwagi na grunty nieprzepuszczalne, budowa 
kanalizacji deszczowej jest niezbędna do 
prawidłowego odwodnienia jezdni i miejsc 

44 L020 Zejdź z roweru 
przed przejściem 
dla pieszych, 
Łódź.

Tabliczka informacyjna dla rowerzystów, aby zeszli z 
roweru przed wejściem na przejście dla pieszych. 
Tabliczka edukacyjna.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 18000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach opiniuje negatywnie 
realizację zadania. Proponowana tabliczka nie jest 
znakiem drogowym w rozumieniu przepisów o 
znakach i sygnałach. Ponadto zachowanie się 
rowerzysty w przypadku przekroczenia jezdni 



45 L010 Sztuczna 100-
metrowa rzeka z 
bulwarami w 
samym centrum 
miasta - na placu 
Komuny 
Paryskiej i ul. 
Sienkiewicza !!

Zróbmy sobie rzekę!
Historia Łodzi pokazuje, że niegdyś płynących rzek w 
naszym mieście było wiele. Obecnie wszystkie
zostały zakopane, wyschły lub są bardzo wąskimi 
strumieniami. Dlaczego by nie realizować projektu 
stworzenia rzeki w samym centrum miasta? Od ulicy 
Sienkiewicza mogłaby płynąć rzeka, aż na sam środek 
placu Komuny Paryskiej, a tam stworzyć większą 
sadzawkę. Rzeka powinna być niemal płaska, bezpieczna 
– tak, żeby można było po niej chodzić latem. Płynąca 
powolnie rzeka da wytchnienie i możliwość schłodzenia 
turystom i pieszym, a zwierzętom i ptakom – możliwość 
skorzystania z tak ważnej dla nich wody. Poza genialnym 
miejscem na wypoczynek (docelowo z plażą lub 
bulwarami położone wzdłuż rzek), wspaniale odbijałaby 
najstarszy murowany kościół w Łodzi, P.w. Św. Krzyża 
przy ul. Sienkiewicza - wyjątkowy w łódzkiej skali 
zabytek!
Na ten projekt mamy dostępny plac Komuny Paryskiej – 
położony zaledwie sto metrów od ulicy
Piotrkowskiej, na trakcie do dworca Fabrycznego i parku 
Sienkiewicza. Plac pozostaje zupełnie
niewykorzystany, zagospodarowany przez samochody 
oraz bezdomnych. Lokalizacja na trasie między dworcem 
Fabrycznym a ul. Piotrkowską po prostu nie może tak 
wyglądać! 

Inwestycja zrealizowana zostałaby w okresie do końca 
2022 roku, kiedy zostanie oddany bardzo duży parking 
wielopoziomowy po drugiej stronie ulicy – na Tuwima 

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 700000,00 Opinia negatywna: Zadanie jest w ocenie ZDiT 
niemożliwe do wykonania w ciągu 1 roku 
budżetowego, z uwagi na konieczność opracowania 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, 
obejmującej m. in. uzgodnienia przyłączy wody i 
energii elektrycznej z gestorami sieci.  Niezbędne jest 
opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu. 
Koszty utrzymania można byłoby oszacować na 
podstawie dokumentacji projektowej, niemniej 
konieczne byłoby ponoszenie dodatkowych kosztów 
bieżących przez cały okres istnienia obiektu.



46 L008 CUD W ŁODZI! 
ZMIENIAMY 
PARKING W 
ZIELONY SKWER. 
REKULTYWACJA 
NIECZYNNEGO 
PARKINGU PRZY 
UL.PRZEDŚWIT.

Projekt obejmuje likwidację nieczynnego parkingu przy 
ulicy Przedświt, wzdłuż obiektu Konwentu Bonifratrów. 
Parking został zamknięty z powodu naruszenia podczas 
realizacji praw własności gruntu.
Celem projektu jest odtworzenie zielonego terenu w tym 
miejscu. Obejmie on zdjęcie płyt parkingowych, 
rekultywację ziemi, zasianie trawnika , zasadzenie 6 
niskich drzew ozdobnych, kwitnących i miododajnych 
oraz 15 krzewów owocujących i dających pożywienie dla 
licznych w okolicy ptaków.
Teren rozciąga się wzdłuż często uczęszczanego przez 
łodzian ciągu pieszo-jezdnego, obok przychodni i 
bloków. Jego rekultywacja przyczyniłaby się do poprawy 
estetyki miejsca , walorów przyrodniczych osiedla i 
poprawiłaby komfort życia okolicznych mieszkańców. 
Odpowiedni dobór gatunków roślin kwitnących i 
owocujących wpłynąłby pozytywnie na rozwój 
bioróżnorodności w tej okolicy.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 16650,00 Wniosek złożony do Budżetu Obywatelskiego pn.: 
"Cud w Łodzi!! Zmieniamy parking w zielony skwer, 
rekultywacja nieczynnego parkingu przy ul. Przedświt" 
otrzymuje negatywną opinię z uwagi na to, że 
przedmiotowy parking wybudowany na ul. Przedświt 
wzdłuż Obiektu Konwentu Bonifratów jest przez 
Inwestora Zewnętrznego,  z przeznaczeniem pod 
miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Na 
wykonanie przedmiotowego parkingu zostało wydane 
Zarządzenie Nr 1489/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z 
dnia 27 czerwca 2019 r. oraz została podpisana 
Umowa Użyczenia Nr ZDiT-UZ.40196.1.1.1.2019 w 
dniu 04.07.2019 r. Aktualnie teren zgodnie z Umową 
jest w użyczeniu do dnia 07.07.2022 r.  Reasumując 
powyższe wniosek nie może otrzymać pozytywnej 
aprobaty.

47 G114CD Budowa miejsc 
parkingowych 
przy alei 
Śmigłego-Rydza 
na wysokości 
Dąbrowskiego 
69

Budowa skośnych miejsc parkingowych wzdłuż alej. 
Śmigłego-Rydza na wysokości budynku ul. Dąbrowskiego 
69 w miejsce obecnej zatoczki i fragmentu trawnika.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 155000,00 Przedmiotowy wniosek otrzymuje opinię negatywną. 
Aleja Śmigłego Rydza na odcinku od ul. Kopcińskiego 
do ronda Broniewskiego jest drogą klasy GP. Pas 
postojowy na ulicy klasy GP powinien być oddzielony 
od jezdni pasem manewrowym o szerokości 3,0 m, a 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pas 
manewrowy o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m (par. 
30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie). Ponadto obecnie 
trwa proces uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji 
projektowej na budowę i przebudowę linii 
tramwajowej wraz z układem drogowym w ramach 
projektu: "Kompleksowy program integracji sieci 
niskoemisyjnego transportu publicznego w Łodzi. We 
wskazanej dokumentacji zaprojektowano przebudowę 
fragmentu wschodniego pobocza al. Śmigłego Rydza 
na wysokości posesji nr 69 ul. Dąbrowskiego. W 
ramach przebudowy utworzone mają być we 
wskazanej lokalizacji skośne miejsca postojowe z 



48 G075CD Budowa 
bezpiecznej 
infrastruktury 
dla pieszych i 
rowerzystów na 
ulicy 
Tomaszowskiej 
w drodze na 
"Młynek"

Głównym założeniem projektu jest budowa 
infrastruktury dla pieszych/rowerzystów na trasie do 
Młynku na ulicy Tomaszowskiej. Drugim ważnym 
elementem chodnika po drugiej stronie jezdni, gdyż 
istnieje ona na mapach geodezyjnych a stan faktyczny 
tego nie odzwierciedla. 

Mieszkańcy okolicznych osiedli mają problem z 
dostaniem się do "Młynka" jak i również dzieci mają 
problem z dostaniem się do transportu miejskiego 
przechodząc przez niebezpieczną część jezdni, gdzie 
jeżdżą tiry.

Pracownicy dojeżdżający na rowerze do pobliskich 
miejsc pracy również narażeni są na niebezpieczeństwo 
mijania niebezpiecznego odcinka drogi.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 2000000,00 Zadanie wykracza poza możliwości realizacji Budżetu 
Obywatelskiego. Zapewnienie ciągłości infrastruktury 
pieszo-rowerowej w ul. Tomaszowskiej wymaga 
przebudowy obiektu mostowego wraz z poszerzeniem 
pod budowę CPR. W rejonie mostu występuje liczna 
infrastruktura techniczna, przede wszystkim 
kanalizacja. Przebudowa wymaga opracowania 
wielobranżowej dokumentacji technicznej. Z uwagi na 
gęstą roślinność wzdłuż drogi prawdopodobna jest 
wycinka drzew. Z uwagi na konieczność opracowania 
dokumentacji, w tym prawdopodobnie uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego od Wód Polskich, 
zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego 
roku. Koszt realizacji zadania przekracza kwotę 
dostępną w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Równocześnie informuję, że Zarząd Inwestycji 49 G073CD Rowerowe 

Osiedle - 
połączenie drogi 
rowerowej 
wzdłuż Ofiar 
Terroryzmu z 
rondem przy 
Tomaszowskiej

Budowa łącznika i przejazdu po wschodniej stronie 
ronda Ofiar Terroryzmu / Tomaszowska umożliwiającego 
dla zjeżdżających z ronda - płynne włączenie w drogę 
rowerową, dla zjeżdżających z drogi rowerowej - 
wjechanie z przejazdu na pas umożliwiający jazdę przez 
rondo (rys)

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 100000,00 Opinia negatywna. Aleja Ofiar Terroryzmu jest drogą o 
klasie GP (podwyższone parametry ruchu), 
kanalizującą min. ruch do strefy przemysłowej. 
Uwarunkowanie to sprawia, że skrzyżowanie  z ul. 
Tomaszowską kumuluje znaczący ruch pojazdów 
ciężarowych. Wyznaczenie drogi dla rowerzystów (w 
sposób wskazany we wniosku), prowadzącej do 
przejazdu  po wschodniej stronie skrzyżowania, 
stwarzałoby sytuację w której kierujący rowerem 
poruszałby się praktycznie równolegle  do pojazdu 
skręcającego w prawo w kierunku wschodnim, a 
następnie rowerzysta wjeżdżając na przejazd mógłby 
wcześniej niewidoczny znaleźć się bezpośrednio przed 
jadącym pojazdem. Wyznaczenie bezpiecznego 
przejazdu rowerem przez wspomniane rondo wymaga 
przebudowy infrastruktury drogowej, w tym 



50 B138LA ULICA CZAPLI 
PRZYJAZNA 
DZIECIOM

PROJEKT MA ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE 
WSZYSTKIM DZIECIOM I MŁODZIEŻY UŻYTKUJĄCYM 
DROGĘ KAŻDEGO DNIA. JAZDA ROWEREM, NA 
ROLKACH, SPACERY Z BLISKIMI, PRZYJACIÓŁMI CZY 
PSAMI. DZIECI Z OSIEDLA UPRAWIAJĄ WIELE 
AKTYWNOŚCI WŁAŚNIE NA ULICY CZAPLI PONIEWAŻ 
JEST TO JEDYNA DROGA ASFALTOWA NA TEJ CZĘŚCI 
OSIEDLA. ZNAKI MOGĄ ZAPEWNIĆ DZIECIOM WIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 5000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ  opiniuje 
negatywnie przedstawiony wniosek. Piesi mogą 
poruszać się całą szerokością jezdni posiadając 
pierwszeństwo tylko w strefie zamieszkania. Piesi na 
drodze są uczestnikami ruchu drogowego i muszą 
stosować się do przepisów ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Znak A-17 (pozostałe wskazane nie mają 
charakteru oznakowania drogowego według 
obowiązujących przepisów) ostrzega o miejscu na 
drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o 
bliskości takiego miejsca. Umieszcza się go zwłaszcza 
w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek 
prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw itp. 
Jezdnia nie ma charakteru miejsca przebywania i 
zabaw dzieci.
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 51 B110BZ Pasy rowerowe 

na ul 
Traktorowej (Od 
św. Teresy to 
Aleksandrowskie
j)

Projekt polega na wymalowaniu po obu stronach ul. 
Traktorowej pasów rowerowych. Dodatkowo tam gdzie 
będzie to możliwe zostaną wyznaczone miejsca 
parkingowe. 
Projekt połączy drogę rowerową na ul. Św. Teresy z 
drogą na Aleksandrowskiej i dalszym odcinku 
Traktorowej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 18000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ  opiniuje 
przedmiotowy wniosek negatywnie. Zadanie jest 
sprzeczne z planami przyjętymi przez miasto Łódź, w 
realizacji projektu które prowadziłoby do kolizji z 
celami, zamierzeniami czy działaniami określonymi w 
tych dokumentach.
Na ul.Traktorowej na odcinku od ul.Teresy do 
ul.Aleksandrowskiej wdrażany jest projekt stałej 
organizacji ruchu z roku 2019. W projektowanym 
stanie szerokość pasów ruchu uniemożliwia 
wprowadzenie dodatkowo pasów ruchu dla rowerów.
Nadmieniam, że przy podjęciu opinii negatywnej do 
wnioskowanego zadnia nie dokonywano kalkulacji 
kosztów szacunkowych.  



52 B087BC Rowerem po 
zachodniej 
stronie 
Zachodniej - 
przejazd przez 
Limanowskiego

Wyznaczenie przejazdu rowerowego po zachodniej 
stronie skrzyżowania Zachodnia / Limanowskiego (rys) 
oraz ustawianie znaku wyznaczającego ciąg pieszo - 
rowerowy na chodniku do początku drogi rowerowej. 
Dzięki temu zachowana zostanie ciągłość jazdy po obu 
stronach Zachodniej, bez konieczności przejeżdżania 
przez Zachodnią i kumulowania ruchu na północno-
wschodnim narożniku skrzyżowania Zachodnia/ 
Limanowskiego gdzie jest dość ciasno. Na dalszym 
odcinku rowerzyści jadący po zachodniej stronie 
Zachodniej mogą skorzystać np. z kontraruchu na 
Bazarowej - zatem skrzyżowanie z Limanowskiego jest 
obecnie jedynym punktem nieciągłości.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 100000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ opiniuje 
przedmiotowy wniosek negatywnie.   Zgodnie z 
przepisami przejazd dla rowerzystów wyznacza się na 
przedłużeniu drogi dla rowerów lub ciągu pieszo-
rowerowego.Po południowo - zachodniej stronie jedni 
ul. Limanowskiego ukształtowanie infrastruktury nie 
stwarza możliwości kontynuacji takiego przejazdu. 
Znajduje się tam wąski chodnik, nie spełniający 
wymogów CPR-u , a duże natężenie ruchu pieszych 
stwarzałoby realne niebezpieczeństwo dla wszystkich 
niechronionych uczestników ruchu. W zakresie 
obecnej organizacji ruchu - na prawoskręcie w ul. 
Zachodnią występuje duże nasycenie ruchu. 
Upłynnienie tego ruchu w znacznym stopniu następuje 
w trakcie trwania cyklu sygnalizatora S-3. Pojazdy 
skręcające w tym czasie w prawo blokowałyby ruch po 
przejeździe rowerowym. Ponadto, połączenie takiego 
przejazdu z chodnikiem, znalazłoby się praktycznie na 
wprost bramy wjazdowej do posesji nr 22 ul. 
Limanowskiego. Wprowadzenie przejazdu 
rowerowego we wskazanym miejscu byłoby realne po 53 B073BC Przebudowa 

skrzyżowania 
Zgierska Flisacka

Przebudowa skrzyżowania Zgierska Flisacka pozwalająca 
na wyjazd z parkingu Rynku Bałuckiego na wprost w 
ulice Zgierską. Umożliwienie skrętu z Zgierskiej we wjazd 
na parking

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA 150000,00 Opinia negatywna z uwagi na zbyt bliską odległość od 
skrzyżowania z ul. Zachodnią - ok. 50 metrów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, art. 9. ust. 1 pkt 5) 
droga klasy Z (taką klasę ma ul. Zgierska)  powinna 
mieć powiązania z drogami wszystkich klas, z 
ograniczeniami dotyczącymi dróg klasy A i S, a odstępy 
między skrzyżowaniami poza terenem zabudowy nie 
powinny być mniejsze niż 500m oraz na terenie 
zabudowy nie mniejsze niż 300m; dopuszcza się 
wyjątkowo odstępy między skrzyżowaniami poza 
terenem zabudowy nie mniejsze niż 250m, a na 
terenie zabudowy – nie mniejsze niż 150m, przy czym 
na drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby 
zjazdów.
Ponadto, przebudowa skrzyżowania wymaga 
opracowania wielobranżowej dokumentacji 
projektowej; z uwagi na prawdopodobną konieczność 



54 B058LA Przejazd dla 
rowerów przez 
ul. Łagiewnicką

Przejazd dla rowerów przez ul. Łagiewnicką na wysokości 
ul. Czapli. Obecnie funkcjonuje tylko przejście dla 
pieszych, natomiast tą trasą porusza się bardzo dużo 
rowerzystów (zarówno z Osiedla Łagiewniki ale również 
Radogoszcza).

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 10000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek.
Zgodnie z punktem 5.2.6.4. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 lipca 2003 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, przejazdy dla rowerzystów lokalizuje się na 

55 B047RA Bezpieczny 
pieszy na ulicy 
Świtezianki

Zakup i montaż barierek we wskazanej  lokalizacji 
wpłynie zdecydowanie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych, szczególnie dzieci z uwagi na bliskie sąsiedztwo 
szkoły podstawowej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 100000,00 Zarząd Dróg i Transportu  w porozumieniu z 
Oddziałem Zarządzania Ruchem na Drogach UMŁ 
opiniuje negatywnie przedmiotowy wniosek. Obecny 
ciąg komunikacyjny dla pieszych stanowi najkrótszą 
drogę w kierunku szkoły i w głąb osiedla 
mieszkaniowego. Instalacja barier na długości odcinka 
100 m spowoduje, że piesi będą przechodzili przez 
jezdnię nie w jednym miejscu, jak odbywa się to 
obecnie, lecz w dwóch miejscach przy końcach barier 
wychodząc na jezdnię zza ogrodzenia. Realizacja 
złożonego wniosku nie poprawi bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Wniosek ma na celu zminimalizowanie 
przekraczania przez pieszych jezdni u zbiegu z ul. 
Krecią. W związku z zatwierdzeniem projektu stałej 
organizacji ruchu dla utworzenia przystanków 
komunikacji miejskiej wraz z wyznaczeniem przejścia 
dla pieszych przy ul. Kreciej zmieni się sytuacja 
drogowa w przedmiotowej lokalizacji, gdyż ruch 
pieszych zostanie skanalizowany. Nadmieniam, że przy 56 B019JM Atrakcyjna 

okolica – skwer 
przy Przedszkolu 
Miejskim nr 47

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu wzdłuż ulicy 
Warszawskiej (pomiędzy ulicami Deczyńskiego i 
Powojową w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola 
Miejskiego nr 47 w Łodzi) na skwer z nasadzeniami 
(drzewa, krzewy kwitnące, rośliny cebulowe), ławkami, 
koszami na śmieci, stojakami rowerowymi w kształcie 
odwróconej litery U oraz punktem napraw rowerów. 
Projekt ten uatrakcyjni osiedle oraz przyda się 
rowerzystom, którzy w sezonie wiosno-lato-jesień 
intensywnie wykorzystują pobliskie tereny do wycieczek 
rowerowych.

Zarząd Dróg i 
Transportu

NEGATYWNA POZYTYWNA 69000,00 Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na fakt, że 
działka 1/14 obręb B-23 jest w części własnością osób 
prywatnych. Powyzsze powoduje, że nie są spełnione 
zasady opisane w katalogu zadań własnych gminy  
uchwała Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17.03.2021, rozdział 2 paragraf 2.1 pkt 2 ust 6 i 10.
W ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty: 
6) dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat 
nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych;
10) zakładające wytworzenie infrastruktury na 



57 S056WS Przedłużenie 
ścieżki wzdłuż 
linii 
tramwajowej 
Radiostacja-
Lumumby oraz 
zagospodarowan
ie skweru

Opisywanym projektem jest pomysł dokończenia 
chodnika wzdłuż linii tramwajowej biegnącej pomiędzy 
przystankami na Lumumbowie a pętlą Radiostacji. Na 
chwilę obecną chodnik kończy się przy wjeździe na teren 
osiedla Narutowicza Residence 2. Proponowany projekt 
zakłada przedłużenie chodnika aż do ulicy Narutowicza. 
Projekt obejmuje utworzenie ścieżki dla 
pieszych/rowerów, wyznaczenie miejsc parkingowych, 
pozostawienie aktualnie rosnących drzew wzdłuż linii 
tramwajowej, odnowienie przejścia przez tory oraz 
zagospodarowanie zielonego terenu między osiedlem 
Narutowicza Residence 2 a pętlą Radiostacji. 
Dokończenie chodnika ułatwiłoby przejście zarówno 
mieszkańcom osiedla Narutowicza Residence 1, jak i 2, 
ale również mieszkańcom osiedla Konstytucyjna, a także 
studentom z Lumumbowa. Pomimo chodnika wzdłuż 
ulicy Konstytucyjna- większość ludzi i tak przemieszcza 
się właśnie odcinkiem przy linii tramwajowej. Ukończone 
teraz osiedle Narutowicza Residence 2 sprawiło, że 
jeszcze więcej aut parkuje na tym terenie, a błoto 
pojawiające się zawsze po ulewie uniemożliwia łatwe 
przejście. Co więcej- brudzi również elewację muru 
Narutowicza Residence 2.
Teren zielony zostałby uprzątnięty i urozmaicony w kilka 
ławek, kosze na śmieci, niewielką brukowaną ścieżkę z 
dojściem do owych ławek oraz ewentualne oświetlenie. 
Projekt zakłada, aby jak najmniej drzew i krzewów 
zostało usunięte. Ze względu na ekologię oraz estetykę 
terenu- teren powinien pozostać jak najbardziej 
naturalny i posiadać dużą ilość zieleni.  Aktualnie w 
miejscu proponowanego skweru rosną drzewa i krzewy 
między którymi ludzie wyrzucają śmieci. Często można 
tam spotkać ludzi załatwiających potrzeby fizjologiczne 
lub bezdomnych. Towarzystwo trzech dużych osiedli 
oraz miasteczka akademickiego sprawia, że taki teren nie 
tylko jest nieestetycznym problemem, ale również 
niebezpiecznym dla późno wracających osób, czy dzieci.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA NEGATYWNA 220500,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 
2021/2022 jest negatywna.
W związku z negatywną opinią Wydziału Prawnego 
UMŁ co do możliwości realizacji inwestycji na 
działkach będących we władaniu podmiotów 
prywatnych (działki 43/6, 129/3, 43/5, 129/4,1/36 
obreb S-5) nie ma możliwości realizacji złożonego do 
realizacji wniosku. W świetle uchwały nr XL/1256/21 
rady Miejskiej w łodzi z dnia 17.03.2021r. rozdział 2 
paragraf 2.1 pkt 2 ust 6 i 10.
 cytuje:
"W ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty:
6) dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat 
nie może zgodnie z prawem wydatkować środków 
publicznych;
10) zakładające wytworzenie infrastruktury na 
nieruchomości, co do której Prezydent nie ma 
możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane........"



58 W098DL Utwardzenie ul. 
Łukaszewskiej na 
odcinku : 
Zjazdowa - Nad 
Niemnem - 
kontynuacja 
remontu 
rozpoczętego 
przez Radę 
Osiedla Dolina 
Łódki.

W roku 2018 Rada Osiedla Dolina Łódki przeznaczyła 
kwotę 178 tys. złotych na remont (utwardzenie metodą : 
korytowanie, wypełnienie tłuczniem i położenie 
podwójnego asfaltu) ul. Łukaszewskiej na odcinku : 
Zjazdowa - Nad Niemnem. W/w kwota wystarczyła na 
utwardzenie ok. 200 mb. drogi (cała długość wynosi ok. 
900 mb.) W roku 2020  został zgłoszony do ŁBO projekt 
uwardzenia kolejnego odcinka drogi. Projekt wygrał 
edycję i w roku 2021 ZIM będzie realizował remont 
kolejnego ok. 200 metrowego odcinka drogi. Wobec 
powyższego zasadnym jest kontynuowanie rozpoczętego 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 60000,00 Opinia negatywna, szerokość pasa drogowego 
niezgodna z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne, występuje konieczność 
poszerzenia pasa drogowego, poprzez zajęcie terenu 
przyległego pod drogę. Miejscami szerokość pasa 
drogowego wynosi około 3,80m, dla jezdni 
dwukierunkowej powinna wynosić 5,0 m, tym bardziej 
iż ruch na ul. Łukaszewskiej będzie się zwiększał gdyż 
powstają nowe domy mieszkalne. Konieczność 
opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy 
drogi na wskazanym odcinku.

59 W088ZA Komfortowe 
dojście do Parku 
Podolskiego - 
modernizacja 
fragmentu ulicy 
Zapadłej na 
wysokości 
posesji 
Strzemińskiego 
11

Projekt zakłada modernizację odcinka ulicy Zapadłej o 
długości 100 metrów od ul. Strzemińskiego do wejścia 
do Parku Podolskiego. Inwestycja jest konieczna ze 
względu na zły stan nawierzchni i infrastruktury, błoto i 
kurz z pasa ziemi pomiędzy jezdnią i 
nowowybudowanym PumpTrackiem.
Zostanie sfrezowana obecna popękana i dziurawa 
nawierzchnia i wykonana nowa nakładka asfaltowa o 
grubości co najmniej 5 cm. Wymienione zostaną progi 
zwalniające dla bezpieczeństwa pieszych i 3 
skorodowane latarnie. Ułożone zostaną nowe miejsca 
parkingowe (28 szt.) z płyt ażurowych po wschodniej 
stronie ulicy na miejscu dzikiego i nieestetycznego 
terenu. Zostanie nasadzonych 6 nowych drzew. 
Projekt wpłynie na poprawę estetyki dojścia do parku dla 
mieszkańców wschodniej części Spółdzielni Zarzew, 
Osiedla Nauczycielskiego i innych wspólnot 
mieszkaniowych. Nowa zieleń i zagospodarowanie 
pylącego gruntu, jak też nowe oświetlenie zdecydowanie 
wpłyną na atrakcyjność terenu. Nowe miejsca 
parkingowe pomogą rozładować napiętą sytuację 
parkingową na ulicach Strzemińskiego, Tyrmanda i 
Zapadłej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 176600,00 ZIM  opiniuje wniosek negatywnie  ponieważ  budowa 
miejsc postojowych na działce 54/9 W30 wskazanej 
we wniosku jest 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 jest spełniony 
odległość ta będzie około 1-1,5 m, nie będzie możliwe 
uzyskanie pozwolenia na budowę



60 W070DL Oświetlenie ulicy 
Turkusowej

Zadania polega na wykonaniu instalacji oświetleniowej 
całej ul. Turkusowej, 8 szt latarni (300m, od ul. Okólnej 
do końca ul. Turkusowej ). Na terenie przedmiotowej 
ulicy jest stary gęsty drzewostan, jest bardzo ciemno, 
dodatkowo droga jest drogą gruntową.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 53500,00 Ulica Turkusowa wymaga kompleksowej przebudowy 
tj. poszerzenia pasa drogowego celem umieszczenia w 
nim wszystkich elementów w tym oświetlenia.
Postawienie samego oświetlenia byłoby 
niegospodarnością środków finansowych, w 
przypadku podjęcia decyzji przez miasto o przekazaniu 
środków finansowych na przebudowę ulicy 
koniecznym byłby demontaż wybudowanego 
oświetlenia.
Ponadto złożony przez Pana wniosek jest niemożliwy 
do realizacji w ciągu 1 roku budżetowego - nie ma 
możliwości technicznych na zaprojektowanie i 
wybudowanie oświetlenia drogowego z uwagi na 
konieczność uzyskania warunków od gestora sieci oraz 
zbyt duży zakres planowanej inwestycji.61 W066DL Chodnik przy 

ulicy 
Listopadowej - 
dokończenie

Obecnie na ulicy Listopadowej wykonano jedynie około 
100 metrów chodnika prowadzącego od ulicy 
Brzezińskiej. Ulica jest niesamowicie niebezpieczna ze 
względu na ciągłe kursowanie ciężarówek do żwirowni i 
wytyczenie chodnika w ogromnym stopniu ułatwi 
okolicznym mieszańcom poruszanie się po ulicy pieszo. 
Projekt przewiduje przedłużenie istniejącego chodnika 
do ulicy Kiepury.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 150000,00 Zadanie niemożliwe do realizacji z uwagi na 
nieuregulowane stany prawne działek w pasie 
drogowym.

62 W057SW Parking zamiast 
klepiska. 
Uporządkowanie 
terenu przy ul. 
Św. Kazimierza.

Wzdłuż ulicy św. Kazimierza pomiędzy Niciarnianą, 
kościołem na trawniku powstał dziki parking. 
Uporządkujmy ten teren, tak żeby zabezpieczyć drzewa, 
które tam rosną i było gdzie zostawić auto. Projekt 
dotyczy budowy 10 miejsc parkingowych i rewitalizacji 
trawnika oraz zabezpieczenia drzew. Kierowcy będą 
mogli parkować tylko na wyznaczonych miejscach w 
bezpiecznej odległości od drzew.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA NEGATYWNA 172500,00 Opinia dla realizacji wniosku jest negatywna ze 
względu na kolizję wskazanej lokalizacji dla miejsc 
postojowych z istniejącymi drzewami na tym terenie.

63 W051OJ Montaż lamp 
ostrzegawczych 
przy dwóch 
przejściach dla 
pieszych przez 
ul. Zakładową

Projekt zakłada wykonanie oświetlenia ostrzegawczego 
(stałego lub migającego) i lepszego oznaczenia dla 
przejść dla pieszych  zlokalizowanych przy 
skrzyżowaniach Zakładowej z :  ul. Cynarskiego, ul. 
Wojewódzkiego.  Wykonanie tego projektu zwiększy 
bezpieczeństwo pieszych na w/w przejściach, m.in 
ułatwiając pojazdom mechanicznym dostrzeżenie 
pieszego.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 100000,00 Zgłoszony przez lidera projekt zlokalizowany jest na ul. 
Zakładowej, która przeznaczona jest do kompleksowej 
przebudowy na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. 
Gajcego. Obecnie trawa opracowywanie przez MPU 
koncepcji. Po jej opracowaniu ZIM ogłosi przetarg, w 
którym wybrany zostanie Wykonawca na opracowanie 
dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie prac 
budowlanych ujętych w Planie Dla Osiedli 



64 W037ST Wybudowanie 
zatoki 
autobusowej 
przy ul. Zbocze 1 
dla usprawnienia 
ruchu 
samochodowego 
- Stoki

Wybudowanie zatoki autobusowej  naprzeciwko 
budynku ZWiK przy ul. Zbocze 1 w celu usprawnienia 
ruchu samochodowego.Obecnie budynek ZWiK przy 
ul. Zbocze 1 zawęża pas jezdni  i uniemożliwia  w tym 
miejscu wymijanie pojazdów. Dodatkowo zatrzymujące 
się przy przystanku autobusy MPK  blokują praktycznie 
cały pas jezdni uniemożliwiając jakikolwiek ruch w 
obydwie strony. Wybudowanie zatoki wpłynie 
pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu, szczególnie 
podczas wymijania pojazdów.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 175000,00 Wydział Kształtowania Środowiska zaopiniował 
negatywnie przedmiotowy wniosek, z uwagi na kolizję 
z istniejącym drzewostanem. Bez wycinki drzew nie 
jest możliwe wykonanie powyższego zadania.

65 W033MI Wyasfaltowanie 
ulicy Bratkowej 
w Łodzi

Utwardzenie asfaltem nawierzchni ulicy Bratkowej 
poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku od 
ulicy Mileszki do działki W44_271/19 (odcinek o długości 
300 m i szerokości 3 m) w systemie zaprojektuj i 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 395000,00 Brak możliwości wykonania jezdni z uwagi na wąski 
pas drogowy

66 S004WS Rowerowe 
Śródmieście - 
brakujące 
przejazdy 
rowerowe z 
Parku Staszica w 
kierunku ulicy 
Kamińskiego

Budowa brakujących przejazdów rowerowych z Parku 
Staszica w kierunku ulicy Kamińskiego.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA NEGATYWNA 10000,00 ZIM jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze 
względu na brak możliwości wykonania zadania w 
ciągu jednego roku budżetowego. W ramach 
inwestycji konieczne jest opracowanie projektu zmian 
stałej organizacji ruchu, włącznie z dokumentacją 
dotyczącą zmian lokalizacji sygnalizatorów (ew. innych 
urządzeń) i programu sygnalizacji świetlnej. Ponadto, z 
uwagi na szerokość istniejących chodników, niezbędna 
okazuje się  zmiana geometrii jezdni ul. Jaracza - 
zawężenie o szerokość pasa postojowego. W alei na 
terenie parku, prowadzącej do przejścia/przejazdu 
zlokalizowane są schody, obok których jest rampa - 
występuje konieczność jej zniwelowania. Dodatkowo 
zadanie będzie wymagało wejścia z pracami na teren 
parku im. Stanisława Staszica, który został wpisany do 
rejestru zabytków pod nr rejestru  A/328. W związku z 
powyższym, zadanie wymaga  opracowania 
kompleksowej dokumentacji projektowej i 
uzgodnienia jej  u Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Łodzi oraz uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powyższe, 
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i decyzji dla zadania oraz realizacją prac nie 
jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku 
budżetowego. Na obecnym etapie nie jest możliwe 



67 P204KR Parking / 20 
miejsc 
postojowych - 
Wileńska / 
Kozietulskiego

Totalny brak miejsc postojowych na osiedlu. Likwidacja 
parkingów istniejących (ok. 70 miejsc) w związku ze 
sprzedażą działek pod budownictwo wielorodzinne i 
handlowo-usługowe. W latach 2015-2020 wybudowano 
na terenie osiedla 6 budynków wielorodzinnych. Kolejne 
2 w trakcie realizacji.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 110000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego przez 
ZDiT i ZIM jest  pozytywna. Zadanie należy realizować 
w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Ponieważ Wydział Kształtowania Środowiska zadanie 
opiniuje negatywnie, gdyż na tym terenie planowane 
są nasadzenia, wniosek zostaje zaopiniowany 

68 P191SP Remont ulicy 
Gdańskiej na 
odcinku od al. 
Mickiewicza do 
ul. Żwirki - 
równe chodniki, 
nowa ścieżka 
rowerowa, 
wydzielone 
zatoki 
parkingowe, 
zasadzenie 
drzew i 
krzewów, 
solarne 
oświetlenie i 
instalacja 
monitoringu w 

W ramach prac na ul. Gdańskiej na odcinku od al. 
Mickiewicza do ul. Żwirki wyremontowany zostanie 
chodnik i wybudowana ścieżka rowerowa po stronie 
zachodniej, a po stronie wschodniej zatoczka z 40 
miejscami do parkowania równoległego. Wzdłuż 
chodnika ustawione zostaną kosze na śmieci i kosze na 
psie odchody w celu poprawy czystości. Chodnik i ścieżka 
rowerowa zostaną oświetlone latarniami solarnymi. 
Zamontowane zostaną również stojaki na rowery. 
Zasadzone zostanie 10 drzew i 100 krzewów, przez co ul. 
Gdańska zazieleni się. Całość prac dopełniona zostanie 
przez instalację systemu monitoringu poprawiającego 
bezpieczeństwo mieszkańców. Tym samym ulica 
Gdańska stanie się komfortowym łącznikiem trasy W-Z z 
kampusem Politechniki Łódzkiej, a także zielonym 
pasażem dla mieszkańców okolicznych kamienic i 
nowopowstałych bloków.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 1650000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje zadanie 
negatywnie. Realizacja zadania w zakresie wskazanym 
przez Wnioskodawce wymaga w pierwszej kolejności 
opracowania dokumentacji projektowej 
kompleksowej przebudowy ulicy Gdańskiej na 
wskazanym odcinku. Wszystkie nowe elementy drogi 
jak ścieżka rowerowa, solarne oświetlenie , monitoring 
wymagają zaprojektowania. Dlatego okres realizacji 
zadania to 2 lata, rok na dokumentację z niezbędnymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami, rok na realizację robót 
budowlanych

69 P181KR Budowa ciągu 
pieszo-
rowerowego 
wzdłuż al. 
Wyszyńskiego na 
odcinku od al. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego po południowej 
stronie al. Wyszyńskiego od al. Waltera-Janke do wjazdu 
na parking bloku nr 1 (Wyszyńskiego 8), w miejscu 
istniejącego zniszczonego chodnika.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 330000,00 Zgodnie z opinią prawną realizacja projektu na działce 
nr 79/1 w obr. P-26 pozostającej w użytkowaniu 
wieczystym SM "Zagrodniki " nie jest możliwa. 
Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagrodniki" nie 
wyraziła zgody na dysponowanie tą działką w celu 
wykonania prac budowlanych. Skan odpowiedzi 



70 P141RS RENOWACJA I 
PRZEBUDOWA 
KŁADKI PRZY AL. 
WYSZYŃSKIEGO 
67

Kładka przy al. Stefana Wyszyńskiego 67 obecnie posiada  
zniszczone schody stanowiące niebezpieczeństwo 
szczególnie dla dzieci i osób starszych podczas 
przechodzenia. 
Koncepcja samych schodów wyklucza osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich i bardzo utrudnia poruszanie 
się rodzicom z dziećmi na wózkach. 
Proponujemy, aby schody zamienić w płaską asfaltową 
nawierzchnię z wydzieleniem  pasów:   dla pieszych i   
wózków/rowerów. 
Farba z barierek odchodzi, krawędzie są ostre, można 
skaleczyć dłoń podczas przytrzymywania się, dlatego 
wnioskujemy również o renowację barierek. 
Na marginesie dodajemy, że jest to punkt widokowy na 
jeden z łódzkich murali. Turyści często robią zdjęcia  z tej 
właśnie kładki.
Inwestycję w remont tej kładki deklarowała p. Prezydent 
podczas  wyborczego zebrania na Retkini. Niestety póki 
co skończyło się na obietnicy.
Dlatego ludzie z Retkini przypominają w budżecie 
obywatelskim tę sprawę i  deklarację, w której chodzi 
przede wszystkim o bezpieczeństwo tych, którzy 
wymagają największej troski.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 55000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje zadanie 
negatywnie. Opracowana została dokumentacja 
projektowa przebudowy kładki ze względu na zły stan 
techniczny obiektu. 
Roboty powinny zostać wykonane w pełnym zakresie, 
koszt realizacji zadani wynosi 3 000 000,00 zł i nie 
mieści się w środkach wskazanych w BO.

71 P137KR DOŚWIETLIĆ 
ULICĘ 
RETKIŃSKĄ 
odcinek od 
Maratońskiej do 
Kusocińskiego

ZAKUP MAŁYCH, POJEDYNCZYCH LATARNI 25 sztuk, 
DOŚWIETLENIE M.IN. CHODNIKÓW POPRZEZ 
UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH LAMP, NA DANEJ 
STRONIE CZY ZACHODNIEJ CZY WSCHODNIEJ.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 250000,00 Realizator wniosku 3 krotnie wystosował email do 
lidera wniosku celem doprecyzowania zakresu 
inwestycji- Złożony opis projektu nie daje możliwości 
rzetelniej oceny konieczności- lokalizacja mało 
dokładna - nie wiadomo które odcinki ulicy są 
niedoświetlone.
Infrastruktura oświetleniowa na tym odcinku jest 
własnością PGE i dla wybudowania proponowanego 
oświetlenia chodników musi zostać wybudowana 
nowa sieć na długości ok 1,3km co stanowi o 
konieczności postawienia ok 40latarni - jeśli mowa o 
chodnikach po obu stronach ulicy to tych latarni 
będzie  ok 80szt.
Poinformowano wnioskodawcę, że czas na wyłonienie 
wykonawcy oraz wykonanie projektu i realizacja w 
ciągu jednego roku jest w chwili obecnej niemożliwa 



72 P108LP Budowa mini 
ronda – poprawa 
bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu 
– ul. Pienista – 
ul. Obywatelska

Budowa mini ronda na skrzyżowaniu ul. Pienistej i ul. 
Obywatelskiej. Skrzyżowanie jest dość niebezpieczne, 
mimo znaku stopu kierowcy wymuszają pierwszeństwo 
aby włączyć się  do ruchu, bo długo czekają na stopie. 
Często zdarzają się wypadki.  Rondo poprawiłoby 
bezpieczeństwo oraz płynność ruchu. Rondo powinno 
umożliwiać przejazd autobusom oraz tirom. 

Strona na FB dotycząca osiedla: 
https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/

Lokalizacja Ronda -> https://tinyurl.com/BO-rondo-
Pienista-Obywatelska

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 110700,00 Zgodnie z opinią wydaną przez ZDiT i BIM, konieczna 
jest zmiana układu geometrii skrzyżowania ulic 
Pienistej i Obywatelskiej.

 Ze względu na duży zakres prac wskazany przez 
Zarząd Dróg i Transportu ( konieczność  zmiany 
geometrii  skrzyżowania  wiąże się między innymi  z  
przebudową infrastruktury  będące w kolizji z 
inwestycją) ),  realizacja  niniejszego zadania  nie jest 
możliwa  w ciągu jednego roku budżetowego.
W pierwszej kolejności, należny opracować  
dokumentację projektową, uzyskać niezbędne 
pozwolenia, uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny na 
opracowanie dokumentacji i realizację to min. dwa 
lata73 P097ZL Chodnikiem 

wzdłuż ul. 
Rąbieńskiej

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu 
mieszkańców Złotna poprzez budowę chodnika wzdłuż 
ul. Rąbieńskiej od ul. Zasiecznej do osiedla przy ul. 
Rąbieńskiej 47. Chodnik o szerokości 1,5 metra 
przebiegać będzie po stronie południowej. Projekt 
obejmuje również wyznaczenie niezbędnych przejść dla 
pieszych: przez ul. Rąbieńską przy ul. Podjazdowej po 
wschodniej stronie skrzyżowania na wysokości 
przystanku autobusowego,  przez ul. Rąbieńską na 
wysokości wjazdu na osiedle przy ul. Rąbieńskiej 47,  
przez ul. Podjazdową przy ul. Rąbieńskiej oraz przez ul. 
Zasieczną przy ul. Rąbieńskiej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 297000,00 ZIM jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze 
względu na brak możliwości realizacji w ciągu jednego 
roku budżetowego. Ze względu na brak odwodnienia 
ul. Rąbieńskiej, budowa chodnika wiąże się również z 
koniecznością wykonania odwodnienia nawierzchni 
jezdni. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności 
należy opracować dokumentacje projektową, operat 
wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie 
wodnoprawne.  Jednocześnie ze względu na dużą ilość 
istniejących drzew budowa chodnika spowodowałaby 
ich wycinkę co jest niezgodne z polityką ekologiczną 
miasta. Ewentualna wycinka drzew wiąże się z 
opracowaniem dokumentacji projektowej (m.in. 
inwentaryzacji zieleni i projektu nasadzeń) oraz 
uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 
Czas potrzebny na przeprowadzenie procedury 
przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 
miesiące, opracowanie dokumentacji projektowej i 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji to 
minimum 9 miesięcy i realizacja minimum 2 miesiące. 



74 P091ZL Budowa 
chodnika 
łączącego 
osiedle przy 
ul.Rąbieńskiej 80 
i przystanek 
autobusowy przy 
ul. 
Szwadronowej

Przy ul. Rąbieńskiej 80 powstało duże osiedle 
mieszkaniowe, z którego w żaden sposób nie można 
dostać się pieszo do przystanków komunikacji miejskiej, 
co stanowi realny problem dla mieszkańców. Projekt 
zakłada budowę chodnika prowadzącego z osiedla 
Maestria Park (ul. Rąbieńska 80) do przystanków 
autobusowych zlokalizowanych przy ul. Szwadronowej. 
Ulica Rąbieńska na tym odcinku jest bardzo ruchliwa i 
poruszanie się po nieoświetlonym i zarośniętym poboczu 
stanowi zagrożenie dla pieszych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 225000,00 ZIM jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze 
względu na brak możliwości realizacji w ciągu jednego 
roku budżetowego. Ze względu na brak odwodnienia 
ul. Rąbieńskiej, budowa chodnika wiąże się również z 
koniecznością wykonania odwodnienia nawierzchni 
jezdni. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności 
należy opracować dokumentacje projektową, operat 
wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie 
wodnoprawne. Jednocześnie brak możliwości realizacji 
budowy chodnika na działce w rejonie mostu na rzece 
Jasieniec - własność Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dodatkowo ze 
względu na dużą ilość istniejących drzew budowa 
chodnika spowodowałaby ich wycinkę co jest 
niezgodne z polityką ekologiczną miasta. Ewentualna 
wycinka drzew wiąże się z opracowaniem 
dokumentacji projektowej (m.in. inwentaryzacji zieleni 
i projektu nasadzeń) oraz uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na wycinkę drzew. Czas potrzebny na 
przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie 
wykonawcy to minimum 3 miesiące, opracowanie 
dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych 
uzgodnień i decyzji to minimum 9 miesięcy i realizacja 75 P089ZL Budowa 

chodnika 
łączącego 
osiedle przy 
ul.Rąbieńskiej 80 
i przystanek 
autobusowy przy 
ul. Rąbieńskiej 
76

Przy ul. Rąbieńskiej 80 powstało duże osiedle 
mieszkaniowe, z którego w żaden sposób nie można 
dostać się pieszo do przystanków komunikacji miejskiej, 
co stanowi realny problem dla mieszkańców. Projekt 
zakłada budowę chodnika prowadzącego z osiedla 
Maestria Park (ul. Rąbieńska 80) do przystanków 
autobusowych zlokalizowanych przy ul. Rąbieńskiej 76. 
Ulica Rąbieńska na tym odcinku jest bardzo ruchliwa i 
poruszanie się po nieoświetlonym i zarośniętym poboczu 
stanowi zagrożenie dla pieszych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 80000,00 ZIM jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze 
względu na brak możliwości realizacji w ciągu jednego 
roku budżetowego. Ze względu na brak odwodnienia 
ul. Rąbieńskiej, budowa chodnika wiąże się również z 
koniecznością wykonania odwodnienia nawierzchni 
jezdni. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności 
należy opracować dokumentacje projektową, operat 
wodnoprawny i uzyskać prawomocne pozwolenie 
wodnoprawne.  Jednocześnie ze względu na dużą ilość 
istniejących drzew budowa chodnika spowodowałaby 
ich wycinkę co jest niezgodne z polityką ekologiczną 
miasta. Ewentualna wycinka drzew wiąże się z 
opracowaniem dokumentacji projektowej (m.in. 
inwentaryzacji zieleni i projektu nasadzeń) oraz 
uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 
Czas potrzebny na przeprowadzenie procedury 
przetargowej i wyłonienie wykonawcy to minimum 3 
miesiące, opracowanie dokumentacji projektowej i 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji to 
minimum 9 miesięcy i realizacja minimum 2 miesiące. 



76 P044ZL Sygnalizacja 
Świetlna 
Traktorowa – 
Łubinowa

Projekt przewiduję budowę sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Traktorowa-Łubinowa.
Budowa sygnalizacji świetlnej ma przede wszystkim 
umożliwić bezpieczne włączanie się do ruchu na ulicy 
Traktorowej pojazdów wyjeżdżających z ulicy Łubinowej 
zarówno ze strony wciąż rozbudowywanego osiedla 
mieszkaniowego „Nowe Złotno” jak również z domków 
jednorodzinnych znajdujących się z drugiej strony ulicy.
W chwili obecnej, kierowcy celem włączenia się do ruchu 
z uwagi na duży ruch pojazdów zmuszeni są często do 
wymuszania pierwszeństwa - co powoduje powstawanie 
sytuacji niebezpiecznych. Możliwość bezpiecznego 
wjazdu oraz wyjazdu z osiedli dodatkowo utrudniło także 
wydzielenie dodatkowego buspasu powodując 
automatyczne powstanie  drogi trzy-jezdniowej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 400000,00 Ze względu na duży zakres prac wskazany przez Zarząd 
dróg i Transportu (  konieczności powiązania budowy 
sygnalizacji świetlnej z infrastrukturą towarzyszącą w 
postaci chodników i przejść dla pieszych, azyli oraz 
przebudową infrastruktury będącej w kolizji z 
proj.inwestycją),  realizacja  niniejszego zadania  nie 
jest możliwa do realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego.
W pierwszej kolejności, należny opracować  
dokumentacje projektową, uzyskać niezbędne 
pozwolenia, uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny na 
opracowanie dokumentacji i realizacje to min. dwa 
lata

77 L275 Przejazdy 
rowerowe na 
skrzyżowaniu ul. 
Aleksandrowskie
j i Szparagowej

Wykonanie trzech brakujących przejazdów na 
skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szparagowa (Dwóch 
przez ul Aleksandrowską oraz jednego przez Szparagową 
-północe przejście). Zadanie składa się z wykonania 
dokumentacji, modyfikacji świateł (wymiana blend, 
likwidacja przycisków), naprawy nawierzchni chodników 
na skrzyżowaniu i umieszczeniu znaków. 
Zadanie jest ważne, ponieważ umożliwi normalny 
przejazd przez ul Aleksandrowską rowerem, umożliwi 
dojazd do firm po drugiej  stronie Aleksandrowskiej na 
której jest dozwolona prędkość 70km/h i wskazane jest 
rozdzielenie ruchu samochodów od pieszych i 
rowerzystów.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 200000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie 
złożony projekt do Budżetu Obywatelskiego.  
Uwzględniając stanowisko ZDiT , nie ma możliwość na 
obcym etapie  przewidzieć zakresu  robót . Będzie to 
możliwe dopiero na etapie  projektowania. Nie można 
zagwarantować  możliwości  realizacji zadania w ciągu  
jednego roku budżetowego. Dodatkowo , w przypadku 
wygranej zadania skutkowałoby przeznaczeniem 
środków budżetowych na inwestycje  niemożliwą do 
wykonania.



78 L265 Przejazd 
rowerowy przez 
Al. Politechniki 
(Felsztyńskiego - 
Skrzywana)

Zadanie polega na wyznaczeniu przejazdu rowerowego 
przez Al. Politechniki przy przejściu dla pieszych łączące 
ul Felsztyńskiego z ul inż. Skrzywana. Zadanie obejmuje 
naprawę chodnika i nawierzchni przejazdu, korektę 
krawężników, wymalowanie przejazdu oraz kawałek 
drogi rowerowej umożliwiającej włączenie się w ulice 
Skrzywana.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 70000,00 Zadanie wymaga wykonania dokumentacji 
projektowej na nowa sygnalizacje świetlną  i 
przebudowanie przejścia dla pieszych przez al. 
Politechniki  przy ul. Skrzywana i ul. Felsztyńskiego.
 Al. Politechniki ma po trzy pasy ruchu w każdym 
kierunku,  z torowiskiem tramwajowym po środku i 
pełnym uzbrojeniem pod jezdnią. Ulice: Skrzywana i 
Felsztyńskiego nie stanowią z al. Politechniki 
skrzyżowania prostopadłego, wloty ulic są przesunięte 
względem siebie i dlatego przejście dla pieszych jest 
również przesunięte. Na obecnym etapie nie można 
przewidzieć czy będzie konieczność przebudowy 
skrzyżowania z ul. Skrzywana, czy wymagać będzie 
przebudowy słup trakcyjny zlokalizowany w torowisku 
lub perony przystankowe po południowej stronie 
przejścia dla pieszych. Nie znany jest zakres prac do 
wykonania i koszty jego realizacji. Dlatego pierwszej 
kolejności należy zrealizować projekt na co potrzeba 
10 miesięcy prac projektowych.Nie możliwe jest 79 L178 Plac Reymonta 

na nowo - etap 
1.

Jest to pierwszy etap projektu, który docelowo ma na 
celu przywrócenie życia na Plac Reymonta - plac, który 
jest jednym z najbardziej zapuszczonych i zapomnianych 
w mieście. Na wstępie przebudowa polegać będzie na 
zrekultywowaniu istniejącej na placu zieleni oraz 
dosadzeniu drzew i krzewów pomiędzy miejscami 
parkingowymi otaczającymi plac. Dodatkowo 
wyznaczone zostaną dodatkowe wejścia na plac od 
strony północnej, wschodniej i południowej. Obecnie 
podejście pod pomnik możliwe jest jedynie od strony ul. 
Piotrkowskiej. Plac Reymonta jest to plac, na którym 
jedyni ludzie jakich spotkamy to ci czekający na tramwaj 
i ci, którzy parkują swoje auta. Pierwszy etap ma na celu 
odbetonowanie tej przestrzeni, sprawienie, że jeśli ktoś 
będzie musiał czekać 20 minut na tramwaj czy na 
spotkanie w pobliskim biurowcu, będzie chciał pójść na 
plac i tam posiedzieć. Jest to bardzo dobry moment na 
przebudowę, ze względu na zbliżający się remont ul. 
Przybyszewskiego.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 120000,00 ZIM jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze 
względu na brak możliwości wykonania zadania w 
ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie ma być 
realizowane na obszarze objętym Historycznym 
Układem Urbanistycznym Ulicy Piotrkowskiej, 
wpisanym do rejestru zabytków pod nr rejestru A/98, 
na terenie uznanym za Pomnik historii oraz na 
obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego przyjętego 
uchwałą Nr XLII/1302/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 
12 maja 2021 r.  W związku z powyższym, zadanie 
wymaga  opracowania kompleksowej dokumentacji 
projektowej i uzgodnienia jej  u Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi oraz 
uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. Powyższe, wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dla zadania 
oraz realizacją prac nie jest możliwe do wykonania w 
ciągu jednego roku budżetowego. Na obecnym etapie 



80 L166 Przebudowa 
przed 
Górniakiem - 
koniec 
zapadniętej 
kostki na ul. 
Piotrkowskiej.

Projekt polega na przebudowie fragmentu ulicy 
Piotrkowskiej, od ul. Sieradzkiej do ul. Pabianickiej. Czas, 
aby końcowy fragment najważniejszej ulicy w Łodzi 
prezentował się równie dobrze, jak jej pozostałe odcinki. 
Pas jezdni zostanie zwężony do 3,5 m, gdyż wlot na ten 
odcinek Piotrkowskiej odbywa się z jednego pasa i nie 
ma potrzeby, aby na tym odcinku jezdnia była tak 
szeroka. Dzięki temu zyskamy dodatkową przestrzeń 
przy Hali Targowej Górniak, która zostanie 
zagospodarowana w zieleńce oraz ławki. Stara kostka 
brukowa zostanie zdjęta, na jej miejscu zostanie wylana 
gładka asfaltowa nawierzchnia. Przy obydwu przejściach 
dla pieszych zostaną wyznaczone przejazdy rowerowe. 
Wstępny projekt w załączniku.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 199000,00 ZIM jako realizator zadania opiniuje je negatywnie, ze 
względu na brak możliwości wykonania zadania w 
ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie ma być 
realizowane na obszarze objętym Historycznym 
Układem Urbanistycznym Ulicy Piotrkowskiej, 
wpisanym do rejestru zabytków pod nr rejestru A/98, 
na terenie uznanym za Pomnik historii. W związku z 
powyższym, zadanie wymaga opracowania 
kompleksowej dokumentacji projektowej i 
uzgodnienia jej u Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Łodzi oraz uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powyższe, 
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień i decyzji dla zadania oraz realizacją prac nie 
jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku 
budżetowego. Na obecnym etapie nie jest możliwe 81 L119 Remont ulicy 

Krańcowej na 
odcinku od ulicy 
Minerskiej do 
Rokitny i 
budowa miejsc 
parkingowych 
przy Piłkarskim 
Ośrodku 
Treningowym 
Minerska

Projekt zakłada remont ulicy Krańcowej na odcinku od 
ulicy Minerskiej do ulicy Rokitny wzdłuż  Piłkarskiego 
Ośrodka Treningowego Minerska oraz budowę 30 miejsc 
parkingowych przy Ośrodku. Budując Ośrodek Piłkarski 
zupełnie pominięto kwestie związane z infrastrukturą 
drogową. Do Ośrodka codziennie przyjeżdża kilkadziesiąt 
samochodów, tak wzmożony ruch spowodował zupełną 
dewastację nawierzchni ulicy Krańcowej. Ponadto nie 
zapewniono użytkownikom miejsc parkingowych 
zlokalizowanych przy wejściu do Ośrodka. Samochody 
parkują bądź na terenach zielonych bądź też na samej 
jezdni utrudniając tym samym przejazd. Remont ulicy 
ułatwi dojazd do Ośrodka, a budowa miejsc 
parkingowych  uchroni tereny zielone i przywróci 
przepustowość ulicy.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 939000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie  
złożony projekt do BO, 

Obecnie na ul. Krańcowej panuje  bałagan w 
przestrzeni publicznej. 
W pierwszej kolejności, należy zaplanować 
uporządkowanie przestrzeni publicznej,  poprzez 
wydzielenie miejsc parkingowych, chodników oraz 
zieleńców. 
Inwestycja powinna obejmować kompleksową 
przebudowę pasa drogowego wraz z odwodnieniem. 
W pierwszej kolejności, należy opracować 
dokumentację projektową, uzyskać niezbędne 
pzowolnienia, uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny 
na opracowanie dokumentacji oraz na realizację to 2 
lata. W związku z powyższym zadanie to nie jest 
możliwe do realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego, co jest nie zgodne  z zasadami Budżetu 
Obywatelskiego 



82 L012 Wyznaczenie 
przejazdu dla 
rowerów przez 
ul. 
Przybyszewskieg
o, na 
skrzyżowaniu z 
ul. Lodową.

Uzupełnienie skrzyżowania Przybyszewskiego i Lodowej 
o brakujący przejazd dla rowerów.

Obecna szerokość przejścia dla pieszych (uwzględniając 
obrzeże) wynosi 4 m. W celu wyznaczenia przejazdu 
pieszo-rowerowego o minimalnej obowiązującej 
szerokości, należy poszerzyć całość przejścia o 30 cm. W 
tym celu założono: rozbiórkę obrzeży od strony 
zachodniej, ułożenie obrzeży według nowego śladu, 
ułożenie nawierzchni chodnikowej z materiałów 
staroużytecznych, przełożenie płytek wskazowych dla 
niedowidzących, wykonanie nawierzchni asfaltowej na 
dojeździe do przejazdu, przesunięcie słupów sygnalizacji 
świetlnej.
UWAGA: Jeżeli pętle indukcyjne nie zostały jeszcze 
wykonane i możliwe jest ich odsunięcie lub możliwe jest 
wykonanie pełnego przejścia i przejazdu w formie 4+3 
m, bez wykonywania jakichkolwiek robót drogowych, to 
proszę o przyjęcie takiego wariantu do wykonania. W 
tym przypadku będzie należało zmienić obszar 
nawierzchni do przełożenia.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 150000,00 ZIM opiniuje zadanie negatywnie ponieważ 
rozstrzygnięty został przetarg na budowę wiaduktów 
drogowych i tramwajowego w ul. Przybyszewskiego w 
Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. 
Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z 
projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej. 
Termin realizacji sierpień 2023 r., prace rozpoczną się 
pod koniec br. Wykonawcy przekazany zostanie plac 
budowy w tym teren skrzyżowania ulic 
Przybyszewskiego i Lodowej, na obecną chwilę nie 
znamy harmonogramu prac na tej drodze, wobec 
powyższego trudno planować następny zakres prac na 
skrzyżowaniu ulic Przybyszewskiego i Lodowej.

83 L001 Oświetlenie ul. 
Szczecińskiej.

Oświetlenie ulicy Szczecińskiej, która będzie drogą 
dojazdową do S14, a jest w fatalnym stanie.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 270000,00 Brak rekomendacji dla budowy samej sieci 
oświetleniowej w związku z posiadaną dokumentacją 
kompleksowej przebudowy ul. Szczecińskiej na 
odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granic miasta.
Sytuowanie sieci wraz ze słupami przy obecnym 
układzie drogowym wiązałoby się z jej demontażem w 
przypadku przebudowy ulicy zgodnie z projektem, 
który zakłada zmianę geometrii przebiegu ulicy.
Inwestycja nierentowna. Oświetlenie winno zostać 
zrealizowane w miejscu docelowym - przy okazji 



84 G092RU Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
mieszkańców 
poprzez 
wyrównanie i 
wyasfaltowanie 
nawierzchni na 
ul. Kolejowej od 
ul. Pabianickiej 
do ul. Ruchliwej 
wraz z wymianą 
krawężników i 
części 
podjazdów

Projekt obejmuje wyrównanie i wyasfaltowanie 
nawierzchni drogi wraz z wymianą krawężników i części 
podjazdów, ponieważ brukowana nawierzchnia drogi 
(kocie łby) jest bardzo nierówna z licznymi dołami i 
wybrzuszeniami powstałymi po wybudowaniu w 
poprzednich latach w podłożu kompleksowej kanalizacji. 
Z tego powodu nie istnieje w przyszłości konieczność 
naruszania nawierzchni drogi. Jeżdżące samochody 
omijając nierówności mogą wpaść w poślizg grożąc sobie 
i przechodniom, jednocześnie ulegają dewastacji. Do 
naszych domów nie ma dobrego dojazdu również ze 
strony osiedla "Beczkowa", ponieważ założono szlabany 
na dojazdach, a ulice Ruchliwa i Eugeniusza są w 
podobnym stanie jak Kolejowa. Wszystkie mniejsze ulice 
w okolicy zostały wyremontowane z powodu 
konieczności dojazdu karetek. Nasze potrzeby w tym 
zakresie nie zostały uwzględnione. Remont drogi 
poprawiłby nie tylko bezpieczeństwo, ale miałby również 
wpływ na estetykę ulicy tworząc spójna całość z 
wyremontowaną wcześniej ul. Opałową.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 430000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie 
złożony projekt do Budżetu Obywatelskiego. 
Inwestycja powinna obejmować kompleksową 
przebudowę ul. Kolejowej z budową kanalizacji 
deszczowej.Wzdłuż ulicy po stronie północnej znajduje 
się szpaler drzew, bardzo blisko istniejących 
krawężników, wykonanie nowej nawierzchni z 
podbudową i wymianą krawężników wiązałoby się z 
koniecznością ich wycinki. Dlatego w pierwszej 
kolejności należy opracować dokumentację 
projektową z korektą pasa drogowego(odsunięcie od 
istniejących drzew). uzyskać niezbędne pozwolenia, 
uzgodnienia i decyzje. Czas potrzebny na opracowanie 
dokumentacji oraz na realizację to 2 lata. W związku z 
powyższym zadanie to nie jest możliwe do realizacji w 
ciągu jednego roku budżetowego.
Koszt realizacji dokumentacji projektowej i 
przebudowy ulicy wynosi około 2 100 000 zł.

85 G067RO Ustanowienie 
drogi dla 
pieszych i 
rowerzystów 
wzdłuż ROD 
"Nowe Rokicie"

Chodnik wzdłuż ROD przy al. Jana Pawła II między ul. 
Pabianicką i Obywatelską jest szeroki i wyasfaltowany, a 
do tego bardzo mało uczęszczany przez pieszych, 
natomiast ścieżka rowerowa znajduje się jedynie po 
wschodniej stronie al. Jana Pawła II między ul. 
Pabianicką i Obywatelską, stąd postulat o wprowadzenie 
oznakowania drogi dla pieszych i rowerzystów również 
po zachodniej stronie al. Jana Pawła II, aby jadący 
tamtędy rowerzyści nie byli źle odbierani przez 
pojawiających się tam okazjonalnie pieszych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 13140,00 W zakresie stałej organizacji ruchu, której dotyczy 
wniosek ZIM nie zgłasza uwag, zadanie leży w 
kompetencjach ZDiT.
W zakresie poszerzenia ciągu opinia negatywna



86 G044PK Asfalt na ul. 
Henryka

Po wykonaniu wodociągu a po czterech latach kanalizacji 
na piasku ułożono kamienie które zapadają się a jezdnią 
jeżdzą tysiące samochodów dziennie. Wymagana jest 
docelowa nawierzchnia jaka miała być po wykonaniu 
instalacji w ulicy

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 20000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania 
opiniuje je negatywnie, ze względu na brak możliwości 
wykonania zadania w ciągu jednego roku 
budżetowego. Ulica Henryka wymaga gruntownej 
przebudowy całości pasa drogowego tj. przebudowy 
jezdni, chodników, zjazdów do posesji, budowy 
odwodnienia, przebudowy oświetlenia, usunięcia 
kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Ze względu na duży 
zakres inwestycji, zadanie wymaga w pierwszej 
kolejności opracowania kompleksowej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych 
opinii poszczególnych Jednostek Miasta, decyzji i 
uzgodnień niezbędnych do realizacji robót 
budowlanych. Czas potrzebny na przeprowadzenie 
procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to 
minimum 3 miesiące, opracowanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie wszystkich niezbędnych 
uzgodnień i decyzji to minimum 8 miesięcy i realizacja 
6 miesięcy. Na obecnym etapie nie jest możliwe 



87 B168BD Bezpieczna 
droga do szkoły. 
Remont 
osiedlowej ul. 
Starosikawskiej - 
Etap I.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej na naprawę nawierzchni 
ulicy osiedlowej na odcinku od ul. Wojciecha 
Głowackiego do ul. Org. "Wolność i Niezawisłości".

W ramach etapu I zostanie naprawiona nawierzchnia 
ulicy osiedlowej w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. 
Wojska Polskiego 92/94 od działki 102/23 do działki nr 
91/10 przy ul. Obrońców Westerplatte 7, o długości ok. 
134m. Odcinek B-C-D-E-F na załączonej mapce. Remont 
obejmie wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z 
krawężnikami i chodnikiem oraz modernizację słupów 
oświetleniowych. Przebudowa uliczki (odcinek B-C - 
ok.70m) - istniejąca uliczka osiedlowa nie posiada 
nawierzchni utwardzonej, co powoduje bardzo szybką 
erozję w skutek poruszających się pojazdów. 
Przebudowa / Remont uliczki (odcinek E-H - ok. 120m) - 
istniejąca uliczka osiedlowa 
wymaga remontu nawierzchni asfaltowej w zakresie 
naprawy ubytków i pęknięć. 
Ewentualnie położenie nowej warstwy asfaltowej. 
Remont chodnika (odcinek A-H - ok. 250m) - istniejący 
chodnik wymaga remontu z uwagi na powybijane i 
ruszające się płyty chodnikowe. Stan stwarza 
niebezpieczeństwo użytkowania. 
Naprawa np. z wykorzystaniem części płyt istniejących. 
Wymiana opraw na istniejących slupach 
oświetleniowych przyczyni się do bezpiecznej 
komunikacji w porze zimowej oraz nocą, wymiana na 
oprawy LED przyczyni się do mniejszego zużycia energii 
elektrycznej. 
Ponadto należy stwierdzić, że w wyniku prac 
remontowych prowadzonych w ostatnim czasie przy ul. 
Wojska Polskiego 90 poruszające się uliczką osiedlową 
pojazdy ciężarowe uszkodziły i zanieczyściły w znacznym 
stopniu część tej infrastruktury. Uszkodzono chodnik i 
pozostawiono ziemie, co powoduje przejście po błocie w 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 338800,00 Zadanie zlokalizowane jest na działkach budowlanych 
(terenach mieszkaniowych), których władającymi są 
Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Lokali 
Miejskich oraz Wspólnota Mieszkaniowa ul. Obrońców 
Westerplatte 7. W związku z powyższym wybudowana 
droga nie mogłaby być utrzymywana przez Zarząd 
Dróg i Transportu. Ponadto realizacja prac na działce 
budowlanej wymaga uzyskania pozwolenia na 
budowę, a wcześniej uzyskania prawomocnej decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Są 
to procedury czasochłonne i istnieje obawa, że 
realizacja zadania przekroczyłaby 1 rok budżetowy. W 
pierwszej kolejności konieczna byłaby regulacja 
prawna nieruchomości: zmiana użytku z działki 
budowlanej (terenów mieszkaniowych) na działkę 
drogową oraz zmiana władającego tymi działkami.

88 B098JM Miejsce spotkań 
w drodze po 
drodze - Rondo 
Powstańców 
1893 r.

Dwie krzyżujące się alejki z nawierzchni pozwalającej na 
zachowanie czystego obuwia na placu Ronda 
Powstańców 1863 r. Cel: skrócenie drogi i ożywienie 
przestrzeni poprzez 2 alejki z ławkami ustawianymi 
przeciwlegle tak by umożliwić swobodną rozmowę 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 100000,00 Zadanie możliwe do realizacji, 
Opinia negatywna z uwagi na negatywną opinię WKŚ



89 B092BC Rowerowe 
Osiedle - 
budowa 
przejazdu i 
łącznika przy 

Budowa łącznika i przejazdu rowerowego 
umożliwiającego rowerzystom jazdę między ul. Piwną a  
drogą rowerową wzdłuż Drewnowskiej (rys)

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 100000,00 Zgodnie z regulaminem w ramach ŁBO nie mogą być 
realizowane projekty zakładające wytworzenie 
infrastruktury na nieruchomości, co do której 
Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o 
dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane lub 

90 B089BZ Oświetlenie ulicy 
Romanowskiej 
Bałuty Zachodnie

Ulica Romanowska od numeru 131 do numeru 119 jest 
pozbawiona oświetlenia. Instalacja kilku latarni ulicznych 
wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców, 
osób spacerujących oraz osób uprawiających sport, 
których tam nie brakuje.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 30000,00 Brak możliwości realizacji zadania na działkach 142/1 
oraz 142/3 w obrębie B-55 - stanowiących własność 
prywatną- zgodnie z zapisami par. 2 ust. 2 pkt. 10 
Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. - Wymagania, jakie 
powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego, które stanowi: "W ramach ŁBO nie 
mogą być realizowane projekty: zakładające 
wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do 
której Prezydent nie ma możliwości złożenia 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 



91 B074TW ODWODNIENIE 
ULICY 
WOLIŃSKIEJ

ODWODNIENIE ULICY WOLIŃSKIEJ DO PRZECINAJĄCEGO 
JĄ KANAŁU DESZCZOWEGO. WNIOSEK O UJAWNIENIE 
KANAŁU ZOSTAŁ ZŁOŻONY 17.02.2021 DO WYDZIAŁU 
KOMUNALNEGO UMŁ.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 20000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich opiniuje negatywnie 
złożony projekt do Budżetu Obywatelskiego, Zadanie 
nie jest możliwe do realizacji w podanym zakresie. 
Inwestycja powinna obejmować kompleksową 
przebudowę ul. Wolińskiej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej. Obecnie na ulicy Wolińskiej jest ułożona 
nawierzchnia z destruktu asfaltowego bez 
krawężników i zagospodarowanego  pobocza. Brak 
krawężników oraz pobocza o gruntowej nawierzchni 
będą  przyczyną zamulania wpustów deszczowych, co 
w konsekwencji doprowadzi do niedrożności 
kanalizacji deszczowej.
W pierwszej kolejności, należy opracować 
dokumentację projektową, uzyskać niezbędne  
powolnienia, uzgodnienia i decyzje. Czas niezbędny na 
opracowanie dokumentacji  oraz  na realizację to 2 
lata. W związku z powyższym zadanie to nie jest 
możliwe do realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego.
Należy podkreślić, że zgodnie z opinią ZWiK ( pismo  z 
dnia 10.08.2020, znak WTT.423.494.2020/T/DD) na 
wysokości posesji nr 6 ul. Wolińską   przecina kanał 
deszczowy d=1,00m ( ZWiK nr arch. 208-821, 206-
244), odprowadzający wody opadowe z obszaru 
miasta Rojna-Południe do cieku z Grabieńca. Kanał ten 
w chwili obecnej nie znajduje się w ewidencji 
majątkowej Miasta Łodzi, a tym samym w eksploatacji 
ZWiK i przewidziany jest do ujawnienia. Techniczna 
możliwość odwodnienia pasa drogowego ul. 
Wolińskiej w oparciu o powyższy kanał, zaistnieje po 
ujawnieniu kanału deszczowego lub uzyskana zgody 
Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ na możliwość 92 B067BC Budowa 

chodnika na ul. 
Urzędniczej

Budowa chodnika z zapewnieniem postoju pojazdów 
przy krawężniku zaznaczonym kostką o odrębnym 
odcieniu. Nie dotyczy odcinka już istniejącego. Celem 
poprawa przejścia dla pieszych i możliwość postoju tak 
mieszkańców jak i interesantów zakładu Medycyny 
Sądowej, Biura Obsługi UMŁ i innych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA 80000,00 ZIM opiniuje zadanie negatywnie. Nie jest możliwe 
zrealizowanie zadanie w zakresie określonym we 
wniosku w jednym roku budżetowym. Możliwośc 
wybudowania chodnika i miejsc postojowych we 
wskazanej lokalizacji wymaga opracowania 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi.  Czas 



93 B066RA Utwardzenie 
drogi gruntowej 
na ulicy 
Piołunowej

Wyrównanie i utwardzenie drogi gruntowej na ulicy 
Piołunowej o łącznej długości 100 m i szerokości 3 m. 
Obecnie po opadach deszczu powstają potężne kałuże, 
które uniemożliwiają swobodne wejście na posesje, 
przejście wzdłuż ulicy oraz przejazd samochodem 
osobowym.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 600000,00 Zarząd Inwestycji Miejskich jako realizator zadania 
opiniuje je negatywnie, ze względu na brak możliwości 
wykonania zadania w ciągu jednego roku 
budżetowego. Ulica Piołunowa wymaga gruntownej 
przebudowy całości pasa drogowego tj. przebudowy 
jezdni, chodników, zjazdów do posesji, budowy 
odwodnienia, przebudowy oświetlenia, usunięcia 
kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Ze względu na duży 
zakres inwestycji, zadanie wymaga w pierwszej 
kolejności opracowania kompleksowej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych 
opinii poszczególnych Jednostek Miasta, decyzji i 
uzgodnień niezbędnych do realizacji robót 
budowlanych. Czas potrzebny na przeprowadzenie 
procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy to 
minimum 3 miesiące, opracowanie dokumentacji 
projektowej i uzyskanie wszystkich niezbędnych 
uzgodnień i decyzji to minimum 8 miesięcy i realizacja 
5 miesięcy. Na obecnym etapie nie jest możliwe 94 B037BZ Budowa 

chodnika na ulicy 
Rojnej, od ulicy 

Budowa chodnika w ulicy Rojnej, od zakończenia przy 
ulicy Szczecinskie do ulicy Kwitnącej Wiśni.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 70000,00 W celu budowy chodnika należy wywłaszczyć działki 
prywatne pod poszerzenie pasa drogowego. Nie jest 
to zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego.

95 B028JM Rowerowe 
połączenie Parku 
Julianowskiego z 
Doliną Sokołówki

Projekt polega na utworzeniu rowerowego połączenia 
między Parkiem Julianowskim a Doliną Sokołówki 
poprzez:
1. Wyznaczenie przejazdu przy skrzyżowaniu Zgierska - 
Liściasta (po zachodniej stronie już istnieje droga 
rowerowa)
2. Wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego na chodniku 
po wschodniej stronie Zgierskiej od skrzyżowania z 
Liściastą do wjazdu na parking przy Parku Julianowskim 
(rys.)

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 55000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
negatywnie przedmiotowy wniosek. Zgodnie z 
przepisami załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (pkt 4.2.2.) szerokość dwukierunkowego 
przejazdu dla rowerzystów połączonego z przejściem 
dla pieszych nie może być mniejsza niż 5,5 m. Ponadto 
szerokość chodnika po wschodniej stronie przy wejściu 
na Cmentarz ma ok 2.25-3.10 metra. Przy opisanych 
wartościach  nie ma technicznej możliwości realizacji 
zadania. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 
negatywnej do wnioskowanego zadania nie 96 W145DL Nowa wiata 

przystankowa - 
Brzezińska/Mar

Postawienie nowej wiaty przystankowej na przystanku 
Brzezińska/Marmurowa w kierunku centrum w zamian 
za obecnie mocno już zniszczoną.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Wymiana wiaty jak najbardziej wskazana z uwagi na 
jej stan techniczny i wizualny.



97 W144ST Ławki na 
Giewoncie - 
przyjemna ulica 
do spaceru i 
odpoczynku

Ulica Giewont odkąd została wyremontowana stała się 
naprawdę bardzo miłym miejscem do spacerów, co 
wykorzystuje dużo mieszkańców Stoków, czy Sikawy, 
którzy bardzo często właśnie tam spacerują. Dzięki 
dodaniu kilku ławek możliwy będzie również krótki 
odpoczynek podczas spaceru, a dzięki koszom na śmieci 
możliwość wyrzucenia np. drobnych papierków.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 26200,00 Montaż ławek poprawi estetykę nowo 
wyremontowanej ulicy jak i też umożliwi odpoczynek 
trakcie poruszania się po ul. Giewont

98 W115NO Remont 
chodnika na ul. 
Pomorskiej od 
Rynku 
Nowosolna do 
ul. Gryfa 
Pomorskiego.

Ulica Pomorska jest jedną z głównych ulic osiedla 
Nowosolna. Generuje bardzo duży ruch samochodowy. 
Przy ulicy mieści się wiele punktów handlowych, 
usługowych.  Dotychczas istniejący chodnik wymaga 
pilnego remontu, wymiany. Jest za wąski, zarośnięty 
zielenią. Nie zapewnia przechodniom bezpieczeństwa. 
Mieszkańcy wielokrotnie zwracają uwagę na konieczność 
jego remontu.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 444000,00 Pozytywna



99 W114NO Przystanek 
Nowosolna. 
Budowa i 
remont 
przystanków 
autobusowych 
na terenie 
osiedla 
Nowosolna.

1.Ustawienie nowych wiat wraz z remontem nawierzchni 
peronów przystanków komunikacji miejskiej w 
możliwych do realizacji lokalizacjach w pasie drogowym 
głównych ulic osiedla Nowosolna: Brzezińska, , 
Byszewska, Grabińska, Kasprowicza. 
Przystanki nr:   0070, 0072, 0069,0073 1907,1905, 
1719,1720,0062,0061,
2.Ustawienie ławek na przystankach, na których nie 
można postawić wiat przystankowych w ulicach: 
Pomorska, Byszewska, Grabińska, Brzezińska, 
Kasprowicza.
Przystanki spośród : 1626, 0839, 0841, 0838, 0842, 
0035, 0034,1909, 1591, 0059, 0060, 1716, 0073  - do 
wyczerpania środków finansowych.
                Na terenie osiedla ulokowanych jest 47 
przystanków MPK. Zaledwie pojedyncze przystanki 
posiadają nowe, estetyczne wiaty. Większość z nich nie 
posiada  ich w ogóle  lub zlokalizowana jest w starych, 
obskurnych wiatach. Przystanki nie spełniają więc swojej 
podstawowej roli , tj. zapewnienia bezpiecznego, 
chroniącego przed opadami oraz zapewniającego 
oczekującym na autobus miejsca do siedzenia. Jest to 
szczególnie ważne dla seniorów, osób z małymi dziećmi, 
osób niepełnosprawnych
            W projekcie występujemy o  zakup i montaż 
nowych, wymianę starych wiat na przystankach 
autobusowych  oraz postawienie ławek  na przystankach 
na ulicach Brzezińskiej, Pomorskiej, Wiączyńskiej, 
Byszewskiej, Grabińskiej, Kasprowicza – od Rynku 
Nowosolna do granic osiedla. Ulice te generują bardzo 
duży ruch samochodowy – dojazd do autostrady, 
Widzewa, gminy Nowosolna.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 444000,00 POZYTYWNA

100 W096OJ Remont 
nawierzchni ulicy 
Ketlinga

Ułożenie nowej nawierzchni ulicy Ketlinga na odcinku 
(250 m) pomiędzy ulicami Zagłoby i Rocha Kowalskiego.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 440000,00
Opinia pozytywna co do realizacji.

101 W094OJ Nowy chodnik na 
przystanku 
Hetmańska - 
Zagłoby (1809)

Remont nawierzchni przystanku poprzez wymianę 
zniszczonych i pokruszonych płyt chodnikowych 
zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z 
przystanku oraz ułożenie nowego podwyższonego 
chodnika wraz ze znacznikami TOTUPOINT ułatwiającymi 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 100000,00 Pozytywna



102 W068DL Wytyczenie ulicy 
łączącej 
Listopadową z 
Giewont

W okolicy przebiegają prywatne zamknięte drogi i nie 
ma możliwości przedostania się pomiędzy ulicą 
Listopadową na wysokości numeru 49 i Giewont okolica 
numeru 60. Taka droga wysypana tłuczniem 
umożliwiłaby wygodne spacery oraz szybsze 
przedostanie się pomiędzy ulicami.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 405000,00 Opinia pozytywna. Droga wyznaczona w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z realizacją, może zajść 
konieczność wycinki drzew. Przy drodze nie znajdują 
się żadne zabudowania, występuje natomiast duża 
liczba niezabudowanych działek. Koszty realizacji dla 

103 W050OJ Wiata na 
przystanku 
autobusowym 
Zakładowa-
Cynarskiego

Montaż wiaty na przystanku autobusowym Zakładowa- 
Cynarskiego w kierunku centrum miasta. Wiata umożliwi 
mieszkańcom korzystającym z komunikacji miejskiej 
między innymi schronienie przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 35000,00 BEZ UWAG

104 W028OJ Remont 
chodnika i drogi 
rowerowej przy 
skrzyżowaniu 

Remont chodnika i modernizacja drogi rowerowej 
(asfalt) w miejscu obecnych połamanych płyt 
chodnikowych - ok. 30m po zachodniej stronie 
Hetmańskiej na północ od skrzyżowania z Zakładową 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 108000,00 Pozytywna

105 W017ST Nawierzchnia 
asfaltowa w 
ciągu ulicy 
Giewont na 
odcinku od  ul. 
Pomorskiej do  
ul. Ostrołęckiej  - 
Stoki

Sfrezowanie starej warstwy ścieralnej , położenie 
wyrównawczej i ścieralnej nakładki asfaltowej w ciągu  
ulicy Giewont na odcinku  od ul. Pomorskiej do ul. 
Ostrołęckiej. Wyznaczenie oznakowania poziomego i 
wymalowanie bezpiecznej strefy skrętu do 
ul.Pomorskiej. Stan nawierzchni na ulicy Giewont na 
odcinku pomiędzy ul. Pomorską i ul. Ostrołęcką jest 
bardzo zły. W nawierzchni praktycznie przez okres 
całego roku występują liczne ubytki i nierzadko dużej 
wielkości wypełnione wodą wyrwy, które negatywnie 
wpływają na komfort jazdy a przede wszystkim 
bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Z powodu 
występujących ubytków dochodzi często do 
niebezpiecznych i potencjalnie wypadkowych sytuacji 
ponieważ kierowcy dokonują manewrów celem 
ominięcia nierównej nawierzchni.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 180000,00 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje zadanie pozytywne. 
Nastąpi poprawa komfortu, estetyki pasa drogowego i 
jego okolicy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
ruchu.



106 S078KA ŁAWKI W 
KATEDRALNEJ

6 ławek obok DH Central + 1 kosz na psie nieczystości 
10 ławek Kościuszki w cieniu + 6 koszy na śmieci,+ 4 
kosze na psie nieczystości .
6 ławek Piotrkowska 172/180 + 3 kosze +1 kosz dla psów 
2 ławki Piotrkowska 185/187 - Rossmann - 2 kosze 
3 ławki Piotrkowska 191 obok przystanku + 3 kosze na 
śmieci 

3 ławki Piotrkowska 202 obok przystanku, + 1 kosz + 2 
kosze na psie nieczystości
6 ławek na chodniku, w środku skweru przed blokiem 
Manhattan - 
3 ławki obok skweru na Piotrkowskiej 223 a 225 + 2 
kosze na śmieci + 1 kosz na psie nieczystości 

2 kosze na psie nieczystości na Brzeźnej na skwerku obok 
Warty .
2 ławki na Brzeźnej, obok biblioteki + kosz + 1 kosz na 
nieczystości psie 

 4 kosze na psie nieczystości Piotrkowska 235 
6 ławek Aleja PCK + 4 kosze + 4 kosze na psie 
nieczystości
2 ławki ul. Piotrkowska 256 +1 kosz 
2 ławki ul. Piotrkowska 257 obok słupa z ogłoszeniami, 2 
kosze + 2 kosze na odchody psie wzdłuż wjazdu do bloku 

2 ławki ul. Piotrkowska 279 + 1 kosz, obok przystanku 
tramwajowego 
2 ławki na rogu Czerwonej i Piotrkowskiej obok stacji 
Nextbike . 
1 ławka obok Piotrkowskiej 280a +1 kosze na psie 
nieczystości 
4 ławki obok przystanku tramwajowego przy Białej 
Fabryce + 2 kosze na śmieci + 1 kosz na psie nieczystości
6 ławek na ul Czerwonej na odcinku od Piotrkowskiej do 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 348800,00 Pozytywna

107 S072KA Piotrkowska 
Centrum - 
galanty 
przystanek

Zadanie zakłada odświeżenie przystanku Piotrkowska 
Centrum poprzez: 
- gruntowne mycie obiektu (ściany, dach, filary, 
torowisko, perony przystankowe) 
- wymianę zdezelowanych koszy na śmieci 
- odmalowanie tablic z rozkładami jazdy, innych 
zdezelowanych powierzchni wymagających 
odmalowania 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 245200,00 Wykonie prac poprawi estetykę przystanku centrum.



108 S053WS Rowerem do 
Parku 3 Maja - 
wlot 
naprzeciwko 

Wykonanie wjazdu dla rowerzystów do Parku 3 Maja 
naprzeciwko ul. Solskiego. W tym celu należy poszerzyć 
końcowy odcinek parkowej alejki w miejscu, gdzie 
obecnie jest klepisko, oraz obniżyć krawężnik (rys)

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 10000,00 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

109 S052WS Ulica Solskiego - 
nowa 
nawierzchnia

Ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy 
Solskiego pomiędzy ul. Narutowicza i ul. 
Małachowskiego. Dzięki temu poprawi się jakość 
przejazdu rowerzystów i kierowców.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 224200,00 Znaczna poprawa jakości  nawierzchni ulicy Solskiego 
jak również bezpieczeństwo pieszych

110 S049WS Wschód 
Śródmieścia - 
Pomorska/Kami
ńskiego - 
rozpłytowanie i 
nowa zieleń

Zamiany martwej betonowej powierzchni na zieleniec. 
Rozpłytowanie chodnika na rogu ulic Kamińskiego i 
Pomorskiej (za przystankiem MPK w stronę Radiostacji). 
Powierzchnia biologicznie czynna pozwoli w lepszy 
sposób na zatrzymanie wód opadowych, a zieleń będzie 
wpływać na jakość powietrza i estetykę ulicy.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 10240,00 usytuowanie zieleńca na działce 29/44 uatrakcyjni 
przestrzeń ulicy Pomorskiej- poprawi estetykę ulicy 
oraz wpłynie na zatrzymywanie wód opadowych. 
Zadanie będzie realizowane przez ZZM. Przedmiotowy 
teren będzie w późniejszym utrzymaniu ZZM.

111 S048WS Rowerowe 
Śródmieście - 
niskie krawężniki 

Obniżenie krawężnika w celu umożliwienia wygodnego 
wjazdu/zjazdu dla rowerzystów przy wjeździe do Parku 
Staszica (narożnik północno-wschodni) i Wierzbowej 22

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 1000,00 Poprawi bezpieczeństwo rowerzystów korzystających 
ze ścieżek rowerowych w parku Staszica

112 S025WS Wyznaczenie i 
wymalowanie 
ronda na 
skrzyżowaniu 
ulic: Narutowicza 
i Konstytucyjnej

Zadanie polega na zmianie organizacji ruchu u zbiegu ul. 
Narutowicza oraz Konstytucyjnej z skrzyżowania 
tradycyjnego na rondo. Opracowanie, a właściwie 
aktualizacja, nowej organizacji ruchu oraz ustawienie 
nowych znaków pionowych i wymalowanie nowych 
znaków poziomych.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 100000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

113 P212KR Remont 
chodnika po 
południowej 
stronie ul. 

Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej 
na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - 
etap III - tj. na wysokości bloku nr 4 i 6 (Wileńska 16 i 
Wileńska 14). Chodnik znajduje się w złym stanie 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 178598,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.

114 P211KR Remont 
chodnika po 
południowej 
stronie ul. 

Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej 
na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej -- 
etap II - tj. na wysokości bloku nr 2 i 3 (Wileńska 20 i 
Wileńska 18). Chodnik znajduje się w złym stanie 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 89977,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.

115 P210KR Remont 
chodnika po 
południowej 
stronie ul. 

Remont chodnika po południowej stronie ul. Wileńskiej 
na odcinku od ul. Bratysławskiej do ul. Maratońskiej - 
etap I - tj. od ul. Bratysławskiej do wjazdu pod blok nr 1 
(Wileńska 22). Chodnik znajduje się w złym stanie 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 89300,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.

116 P209KR Remont ciągu 
pieszego-
rowerowego po 
północnej 
stronie ul. 

Remont asfaltowego ciągu pieszego-rowerowego po 
północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni 
przy ul. Olimpijskiej 28 z przystosowaniem do płynnego 
zjazdu na poziom jezdni. Ciąg pieszo-rowerowy znajduje 
się w złym stanie technicznym.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 131981,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.

117 P200KR Remont 
chodnika po 
zachodniej 
stronie ul. 

Remont chodnika po zachodniej stronie ul. 
Bratysławskiej na odcinku od ul. Wróblewskiego w 
kierunku północnym (na wysokości kiosków). Chodnik 
znajduje się w złym stanie technicznym.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 250000,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.



118 P186RS DROGA 
ROWEROWA NA 
UL. POPIEŁUSZKI 
- I ETAP

Remont ciągu rowerowo-pieszego przy ul. Popiełuszki od 
zachodniej strony, od ulicy od ulicy Maratońskiej do 
wjazdu na ogródki działkowe. 342 m i szerokość 3 metry. 
Stan nawierzchni jest w fatalnym stanie.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 513000,00 Aktualny stan techniczny przedmiotowego odcinka 
ciągu pieszego wymaga podjęcia prac remontowych. 
Wykonanie przedmiotowych robót  znacząco wpłynie 
na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz  polepszy 

119 P178KR Ustawienie 2 
ławek wraz z 
koszami na 
śmieci po 

Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) 
wraz z ustawieniem ławki oraz kosza na śmieci - 2 
lokalizacje przy ul. Wileńskiej 22a.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 7872,00 Projekt poprawi estetykę ul. Wileńskiej oraz umożliwi 
chwilowy odpoczynek

120 P171ZL Wiata 
Przystankowa 

Złotno - Stare Złotno (1497) Wymiana starej wiaty typu 
W-1 na wiatę 0,5 m czteroprzęsłową

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Wymiana  wiaty poprawi komfort oczekiwania 
pasażerów na komunikacje publiczną

121 P165KR Ustawienie ławki 
wraz z koszem 
na śmieci po 
północnej 
stronie ul. 

Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) 
wraz z ustawieniem ławki oraz kosza na śmieci - 1 
lokalizacja przy ul. Wileńskiej 53/55

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 5400,00 Projekt poprawi estetykę ul. Wileńskiej oraz umożliwi 
chwilowy odpoczynek

122 P163LP Remont 
chodnika wzdłuż 
ul. Obywatelskiej 

Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej od ul. 
Waltera-Janke do Pienistej (strona wschodnia)

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 300000,00 Remont chodnika wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa  uczestników ruchu oraz wizualnie 
polepszy wizerunek pobliskiego krajobrazu.

123 P160LP Ulica Falista - 
zastąpienie 
bezprawnych 
spowalniaczy 
ruchu 

Projekt polega na usunięciu nieprzepisowych 
podwójnych progów zwlaniających na ul. Falistej i 
zastąpienie ich pojedynczymi progami, jak również na 
remocie chodnika na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. 
Andersena

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 400000,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie na komfort 
użytkowania i poprawę estetyki otoczenia pasa 
drogowego.

124 P156SP PROSTE 
CHODNIKI NA 
STARYM 
POLESIU

Stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, strefy 
wypoczynku i spaceru. Wymiana płyt chodnikowych 
wzdłuż całej ulicy ( działka nr 55/9 w obrębie P-20) 
postawieniem ławeczek, koszy na śmieci i stworzenie 
strefy wypoczynku ( działka 55/8 w obrębie P-20). 
Bezpieczne dojście do poradni i kościoła Środowisk 
Twórczych. Stworzenie miejsc przyjaznych właścicielom 
psów. BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 418700,00 Remont chodnika wraz z stworzeniem strefy 
wypoczynku znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz 
komfort uczestników ruchu. Stworzenie tzw. strefy 
wypoczynku ( montaż urządzeń małej architektury) 
wpłynie pozytywnie i dodatkowo polepszy walory 
pobliskiego krajobrazu.

125 P153LP Próg zwalniający 
na ul. Pienistej w 
okolicach 
przejścia dla 
pieszych przy 
placu zabaw

Projekt dotyczy umieszczenia 2 wyspowych progów 
zwalniających na ul. Pienistej w okolicach przejścia dla 
pieszych przy ul Rusałki. Projekt ma na celu wymuszenie 
spowolnienia prędkości aut osobowych i zwiększenie 
bezpieczeństwa osób przechodzących na plac zabaw dla 
dzieci przy ul. Dennej oraz na przystanek autobusowy. 
Progi wyspowe umożliwiać będą przejazd autobusów 
komunikacji miejskiej.
Proponuje się by progi umieszczone były po obu 
stronach przejścia dla pieszych (w zależności od kierunku 
poruszania się pojazdów) w możliwie jak najbliższej 
(zgodnie z wymogami prawnymi) odległości od przejścia 
dla pieszych.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 21500,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Nadmieniamy, że 
Rada Osiedla znając priorytety lokalnej społeczności 
powinna wydać opinie celem realizacji wskazanego 
zadania.



126 P148MM Naprawa 
nawierzchni ulic 
Perla i Praussa

Projekt przewiduje naprawę najbardziej zniszczonych 
odcinków asfaltu na ulicach: Perla i Praussa.
Jezdnie obu ulic od dłuższego czasu wymagają 
generalnego remontu, co szczególnie uwidoczniło się po 
ostatnim sezonie jesienno-zimowym. Dotychczas 
wykonane punktowe naprawy nie przyniosły 
zadowalających efektów. Dlatego proponujemy naprawę 
w postaci wymiany nawierzchni asfaltowej na 
najbardziej zdewastowanych odcinkach ww. ulic.

Naprawa znacząco wpłynie zarówno na komfort, jak i 
bezpieczeństwo kierowców jadących ulicami Perla i 
Praussa oraz parkujących na nich swoje pojazdy.

Beneficjentami projektu będą nie tylko mieszkańcy 
Osiedla, ale również wszyscy uczestnicy ruchu 
drogowego, poruszający się ulicami Perla i Praussa.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 75000,00 Stan techniczny nawierzchni jezdni ul. Praussa ( ul. 
Srebrzyńska - ul. Perlla) na chwile obecną wymaga 
podjęcia prac remontowych.
Wykonanie w/w robót  znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo i  komfort uczestników ruchu jak 
również polepszy wizualnie estetykę pobliskiego 
krajobrazu .

127 P145MM "Dla rowerów 
stojaki nie tylko 
trzepaki". 
Osiedle 

Mimo 8 stojaków zamontowanych na Osiedlu MM nadal 
ich brakuje. W związku z zabytkowym charakterem 
osiedla realizacja wniosku powinna być zgodna z 
wytycznymi konserwatorskimi.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 6400,00 Pozytywna  stojaki na rowery już stoją na osiedlu tylko 
dostawiamy kolejne

128 P138KR STOJAKI PRZY 
RYNECZKU I 

Postawienie stojaków rowerowych obok pawilonów 
handlowych od Retkińskiej 115 do Retkińskiej 123.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 7200,00 Zamontowanie ww stojaków rowerowych umożliwi 
bezpieczne pozostawienie roweru

129 P131ZM Jęczmienna ulica 
spokojem 
zachwyca - 
ograniczenie 
prędkości 
samochodów na 
ul. Jęczmiennej 
przy użyciu 
ostróg

Ulica Jęczmienna charakteryzuje się niską, przeważnie 
parterową zabudową, a jej szerokość wraz z pasami 
zieleni powoduje, że jest odbierana jako jasna i 
przestrzenna. Ze względu na to oraz jej położenie jest 
często wybierana jako droga do parku bądź po prostu 
spaceru. Ten jej charakter alei spacerowej budują także 
niedawno wykonane nasadzenia w postaci szpaleru 
jarzębin. Wiele osób, w tym dzieci używa jej do jazdy 
rowerem, wiele przemieszcza się całą szerokością ulicy. 
Jednocześnie ze względu na długi, prosty odcinek wielu 
kierowców, szczególnie zdążających do lokali 
usługowych na jednym jej końcu bądź warsztatów 
samochodowych na drugim zanadto się rozpędza, 
stwarzając zagrożenie. Poprzez wykonanie tzw ostróg 
drogowych – w dwu miejscach na wysokości posesji 
Jęczmienna 23 i Jęczmienna 8 (proponowane miejsca) 
uniemożliwiających rozwijanie nadmiernej prędkości 
samochodów na prostym odcinku ulicy Jęczmiennej 
zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych, 
wybierających tą ulicę jako trasę spacerów i przejażdżek, 
w tej liczbie mieszkańców tej ulicy.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 10000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.



130 P129KO Bezpieczne i 
legalnie 
parkowanie przy 
ul. Ossowskiego

Projekt zakłada remont dwudziestu obecnie 
funkcjonujących prostopadłych miejsc postojowych przy 
ul. Ossowskiego na odcinku przynależnym do posesji 
Ossowskiego 6. Zgłoszone zadanie miałoby polegać na 
wymianie nawierzchni pod miejscami parkingowymi na 
nawierzchnię wykonaną z kostki ażurowej. Projekt nie 
zakłada wycinania żadnych drzew sąsiadujących z 
miejscami postojowymi.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 294300,00 Aktualny stan techniczny miejsc parkingowych 
wymaga  podjęcia działań remontowych.  Wykonanie 
przedmiotowych czynności poprawi bezpieczeństwo 
uczestników ruchu oraz znacząco wpłynie na poprawę 
wizerunku pobliskiego krajobrazu.

131 P125KO PROSTYM 
chodnikiem na 
zakupy i na 
koziński 
ryneczek! - 
remont 
nawierzchni 
chodnika przy ul. 
Ossowskiego

Projekt dotyczy wymiany nawierzchni ciągu pieszego 
przy ul. Ossowskiego 8, na odcinku od granicy z posesją 
Ossowskiego 6 do granicy posesji z marketem 
"Stokrotka". Wskazany odcinek chodnika mierzy około 
100 m długości. Jest to ciąg pieszy, który jest szczególnie 
uczęszczany przez mieszkańców osiedla Koziny, 
zmierzających na zakupy na pobliskim targowisku oraz w 
okolicznych punktach handlowo-usługowych. Obecny 
stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia, mocno 
wystające płyty chodnikowe wielokrotnie były już 
przyczyną upadków wielu starszych mieszkańców z 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 81180,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.

132 P117SP Remont 
chodnika przy ul. 
28 Pułku 
Strzelców 
Kaniowskich, na 
odcinku od ul. 
Andrzeja Struga 

W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia 
chodnika przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, na 
odcinku od Andrzeja Struga do nr 58, wschodnia strona. 
Na wysokości Szkoły Podstawowej nr 152, w celu 
poprawy bezpieczeństwa uczniów,  zostaną 
zamontowane nowe bariery oddzielające chodnik od 
ulicy, pojawią się ławki dla rodziców.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 361000,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort i 
bezpieczeństwo użytkowania ciągu pieszego, poprawi 
estetykę otoczenia pasa drogowego.

133 P115SP Remont 
nawierzchni 
chodnika, 
nasadzenia 

Remont nawierzchni chodnika po stronie wschodniej ul. 
Gdańska (Mickiewicza-Żwirki), wyznaczenie miejsc 
parkingowych na jezdni, założenie zieleńców z 
nasadzeniami, montaż mebli miejskich

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 468000,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie na komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego

134 P105ZM 2 azyle drogowe 
na ul. Owsianej

Dotychczasowe próby ograniczenia prędkości na ul. 
Owsianej nie przyniosły rezultatu. Auta skracające sobie 
drogę, aby uniknąć korków na ul. Drewnowskiej, ostro 
hamują, bo wjeżdżają w dziurawą gruntówkę 
(Skarpowa), albo odwrotnie gdy wyjadą ze Skarpowej 
dodają gazu na Owsianej. 2 przewężenia jezdni ul. 
Owsianej, takie jak np. na ul. Wileńskiej między 
Bratysławską a Maratońską, powinny uspokoić ruch.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 12250,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwe jest 
utworzenie wyspy dostosowane do wymaganej 
szerokości pasów ruchu, jednak koszty realizacji są o 
wiele wyższe, niż przewidział Wnioskodawca.



135 P101ZM Remont 
chodników w 
pasie drogowym 
ul. Owsianej na 
odcinku od ul. 
Żniwnej w 
kierunku do ul. 
Skarpowej" do 
kwoty 390 
000,00 zł

Położenie nowego chodnika poprawi bezpieczeństwo i 
estetykę ulicy. Sąsiednie ulice mają nowe chodniki, 
ścieżki rowerowe a ul. Pszenna jest woonerfem. Drzewa 
podniosły płyty chodnikowe a zjazdy z trylinki też są 
nieciekawe. Z chodnika korzystają nie tylko mieszkańcy 
ul. Owsianej ale również mieszkańcy sąsiednich osiedli 
idący do parku, na cmentarz czy spacerujący z dziećmi i 
psami.

Zadanie zakłada remont chodników w pasie drogowym 
ul. Owsianej na odcinku od ul. Żniwnej w kierunku do ul. 
Skarpowej" do zakładanej kwoty we wniosku  390 
000,00 zł,  zakres zadania jest uzależniony od ceny 
wykonania remontu 1 m2 ciągu pieszego w roku 2022.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 390000,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania ciągu pieszego i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.

136 P095MM Nowy Blask 
Starej Latarni na 
Os. Montwiłła - 
Mireckiego

Projekt pt. "Nowy Blask Starej latarni na Os. Montwiłła - 
Mireckiego" dotyczy kompleksowej renowacji starej 
latarni typu "pastorał". Latarnia znajdowała się przy 
kładce nad torami. Obecnie zdemontowana i 
zabezpieczona w magazynach ZDIT.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Projekt zgodny z prawem i założeniami BO. Możliwy 
technicznie do zrealizowania.

137 P086KR Strefa 
Odpoczynku dla 
Mieszkańców ul. 
Retkińska - 
ustawienie 
ławek przy 
Sobieradku  i  
Cmentarzu

Ławeczki do przysiadania dla osób starszych. 
Umożliwiają seniorom aktywny wypoczynek. Są 
wsparciem i miejscem chwilowego wypoczynku podczas 
spacerowania oraz pokonywania codziennych dystansów 
- do sklepu, lekarza, wnuków, na spacer z psem itp.
Ławeczki również są przydatne mamom z dziećmi, które 
też chętnie usiądą i odpoczną 
Dzięki  Waszym głosom, za niewielkie koszty poprawimy 
infrastrukturę tej części osiedla.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 7000,00 Montaż ławek w podanej lokalizacji pozwoli pieszym 
na chwilowy odpoczynek

138 P060KO Progi 
zwalniające - 
Pietrusińskiego 
19 i 31

Ulica Pietrusińskiego ma na wysokości 25/29 PLAC 
ZABAW a jest duży ruch samochodów. W celu 
bezpieczeństwa założenie 2 progów zwalniających na 
wysokości nr 19 i 31. Zapewni to lepsze bezpieczeństwo 
wybiegających i bawiących się dzieci na placu zabaw. 
Prośba o postawienie przy każdym progu znaku 
ograniczenia prędkości.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzania Ruchem na Drogach BIM UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

139 P047SP Tablice 
orientacyjno-
informacyjne w 
przejściu 
podziemnym 

Projekt zakłada montaż tablic informacyjnych na których 
znalazłaby się informacja o kierunku, na które osiedle 
prowadzi dana linia tramwajowa. Tablice zostaną 
zamontowane na ścianach lub pod stropem przejścia 
podziemnego.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 8000,00 Zarząd Dróg i Transportu opiniuje pozytywnie. 
Realizacja wniosku poprawi system informacji 
pasażerskiej stosowanej na przystankach komunikacji 
miejskiej.



140 P042ZM Nowy chodnik ul. 
Omłotowa  
(dotyczy odcinka 
ulicy Omłotowej 
pomiedzy ulicą 
Siewną a 

Założeniem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa 
pieszych i estetyki otoczenia poprzez położenie nowego 
chodnika na ul. Omłotowej,  na odcinku pomiędzy ulicą 
Siewną a Azaliową. Stanowi to kontynuację zakończonej 
inwestycji na ulicy Siewnej, której efektem było 
wymienienie części chodnika (około 70m2).

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 80000,00 Wykonanie remontu chodnika w przedmiotowej 
lokalizacji znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz 
komfort uczestników ruchu.

141 P041MM Remont 
chodnika wzdłuż 
ul. Perla - 
kontynuacja

Projekt zakłada kompleksowy remont chodnika, 
znajdującego się na północnej stronie ul. Perla, na 
odcinku od ul. Praussa do brukowanej uliczki, 
znajdującej się pomiędzy blokiem przy ul. Perla 5 a 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 75000,00 Wykonanie remontu chodnika w przedmiotowej 
lokalizacji znacząco wpłynie na estetykę otoczenia, 
bezpieczeństwo oraz komfort uczestników ruchu.

142 P037KR Remont 
chodnika przed 
blokiem nr 2, 
Łódź al. 

Wymiana nawierzchni chodnikowej wraz z regulacją 
studzienek telekomunikacyjnych przy al. Wyszyńskiego 6 
(odcinek od ul. Wł. Króla, obręb P-26 dz. 79/4 na 
wysokości bloku nr 2).

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 101710,00 Wykonanie remontu chodnika na wysokości bloku nr 2 
przy al. Wyszyńskiego 6 znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo pieszych oraz poprawi estetykę 
pobliskiego otoczenia

143 P032ZL Parking wzdłuż 
ulicy Krańcowej 
po północno-
zachodniej 
stronie od ul. 
Biegunowej

Projekt polega na utwardzeniu terenu (płytami 
ażurowymi lub inną nawierzchnią przepuszczającą wodę 
opadową) wzdłuż ulicy Krańcowej po północno-
zachodniej stronie od ul. Biegunowej. Będzie To znaczne 
ułatwienie dla zmotoryzowanych aby udać się na spacer 
po okolicznych terenach zielonych.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 25000,00 Realizacja zadania znacząco wpłynie komfort 
użytkowania okolicznych terenów i poprawi estetykę 
otoczenia pasa drogowego.

144 P027LP Nowe Polesie - 
Stacja 
naprawcza dla 
rowerów

Montaż stacji naprawczej dla rowerów w bezpośrednim 
sąsiedztwie osiedla Nowe Polesie.
Zapotrzebowanie na taki punkt samoobsługowej 
naprawy jest bardzo duże. Na osiedlu mieszka już kilka 
tysięcy osób, a w nowo-powstających blokach w 
niedługim czasie zamieszka kolejny tysiąc łodzian. 
Bliskość Uroczyska Lublinek, z którego uroków korzysta 
wielu rowerzystów z naszego osiedla.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 8000,00 Opinia pozytywna. Zweryfikowano koszt szacunkowy 
na 8 000 zł

145 P009ZL Przystanek 
autobusowy na 

Remont przystanku autobusowego przy ul. Rąbieńskiej 
(1550), poprawa jezdni i chodnika, postawienie wiaty.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 35000,00 Wykonie nowego peronu i zamontowanie wiaty 
poprawi komfort oczekiwania pasażerów na 

146 L224 Mini Park 
Wierzbowa: 
Odnowa 
chodnika na ulicy 
Wierzbowej na 
odcinku od ul. 
Pomorskiej i do 

Projekt ma na celu kompletną odnowę chodnika na ulicy 
Wierzbowej na odcinku od ul. Pomorskiej i do ul. 
Północnej, po obu stronach ulicy tj. części zachodniej i 
wschodniej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 800000,00 Projekt poprawi jakość życia mieszkańców oraz 
poprawi walory estetyczne osiedla.

147 L130 ul. Leona 
Godlewskiego - 
remont odcinka 

Remont polega na wykonaniu nawierzchni ulicy z betonu 
asfaltowego na zniszczonym odcinku od DK71 do 
cmentarza.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 320000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę komfortu i 
bezpieczeństwa w sąsiedztwie cmentarza



148 L110 ProSTO Wigury - 
Realizacja w 
ciągu ulicy 
Wigury

W ramach prac objętych projektem zakładamy remont 
ulicy Wigury na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. 
Odcinek pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kilińskiego jest 
pokryty asfaltem w bardzo złym stanie technicznym. Na 
odcinku Sienkiewicza Kilińskiego zakłada się wymianę 
dywanika asfaltowego. Obszar skrzyżowania z ulicą 
Sienkiewicza nie wymaga ingerencji.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 365838,90 Projekt poprawi bezpieczeństwo oraz komfort 
użytkowników drogi.

149 L109 Ul. Gościniec z 
nową 
nawierzchnią- 
wylanie nowej 
warstwy 
asfaltowej

Projekt zakłada wylanie nowej nawierzchni asfaltowej na 
ul. Gościniec od nr. 152 do ul. Mozaikowej

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 730000,00 Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Gościniec poprawi 
bezpieczeństwo i komfort ruchu oraz poprawi estetykę 
pasa drogowego. Wykonanie remontu ul. Gościniec na 
odcinku od okolic numeru 152 do ul. Mozaikowej 
będzie stanowiło logiczny ciąg naprawy nawierzchni 
wykonanej we wcześniejszych odcinkach w latach 
ubiegłych.

150 L102 LODOWYM 
SZLAKIEM - 
remont ciągu 
pieszorowerowe
go wzdłuż ulicy 
Lodowej między 
ulicami 

Projekt zakłada remont istniejącego CPR między ul. 
Przybyszewskiego a Dąbrowskiego.  Remont polega na 
wymianie starej nawierzchni bitumicznej na nową wraz z 
wymiana obrzeży.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 2000000,00 Remont ciągu pieszo - rowerowego zlokalizowanego 
przy ul. Lodowej  na odcinku od ul. Przybyszewskiego 
do ul. Dąbrowskiego poprzez wymianę starej 
nawierzchni bitumicznej na nową wraz z wymiana 
obrzeży na odcinku od u. Dla całego odcinka należy 
zwiększyć koszty do 2 000 000 zł brutto. Remont 
poprawi komfort i bezpieczeństwo osób 

151 L101 Remont 
wiaduktu 
drogowego w 
ciągu ul. 
Pomorskiej - 
poprawa 
bezpieczeństwa 
kierowców i 
pieszych - Stoki - 
Sikawa- 
Podgórze

Sfrezowanie starej wawyznarstwy , przebudowanie ciągu 
dla pieszych po jednej stronie ( ciąg po drugiej stronie 
został przebudowany) ,  położenie nakładki asfaltowej o 
odpowiedniej konsystencji i grubości adekwatnej do 
dużego obciążenia w występującym tam ruchu 
drogowym, zainstalowanie po jednej stronie barierki 
energochłonnej i ochronnej ( po drugie stronie są 
wymienione),. Obecny stan nawierzchni na wiadukcie 
drogowym jest fatalny i wymaga pilnego remontu. Ulica 
Pomorska to jeden z głównych ciągów drogowych o 
kluczowym znaczeniu dla płynności ruchu nie tylko w 
samym mieście Łodzi, ale też jedna z głównych dróg 
dojazdowych do centrum miasta z obszarów położonych 
po wschodniej stronie miasta i powiatu Łódź - Wschód.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 300000,00 Przedmiotowe zadanie poprawi bezpieczeństwo i 
komfort użytkowników wiaduktu na ul. Pomorskiej.

152 L047 Remont 
chodnika od 
strony 
wschodniej - ul. 
Sierakowskiego 
na odcinku od ul. 
Srebrnej do ul. 

Założeniem projektu jest poprawienie bezpieczeństwa 
pieszych i estetyki otoczenia poprzez położenie nowego i 
poszerzenie chodnika po stronie wschodniej ul. 
Sierakowskiego od ulicy Srebrnej do ul. Bolesława 
Limanowskiego oraz zwężenie i uporządkowanie 
trawnika od strony posesji, wycięcie  zagradzających 
swobodnie przejście samosiejek.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 215000,00 rrealizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo 
pieszych.



153 G107RO REMONT 
CHODNIKA NA 
UL. DUBOIS - 
ETAP I

Remont chodnika na ul. Dubois w poniższych 
lokalizacjach: 
1) od nr 6 - 34- ok. 393 mb, 2) od nr 44a - do nr 70/72 
ok. 360 mb
łącznie do remontu ok. 393mb + 360mb = 753 mb 
753 mb x 1,5 m = 1 129,5 m2

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 451800,00 Wykonanie remontu chodników wpłynie na 
bezpieczeństwo osób poruszających się ul. Dubois  na 
odcinku: 1) od nr 6 - 34- ok. 393 mb, 2) od nr 44a - do 
nr 70/72 ok. 360 mb
(łącznie do remontu ok. 393mb + 360mb = 753 mb)  
oraz poprawi estetykę pobliskiego otoczenia.

154 G088CD Bezpieczniej na 
skrzyżowaniu 
Zapolskiej i 
Żmichowskiej 
czyli przejścia dla 
pieszych i lustra 
dla kierowców

Ulica Gabrieli Zapolskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Narcyzy Żmichowskiej przebiega w formie łuku przez co 
kierowcy skręcający w lewo z ulicy Żmichowskiej w ulicę 
Zapolskiej (w kierunkach E-S i W-N) mają ograniczoną 
widoczność. Postawienie dwóch luster drogowych dla 
kierowców skręcających w lewo z ulicy Żmichowskiej w 
ulicę Zapolskiej poprawiłoby bezpieczeństwo. 
Zadanie obejmuje również namalowanie przejść dla 
pieszych przez ulicę Zapolskiej po północnej stronie 
skrzyżowania oraz przez ulicę Żmichowskiej po 
zachodniej stronie skrzyżowania wraz z oznakowaniem 
pionowym i ewentualnym obniżeniem krawężników.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 41300,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

155 G087RU Poprawa 
bezpieczeństwa i 
komfortu 
pieszych 
mieszkańców 
poprzez 
wymianę 
chodnika na ul. 
Kolejowej od ul. 
Pabianickiej do 
ul. Ruchliwej

Projekt obejmuje remont chodnika po stronie 
nieparzystej poprzez wymianę starych zniszczonych płyt 
chodnikowych i wjazdowych(trylinka i kocie łby). 
nierówne i połamane płyty chodnikowe różnej wielkości 
przechodzą na podjazdach w kocie łby, trylinkę lub 
połamany beton, narażając przechodniów na potknięcia, 
kontuzje lub złamania. remont chodnika poprawi 
bezpieczeństwo i komfort poruszania się zarówno 
mieszkańców ul. Kolejowej, szczególnie osób starszych i 
dzieci jak i mieszkańców położonego w pobliżu osiedla 
którzy codziennie spacerują z dziećmi lub swoimi psami. 
Wymiana poprawiłaby nie tylko bezpieczeństwo, ale 
miałaby również wpływ na estetykę ulicy tworząc spójną 
całość z wyremontowaną wcześniej ul. Opałową.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 215000,00 Wymiana chodników wzdłuż ul. Kolejowej na odcinku 
od ul. Pabianickiej do ul. Ruchliwej po stronie 
nieparzystej. Naprawa chodników przyczyni się do 
poprawy estetyki chodnika i bezpieczeństwa 
uczestników ruchu. Nawierzchnia zjazdów będzie 
realizowana w zakresie wynikającym z wymiany 
chodnika.

156 G062PK Bednarska - 
suchą nogą idę 
chodnikiem

Chodnik przy ul. Bednarskiej po deszczu zamienia się w 
ciąg kałuż. Wyremontujmy go i chodźmy do parków 
suchą nogą.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 329000,00 Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża 
bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie 
remontu wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz 
poprawi estetykę pobliskiego otoczenia.



157 G054NN Budowa 
chodnika w pasie 
ul. Sanitariuszek 
od Łaskowic do 
PKP.

Zadanie ma na celu utwardzenie pobocza tak, aby można 
było bezpiecznie spacerować poboczem poprzez  
wbudowanie tłucznia kamiennego  w pasie ul. 
Sanitariuszek od Łaskowic do PKP. 

Utwardzenie tłuczniem lub kostką o ile pozwoli to na 
realizację w jednym roku, pobocze ul. Sanitariuszek od 
przystanku przy moście do PKP po lewej lub prawej 
stronie w pasie min 1 m tak, aby przepisy pozwoliły bo 
tam życie można stracić!!

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 181000,00 BEZ UWAG

158 G050NN C.d. remontów – 
CHOCIANOWICK
A remont 
chodników i 
wjazdów-ETAP II

Projekt obejmuje : remonty wjazdów na posesje, 
krawężników i chodników przy ul. Chocianowickiej. 
Dokładne miejsce od którego zacznie się remont będzie 
wynikało z zakresu zrealizowanych remontów w roku 
2021 (środki w wysokości 270 tys. zł na tegoroczne 
remonty pochodzą z projektu wygranego w głosowaniu 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 100000,00 Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża 
bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie 
remontu wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz 
poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. Nawierzchnia 
zjazdu będzie zrealizowana w zakresie wynikającym z 
wymiany chodnika.

159 G049NN C.d. remontów – 
CHOCIANOWICK
A remont 
chodników i 
wjazdów-ETAP I

Projekt obejmuje : remonty wjazdów na posesje, 
krawężników i chodników przy ul. Chocianowickiej. 
Dokładne miejsce od którego zacznie się remont będzie 
wynikało z zakresu zrealizowanych remontów w roku 
2021 (środki w wysokości 270 tys. zł na tegoroczne 
remonty pochodzą z projektu wygranego w głosowaniu 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 250000,00 Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża 
bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie 
remontu wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz 
poprawi estetykę pobliskiego otoczenia. Nawierzchnia 
zjazdu będzie zrealizowana w zakresie wynikającym z 
wymiany chodnika.

160 G042NN PÓJDŹ 
BEZPIECZNIE NA 
PLAC ZABAW I 
DO PARKU NAD 
NEREM, ABY PO 
DRODZE AUTO 
CIĘ NIE ZABIŁO

ZADANIE MA NA CELU URATOWANIE ŻYCIA 
MIESZKAŃCOM OSIEDLA W TRUDNEJ PRZEPRAWIE DO 
PARKU CZYLI W NAJPROSTSZY SPOSÓB MA POLEGAĆ NA 
WYKORYTOWANIU I WYSYPANIU TŁUCZNIA W PASIE 1 
DO 1,5 M SZEROKOŚCI TAK, ABY BEZPIECZNIE BYŁO 
MOŻNA CHODZIĆ POBOCZEM, I ŻEBY ZADANIE 
ZREALIZOWAĆ W JEDNYM ROKU.  NR DZIAŁKI MOŻE 
OKAZAĆ SIĘ BŁĘDNY, ALE W OPISIE JEST 
DOPRECYZOWANE BO APLIKACJA KIEPSKO DZIAŁA.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 130000,00 Opinia pozytywna - ul. Łaskowice od ul. Sanitariuszek 
do granicy miasta Łodzi jest klasy D. Zgodnie z 
Rozdziałem 6 Pobocza  § 37 ust. 14 pkt 4 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie Pobocza gruntowe drogi klasy GP i dróg 
niższych klas powinny mieć szerokości, z 
zastrzeżeniem § 38, nie mniejsze niż 0,75 m - na 
drodze klasy L lub D. 



161 G032CH Wymiana 
chodnika przy 
ulicy Gładkiej na 
działce  596/27 (  
obręb G - 26) na 
wysokości 
posesji nr 42-44 ( 
dz.589,590) ".

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i 
obniżenie krawężników w ciągach pieszych przy ulicy 
Gładkiej na   działce  596/27 (  obręb G - 26) na 
wysokości posesji nr 42-44 ( dz.589,590) ". Obecny 
chodnik jest nierówny, pełen dziur a płyty są 
pokruszone. Bardzo trudno przejść po nim z wózkiem 
dziecięcym jak również przejechać wózkiem inwalidzkim, 
co zmusza ich posiadaczy do wdrapywania się na 
wysokie krawężniki, omijania dziur lub w najgorszym 
wypadku do przejechania tego odcinka ulicą. Stan 
chodnika stwarza zagrożenie dla osób starszych oraz 
pozostałych mieszkańców czterech przyległych bloków i 
dwóch kamienic. Odcinek ten jest kluczowy w dotarciu 
do lokalnych osiedlowych sklepów.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 25000,00 Zły stan techniczny ciągu pieszego zagraża 
bezpieczeństwu uczestników ruchu. Wykonanie 
remontu wpłynie na bezpieczeństwo pieszych oraz 
poprawi estetykę przestrzeni publicznej

162 G025PK Remont 
chodnika i 
rekultywacja 
zniszczonego 
trawnika oraz 
zamontowanie 
metalowych 
słupków na ul. 
Sanockiej 
pomiędzy ul. 
Krakusa a 
wjazdem do 
szpitala im. M. 
Kopernika

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu 
chodnika po południowej stronie ul. Sanockiej 
prowadzącego od ulicy Krakusa do bramy wjazdowej 
szpitala im. M. Kopernika.
Chodnik wymaga  remontu, gdyż od dawna nie były na 
tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne a jest 
ważnym ciągiem pieszym dla bardzo wielu mieszkańców 
pobliskiego osiedla Piastów. 
Przy okazji remontu chodnika proponujemy rekultywację 
zniszczonego trawnika pomiędzy chodnikiem a jezdnią 
oraz zamontowanie/wkopanie metalowych słupków 
uniemożliwiających parkowanie samochodów, które są 
odpowiedzialne za zniszczenie tego chodnika oraz 
trawnika.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 90000,00 Remont chodnika jak i też ustawienie słupków zieleńcu  
które uniemożliwią nielegalne parkowanie pojazdów  
poprawi bezpieczeństwo oraz  estetykę  przestrzeni 
publicznej.

163 G020CH Rowerem nad 
Stawy Jana - 
przejazd przez 
Kosynierów 
Gdyńskich

1. Wyznaczenie przejazdu przez ul. Kosynierów 
Gdyńskich łączącego alejkę prowadzącą nad Stawy Jana 
po południowej stronie z alejką biegnącą przez zieleniec 
w stronę ul. Sarmackiej po północnej stronie (rys)
2. Obniżenie krawężników w miejscu, gdzie trasa 
przebiega przez parking przy Kosynierów Gdyńskich

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA 17000,00 Opinia pozytywna, pod warunkiem wyznaczenia 
odcinków ciągu pieszo-rowerowego po obu stronach 
jezdni w granicach pasa drogowego. Przejazd 
rowerowy oznakowany znakami A-7 lub w inny sposób 
ograniczający ryzyko nagłego wjazdu rowerzysty na 
jezdnię, z uwagi na ograniczoną widoczność (zieleń).

164 B155JM Bezpieczny 
przystanek 
Julianowska - 

Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku 
Julianowska - Żarnowcowa (0236)
Montaż wiaty poprawi komfort oczekujących na 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 25000,00 BEZ UWAG



165 B129LA KIEROWCO 
ZWOLNIJ NA 
CZAPLI!

PROJEKT MA NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA 
MIESZKAŃCÓW, PIESZYCH, ROWERZYSTÓW. WSKAZANE 
W PROJEKCIE MIEJSCE JEST JEDNYM Z BARDZIEJ 
NIEBEZPIECZNYCH Z POWODU BARDZO DUŻEJ 
ODLEGŁOŚCI ZAMONTOWANYCH WCZEŚNIEJ PROGÓW. 
NA ULICY CZAPLI JEST WZMOŻONY RUCH ZE WZGLĘDU 
NA TO IŻ JEST TO JEDYNA UTWARDZONA DROGA NA TEJ 
CZĘŚCI OSIEDLA DLATEGO TAK CHĘTNIE KORZYSTAJĄ Z 
NIEJ ROWERZYŚCI, DZIECI, PIESI ORAZ 

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 6000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

166 B121BD Remont 
zewnętrznych 
ciągów 
komunikacyjncy

Projekt obejmuje remont zewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 40000,00 realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo 
pieszych

167 B095RA KOMFORT I 
ESTETYKA - 
dokończenie 
remontu 
chodnika przy ul. 
11 Listopada

W roku 2018 wykonano remont chodnika na sporym 
odcinku ulicy 11 Listopada. Został fragment starego, 
podniszczonego chodnika, którym mieszkańcy chodzą 
między innymi na stację kolejową Łódź Radogoszcz-
Zachód, na spacery i na działki. Projekt zakłada położenie 
nowej nawierzchni chodnika po wschodniej stronie ul. 
11 Listopada od nr 65 do ulicy Brzoskwiniowej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo 
ruchu pieszych.

168 B094RA BEZPIECZEŃSTW
O I ESTETYKA - 
remont chodnika 

Chodnik jest bardzo zniszczony - jego naprawa poprawi 
bezpieczeństwo i estetykę pasa drogowego.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 66000,00 remont nawierzchni chodnika poprawi komfort i 
bezpieczeństwo pieszych

169 B072BD Remont 
chodnika na ul. 
Obr. 

Projekt zakłada remont chodnika po zachodniej stronie 
ulicy Obr. Westerplatte na odcinku od Organizacji WiN 
do ul. Starosikawskiej

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 72000,00 zadanie potrzebne dla poprawy estetyki oraz 
bezpieczeństwa ruchu pieszych.



170 B070LA PRZYKLASZTORZ
E 
SPOWOLNIENIE 
RUCHU

W WYNIKU REALIZACJI TEGO ZADANIA RUCH 
SAMOCHODOWY NA ULICY PRZYKLASZTORZE W CZĘŚCI 
ZAMIESZKAŁEJ (od parkingu przy Klasztorze do ulicy 
Godlewskiego) BĘDZIE MUSIAŁ PRZEBIEGAĆ 
"WĘŻYKIEM". 
OBECNIE ISTNIEJĄCE PROGI ZWALNIAJĄCE NIE 
POWODUJĄ JAK WYNIKA Z BADAŃ RUCHU JAKIE 
PRZEPROWADZIŁ ZDiT USPOKOJENIA RUCHU. 
ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ SAMOCHODÓW (PONAD 
70%)  PRZEKRACZA DOPUSZCZALNĄ PRĘDKOŚĆ 20 km/h. 
PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ ULICĄ SAMOCHODY 
DOSTAWCZE W OGÓLE NIE ZWALNIAJĄ NA PROGRACH. 
JEDYNE ROZWIĄZANIE WYMUSZAJĄCE SPOWOLNIENIE 
PRZEJAZDU TO ZMUSZENIE KIEROWCÓW DO JAZDY 
"WĘŻYKIEM". ABY TO WYMUSIĆ NIEZBĘDNE JEST 
USTAWIENIE 4-rech SZYKAN ZE ZNAKIEM 
NAKAZUJĄCYM OMINIĘCIE SZYKANY NAPRZEMIENNIE 
PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE JEZDNI.
Takie urządzenia spowalniania ruchu znajdują się na 
przykład w Łodzi na ul. Krzywickiego

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 20000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

171 B068WL Remont ul. 
Okólnej od 81A 
w kierunku 

Dalsza część remontu ul. Okólnej od numeru 81A w 
kierunku Łagiewnik. Ulica jest w bardzo złym stanie, 
odbywa się na niej duży ruch.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA NEGATYWNA 120000,00 Remont pożądany przez lokalną społeczność oraz 
wszystkich korzystających z ul. Okólnej.

172 B065TW Remont 
nawierzchni 
chodnika ul. 

Celem projektu jest generalny remont nawierzchni 
chodnika przy ul. Lnianej po stronie nieparzystej od ul. 
Wici do ul. Rydzowej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 255000,00 zadanie wskazane ze względu na poprawę komfortu i 
bezpieczeństwa pieszych

173 B057LA Przejście dla 
pieszych przez 
ul. Łagiewnicką

Przejście dla pieszych przez ul. Łagiewnicka na wysokości 
ul. Pszczelnej w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia 
przez ulicę i dojścia do przystanków; jak również 
umożliwienie bezpiecznego przejścia z/do Lasu 
Łagiewnickiego.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

174 B056LA UTWARDZENIE 
ULICY 
PRZEPIÓRCZEJ

PROJEKT POLEGA NA CZĘŚCIOWYM UTWARDZENIE 
ULICY PRZEPIÓRCZEJ PŁYTAMI JUMBO 
DZIAŁKA JEST WE WŁADANIU GMINY ŁÓDŹ. DROGA PO 
KAŻDORAZOWYCH OPADACH STAJE SIĘ NIEPRZEJEZDNA
wniosek dotyczy odcinka od ul. Łabędziej do kwoty 200 
000 zł

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 zadanie poprawi komfort korzystających z drogi oraz 
mieszkańców ulicy (ograniczenie kurzu i błota).

175 B055LA Utwardzenie 
ulicy Pszczelnej 
etap II - od 
przeprowadzone
go w 2021 r. 
utwardzenia 

Utwardzenie części ulicy Pszczelnej płytami w typie 
Yomb na odcinku od odnogi ulicy Pszczelnej w kierunku 
ulicy Łagiewnickiej do kwoty  90 000,00 zł Projekt 
zadania jest kontynuacją utwardzenia ulicy płytami, 
które będzie wykonane w 2021 roku, dzięki zwycięstwu 
projektu w BO 2020.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 90000,00 zadanie uzasadnione ze społecznego punktu widzenia.



176 B049BD Nowa wiata na 
przystanku Obr. 
Westerplatte - 
Org. WiN

Wymiana wiaty na przystanku autobusowym Obr. 
Westerplatte - Organizacji WiN (0644) w kierunku ul. 
Boya Żeleńskiego. Wymiana wiaty poprawi komfort 
korzystania mieszkańców z komunikacji miejskiej.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Wymiana wiaty poprawi estetykę otoczenie jak i 
komfort  oczekiwania pasażerów na komunikacje 
publiczną

177 B031LA JASKÓŁCZA - 
BEZPIECZNE 
PRZEJŚCIE DLA 
PIESZYCH

Proponujemy wykonanie konstrukcji podobnej jaka już 
jest na ulicy Łagiewnickiej. Takie oświetlenie jest 
wykonane i doskonale funkcjonuje na skrzyżowaniu 
Czapli x Łagiewnicka. To bardzo uczęszczane przejście dla 
pieszych z uwagi na znajdujące się tam przystanki MPK

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 60000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

178 B018JM Przejście dla 
pieszych przez 
ulicę 
Warszawską przy 
ulicy Astrów i 
Powojowej

Celem projektu jest utworzenie przejścia dla pieszych na 
ulicy Warszawskiej w pobliżu ulicy Astrów i Powojowej. 
Obecnie bardzo wiele osób przechodzi przez ulicę 
Warszawską w sposób niedozwolony kierując do 
komunikacji miejskiej, sklepów zlokalizowanych w 
pobliżu ulicy Inflanckiej czy zaprowadzając dzieci do 
pobliskiego przedszkola. Utworzenie przejścia dla 
pieszych we wskazanej lokalizacji poprawiłoby 
bezpieczeństwo mieszkańców osiedla i przyczyniłoby się 
do spowolnienia ruchu samochodowego w tym miejscu.

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 42000,00 Zarząd Dróg i Transportu w porozumieniu z Oddziałem 
Zarządzającym Ruchem na Drogach UMŁ opiniuje 
pozytywnie przedmiotowy wniosek. Realizacja zadania 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników 
ruchu drogowego w przedmiotowej lokalizacji.

179 B002BZ UTWARDZENIE 
DRÓG 
GRUNTOWYCH 
NA OSIEDLU 
BAŁUTY 
ZACHODNIE II 
ETAP

Kontynuacja utwardzenia odcinków dróg gruntowych o 
łącznej długości 366 metrów na ulicach:
- ul. Czerwonych Maków :od łącznika do końca w 
kierunku północnym - a za pozostałą kwotę z wniosku
- ul. Normandzka: od łącznika  do końca ulicy w kierunku 
północnym. Szerokość 4-5 m zgodnie z szerokością pasa 
drogowego.
W przypadku położenia płyt na szerokości 5m należy 
zrealizować w pierwszej kolejności ul. Czerwonych 
Maków a za resztę kwoty ul. Normandzką w kierunku 
północnym.
od  łącznika pomiędzy ulicami Białych Róż a Normandzką 
Prace polegające na wykorytowaniu drogi i ułożeniu płyt 
ażurowych typu jumbo. Szerokość pasa drogowego 5 
metrów.
W pierwszej kolejności należy wykonać prace na ulicy 
Czerwonych Maków.   
zadanie należy zrealizować do kwoty 439 200 zł

Zarząd Dróg i 
Transportu

POZYTYWNA POZYTYWNA 439200,00 wykonanie zadania podniesie komfort korzystających z 
drogi oraz zmniejszy uciążliwość mieszkańców 
związaną z pyleniem nawierzchni gruntowej.

180 B103BZ Łatwiej do 
tramwaju na 
Kochanówce

Modernizacja peronów na krańcówce Kochanówka. 
Podwyższenie peronów dla wsiadających i wysiadających 
ma na celu ułatwienie korzystania z tramwaju osobom 
starszym, mniej sprawnym czy też osobom z wózkami 
dziecięcymi.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 235000,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego.



181 W152OJ ZIELONE 
PARKINGI DLA 
JANOWA - 
TEREN PRZY 
ULICY 
LONGINUSA 
PODBIPIĘTY 
4,6,7,9,11 I 
MAĆKA Z 
BOGDAŃCA 16

Po uzgodnieniu z Liderem projektu(drogą telefoniczną) 
wniosek zostaje rozszerzony o  działkę nr 37/33 w obr. 
W3570 sztuk zielonych parkingów dla samochodów 
osobowych miałoby powstać z ażurowych płyt 
wypełnionych ziemią, na której można zasiać trawę w 
celu uniknięcia nieestetycznego widoku i odczucia 
„wybetonowania” osiedla. 
Budowa ma na celu zmniejszenie zagrożenia dla pieszych 
i pojazdów w ruchu. W obecnej sytuacji auta 
zaparkowane wzdłuż ulicy Longinusa Podbipięty i Maćka 
z Bogdańca ograniczają widoczność i utrudniają 
komunikację w dwóch kierunkach ruchu. 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 270000,00 Zadanie zaopiniowane pozytywnie nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa na drodze i komfortu życia 
mieszkańców

182 W141NO Remont dróg 
osiedlowych 
NOWOSOLNA w 
ŁÓDŹ-WIDZEW 
(fragmenty ulic: 
Pomarańczowa, 
Kokosowa, 
Figowa)  – I ETAP

Realizacja projektu ma zainicjować remont (I etap) na 
szerszą skalę dróg osiedlowych NOWOSOLNA 
zlokalizowanych w ŁÓDŹ-WIDZEW. W rezultacie nastąpi 
skokowa poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia 
mieszkańców osiedli, a także innych osób korzystających 
z tych dróg (likwidacja licznych dziur na jezdni, 
wyeliminowanie kurzu, błota i miejscowych podtopień 
na niektórych posesjach spowodowanych wodą 
opadową). Etap I miałby objąć fragmenty następujących 
ulic: Pomarańczowa (od ul. Kokosowej do ul. Bananowej - 
ok. 60 m), Kokosowa (od ul. Figowej do ul. 
Pomarańczowej - ok. 50 m), Figowa (od ul. Kokosowej 
do posesji ul. Figowa 18). Wszystkie ulice posiadają już 
wykonaną kanalizację sanitarną. Remont dróg obejmuje 
m.in. wykorytowanie, profilowanie i zagęszczanie 
podłoża wraz z wykonaniem odwodnienia 
powierzchniowego, a następnie wykonanie nowej 
podbudowy z położeniem nawierzchni asfaltowej albo z 
betonowej kostki brukowej. Projekt zakłada wykonanie 
poboczy po obu stronach ulic. Realizacja zadania 
uwzględnia konieczność sporządzenia wymaganej 
dokumentacji projektowej w cyklu jednorocznym 
(zaprojektuj i wybuduj).

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 444000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

183 W136OJ Remont 
chodnika i 
budowa drogi 
rowerowej przy 
parku Źródła 
Olechówki

Projekt składa się z dwóch elementów:
1) wydłużenie drogi rowerowej do ul. Odnowiciela 
(wzdłuż al. Hetmańskiej) 
2) ułożenie nowych płyt chodnikowych od al. 
Hetmańskiej do ul. Bolka Świdnickiego (wzdłuż ul. 
Odnowiciela).

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 70000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo na  
wskazanym terenie



184 W123DL Budowa 
chodnika w ciągu 
ulicy 
Marmurowej na 
odcinku od ul. 
Beskidzkiej do ul. 
Budy

Zadanie polega na budowie chodnika w ciągu ulicy 
Marmurowej, w celu kontynuacji chodnika za 
przystankiem autobusowym w kierunku ulicy Budy, po 
zachodniej stronie ulicy Marmurowej, na odcinku od ul. 
Beskidzkiej (od przystanku) do ulicy Budy. W wyniku 
realizacji zadania połączone zostaną ze sobą ciągi piesze 
ulic Beskidzkiej - Marmurowej - Budy

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 273000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 
technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania 
w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy 
realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj.

185 W111SW Rowerowe 
Osiedle - 
wyznaczenie 
przejazdu 
rowerowego 
Piłsudskiego / 
Sarnia

Projekt nie wymaga prac budowlanych, a jedynie zmiany 
organizacji ruchu: wydzielenia przejazdu rowerowego z 
części szerokiego przejścia dla pieszych przez 
Piłsudskiego (ze zmianą blend w sygnalizatorach) oraz 
wspólnego przejścia i przejazdu przez Sarnią w celu 
włączenia w tę ulicę. Proponowany przejazd połączy 
osiedle przy Zbiorczej z droga rowerową wzdłuż 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000,00 Realizacja zadania poprawi komfort poruszania się 
rowerzystów

186 W109AN Remont 
nawierzchni 
wraz z 
odwodnieniem 
powierzchniowy

Wody spadowe w uliczce przez wiele lat utworzyły 
ogromne kałuże i znaczne nierówności. Taki stan 
utrudnia przejście i dojazd do posesji. Celem wniosku 
jest odwodnienie i utwardzenie drogi kostką brukową 
czwartego sięgacza do posesji 24a, 24b, 24c, 22a, 22b.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 175000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

187 W106WW Parkingi zamiast 
"klepiska" - 
budowa miejsc 
parkingowych 
przy ulicy 
Milionowej 241 i 
243.

Aktualnie zarówno mieszkańcy bloków przy Milionowej 
241 i 243 oraz pacjenci korzystający z przychodni POZ 
(Milionowa 68), jak również rodzice dzieci 
uczęszczających do SP nr 114 (Milionowa 64) nie mają 
możliwości normalnego parkowania. Wykorzystywane są 
całkowicie rozjeżdżone miejsca, które kiedyś były 
trawnikami. Wybudowanie nowych miejsc parkingowych 
diametralnie zmieni ten stan rzeczy, jednocześnie 
zdecydowanie poprawi wygląd południowej strony ulicy 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 530000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

188 W104WW Parkuj i nie 
niszcz zieleni - 
budowa 
parkingu wzdłuż 
Milionowej, na 
wysokości bloku 

Projekt ma na celu powstanie nowych miejsc 
parkingowych wzdłuż ulicy Milionowej, pomiędzy jezdnią 
a chodnikiem i tym samym umożliwienie mieszkańcom 
pobliskich budynków zmianę miejsca parkowania, z 
dotychczasowych trawników wzdłuż ulicy Jarosława 
Haška na wygodne miejsca parkingowe wzdłuż ulicy 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 503000,00 Budowa miejsc postojowych pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu 
drogowego.

189 W103WW Zwiększenie 
ilości miejsc 
parkingowych 
przy blokach - 
Milionowa 82 i 

Projekt ma na celu zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych dla mieszkańców północnej części osiedla 
MSM oraz nowo wybudowanego budynku przy 
Milionowej 104a. Planowane miejsca parkingowe 
zlokalizowane są wzdłuż ulicy Cichej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 456000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

190 W099MI Wykonanie - 
uzupełnienie 
oświetlenia ul. 
Henrykowskiej .

Wykonanie oświetlenia 500 metrowego odcinka ul. 
Henrykowskiej od posesji nr 16 do istniejącego 
oświetlenia przy rozwidleniu ul. Henrykowskiej / zgodnie 
ze wskazaniem na mapce /.Realizacja projektu ma na 
celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 130000,00 Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników drogi. Opinia analogiczna do udzielonej 
w poprzedniej edycji ŁBO 2020/2021 - W047MI



191 W082WW Wymiana 
nawierzchni 
chodników i 
miejsc 
postojowych 
przy ul. Św. 
Brata Alberta 
Chmielowskiego
/Czernika

Z pozyskanych informacji od UMŁ na ul. Św.Brata Alberta 
Chmielowskiego i ul. Czernika w 2021r. będą 
wykonywane prace związane z wymianą nawierzchni ulic 
jednak bez uwzględnienia miejsc postojowych i 
chodników. Na całej długości tych ulic jak i w 
przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Św.Brata 
Alberta Chmielowskiego strona północna (od bloku nr 
427 - Bartoka 1 do bloku nr 423 - Czernika 6) miejsca 
postojowe jak i chodnik znajdują się w złym stanie 
technicznym i estetycznym.  Zadanie nie tylko w sposób 
kompleksowy zapewni dodatkowe miejsca postojowe, 
ale także w znacznym stopniu poprawi wartość 
estetyczną nieruchomości położonych wzdłuż 
przedmiotowej ulicy. Projekt zakłada „zmniejszenie” 
chodnika do 1,5m, zerwanie starej nawierzchni, 
przygotowanie podłoża pod budowę nowych miejsc 
postojowych (wykonanie podbudowy z kruszywa 
kamiennego), przygotowanie podłoża oraz budowę 
chodnika z płytek betonowych. Nowe miejsce postojowe 
powinny umożliwić parkowanie samochodów nie 
równolegle do śladu ulicy (jak to jest obecnie) lecz pod 
kątem 45 stopni do osi jezdni. Zadanie zakłada również 
wymianę obrzeży i krawężników wraz z wykonaniem 
oznakowania stanowisk postojowych. Ze względów na 
złożoność zadania i trudność w oszacowaniu jego 
faktycznych kosztów, ujęty został tylko teren od adresu 
Bartoka 1 – działka gruntu 173/211 do adresu Czernika 6 
(do zjazdu do przedmiotowej nieruchomości) – działka 
gruntu 173/232. Jeżeli jednak oszacowanie przeze mnie 
kosztów jest zawyżone powinno się rozszerzyć zakres 
prac o całą północną część ul. Św. Brata Alberta 
Chmielowskiego czyli dodatkowo działki gruntu 
159/1415, 159/1414, część działki 173/232 (po drugiej 
stronie zjazdu) oraz działkę 173/214.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 761000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 
technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania 
w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy 
realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj.

192 W078OJ Przebudowa ul. 
Borowieckiego 
polegająca na 
budowie 
chodnika, miejsc 
postojowych 

Przebudowa ul. Borowieckiego na odcinku od ul. 
Hetmańskiej do posesji 19A (działki ew. nr 137/28, 
137/31, 138/7, obręb W-34) poprzez budowę, po obu 
stronach ulicy, chodnika z kostki brukowej oraz 
ażurowych miejsc postojowych równoległych do 
istniejącej jezdni, a także zasadzenie drzew wzdłuż ulicy.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 377250,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 
technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania 
w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy 
realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj.

193 W077OJ Miejsca 
parkingowe przy 
ul. Skrzetuskiego

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przy ul. 
Skrzetuskiego 10, po południowej stronie ulicy.
Pierwsza część planowanego do realizacji 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 227500,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 



194 W071WW Nasz własny 
kawałek 
przestrzeni - 
zagospodarowan
ie terenu przy 
ulicy 
Adwentowicza 8

Teren przed blokiem numer 448 przy ul. Adwentowicza 8 
jest mocno zaniedbany. Ciąg pieszo-jezdny wymaga 
naprawy. Liczne ubytki oraz niewłaściwe odwodnienie 
sprawiają, że przy opadach deszczu powstają kałuże, 
które znacznie utrudniają możliwość przejścia wzdłuż 
budynku jak i wejścia do niego bowiem woda nie spływa 
właściwie nawet przez okres dwóch dni po opadach. 
Dodatkowo sąsiadujący z ciągiem pieszo-jezdnym, teren 
zielony wykorzystywany jest jako parking. Na szerokości 
około metra samochody wyjeździły dotąd ładnie 
wyglądający teren tworząc ogromne koleiny i 
nieestetyczny obraz otoczenia. Proponowane zadanie 
nie tylko w sposób kompleksowy zapewni „odnowienie” 
ciągu pieszo-jezdnego, ale także w znacznym stopniu 
poprawi wartość estetyczną całej nieruchomości. 
Inwestycja będzie polegała na zerwaniu obecnej 
nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego (w większości asfalt), 
wykonaniu prawidłowego odwodnienia terenu celem 
właściwego odpływu wody (drenaż), stworzenie 
odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym 
podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki 
betonowej. Zadanie zakłada również wymianę obrzeży i 
krawężników po obu stronach ciągu na nowe, wyższe w 
celu utrudnienia tworzenia nowych „dzikich miejsc 
postojowych”. Projekt zakłada również poprawę stanu 
terenu zielonego poprzez wyrównanie całego terenu 
(nawiezienie ziemi w wyrwach koleinowych) oraz 
wykonanie trawnika wraz z posadzeniem krzewów 
ozdobnych (wariant I – ukrócenie parkowania na ciągu 
pieszo-jezdnym – wówczas wysokie krawężniki musiałby 
być posadowione w obecnym śladzie ciągu) bądź w 
wariancie II, który polegałby na wyrównaniu terenu, 
wykonaniu podbudowy pod kostkę ażurową , położenie 
kostki jednak nie szerzej niż na odległość 80cm w głąb 
terenu zielonego, posadowienie wysokich krawężników 
na granicy kostki ażurowej i terenu zielonego (dzięki 
temu unormujemy parkowanie i wykonamy barierę 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 329500,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 
technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania 
w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy 
realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj.  
Projekt możliwy do realizacji zgodni z opinią ZDiT.

195 W062NO Utwardzenie ul. 
Byszewskiej na 
odcinku od 
granicy miasta 
na dł. około 
260m. Etap 1.

Ulica Byszewska na wskazanym odcinku to nieurządzony 
pas drogowy z drogą o nawierzchni gruntowej. W pasie 
drogowym zlokalizowane są sieci: wodociągowa, 
elektryczna i gazowa. Zadanie polega na budowie drogi o 
nawierzchni bitumicznej. Jest to zadanie wymagające 
wykonania projektu remontu drogi.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 316600,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo na drodze 
oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.



196 W061DL Oświetlenie ulicy 
Okólnej (od ulicy 
Turkusowej do 
ulicy 
Moskuliki/Brylan
towej)

Oświetlmy naszą Dolinę Łódki!
Projekt ma na celu wykonania instalacji latarni z 
oświetleniem na ulicy Okólnej, od ulicy Turkusowej do 
ulicy Moskuliki / Brylantowej. Jest to fragment ulicy z 
nierówną nawierzchnią, z dużymi dziurami, aby było 
bezpieczniej dla nas wszystkich, oświetlajmy nasze ulice.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 45000,00 Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu i 
bezpieczeństwa poruszania się użytkowników drogi.

197 W059DL Nakładka 
asfaltowa na 
ulicy 
Krajobrazowej

Projekt dotyczy wykonania nakładki asfaltowej na części 
ulicy Krajobrazowej od ulicy Herbowej do początku ulicy 
Mikowej. W drodze znajdują się media takie jak prąd, 
woda, kanalizacja sanitarna i gaz. Droga jest co 2-3 
miesiące wyrównywana przez równiarkę i to daje 
krótkotrwały efekt, po 2-3 opadach deszczu droga staje 
się bardzo dziurawa.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 115000,00 Realizacja zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców

198 W055NO Chodnik na ul. 
Grabińskiej

Celem zadania jest dokończenie budowy chodnika na ul. 
Grabińskiej. Zadanie wymaga poprawienia
przygotowanej dokumentacji projektowej i wykonania 
prac budowlanych/drogowych. Budowa chodnika 
podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych 
poruszających się ulicą Grabińską. Natężenie ruchu 
samochodowego na ulicy Grabińskiej jest bardzo duże i z 
roku na rok rośnie (przy samej ulicy powstało 5 dużych 
osiedli mieszkalnych).
Długość odcinka, możliwa do wybudowania z 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 444000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo.

199 W046SW Miejsca 
postojowe na ul. 
Winnej

Stworzenie 4 miejsc postojowych dla 
motocykli/skuterów przy ul. Winnej, dzięki którym 
motocykliści będą mogli bezpiecznie parkować swoje 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 28000,00 Realizacja zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

200 W038ST Budowa miejsc 
postojowych 
przy ul. Skalnej

Budowa obszaru umożliwiającego parkowanie 
(niekoniecznie oficjalnie wyznaczonych miejsc) po 
północno-zachodniej stronie ul. Skalnej od ul. Zbocze do 
zakrętu, między jezdnią a ogrodzeniem (rys). Do budowy 
użyć należy nawierzchni umożliwiającej wchłanianie 
deszczówki i rośnięcie trawy - metalowej siatki 
parkingowej lub betonowych płyt ażurowych

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 75000,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego.

201 W036WW Rowerowe 
osiedle - ciągłość 
jazdy rowerem 
ul. Wujaka

Budowa wlotów (dwukierunkowych) po obu stronach 
łuku Wujaka / Lermontowa (rys) w celu rowerowego 
skomunikowania z częścią ul. Wujaka wyłączoną z ruchu 
pojazdów silnikowych (między Lermontowa a Gogola).

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 50000,00 Budowa wlotów pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu 
rowerowego.



202 W027ST Budowa 
chodnika po 
wschodniej 
stronie 
Krokusowej od 
Pszczyńskiej do 
Pomorskiej

Na projekt składa się: 1. Budowa chodnika po 
wschodniej stronie ul. Krokusowej od ul. Pszczyńskiej do 
ul. Pomorskiej. Tam, gdzie jest to możliwe, chodnik 
może biec w pewnej odległości od jezdni (brak problemu 
ochlapywania pieszych, większe bezpieczeństwo dzieci) 
2. Budowa przejścia dla pieszych oraz chodnika po 
wschodniej stronie skrzyżowania Pomorska / Krokusowa 
3. Budowa skrótu "na skos" od nowego chodnika do ul. 
Pszczyńskiej na wysokości Pogotowia Opiekuńczego - 
tak, by zapewnić najkrótsza drogę. Chodniki przy 
skrzyżowaniu Krokusowa / Pomorska też należy 
zaprojektować tak, by zapewnić najkrótszą drogę. 4. 
Obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych obok 
przystanku Krokusowa / Żlebowa .

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 330000,00 Budowa chodnika pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort pieszych użytkowników 
drogi.

203 W026AN Doświetlenie ulic 
w Andrzejowie

Ulica Taborowa została wyremontowana, ale oświetlenie 
historią sięga chyba lat 70. Jest
ciemno, niebezpiecznie a jest to miejsce gdzie bardzo 
dużo osób spaceruje z psem, jeździ
rowerem. Uliczki odchodzące od Taborowej również nie 
są doświetlone i nie ma sygnalizacji,
dlatego potrzeba doświetlić ulicę Taborową – dla 
wspólnego bezpieczeństwa!

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 180000,00 Budowa oświetlenia pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników 
drogi.

204 S084KA Nowy chodnik i 
zieleń przy ulicy 
Kilińskiego

Remont zdewastowanych chodników i pasów zieleni 
wzdłuż ulicy Kilińskiego od Wigury do Abramowskiego z 
zabezpieczeniem przed nieprawidłowym parkowaniem, 
które uniemożliwia obecnie pieszym bezpieczne 
korzystanie z chodnika. Ustawienie odpowiedniej ilości 
koszy na śmieci oraz ławek. Rekultywacja sąsiadujących 
pasów zieleni oraz ich zabezpieczenie przed 
rozjeżdżaniem. W tej okolicy u zbiegu Wigury i 
Kilińskiego sadzono pelargonie, ale od kilku lat zieleniec 
zamienił się w klepisko. Miejsce to sąsiaduje z siedzibą 
Prokuratury, która często jest pokazywana w 
dziennikach telewizyjnych i stanowi wizytówkę Łodzi. 
Pora uporządkować zieleń i stworzyć bezpieczny chodnik 
dla pieszych wraz z miejscami do wypoczynku.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 621500,00 Nastąpi poprawa komfortu życia mieszkańców, 
poprawa bezpieczeństwa na drodze

205 S065WS Podwyższony 
przystanek na 
skrzyżowaniu ul. 
Pomorskiej i ul. 
Tamka

Przebudowa podwyższonego przystanku tramwajowego 
w formie antyzatoki pod szkołą podstawową nr 79 w 
celu umożliwienia łatwiejszego wsiadania do 
tramwajów, w szczególności wysokopodłogowych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 350000,00 Opinia techniczna odnośnie wykonalności i celowości 
przebudowy przystanku na skrzyżowaniu 
ul.Pomorskiej i ul. Tamka jest pozytywna. Zgodnie z 
opinią ZDiT i BIM przystanek, należny wykonać w 
formie przystanku wiedeńskiego . 
Inwestycja  jest możliwa do realizacji  w ciągu jednego 
roku budżetowego, w systemie zaprojektuj i wybuduj.



206 P208KR Budowa 
chodnika oraz 
ciągu pieszo-
rowerowego na 
przedłużeniu 
ulicy Balonowej 
w kierunku 
przejść dla 

Budowa chodnika szerokości 1,5m jako kontynuacja 
chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ulicy 
Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy 
Retkińskiej - w śladzie istniejącego przedeptu - oraz 
budowa ciągu pieszo-rowerowego (szer. 2,0m + 2,0m) 
od południowego narożnika ulicy Balonowej w kierunku 
przejścia dla pieszych na ulicy Maratońskiej - w śladzie 
istniejącego przedeptu.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 131487,00 Realizacja zadania poprawi komfort poruszania się 
pieszych i rowerzystów

207 P206KR Budowa 
chodnika 
łączącego 
market ALDI 
Retkinia (Armii 
Krajowej 47) z 
przejściem dla 
pieszych na ul. 

Budowa chodników szerokości 1,5m w śladzie 
istniejących przedeptów na linii market ALDI Retkinia - 
przejście dla pieszych przez ul. Armii Krajowej oraz 
osiedle Botanik - przystanek autobusowy.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 67372,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 
technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania 
w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy 
realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Działka nr P25-198/44 jest położona na terenie dwóch 
osiedli. Inwestycje, należy realizować tylko na części 

208 P169ZL Bezpieczna 
droga szkoły. 
Przejście dla 
pieszych 
Złotno/Napoleoń
ska

Przekształcenie przejścia dla pieszych na ulicy Złotno 
przy ulicy Napoleońskiej przy drodze do SP 169 w 
aktywne przejście dla pieszych. W chwili obecnej jest 
bardzo niebezpieczne przejście na którym często 
dochodzi do wypadków. Przejście jest jednym z 
głównych na osiedlu i jest bardzo uczęszczane. Stanowi 
ono bezpośrednią drogę dla uczniów. Aktywne przejście 
dla pieszych zapewnia detekcję pieszego w strefie 
oczekiwania i na przejściu, co z kolei uruchamia 
ostrzegawcze sygnały świetlne zainstalowane w słupie 
zwrócone w stronę kierowców by w ten sposób 
odpowiednio wcześnie poinformować ich o obecności 
pieszego. Dodatkowo nadawany jest komunikat głosowy 
dla pieszych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 100000,00 Realizacja zadani poprawi bezpieczeństwo pieszych

209 P162LP Budowa 
chodnika wzdłuż 
ulicy Pienistej na 
odcinku ul. 

Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy 
Pienistej na odcinku od ul. Plocka do ul. Sołtyka - ok. 60 
mb. Zadanie stanowi kolejny etap budowy chodnika 
wzdłuż ul. Pienistej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 57000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

210 P121SP Tablica 
informacji 
pasażerskiej - 

Projekt przewiduje zamontowanie tablicy informacji 
pasażerskiej na przystanku Politechniki-Radwańska 
(0815)

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 140000,00 Realizacja wniosku poprawi system informacji 
pasażerskiej stosowanej na przystankach komunikacji 
miejskiej.



211 P106LP Budowa 
chodnika na ul. 
Plocka na 
odcinku od ul. 
Pienistej do 
istniejącego 
chodnika przy 
posesji ul. Plocka 
75

Budowa chodnika po zachodniej stronie ul. Plocka na 
odcinku od ul. Pienistej do istniejącego chodnika przy 
posesji ul. Plocka 75 o szerokości 2,0 m i długości ok. 200 
m.

skrzyżowania ul. Pienista ul. Franciszka Plocka (dojście na 
uroczysko Lublinek) do parkingu na ul. Zamiejskiej. W 
ramach BO z lat poprzednich powstał chodnik na ul. 
Pienistej do ul. Plocka. Natomiast nadal nie chodnika na 
całym odcinku. Chodzenie tym po płytach jest 
niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci, osób z 
wózkami. Dlatego potrzebny jest chodnik. 

Strona na FB dotycząca osiedla: 
https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/

Zdjęcia dotychczasowych etapów: 
https://tinyurl.com/BO-Chodnik-przy-plytach

V – Etap – Ostatni: https://tinyurl.com/chodnik-przy-
plytach-V

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 165000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

212 P088KR Rowerem wzdłuż 
Kusocińskiego po 
stronie osiedla

Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż 
Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej po 
stronie osiedla. Konieczne jest:
1. Przebudowa ok. 105m w okolicy Retkińskiej 
(poszerzenie istniejącego ciągu w kierunku terenów 
zielonych lub jezdni - rys)
2. Dostosowanie istniejącego asfaltowego chodnika - 
obniżenie krawężników, wyznaczenie "tukanów" 
(wspólnych przejść i przejazdów) przez wyjazdy z osiedla, 
oraz wschodnią odnogę rozwidlenia Armii Krajowej
3. Budowa zjazdu łączącego ciąg pieszo - rowerowy z 
szutrową ścieżką biegnącą między ogródkami 
działkowymi a górką.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 180000,00 Realizacja zadania poprawi komfort i bezpieczeństwo 
rowerzystów poruszających się wzdłuż ul. 
Kusocińskiego

213 P077SP Zielona ulica 
Pogonowskiego

Ul. Pogonowskiego na odcinku między ul. Struga i 
Skłodowskiej jest szeroka, a odkąd wprowadzono strefę 
płatnego parkowania - pusta! Sprawmy by była 
przyjazna mieszkańcom Starego Polesia, zielona i czysta.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 680000,00 Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i 
komfortu przemieszczania się wszystkich 
użytkowników ruchu. Uzupełnienie zieleni jest zgodne 
z proekologiczną polityką miasta.



214 P071RS Przebudowa 
łącznika na ulicy 
Maratońskiej

Przebudowa skrzyżowania celem zwiększenia 
bezpieczeństwa oraz ułatwienia wyjazdu z osiedla. 
Pomysł wynika z tego, że dochodzi tam co jakiś czas do 
kolizji, ale przede wszystkim wymuszone jest ustawienie 
pojazdu przed skrętem w lewo pod takim kątem, że 
utrudniona jest widoczność z prawej strony. 
Poprowadzenie jezdni łącznika pod kątem prostym 
ułatwiłoby wyjazd, poprzez poprawienie widoczności. 
Dodatkowo likwidacja skrzyżowania wewnątrz łącznika 
wyeliminowałaby ryzyko kolizji. Co więcej zmniejszyłby 
się obszar pokryty asfaltem zmniejszając tym samym 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 220000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

215 P030RS Powiększenie 
parkingu wzdłuż 
ulicy 
Kusocińskiego 
etap 1

Projekt polega na zmianie sposobu parkowania z 
równoległego na skośne lub prostopadłe na odcinku od 
wjazdu przy Kusocińskiego 84 do wjazdu przy 
Kusocińskiego 94. Ma to na celu zwiększenie liczby 
miejsc postojowych (co jest związane z licznymi 
przyjezdnymi na pobliski orlik i do szkół). Należy 
wykonać poszerzenie obecnych miejsc parkingowych o 
3metry z płyt ażurowych aby mieściły się samochody 
parkując skośnie lub równolegle.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 350000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu.

216 P006ZL Oświetlenie 
Rąbieńskiej - 
etap ostatni

Ostatni etap oświetlenia ulicy Rąbieńskiej od ul. 
Dozynkowej do wysokości ul Rąbieńskiej 76

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 220000,00 Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu oraz stanowić będzie 
dokończenie realizacji oświetlenia w ul. Rąbieńskiej.

217 P004LP Latarnie wzdłuż 
chodnika przy 
płytach – Etap II - 
na ul. Pienista w 
kierunku ul. 
Franciszka 
Plocka na 
odcinku ok 450 
m (dojście na 
uroczysko 
Lublinek) - ul. 
Pienista 
(pomiędzy 
Franciszka 
Plocka a  

Stworzenie projektu oświetlenie na całej długości ulicy 
ulicy Pienistej – złożonej z płyt betonowych (pomiędzy 
Franciszka Plocka a  Maczka). Budowa oświetlenia 
wzdłuż chodnika II etapie. W ramach BO powstał 
odcinek 800m chodnika. Chodzenie po ciemku jest 
niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci, osób z 
wózkami. Dlatego potrzebne oświetlenie. 

Strona na FB dotycząca osiedla: 
https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/

Zdjęcia dotychczasowych etapów: 
https://tinyurl.com/BO-Lampy-przy-chodniku

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 127000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort, 
zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz poprawi walory 
estetyczne pasa drogowego i jego otoczenia.



218 L167 Przebudowa ul. 
Sosnowej 
(Woonerf na 
Górniaku).

Pierwszy woonerf na Górniaku! Remont 180 metrów ul. 
Sosnowej od skrzyżowania z ul. Szczucińską do numeru 
25 (okolica skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego będzie 
remontowana w ramach przebudowy ul. 
Przybyszewskiego). Ulica pozostanie jednokierunkowa, z 
kontrapasem rowerowym, będzie miała szerokość 2,5 - 3 
m. Wyznaczone zostaną miejsca parkingowe ukośne. 
Będzie to ulica o ruchu uspokojonym, na środkowym 
fragmencie znajdzie się "esowanie", dzięki któremu auta 
nie będą rozpędzały się na prostym odcinku. Zieleń 
zostanie zrekultywowana. Duże drzewa stanowiące o 
klimacie ulicy pozostaną nietknięte.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 2000000,00 Po zebraniu zgód od poszczególnych jednostek 
miejskich (MPU, ZDiT, BAM, BIM) oraz po dokładnym 
przeanalizowaniu wniosku- wniosek został 
zaopiniowany pozytywnie.

219 L125 Parking dla Lasu 
Łagiewnickiego / 
Arturówka, 
zlokalizowany 
przy ul. 
Łagiewnickiej

Łodzianie bardzo chętnie korzystają z terenów zielonych, 
w szczególności z Lasu Łagiewnickiego, niestety brak jest 
miejsc parkingowych. Powoduje to, iż często zagrożone 
jest bezpieczeństwo ruchu, a nawet występuje 
zagrożenie pożarowe (parkowanie wzdłuż lasu czy we 
wjazdach pożarowych), blokowane są również okoliczne 
uliczki osiedlowe.

Budowa parkingu przy ul. Łagiewnickiej, blisko głównego 
wejścia do lasu, pozwoli mieszkańcom Łodzi na 
bezpieczne i komfortowe dotarcie do lasu.

Proponujemy utworzenie około 30-50 miejsc 
parkingowych. Zależy nam, aby parking był w miarę 
przyjazny dla środowiska / zielony, przez zastosowanie 
konstrukcji ażurowych / kraty. Dodatkowo chcemy, aby 
dokonano nasadzeń drzew i krzewów, a także 
zastosowano kwietniki.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 800000,00 Realizacja zadania przyczyni się do poprawy komfortu 
osób korzystających z terenów rekreacyjnych w 
obrębie Łagiewnik i Arturówka

220 L035 Dokończenie 
brakujących 
fragmentów 
chodnika na ulicy 
Traktorowej 
(Teofilów – 
Złotno).

Projekt polega na dokończeniu brakujących fragmentów 
chodnika na odcinku od ul. Judyma do wysokości ul. 
Łubinowej, po zachodniej stronie ulicy Traktorowej.

Projekt ma charakter ponadosiedlowy, gdyż jego 
realizacja sprawi, iż połączone zostaną ze sobą dwa 
osiedla - Złotno i Teofilów, dzięki czemu zapewnione 
zostanie mieszkańcom z obu osiedli wygodne i 
bezpieczne dojście do przystanków autobusowych, 
żłobków i sklepów.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 330000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo



221 L034 "Przeszyci 
Zielenią 2.0" - 
Woonerf na ul. 
Skorupki.

„Przeszyci zielenią 2.0” to przemiana fragmentu ulicy 
Skorupki w woonerf, który połączy wyremontowaną 
część bliżej Piotrkowskiej z realizowanym podwórcem na 
Stefanowskiego. Koncepcja zakłada nasadzenia drzew 
(wiśnie, lipy) i krzewów ozdobnych, wyznaczenie 
zielonych miejsc postojowych oraz utworzenie 
powierzchni biologicznie czynnych, które będą stanowić 
blisko 30% obszaru projektu. Skorupki zyska elementy 
małej architektury zgodne z wytycznymi dla strefy 
wielkomiejskiej, tj. nowe ławki, stojaki na rowery, kosze 
na śmieci oraz latarnie. Atrakcją mają być podświetlane 
huśtawki. Dzięki remontowi okolica zyska zieloną ulicę, 
będącą ozdobą tej części Łodzi.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 1900000,00 Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort 
poruszania się wszystkich użytkowników ruchu oraz 
stanowić będzie kontynuację poprawy estetyki w 
obszarze zabudowy Politechniki Łódzkiej.  Kwestie 
możliwości nasadzeń, doboru posadzki,  lokalizacji dla 
zastosowania nawierzchni mineralnych oraz 
możliwości realizacji zadania na działce nr 94/6, obręb 
P-30 - poza pasem drogowym - zostaną ostatecznie 
rozstrzygnięte na etapie  projektowym. Zwiększono 
koszty w zakresie projektu oraz budowy kanału 
technologicznego i usunięcia kolizji, bazując na 
wykonanych dotychczas podobnych projektach 
(Stefanowskiego).

222 G115CD Budowa 
parkingów 
wzdłuż ul. 
Gojawiczyńskiej

Projekt zakłada budowę dalszej części miejsc 
parkingowych wzdłuż ulicy Gojawiczyńskiej (od nr 8 do 
nr 16). będzie to ok. 60 m. Nawierzchnia wykonana z płyt 
ażurowych. Obecnie samochody parkują na nawierzchni 
ziemnej mocno pofałdowanej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

223 G111CD Budowa miejsc 
parkingowych 
wzdłuż ul. 
Dąbrowskiego 

Budowa skośnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gen. 
Jarosława Dąbrowskiego od alej Śmigłego-Rydza do 
budynku fundacji Gajusz oraz chodników przed 
budynkami ul.Deotymy 3/9 oraz Dąbrowskiego 79/81.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 628750,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego.

224 G084CH I WANT TO RIDE 
MY BICYCLE Z 
CHOJEN DO 
MIASTA ETAP 1

etap 1 
przekształcenie chodnika  na pas pieszo-rowerowy z 
nawierzchnią asfaltową  po stronie PD ul. Paradnej od ul. 
Ustronnej do ulicy Matek Polskich z budową nowego 
przejścia  pieszo-rowerowego.
Słaby stan nawierzchni i duże natężenie ruchu na ul. 
Paradnej nie zachęcają do korzystania z roweru a ul. 
Paradną jest jednym z dogodniejszych kierunków 
wyjazdu z osiedla Ruda i osiedla po Pd stronie Paradnej. 
Szerokość jak i poprowadzenie obecnego chodnika  
pozwalają na dość łatwy sposób na jego przekształcenie.
Kolejnym 2etapem było by uzgodnienie możliwości 
budowy ścieżki i stacji roweru miejskiego pomiędzy 
marketami na ul. Paradnej  i włączenie do systemu 
ścieżek w parku( myślę, że istnieje szansa na 
dofinasowanie ze strony marketów w ramach działań 
proekologicznych).
Etap 3  przebudowa ok. 300 m  Demokratycznej od ul. 
Granicznej do remontowanego odcinka w kierunku ul. 
Bartoszewskiego  z wyznaczeniem i budową 
(kontynuacją ścieżki rowerowej )

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 300000,00 Zadanie nie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego 
roku



225 G077CD Utworzenie 
parkingu przy ul. 
Łukasińskiego 
między ul. 
Kasową a ul. 
Słowackiego

Utworzenie około 28 ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) 
usytuowanych ukośnie prostopadle do ulicy po stronie 
budynku przy ul. Łukasińskiego 4. Przesunięcie 
istniejącego chodnika i drzewek za chodnik, wykonanie 
nowych nasadzeń drzew i krzewów, montaż 
oznakowania pionowego i poziomego, montaż koszy na 
śmieci, obsiew trawy, posadzenie żywopłotu na 
wysokość do 50 cm między chodnikiem i budynkiem, 
odświeżenie i oznakowanie przejść dla pieszych przy 
ulicach Kasowej i Słowackiego.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

226 G076GO Muzyczny PARK-
ing na 
Milionowej

Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa 
estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich 
użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach 
Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. 
Reymonta. 
W obecnej sytuacji, otoczenie to jest bardzo szare i 
smutne, a przede wszystkim mało bezpieczne dla 
wszystkich jego użytkowników- dzieci, pracowników, 
rodziców i gości  uczęszczających do szkoły, 
mieszkańców pobliskich kamienic, użytkowników 
przestrzeni Parku im. Reymonta w Łodzi. Poruszanie się 
pod tak nierównej powierzchni chodnika, pełnej dziur, a 
w okresie deszczu kałuż i błota,  często jest przyczyną 
potknięć i upadków dzieci oraz innych przykrych 
doświadczeń.  Podobne niedogodności odczuwają inni 
użytkownicy- mieszkańcy, osoby starsze czy też 
odwiedzający pobliski park. 
Wielkim problemem tej okolicy jest również brak miejsc 
parkingowych, co dokucza zarówno osobom 
przybywającym do szkoły- uczniom, rodzicom, 
nauczycielom, uczestnikom koncertów i konkursów , jak i 
pobliskim mieszkańcom. Realizacja projektu w znaczący 
sposób przyczyni się do upiększenia tej części osiedla 
Górna- Górniak- zdecydowanie poprawi jego estetykę 
ale również bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
tej przestrzeni.  

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 310000,00 Zakres inwestycji był jednym z zadań postępowania 
przetargowego z roku 2020. Na podstawie złożonych 
ofert wspólnie z Wnioskodawcą BO wybrano 2 zadania 
w innej lokalizacji, pomijając przedmiotowy parking. 
Inwestycja zasadna - jako dokończenie 
zagospodarowania obszaru Szkoły Muzycznej.



227 G069RO Brakujący 
chodnik ul. 
Polarna

Ulica Polarna to bardzo ruchliwy odcinek drogi łączący 
Retkinię z wyjazdem w stronę Pabianic i Rzgowa. W tej 
chwili  jest to też skrót omijający rozkopaną  ul. 
Obywatelską 
Codziennie przejeżdża tą ulicą około 2 tyś samochodów 
(wielokrotnie przeliczone).
Niestety na Polarnej zapomniano o dokończeniu przed 
laty chodnika. Brakuję go naprawdę niewiele 70mb, aby 
było bezpiecznie. 
Dzięki Waszemu wsparciu i niewielkiemu zaangażowaniu 
finansowemu dobudujemy chodnik, który poprawi 
bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza osobom starszym i 
dzieciom.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 45000,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego.

228 G056RU Sygnałowa od 
Nowa - 
bezpieczna 
droga i parking 
przy Przedszkolu 
Miejskim nr 2 
przy ul. 
Sygnałowej 1

Wzdłuż ulicy Sygnałowej od strony zachodniej 
prostopadle do jezdni parkują rodzice przywożący dzieci 
do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Zespole Przedszkoli nr 
2 przy ul. Sygnałowej 1 oraz mieszkańcy pobliskiego 
osiedla. W czasie opadów deszczu/śniegu miejsce to robi 
się natychmiast bardzo błotniste ze względu na 
nieutwardzoną nawierzchnię a wzdłuż ul. Sygnałowej 
spływa struga wody z Rudzkiej Góry co powoduje, że 
kierowcy parkują pojazdy na wąskim chodniku po stronie 
przedszkola. To natomiast uniemożliwia przejście 
chodnikiem ze względu na stan i szerokość istniejącego 
chodnika. Dlatego wnioskuję o utwardzenie ok. 20 
miejsc parkingowych prostopadle do jezdni, wzdłuż całej 
ulicy Sygnałowej oraz 2 miejsc Kiss&Ride (parkowanie do 
10 min w godzinach działania przedszkola) na końcu 
ulicy Sygnałowej dla rodziców dowożących dzieci do 
przedszkola. Ponadto, na północnej stronie ul. 
Ekonomicznej nie ma chodnika łączącego przedszkole z 
przejściem dla pieszych. Wnioskuję o utworzenie 
chodnika o szerokości 1,5m od przejścia dla pieszych na 
ul. Ekonomicznej do przedszkola oraz ustawienie znaku 
'zakaz postoju' B-35 w godzinach działania przedszkola 
wzdłuż chodnika po wschodniej stronie ul. Sygnałowej. 
Projekt ten jest reaktywacją projektu G208RU z Budżetu 
Obywatelskiego edycji 19/20.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 190900,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego.



229 G052RO Nowy chodnik i 
miejsca 
parkingowe przy 
ul. Przyszkole 42

Wymiana chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 wraz 
z wyznaczeniem miejsc parkingowych, w tym dwóch 
miejsc postoju typu „pocałuj i jedź” (miejsc krótkiego 
postoju do 1-2 min.). 
Obecny stan nawierzchni chodnika przed szkołą stanowi 
nie tylko dyskomfort, ale przede wszystkim realne 
zagrożenie dla uczniów szkoły, rodziców oraz okolicznych 
mieszkańców, w tym także osób starszych korzystających 
z tego ciągu pieszego. Nierówne, częściowo uszkodzone i 
wystające płyty chodnikowe zagrażają bezpieczeństwu 
osób z niego korzystających, co może prowadzić do 
wypadków (np. skręcenia nogi w wyniku upadku, 
będącego następstwem potknięcia się o wystające lub 
ruchome płyty chodnikowe).
Ulica Przyszkole jest dwukierunkowa bez wyznaczonych 
miejsc postojowych, mimo iż znajduje się w otoczeniu 
budynków mieszkalnych, dlatego samochody 
okolicznych mieszkańców zostawiane są wzdłuż ulicy. 
Jednak ich ilość w godzinach porannych znacznie 
przekracza ilość wolnych miejsc postojowych, przez co 
rodzice odwożący dzieci do szkoły nie mają gdzie 
zaparkować. Dzieci często wysadzane są na środku jezdni 
lub po prostu samochody wjeżdżają na chodnik, co 
stwarza niebezpieczeństwo dla naszych uczniów 
i pozostałych osób korzystających z ciągu 
komunikacyjnego przed budynkiem szkolnym. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego chcemy 
przeprowadzić remont chodnika przed szkołą, wyznaczyć 
ukośne miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla 
oraz stworzyć dwa miejsca postojowe typu „pocałuj i 
jedź”, co uczyni drogę do szkoły bezpieczną i poprawi 
organizację ruchu przed szkołą. 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 197000,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego.

230 G046PK Projekt i 
wymiana słupów 
oświetleniowych 
w ulicy 
Astronautów na 
odcinku od ul. 
Zaolziańskiej do 
Przedszkola 

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów na 
odcinku ok. 400 metrów od ul. Zaolziańskiej do skrętu na 
wysokości Przedszkola Miejskiego nr 106. W chwili 
obecnej na długości 400 metrów zainstalowanych jest 8 
niskich, betonowych słupów w złym stanie technicznym. 
Pomimo, iż korony drzew są przycinane, stare lampy nie 
zapewniają wystarczającego oświetlenia ulicy oraz 
chodników.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 140000,00 Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników drogi.



231 G024CH Budowa 
chodnika na ul. 
Cegielnianej

Budowa chodnika w ul. Cegielnianej od ul. Ustronnej do 
ul. Leszczyńskiej, celem zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców osiedla.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 100000,00 Budowa chodnika pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników pasa 
drogowego.

232 G023CH Przebudowa ul. 
Cegielnianej od 
ul. Ustronnej do 

Remont odcinka ul. Cegielnianej i ul. Leszczyńskiej, 
polegający na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na 
istniejącej jezdni.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 150000,00 Remont nawierzchni drogi pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

233 G018RU Dojście 
deptakiem do 
mostów do rzeki 
Olechówki na 
Rudzie (ulicami 

Dokończenie chodników do mostów ul. Dumnej, ul. 
Barwnej oraz ul. Alojzego do rzeki Olechówki. Aktualnie 
chodniki kończą się około 50 metrów przed mostami nad 
rzeką Olechówką, gdzie dalsze dojście do nich przebiega 
wąską ścieżką o szerokości 40 cm.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 90000,00 Realizacja zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo

234 G017RU Dodatkowy 
Przystanek linia 
63 obok Selgros, 

Dodatkowa para przystanków dla linii 63 na ulicy 3 Maja 
przy wjeździe do Selgrosa, gdzie znajdują się również 
Hotel BedRooms, firma Contrain oraz firma Centrum 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 105000,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego

235 G015PK Rowerowe 
Osiedle - 
połączenie ul. 

Budowa łącznika w celu umożliwienia rowerzystom jazdy 
między drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego a 
ślepym zakończeniem ul. Zaolziańskiej (rys)

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 10000,00 Budowa łącznika pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort użytkowników ruchu 
rowerowego.



236 G013CD DĄBROWA 
PRZYJAZNA 
KIEROWCOM - 
remont chodnika 
wraz z budową 
miejsc 
parkingowych 
wzdłuż ul. 
Dąbrowskiego, 
między ulicami 
Kossaka a 
Tatrzańską

Projekt zakłada budowę ażurowych miejsc parkingowych 
oraz remont chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego między 
ulicami Kossaka a Tatrzańską zgodnie z załączoną mapą. 
Od strony jezdni powstaną miejsca parkingowe o 
szerokości  min. 3,6 metra z płyt ażurowych, 
wypełnionych ziemią i obsianych trawą. Pozwoli to na 
częściowe zatrzymanie wód opadowych oraz uniknięcia 
konieczności ich odprowadzania. Nikt również nie będzie 
mógł zarzucić „betonowania” miasta kosztem zieleni. 
Natomiast w  śladzie starego chodnika powstanie nowy 
o szerokości 3 metrów z płyt chodnikowych 25x25 
oddzielony krawężnikiem od miejsc parkingowych.  Z 
uwagi na znajdujące się wzdłuż jezdni słupy 
oświetleniowe oraz kilka drzew miejsca parkingowe 
należy tak rozmieścić, aby nie było konieczności 
usuwania kolizji oraz wycinki drzew. Osiedle, które jest 
typową "sypialnią" cierpi na deficyt miejsc 
parkingowych. Sytuację tą pogłębiła sprzedaż przez 
miasto działek znajdujących się na skrzyżowaniu z ulicą 
Kossaka, na których znajdował się parking na ok 60 
samochodów wybudowany razem z osiedlem w miejsce 
którego powstanie kolejny pawilon handlowo usługowy 
z 16 miejscami tylko dla klientów. Miasto nie 
zaproponowało zmotoryzowanym mieszkańcom żadnej 
alternatywy. Tym bardziej, iż za sprzedażą tych działek 
głosował również pan Marcin Hencz, 
wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Ruchu 
Drogowego, który w swoim programie ma również 
budowę miejsc parkingowych na osiedlach.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 443750,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

237 G007GO ul. Milionowa od 
nowa (nowy 
chodnik, miejsca 
parkingowe i 
bezpieczne 
przejścia do 
parku Reymonta 
i Muzeum 
Włókiennictwa)

Przebudowa chodnika po północnej stronie ul. 
Milionowej na odcinku Piotrkowska - Sosnowa. Budowa 
bezpiecznego przejścia dla pieszych do Muzeum 
Włókiennictwa oraz obniżenie krawężników i 
odświeżenie przejścia dla pieszych do Parku im. 
Reymonta. Od ul. Piotrkowskiej do przejścia dla pieszych 
prowadzącego do muzeum zamontowanie eleganckich 
czarnych słupków separujących uniemożliwiającym 
parkowaniem na wąskim chodniku. Za przejściem dla 
pieszych wyznaczenie miejsc parkingowych, w tym 
jednego dla osób niepełnosprawnych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 199900,00 Opinia pozytywna

238 B161BC Wymiana 
Chodnika na 
ulicy Żytniej, 
nowe latarnie i 
nasadzenia.

Wymiana chodnika na Odcinku od ulicy Drewnowskiej 
do ulicy Lutomierskiej. Ustawienie nowego oświetlenia a 
także dokonanie nowych nasadzeń drzew po stronie 
numerów nieparzystych. (bez wycinania starych 
nasadzeń)

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 547500,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 
technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania 
w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie należy 



239 B149BC Tablice 
dynamicznej 
informacji 

Zadanie zakłada montaż tablic dynamicznej informacji 
pasażerskiej na przystankach tramwajowych w osiedlu 
Bałuty Centrum.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 500000,00 Realizacja wniosku poprawi system informacji 
pasażerskiej stosowanej na przystankach komunikacji 
miejskiej.

240 B132JM Rowerem 
bezpiecznie do 
szkoły - droga 
rowerowa 
wzdłuż 
Kryształowej i 
Łupkowej od 

Naturalne przedłużenie/uzupełnienie DDR-ów 
biegnących wzdłuż ulic Wycieczkowej i Warszawskiej. 
Zapewniające dojazd do SP 142 oraz terenu 
rekreacyjnego – Górka Widokowa „Rogi”. Długość: ok. 
750 metrów + przejazd rowerowy na wysokości SP 142. 
Na odcinku Warszawska - SP 142 po stronie 
południowej. Całość przeprowadzona, tak by nie niszczyć 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 514000,00 Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo 
rowerzystów poruszających się wzdłuż ul. Kryształowej

241 B131LA LATARNIA NA 
ULICY 
SKOWROŃCZEJ

Opracowanie projektu  i budowa instalacji jednej latarni 
ledowej oświetlającej rejon skrzyżowania . Oświetlenie 
ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 25000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 
2021/2022 jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie 
kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa 
do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 
oraz teren, na którym ma być zlokalizowane 
proponowane zadanie stanowi własność gminy Miasto 
Łódź, a inwestycja nie koliduje z zawartymi umowami 

242 B130BC Przebudowa ul. 
Gandhiego w 
zakresie 
przebudowy 
opaski jezdni, 
budowy miejsca 

Przebudowa ul. Gandhiego w zakresie przebudowy 
opaski jezdni, budowy miejsca dla niepełnosprawnych i 
przebudowy chodnika - północna strona ul. Gandhiego 
na wysokości Skweru Michaliny Wisłockiej.
Projekt budowlano-wykonawczy jest w posiadaniu WGK 
UMŁ.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 150000,00 Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu i 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, w 
tym również osób niepełnosprawych. Projekt 
zaakceptowany i odebrany przez WGK.

243 B118BC Nowe chodniki 
dla Osiedla 
Pojezierska 
remont 50 
letniego 
chodnika.

Remont chodnika przy ulicy Pojezierskiej, strona 
południowa wraz z ewentualnym utworzeniem miejsc 
postojowych w pasie drogowym z zachowaniem 
istniejącego drzewostanu- miłorzęby i akacje. W 
miejscach postojowych sugeruje się zastosować płyty 
ażurowe jumbo aby zapewnić powierzchnię biologicznie 
czynną. Inwestycja będzie realizowana w systemie 
zaprojektuj i wybuduj.  Ostateczna decyzja o budowie 
miejsc parkingowych zostanie podjęta na etapie 
dokumentacji projektowej , po opracowaniu projektu 
inwentaryzacji zieleni.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 71250,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna w zakresie remontu chodnika, ponieważ 
spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej 
wykonalności i jest możliwa do wykonania w ciągu 
jednego roku budżetowego. Zadanie należy realizować 
w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Decyzja o możliwości wykonania miejsc postojowych 
zostanie podjęta na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej, po wykonaniu projektu 
inwentaryzacji zieleni ( inwentaryzacja drzew).



244 B111BC Bezpieczne 
dojście do Szkoły 
Podstawowej nr 
55 – wyniesiona 
tarcza 
skrzyżowania ulic 
Olsztyńskiej i 
Mackiewicza

Głównym celem obejmującym niniejszy wniosek jest 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i kierowców. 
Budowa skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią ulicy 
Mackiewicza i Olsztyńskiej pozwoli na uspokojenie ruchu 
oraz pozwoli chronić przede wszystkim najmłodszych 
uczestników ruchu czyli dzieci, zmierzające do pobliskiej 
szkoły Szkoły Podstawowej nr 55 im. Eugeniusza 
Lokajskiego (adres szkoły- Łódź, ul. Antoniego 
Mackiewicza 9).
Dlatego też miejsce to wymaga specjalnego traktowania, 
wyjątkowych rozwiązań zmierzających do uspokojenia 
ruchu. Projekt wypełnia również uwarunkowania 
polepszające poruszanie się osób niepełnosprawnych 
poprzez likwidację barier architektonicznych.
Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią to rodzaj 
skrzyżowania stosowany w celu uspokojenia ruchu. 
Charakteryzuje się podniesieniem tarczy skrzyżowania 
do poziomu chodników przy jezdni. Nawierzchnię 
skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią zostanie 
wykonane się w kolorze odmiennym od poprzedzającego 
go odcinka ulicy, by było ono łatwiej dostrzegalne. 
W ramach zakładanych prac planuje się głównie:
 -wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic 

Olsztyńskiej i Mackiewicza wraz z niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi
doświetlenie tarczy skrzyżowania dodatkowymi 
latarniami wraz z wymianą istniejących opraw 
oświetleniowych.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA 314000,00 Zadanie zaopiniowane pozytywnie, nastąpi poprawa 
bezpieczeństwa na drodze i komfortu życia 
mieszkańców

245 B104BZ Aktywne 
przejście 
Aleksandrowska/
Spadkowa

Zadanie obejmuje modernizację przejścia dla pieszych na 
ul. Aleksandrowskiej przy ul. 
Spadkowej/Skwarczyńskiej. Duże natężenie ruchu na 
Aleksandrowskiej bardzo utrudnia przechodzenie przez 
jezdnię w tym miejscu. Jest to szczególnie niebezpieczne 
w okresie jesienno-zimowym, gdy gorsze warunki 
pogodowe i niedobór światła utrudniają kierowcom 
dostrzeżenie pieszego. Aktywne przejście uruchamia się 
w chwili, gdy pieszy zbliża się do przejścia. Zapalają się 
światła, które ostrzegają kierowców o tym, że  za chwilę 
na przejściu pojawi się pieszy. 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 90000,00 Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych 
pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego oraz poprawi komfort wszystkich 
użytkowników drogi.



246 B086RA Suchą nogą do 
Biedronki - 
chodnik zamiast 
błota na 
Dereniowej 
ścieżce

Wykonanie chodnika na ścieżce – przesmyku wzdłuż ul. 
Dereniowej między ul. Czereśniową a szerszą częścią 
Dereniowej. 
Węższa część piesza ma szerokość ok. 2,5 m i jest 
długości ok. 30 m. Ułożenie chodnika na środku 
przejścia, posadzenie trawy, ustawienie dwóch 
słupków/separatorów i kosza na śmieci. 
Żeby chodziło się tędy wygodniej i schludniej nam 
wszystkim, a zwłaszcza rodzinom z wózkiem czy osobom 
starszym.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 40770,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców.

247 B085WL Przebudowa ul. 
Aksamitnej na 
odcinku ok. 230 
mb od ul. 
Okólnej  przy 
szerokości ok. 5 
mb wraz ze 
sporządzeniem 
dokumentacji 

Przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 230 mb od ul. 
Okólnej –  w starym śladzie ulicy przy szerokości 
przebudowywanej ulicy ok. 5  mb, z poboczami po obu 
stronach ulicy, z wykorytowniem – jeśli jest taka 
potrzeba oraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 
a następnie wykonaniem nowej podbudowy  i 
położeniem nawierzchni asfaltowej wraz ze 
sporządzeniem wymaganej dokumentacji projektowej w 
cyklu jednorocznym (zaprojektuj i wybuduj).

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 375000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia 
zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest 
pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie kryteria oceny 
technicznej wykonalności i jest możliwa do wykonania 
w ciągu jednego roku budżetowego. Zadanie, należy 
realizować w ramach remontu nawierzchni ulicy  
Aksamitnej w systemie zaprojektuj i wybuduj.

248 B079BZ Utwardzenie 
ulicy Kłosowej na 
odcinku od 
Glebowej do 
Uprawnej.

Przebudowa obejmuje wykonanie dokumentacji 
technicznej i realizację robót.
a). wykonanie trwałej nawierzchni asfaltowej,
b). przebudowa zjazdów do posesji oraz odtworzenie 
chodników.
Długość odcinka - około 220 mb.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 457000,00 Zadanie poprawi komfort życia mieszkańców ul. 
Kłosowej

249 B071WL Budowa 
chodnika od 
krańcówki 
autobusu linii 60

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców korzystających z autobusu linii 60 poprzez 
budowę chodnika.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 245000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort życia 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo

250 B048WL Dokończenie 
budowy 
oświetlenia na 
ulicy 
Gadomskiego

Oświetlenie jest tam niezbędne dla bezpieczeństwa 
zwłaszcza osób pieszych. W razie opadów deszczu jest to 
ulica o krótszej drodze skomunikowania mieszkańców i 
działkowców z ul. Serwituty za lasem (osiedla). Ulica 
Serwituty w lesie na długim odcinku jest w kiepskim 
stanie i droga do pokonania jest dłuższa. 5 latarni od 
ulicy Żółwiowej w kierunku ul. Moskule oraz 2 latarnie 
do łuku drogi od ul. Moskule w kierunku ul. Żółwiowej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 25000,00 Inwestycja w zakresie montażu 2-óch latarni w ul. 
Gadomskiego przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu poruszania się 
użytkowników drogi.



251 B041WL Budowa 
oświetlenia na 
ulicy Serwituty

Wyżej wymienione oświetlenie będzie służyć na miejscu 
parkingowym naprzeciw północno-wschodniej ściany 
lasu Łagiewnickiego. Oświetlenie jest tam niezbędne 
ponieważ ciemny, niekontrolowany teren miejski 
wytyczony o szerokości 12,70 m sprzyja zjeżdżaniu się 
podejrzanego towarzystwa, które hałasuje, śmieci, 
dochodzi do imprez, awantur zwłaszcza porą wiosenną i 
letnią oraz stwarza zagrożenie dla pozostałych 
użytkowników drogi, w szczególności pieszych, którzy 
boją się o swoje bezpieczeństwo. Mieszkańcy nie mogą 
spokojnie zasnąć, szczek psów.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 41000,00 Projekt możliwy do realizacji w ramach ŁBO. Kwestią 
dyskusyjną pozostaje jego zasadność - rzadkie 
zaludnienie terenu przeznaczonego do oświetlenia 
(skraj lasu) oraz brak gwarancji, że oświetlenie 
zniweluje problem "spotkań towarzyskich". Jednakże z 
uwagi na obywatelski charakter projektu decyzję 
należy pozostawić głosującym mieszkańcom.

252 B040WL Budowa łącznika 
ulicy Serwituty

Jedyne prawne skomunikowanie mieszkańców do DK-71. 
Problem z dojazdem służb ratowniczych. Trudność z 
dojazdem do pracy i szkół. Okrawężnikowanie wskazane 
na położenie, rzeźbę terenu i słupy, które są z tworzyw 
sztucznych w dolnej części nie mają zabezpieczenia 
izolacyjnego. W czasie wykaszania traw są uszkadzane 
przez żyłkę kosy spalinowej.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA NEGATYWNA 215000,00 Inwestycja przyczyni się do zwiększenia komfortu 
użytkowania przestrzeni pasa drogowego,przyczyni się 
do poprawy komunikacji obszaru z DK 71 oraz 
umożliwi sprawny dojazd służb.

253 B039TW OŚWIETLENIE 
ULICY 
WOLIŃSKIEJ

ULICA GRUNTOWA BEZ OŚWIETLENIA, CHODNIKA, 
ODWODNIENIA, UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI - 
POPROSTU ZAPOMNIANA PRZEZ URZĄD MIASTA ŁODZI
Rozszerzenie zakresu o dodatkową latarnię oraz 2 
oprawy na istniejących słupach w ul. Zadraż, za zgodą 
Wnioskodawcy.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000,00 Budowa oświetlenia na przedmiotowym obszarze jest 
możliwa do realizacji i przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu poruszania się 
mieszkańców.

254 B036BZ Rowerem z Łodzi 
do 
Aleksandrowa

Kontynuacja zwycięskiego zadania z zeszłego roku. 
Budowa ciągu rowerowo - pieszego od 
ul. Lechickiej do ul. Tatarczanej.  Lokalizacja ciągu na 
odcinku od Lechickiej do Chochoła będzie przebiegała po 
północnej stronie ul. Aleksandrowskiej. Trakt przetnie ul. 
Aleksandrowską na wysokości przejścia dla pieszych przy 
Chochoła i dalszy odcinek będzie przebiegać po 
południowej stronie Aleksandrowskiej do ul. 
Tatarczanej.  W kolejnych latach planowane jest 
wydłużenie traktu do granicy miasta, gdzie nastąpi 
połączenie z wygodną ścieżką znajdującą się w granicach 
Aleksandrowa Łódzkiego.  Długość odcinka zgłoszonego 
w tej edycji ŁBO to około 500 m.  Ciąg pieszo - rowerowy 
powinien być oddzielony pasem niskiej zieleni od 
ruchliwej jezdni ul. Aleksandrowskiej dla poprawy 
bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych. 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 465000,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców oraz 
bezpieczeństwo ruchu i estetykę pasa drogowego.



255 B013TW ODNOWA 
TEOFILOWA: 
Modernizacja 
ulicy Łanowej – 
zielone miejsca 
postojowe.

Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i 
zmniejsza bezpieczeństwo pieszych. Stworzenie 
zielonych miejsc postojowych, czyli utwardzonych 
powierzchni trawiastych jest kompromisem między 
przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a 
właścicielami pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej 
dodatkowych minimum 60 miejsc postojowych, zapewni 
parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i poprawi 
bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje wycinania 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 480000,00 Realizacja niniejszego zadania poprawi komfort 
mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo ruchu oraz 
poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

256 B011TW ODNOWA 
TEOFILOWA: 
Tablica 
informacji 

Projekt zakłada: zakup tablicy, montaż we wskazanej 
lokalizacji, okablowanie oraz podłączenie do systemu, 
obróbka brukarska pozostałości po montażu, włączenie i 
aktualizacja systemu.

Zarząd Inwestycji 
Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 140000,00 Realizacja wniosku poprawi system informacji 
pasażerskiej stosowanej na przystankach komunikacji 
miejskiej.


