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1 B143BZ Doposażenie Jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej Łódź-Mikołajew

Od 1928 r. Jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej Łódź-Mikołajew dba o 

bezpieczeństwo mieszkańców miasta Łodzi. Doposażenie jednostki w sprzęt 

specjalistyczny i ubrania ochrony osobistej pozwoli na efektywniejsze i 

bezpieczniejsze prowadzenie działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych na 

terenie naszego miasta.

1Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA NEGATYWNA 290000 Zakup dodatkowego sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych, 

utrzymywania w czystości umundurowania  oraz szkolenia, zapewni 

druhom ochronę zdrowia i życia podczas działań w trudnych 

warunkach.

2 S017KA Poeta Julian Tuwima jak 

żywy - stały mapping 3D, 

na ulicy Juliana Tuwima

Na ulicy Tuwima brakuje upamiętnienia Juliana Tuwima a przecież to tutaj 

wracał

zdyszany ze szkoły (z III L.O.), to tutaj w parku płakałem szeptanymi słowy 

(park

Sienkiewicza).

Zróbmy genialny mapping 3D poety piszącego i siedzącego przy biurku, 

zapatrzonego w kierunku

swojej szkoły i parku. Będzie to miejsce odwiedzane przez wycieczki, turystów 

i łodzian i niebywała atrakcja turystyczna. Mapping powinien się odbywać 

codziennie, np. od zachodu słońca do godz 23.

Wybitny łódzki poeta zasługuje na takie upamiętnienie.

2Łódzkie Centrum 

Wydarzeń

NEGATYWNA POZYTYWNA 100000 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest negatywna. 

Mapping to projekcja multimedialna, audiowizualny pokaz, czyli w 

uproszczeniu oświetlanie wybranych elementów obiektu za pomocą 

światła projektora, przygotowaną wcześniej animacją. Mappingi 

zazwyczaj mają charakter tymczasowy, odbywają się po zmierzchu, w 

trakcie kilkudniowych festiwali, na terenach wyłączonych z ruchu 

drogowego. Skrzyżowanie ul. Tuwima  z ul. Sienkiewicza jest  

miejscem o dużym natężeniu ruchu drogowego. Stały mapping 3d w 

tej lokalizacji nie jest możliwy ze względu na obowiązujące przepisy 

ruchu drogowego, co potwierdza w wydanej opinii Biuro Inżyniera 

Miasta UMŁ oraz Zarząd Dróg i Transportu.   

Ponadto stałe oświetlanie okien budynków może utrudniać 

funkcjonowanie codziennego życia mieszkańcom i być sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego.

Po dodatkowej konsultacji z liderem projektu Łódzkie Centrum 

Wydarzeń podtrzymuje negatywną opinię. 

3 L084 Prawa jazdy na początek 

samodzielnego życia dla 

młodzieży z domów 

dziecka.

Młodzi ludzie opuszczający domy dziecka potrzebują potrzebują naszego 

wsparcia, a także wiary w siebie i poczucia niezależności, aby dobrze wejść w 

dorosłość. Chcemy im w tym pomóc, poprzez z finansowanie kursów prawa 

jazdy dla 30 osób, które w 2022 roku ukończą 18 rok życia.

Skuteczna aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży opuszczającej domy 

dziecka jest jednym z największych wyzwań w Łodzi, dlatego chcemy jej to 

ułatwiać.

Zdobycie prawa jazdy to bowiem nie tylko marzenie młodzieży. To także 

lepsza pozycja na rynku pracy i możliwość zdobycia stabilnego i dobrze 

płatnego zatrudnienia. Właśnie praca jest często wskazywana jako jeden z 

najważniejszych czynników wpływających na pełne usamodzielnienie 

młodych ludzi.

Młodzi ludzie po opuszczeniu pieczy zastępczej muszą uczyć się dorosłości i 

zacząć nowe życie często bez wsparcia bliskich. To wielkie wyzwanie. 

Inwestycja w nich i wykorzystanie ich potencjału, pozwoli im nabrać wiatru w 

żagle, aby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i tworzyć swoją 

przyszłość.

Łódź jest miastem z jedną z najliczniejszych pieczy zastępczych w Polsce. Z 

danych z roku 2018, dostarczonych przez GUS, a zinterpretowanych przez 

łódzki MOPS wynika, że w mieście Łodzi jedno na 63 dzieci przebywało w 

pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze itp.), podczas gdy w 

porównywalnej wielkością Krakowie tylko jedno na 168 dzieci.

3Centrum 

Administracyjne 

Pieczy Zastępczej

POZYTYWNA 72615 CAPZ w Łodzi pozytywnie ocenia projekt. Dzięki niemu osoby 

usamodzielniające się w ramach opieki zastępczej uzyskają możliwość 

zdobycia prawa jazy kategorii B.

Projekt jest dostępny dla wszystkich podopiecznych łódzkich placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, którzy w 2022 roku będą w trakcie 

procesu usamodzielniania się i ukończą 18 rok życia. Autor projektu 

podał w opisie liczbę 30 uczestników projektu po uprzednim zapytaniu 

CAPZ ile osób szacunkowo będzie w takiej właśnie sytuacji (odpowiedź 

83). 30 osób z 83 to około 36%. W przypadku większego 

zainteresowania projektem usamodzielniających się będzie możliwe 

przeprowadzenie wśród nich konkursu badającego motywację do 

podjęcia wyzwania jakim jest skończenie kursu i zdanie egzaminu. W 

przypadku mniejszego zainteresowania konkursem zostanie 

wykorzystanych tylko część środków finansowych przeznaczonych na 

projekt lub za zgodą Biura Aktywności Miejskiej i Lidera projektu 

ofertę będzie można rozszerzyć do niezawodowych rodzin 

zastępczych w których również usamodzielniają się osoby kończące w 

2022 roku 18 rok życia.

Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 17 sierpnia 2021 roku
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4 L015 WICHROLANDIA - stylowe i 

bezpieczne ogrodzenie 

naszego przedszkola.

Przedszkole istnieje od 1956 roku. Nigdy nie przeszło remontu ogrodzenia, 

poza jedną niewielką częścią. Przedszkole otoczone jest ogromnym ogrodem, 

który z kolei okala rozpadające się ogrodzenie. Od strony Halnej widoczne są 

ubytki w podmurówce. Stopniowo ogrodzenie jest rozkradane  z 

odpadających   cegieł. W trosce o bezpieczeństwo bawiących się na terenie 

ogrodu dzieci bardzo chcielibyśmy zmienić ogrodzenie. Potrzebne są na ten 

cel duże środki finansowe, stąd nasza prośba o wsparcie i poparcie naszego 

zadania.

4Wydział Edukacji POZYTYWNA 158000 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

wszystkich użytkowników ogradzanej przestrzeni.

5 L081 "Witajcie w naszej bajce" - 

adaptacja pomieszczeń na 

świetlicę szkolną w Szkole 

Podstawowej nr 142 w 

Łodzi przy ul. Łupkowej 6.

Przedmiotem wniosku jest adaptacja mieszkania lokatorskiego znajdującego 

się w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul.Łupkowej 6. Pomieszczenia, 

które można zaadaptować na świetlicę szkolną. Szkoła boryka się z 

problemem małej liczby pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów. Osiedla 

wokół szkoły się powiększają, budowane są nowe wielorodzinne domy,  w 

związku z tym zwiększa się liczebność dzieci. Pomieszczenie po lokatorze stoi 

puste od kilku lat, ponieważ szkoła nie dysponuje środkami na 

zagospodarowanie. Oddzielne wejście do pomieszczenia pozwoliłoby 

prowadzić tam popołudniami również świetlicę środowiskową z zajęciami 

dodatkowymi, ponieważ istnieje takie zapotrzebowanie. W okolicy, gdzie 

wiele zajęć pozalekcyjnych stanowi jedyną rozrywkę i sposób rozwoju dzieci, 

funkcjonowanie takiej świetlicy z zajęciami dodatkowymi byłoby bardzo 

pożądane.

4Wydział Edukacji NEGATYWNA 99000 Wniosek nie spełnia warunków ogólnodostępności wymaganych par. 1 

p. 5 lit.a uchwały XL/1256/21 Rady  Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 

2021 r.

6 L098 Remont i modernizacja 

części budynku wraz z 

wymianą ogrodzenia i 

nawierzchni PSM I st. im. 

A. Tansmana w Łodzi.

Konieczne jest odwodnienie i odgrzybienie ściany zachodniej budynku: 

częściowe odkopanie fundamentów budynku, skuwanie tynku zewnętrznego, 

odgrzybienie ściany, zabezpieczenie przed wilgocią, położenie nowego tynku, 

wykonanie niecki odwadniającej. Niezbędny jest remont łazienek: skuwanie 

starej glazury i terakoty, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana 

armatury i sanitariatów; położenie kafli i terakoty, częściowa wymiana 

instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej z 

koniecznością zabezpieczenia dźwiękochłonnego; konieczność wymiany 

ogrodzenia terenu szkoły (bezpieczeństwo):demontaż starego, 

skorodowanego ogrodzenia oraz rozbicie starej podmurówki ogrodzenia, 

zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie terenu, utwardzenie nawierzchni i 

położenie kostki brukowej, założenie nowego ogrodzenia wraz z 

podmurówką.

4Wydział Edukacji POZYTYWNA 130000 Projekt  jest możliwy do zrealizowania w części dotyczącej wymiany 

ogrodzenia. Jego realizacja  wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

uczniów.

7 L136 Bezpieczna 114-stka - 

monitoring wizyjny wokół 

szkoły podstawowej nr 114 

w Łodzi, ul. Milionowa 64.

Celem projektu jest montaż kamer wokół szkoły. Szkoła jest wyremontowana, 

monitoring zapewni większe bezpieczeństwo uczniom i może zapobiec aktom 

wandalizmu. Monitoring zostanie włączony do systemu monitoringu 

miejskiego

4Wydział Edukacji POZYTYWNA 30000 Realizacja zadania  pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa wokół 

szkoły i okolicy

8 L139 Nowe ogrodzenie wzdłuż 

terenu okalającego SP114 

w Łodzi, ul. Milionowa 64

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe, solidne, 

estetyczne, zapewniające bezpieczeństwo ogrodzenie systemowe wraz z 

wymianą furtek i bram. Wymiana wpłynie zarówno na bezpieczeństwo dzieci 

jak i estetykę przestrzeni miejskiej.

4Wydział Edukacji POZYTYWNA 186000 Realizacja zadania pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników. ogrodzonej przestrzeni

9 L147 „Pomalujmy ich świat” - 

remont elewacji 

Przedszkola Miejskiego nr 

118 w Łodzi.

Odnowienie części frontowej elewacji przedszkola wraz z naprawą 

uszkodzonego tynku.

4Wydział Edukacji POZYTYWNA 50000 Realizacja zadania poprawi estetykę  i stan techniczn6y budynku

10 L153 „Tajemniczy ogród” – 

zakup i montaż paneli 

ogrodzeniowych w 

Przedszkolu Miejskim nr 

118 w Łodzi.

Zakup i montaż drewnianych paneli ogrodzeniowych w celu zwiększenie 

bezpieczeństwa, wygłuszenia hałasów z pobliskich parkingów oraz separacji 

od zwierząt sąsiednich lokali.

4Wydział Edukacji POZYTYWNA 8000 Realizacja zadania pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników. ogrodzonej przestrzeni

11 L027 Mural z Krzysztofem 

Krawczykiem przy ul. 

Łagiewnickiej 25

Celem projektu jest stworzenie muralu, który będzie zdobił szczytową ścianę 

kamienicy przy ul. Łagiewnickiej 25

5Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA 105780 Wielkoformatowy obraz ścienny poświęcony postaci Krzysztofa 

Krawczyka będzie stanowił ciekawy element artystyczny i kulturalny. 

Jego usytuowanie na ścianie szczytowej nieruchomości przy ul. 

Łagiewnickiej 25 zlokalizowanej w sąsiedztwie Hali Rynku Bałuckiego 

pozwoli na jego uwidocznienie dla dużej ilości mieszkańców.
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12 P099MM Miejsca postojowe przy 

przychodni -Srebrzyńska

Wyznaczenie i wykonanie miejsc parkingowych dla pacjentów przychodni na 

ulicy Srebrzyńskiej . Miejsca należy ulokować pomiędzy istniejącym 

ogrodzeniem, a krawędzią istniejącej wewnątrz osiedlowej uliczki.   Z 

zachowaniem istniejących drzew.  Z przychodni korzystają również 

mieszkańcy okolicznych osiedli Złotno czy Zdrowie Mania. Z uwagi na ciasnotę 

konieczne jest zapewnienie pacjentom miejsca do zaparkowania. 

5Zarząd Lokali 

Miejskich

NEGATYWNA POZYTYWNA 6000 Wskazana lokalizacja wykonania miejsc parkingowych nie spełnia 

kryteriów celowości. W odległości 100 m od proponowanych 

lokalizacji znajduje się duży ogólnodostępny parking, na którym do 

dnia 30 sierpnia 2021 r. zgodnie z przekazana informacją od Zarządu 

Dróg i Transportu ma zostać wykonane miejsce dla osób 

niepełnosprawnych w ramach utrzymania bieżącego terenu.

13 P155KO Dodatkowe miejsca 

parkingowe i 

zagospodarowanie zieleni 

w okolicy ulic Ossowskiego 

- Wapiennej - 

Drewnowskiej.

Przy uliczce łączącej ulice Wapienną i Ossowskiego z okolicznymi garażami, w 

bezpośredniej bliskości ul. Drewnowskiej znajduje się niezagospodarowany 

trawnik, który często z powodu braku miejsc parkingowych w okolicy, służy 

jako parking dla mieszkańców pobliskich bloków. Rozjeżdżona oponami trawa 

nie jest ani praktyczna ani przyjazna dla oka. Projekt zakłada, żeby część tego 

terenu zagospodarować tworząc tam wyznaczone miejsca parkingowe (maks. 

10 miejsc o wymiarach 5 x 2,5m). Proponujemy wyłożenie płytami ażurowymi 

wypełnionymi ziemią i obsianymi trawą aby zachować w części naturalny 

charakter terenu (lub podobną nawierzchnią przepuszczającą wodę 

opadową). Pozostałą część zieleni, zabezpieczoną wówczas przez 

rozjeżdżaniem przez samochody, można będzie urozmaicić nasadzając tam 

krzewy lub żywopłoty.

5Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 60000 Po analizie przedmiotowego wniosku Zarząd Lokali Miejskich zadanie 

opiniuje pozytywnie. Zadanie jest celowe a wykonanie miejsc 

parkingowych pozwoli na właściwe wykorzystanie przedmiotowego 

terenu.

14 W086SW Ptasie radio w zielonym 

gaju na Szpitalnej. Mural 

na Starym Widzewie.

Antysmogowy mural, poza walorami estetycznymi,  wpisuje się w przestrzeń 

jako jeden z elementów ścieżki edukacyjnej, skierowanej do Mieszkańców a 

przede wszystkim uczniów pobliskiej szkoły i przedszkoli (alternatywna lekcja 

przyrody w plenerze). Celem projektu jest rozwijanie i kształtowanie postaw 

proekologicznych oraz malowanie poezji wielkoformatową grafiką. Wśród 

nowych nasadzeń drzew, łąki kwietnej, budek lęgowych, hoteli dla owadów, 

warzywnego ogrodu społecznego mural stanowić będzie przysłowiową 

"wisienkę na torcie" - ożywi pejzaż i wyeksponuje zieloną przestrzeń wokół 

niego.

5Zarząd Lokali 

Miejskich

POZYTYWNA POZYTYWNA 88560 Antysmogowy mural, poza walorami estetycznymi, wpisze się w 

przestrzeń jako jeden z elementów ścieżki edukacyjnej skierowanej do 

mieszkańców oraz przede wszystkim uczniów pobliskiej szkoły i 

przedszkoli. Zamierzonym celem projektu jest rozwijanie i 

kształtowanie postaw proekologicznych oraz malowanie poezji 

wielkoformatową grafiką. Ponadto mural ten będzie zwieńczeniem 

wykonanych już nasadzeń drzew, łąki kwietnej, budek lęgowych, 

hoteli dla owadów oraz warzywnego ogrodu społecznego.

15 B042BD WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - 

zakup książek i 

audiobooków dla Filii nr 9 

Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, al. Chryzantem 2

Pozyskanie dofinansowania umożliwi zwiększenie zakupów nowości 

wydawniczych (książek i audiobooków). W konsekwencji przyczyni się do 

spełnienia oczekiwań czytelników i uatrakcyjni zasoby biblioteki.

6Wydział Kultury POZYTYWNA NEGATYWNA 10000 Realizacja projektu "WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i 

audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, al. Chryzantem 

2" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a 

także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród 

mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób 

z niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.

16 G026CD CZYTAJĄCA DĄBROWA - 

Zakup książek i 

audiobooków dla Filii nr 72 

Biblioteki Miejskiej w 

Łodzi, przy ul. Kadłubka 40

Zakup nowości i audiobooków dla dzieci jak i osób dorosłych przyczyni się do 

lepszego funkcjonowania Filii nr 72 w środowisku lokalnym. Ponadto 

placówka będzie systematycznie uzupełniała księgozbiór o lektury dla 

uczniów pobliskich szkół, którzy aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.

6Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 11000 Realizacja projektu "CZYTAJĄCA DĄBROWA - Zakup książek i 

audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, przy ul. 

Kadłubka 40" pozwoli na wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty 

bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 

czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt zakłada także 

rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - zakup 

audiobooków.

17 P113ZL Zakup książek i 

audiobooków dla 

użytkowników Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi Filii nr 31 

ul. Garnizonowa 38

Zadanie obejmuje zakup książek (w tym książki z dużym drukiem dla 

słabowidzących i lektury) oraz audiobooków. Zakupione pozycje znacznie 

wzbogacą i odświeżą ofertę Filii nr 31. Ułatwią mieszkańcom dotarcie do 

ciekawych wydawnictw i pozwolą sprostać oczekiwaniom jakie mają oni 

wobec biblioteki. Zakupione pozycje pozwolą również osobom starszym i 

słabowidzącym korzystać ze zbiorów   Filii.

6Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 8000 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 31 ul. Garnizonowa 38" pozwoli na 

wzbogacenie  i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni 

się do rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców 

Łodzi. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z 

niepełnosprawnościami - zakup audiobooków.
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18 S001KA Radość z czytania! Zakup 

książek i audiobooków dla 

Biblioteki Otwartej. Filia nr 

49 biblioteki Miejskiej w 

Łodzi ul. Narutowicza 8/10 

90-135 Łódź

Środki finansowe wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych i 

audiobooków. Zakupy nowości spowodują wzrost atrakcyjności oferty 

czytelniczej dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Biblioteka znajduje się w 

centrum miasta, korzystają z niej mieszkańcy całej Łodzi.

6Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 9600 Realizacja projektu "Radość z czytania! Zakup książek i audiobooków 

dla Biblioteki Otwartej. Filia nr 49 biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. 

Narutowicza 8/10 90-135 Łódź" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - 

zakup audiobooków.

19 S005WS Zakup książek i 

audiobooków dla biblioteki 

przy Rewolucji 1905 r. 84 

Biblioteka Dygresja

Zakup nowości książkowych i audiobooków pojawiających się na rynku 

wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych. Z pozyskanych środków 

zostaną zakupione książki i audiobooki z literatury pięknej i 

popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększy to 

atrakcyjność  biblioteki i sprosta coraz większym oczekiwaniom czytelników. 

Jesteśmy placówką tworzącą największą instytucję kultury w Łodzi, jaką jest 

Biblioteka Miejska, dlatego z oferty skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla, 

ale całego miasta.

6Wydział Kultury POZYTYWNA 10000 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy 

Rewolucji 1905 r. 84 Biblioteka Dygresja" pozwoli na wzbogacenie  i 

uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i 

upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi. Projekt 

zakłada także rozszerzenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami - 

zakup audiobooków.

20 G129GO Kulturalne odmrożenie z 

Górnej półki - Osiedle 

Górniak

Wystawienie spektakli w teatrze (V6 lub teatrze DOM) i na ulicach osiedla 

Łódź - Górna 

Teatr na bruku - spektakle akrobatyczno - taneczne z przesłaniem i występy 

uliczne w wyznaczonych przez miasto przestrzeniach (10 występów)

Zachęcenie mieszkańców Osiedla Górna do udziału w animacjach

Stworzenie widowiska akrobatyczno - tanecznego. Mieszkańcy osiedla będą 

mieli możliwość wziąć udział w widowisku. Uczestnicy spektaklu zostaną 

wyłonieni podczas castingów. Połączenie tańców ulicznych, akrobatyki i 

teatru w jedno show.  Przedstawienie widowiska (4 występy) na scenie teatru 

V6 lub teatru DOM w ramach wieloletniej współpracy. Dowiezienie 

mieszkańców osiedla wynajętymi busami na występ do teatru. Liczba 

mieszkańców zaproszonych na występ  ustalona będzie w porozumieniu z 

samorządem osiedla. 

7Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA 148540 Biuro Promocji i Nowych Mediów pozytywnie opiniuje zgłoszony 

projekt. Realizacja zadania przyczyni się do uatrakcyjnienia czasu 

wolnego spędzanego przez mieszkańców osiedla Górna m.in na 

świeżym powietrzu.

21 L159 Piknik Miejski - Festiwal 

Jednorożców.

Organizacja Festiwalu będącego częścią obchodów Urodzin Łodzi, w ramach 

których zorganizowany byłby piknik miejski. Dodatkową atrakcją byłby 

konkurs na najlepszy strój jednorożca lub innego baśniowego stworzenia. 

Celem festiwalu byłoby ukazania kolorowego oblicza Łodzi.

7Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA 55000 Po ponownym rozpatrzeniu wniosku oraz wprowadzeniu zmian 

dotyczących darmowych przejazdów komunikacją miejską, Biuro 

Promocji i Nowych Mediów podtrzymuje ocenę pozytywną. Brak 

przesłanek do wydania opinii negatywnej, realizacja zadania wpłynie 

na integrację mieszkańców Łodzi, stworzy warunki do urozmaicenia 

czasu wolnego oraz ukaże pozytywne, kolorowe oblicze Miasta.

22 L193 Szlakiem łódzkiej dintojry. 

Łódź.

Projekt zakłada stworzenie turystycznego szlaku murali nawiązujących do 

legendarnej postaci Ślepego Maksa. Murale mają przedstawiać Maksa i 

postacie z nim związane. Powstały szlak będzie promowany przez 

przewodników na specjalnie przygotowanym cyklu spacerów, na 

drukowanych mapkach wraz z opisami szlaku oraz w internecie. Murale mają 

być nieco większe od sylwetki dorosłego człowieka - około 3, 3,5 metra 

wysokości, malowane raczej w bramach, zaułkach. Projekt ma powstać w 

oparciu o konsultacje z łódzkimi przewodnikami i autorami publikacji o 

Ślepym Maksie.

7Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA 60000 Biuro Promocji i Nowych Mediów ocenia pozytywnie wniosek 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego -  Szlakiem łódzkiej dintojry. Łódź. 

Ślepy Maks to legendarny gangster, nazywany niegdyś królem dintojry 

i łódzkim Robin Hoodem. Jego postać wielokrotnie inspirowała 

twórców – do tej pory pojawiła się w kilku książkach i filmach, a także 

na scenie teatru. Powstała również gra miejska "Złap złodzieja", 

projekt ŁBO może przyczynić się do powstania jej kolejnych edycji w 

naszym mieście, a w związku z tym do aktywizacji mieszkańców. 

Powstanie szlaku murali będzie dodatkowym narzędziem 

promocyjnym Miasta oraz upamiętni postać, którą zna każdy 

łodzianin.
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23 P066SP PIERWSZY MURAL 

pierwszego rektora 

Politechniki Łódzkiej

Mural założyciela i pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Bohdana 

Stefanowskiego będzie stanowił zwieńczenie budowy woonerfu oraz zielonej 

alei na ul. Stefanowskiego. Rewitalizacja tej ulicy jest wynikiem dwóch 

zwycięskich projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego. Mural ma na celu upamiętnienie wielkiej postaci 

łódzkiego środowiska akademickiego oraz przybliżenie jej lokalnej 

społeczności.

7Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA 100000 Dostałam wiadomość email z Zarządu Lokali Miejskich z informacją, że 

po ponownym rozpatrzeniu sprawy udziela zgodny na realizację 

projektu. Jednak przed rozpoczęciem prac należy uzyskać  zgodę 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywnej 

opinii Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego UMŁ. Skontaktowałam się z Liderem, który jako 

ostateczną lokalizację wyznaczył nieruchomość przy ulicy Radwańskiej 

27.

Po ponownej analizie wniosku Biuro Promocji i Nowych Mediów 

podtrzymuje opinię pozytywną.  W naszej ocenie  elementy projektu 

są możliwe do wykonania i nie ma przesłanek do wydania negatywnej 

opinii Projekt pozwoli przypomnieć lokalnej społeczności postać 

Pierwszego Rektora i twórcy Politechniki Łódzkiej - Profesora Bohdana 

Stefanowskiego, wielkiego uczonego i wybitnego termodynamika, 

jednego z głównych twórców polskiej szkoły termodynamiki, członka a 

także współzałożyciela wielu gremiów naukowych i stowarzyszeń. 

Mural będzie zwieńczeniem wytężonej, wręcz tytanicznej pracy przy 

tworzeniu PŁ z trzema Wydziałami: Mechanicznym, Elektrycznym, 

Chemicznym oraz Odziałem Włókienniczym.

24 S073KA Program Multiwersum 

Obywatelskiej 

Demokratycznej Edukacji 

(M.O.D.E.)

Stworzenie aplikacji multimedialnej mającej na celu aktywizację młodzieży. 

Utworzenie konkursu dla młodzieży szkolnej zainteresowanej słowem 

pisanym oraz dziennikarstwem. Szczegóły w załączniku.

7Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA NEGATYWNA 57000 Po zapoznaniu się z wnioskiem Biuro Promocji i Nowych Mediów 

opiniuje projekt pozytywnie. Wszystkie elementy składowe są 

możliwe do wykonania a przeznaczony budżet nie wymaga zmiany.  

Realizacja zadania wpłynie na integrację młodzieży oraz stworzy nowe 

możliwości spędzania czasu wolnego. Będzie również dodatkowym 

narzędziem promującym ważny miejski projekt, którym jest Karta 

Łodzianina.

25 W140SW Osiedlowy Informator 

Starego Widzewa

Osiedlowy Informator Starego Widzewa ma być dwumiesięcznikiem (4 

stronicowym) informującym mieszkańców o tym co się dzieje na osiedlu. 

Kolportowany będzie do jednostek miejskich takich jak szkoły, przedszkola, 

biblioteki oraz wszelkie sklepy chcące włączyć się w akcje, znajdujące się na 

terenie Starego Widzewa. Informator będzie bezpłatny.  Gazetka będzie 

drukowana co dwa miesiące  w nakładzie około 12.500 szt. Zadanie 

realizowane w ciągu jednego roku.

7Biuro Promocji 

Nowych Mediów

POZYTYWNA POZYTYWNA 60000 Biuro Promocji i Nowych Mediów pozytywnie opiniuje zgłoszony 

projekt, który pozwoli dowiedzieć się mieszkańcom Łodzi co dzieje się 

na ich osiedlu.

Oszacowanie kwoty wskazanej przez Lidera projektu zostało 

sprawdzone na podstawie analizy rynku i na podstawie wcześniejszych 

przetargów prowadzonych przez Biuro Promocji.

26 S030WS Program mikrograntów dla 

dzieci z osiedla 

Śródmieście-Wschód

Celem projektu jest stworzenie programu mikrograntów (40x500zł), 

skierowanego dla dzieci w wieku 3-17 - mieszkańców i mieszkanek osiedla 

Śródmieście-Wschód, będących grupą docelową projektu. Zadaniem 

programu jest zwiększenie poczucia sprawczości wśród dzieci i młodzieży oraz 

nauka odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, zarówno miejskie jak i 

społeczne. Realizacja projektu zakłada stworzenie regulaminu naboru 

pomysłów do programu, jasno określającego jakie projekty i działania mogą 

być realizowane w ramach proponowanej puli. Każda z inicjatyw dziecięcych i 

młodzieżowych powinna być monitorowana i prowadzona przez 

doświadczonego animatora, edukatora lub osobę na co dzień pracującą z 

młodzieżą. 

Projekt stawia na naukę partycypacji społecznej od najmłodszych lat - stanowi 

uzupełnienie działań edukacyjnych, może być realizowany przy wsparciu lub 

koordynacji instytucji miejskich lub organizacji pozarządowych o określonym, 

odpowiadającym zakresowi projekt, profilu.

8Biuro Aktywności 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 25000 Projekt został uszczegółowiony po kontakcie z liderem. Projekt 

wpisuje się w zadania realizowane przez Biuro Aktywności Miejskiej.
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27 S031WS Program mikrograntów dla 

osiedla Śródmieście-

Wschód

Celem projektu jest stworzenie programu mikrograntów (20x5000zł) dla 

mieszkańców i mieszkanek osiedla Śródmieście-Wschód - grupy docelowej 

projektu. Mikrogranty stanowiłyby dodatkową formę finansowania inicjatyw 

obywatelskich, analogicznie do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, jednak w 

mniejszej skali. W ramach realizacji projektu powinien zostać wybrany 

operator - organizacja lub instytucja koordynująca realizację grantów oraz 

zapewniająca wydatkowanie funduszy zgodnie z przyjętym regulaminem. 

Regulamin programu mikrograntów powinien w sposób jasny określać zakres 

możliwych działań (działania miękkie - artystyczne, kulturalne, rekreacyjne, 

społeczne; drobne działania inwestycyjne - uzupełnienie nasadzeń, zakup 

małej architektury, działania doraźne i interwerncyjne w przestrzeni osiedla, 

na przykład, zwiększenie dostępności obiektu dla osób z 

niepełnosprawnościami), a także zasady oceny zgłoszonych wniosków, w tym, 

formalne, związane z możliwością realizacji grantu oraz merytoryczne, 

związane z oceną wpływu projektu na otoczenie i społeczność osiedla.

8Biuro Aktywności 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 118000 Projekt zasadny do realizacji z punktu widzenia Biura Aktywności 

Miejskiej

28 S032WS Program animacji 

sąsiedzkich dla osiedla 

Śródmieście-Wschód

Celem projektu jest stworzenie programu mikrograntów, ukierunkowanego 

na wsparcie rozwoju kapitału społecznego wśród mieszkańców i mieszkanek 

Łodzi. Cel projektu (rozwój kontaktów, sieci społecznych i sąsiedzkich, 

integracja, wspólne działanie) zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie 10 

animacji sąsiedzkich - wydarzeń kulturalnych, sportowych, o charakterze 

pikniku lub innych, spełniających kryteria - inicjowanych przez mieszkańców i 

mieszkanki osiedla Śródmieście. 

W trakcie realizacji projektu, grupy mieszkańców i mieszkanek mogą 

otrzymać grant w wysokości 2000zł oraz wsparcie animatora przy organizacji 

wydarzenia. System grantowy wymaga wskazania operatora - organizacji 

pozarządowej, która zorganizuje nabór dla grup sąsiedzkich - oraz 

przygotowania jasnych, transparentnych kryteriów oceny zgłoszeń pod kątem 

ich potencjalnego wpływu na rozwój kapitału społecznego i osiedlowej 

współpracy.Granty (10x2000zł) powinny finansować działania oraz zakup 

usług niezbędnych do realizacji animacji sąsiedzkich, z puli finansowej nie 

będą finansowane działania inwestycyjne lub zakup materiałów trwałych. 

Ogólnodostępność projektu zostanie zapewniona poprzez otwarty nabór do 

programu, kierowany do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Śródmieścia-

Wschód - grupy docelowej projektu. 

8Biuro Aktywności 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 45000 Projekt jest zasadny z punktu widzenia Biura Aktywności Miejskiej

29 S068WS Program ogródków 

sąsiedzkich dla spółdzielni i 

wspólnot mieszkaniowych

Utworzenie konkursu grantowego (10 grantów x 5000 zł) dla spółdzielni i 

wspólnot mieszkaniowych na zakładanie ogródków sąsiedzkich z terenu 

osiedla Śródmieście-Wschód.

8Biuro Aktywności 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 60000 Projekt niezgodny z  §2 ust. 2 pkt. 6 uchwały Nr XL/1256/21 RADY 

MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 

1559)
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30 G009CH Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne zajęcia dla 

dzieci i młodzieży – Hala 

ChKS, ul. Kosynierów 

Gdyńskich 18

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie 

od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h 

= 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 

Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli 

możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma 

na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 

mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem 

przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu 

obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do 

podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas 

zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć 

przygotują profesjonalni instruktorzy.

Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. 

Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości 

czasowych instruktora. 

Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. 

Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, 

sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu 

sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można 

zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany 

trybu życia. (...)

91Wydział Sportu POZYTYWNA 45000 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć 

unihokeja.  Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w 

oparciu o dane dotyczące dotacji przyznawanych przez Wydział Sportu 

w 2021 roku na realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć. 

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez 

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze 

konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 

realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony 

przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 

konkursie ofert.

31 G010CD Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne zajęcia dla 

dzieci i młodzieży – Boisko 

do unihokeja typu courty - 

MOSiR Młynek

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie 

od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h 

= 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 

Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli 

możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma 

na celu aktywizacje ruchowa i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 

mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem 

przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu 

obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do 

podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas 

zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć 

przygotują profesjonalni instruktorzy.

Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. 

Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości 

czasowych instruktora. 

Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. 

Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, 

sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu 

sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można 

zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany 

trybu życia. (...)

91Wydział Sportu POZYTYWNA POZYTYWNA 17000 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć 

unihokeja. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w 

oparciu o dane dotyczące dotacji przyznawanych przez Wydział Sportu 

na realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez 

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze 

konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 

realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony 

przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 

konkursie ofert.
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32 W008SW Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne zajęcia dla 

dzieci i młodzieży – Hala 

Anilana, ul. Sobolowa 1

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się

odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. 

(Łącznie zostanie

przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości godzin 

podczas zadania

maksymalnie 90 h). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz 

będą mieli możliwość

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu 

aktywizacje ruchową i

integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

sprzęt (20 sztuk) i

otrzymają koszulki z hasłem przewodnim &quot;Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje&quot; oraz z logo budżetu

obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział

po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia 

potwierdzającego

znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 

podstawowymi zasadami unihokeja

nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini

turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują 

profesjonalni instruktorzy. (...)

91Wydział Sportu POZYTYWNA POZYTYWNA 30500 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć 

unihokeja. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w 

oparciu o dane dotyczące dotacji przyznawanych przez Wydział Sportu 

na realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez 

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze 

konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 

realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony 

przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 

konkursie ofert.

33 W009ST Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne zajęcia dla 

dzieci i młodzieży – Hala 

Wifama, ul. Niciarniana 

1/3

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie 

od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h 

= 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 

Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli 

możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma 

na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 

mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem 

przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu 

obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do 

podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas 

zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć 

przygotują profesjonalni instruktorzy.

Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. 

Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości 

czasowych instruktora. 

Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. 

Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, 

sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu 

sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można 

zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany 

trybu życia. (...)

91Wydział Sportu POZYTYWNA 34550 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć 

unihokeja. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w 

oparciu o dane dotyczące dotacji przyznawanych przez Wydział Sportu 

na realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez 

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze 

konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 

realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony 

przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 

konkursie ofert.
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34 W011OJ Unihokej bawi, uczy i 

wychowuje – 

ogólnodostępne zajęcia dla 

dzieci i młodzieży - boisko 

do unihokeja typu courty 

(Olechów-Janów)

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie 

od marca do listopada. (Łącznie zostanie przeprowadzonych 60 zajęć po 1,5 h 

= 90 h – do wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 

Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mieli 

możliwość wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma 

na celu aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 

mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem 

przewodnim "Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu 

obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, 

który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do 

podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas 

zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć 

przygotują profesjonalni instruktorzy.

Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota-niedziela 8:00¬-22:00. 

Godzina zostanie ustalona z zarządcą hali i dostosowana do możliwości 

czasowych instruktora. 

Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. 

Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój, obuwie, 

sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu 

sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Od paru lat można 

zauważyć spadek aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zmiany 

trybu życia. (...)

91Wydział Sportu POZYTYWNA POZYTYWNA 17000 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć 

unihokeja. Całkowitą weryfikację kosztorysu przeprowadzono w 

oparciu o dane dotyczące dotacji przyznawanych przez Wydział Sportu 

na realizację zbliżonych merytorycznie przedsięwzięć.

Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez 

ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze 

konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 

przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 

realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony 

przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 

konkursie ofert.

35 B009TW Wybieramy Teofilów: 

Trampoliny ziemne na 

teofilowskich parkach i 

przy placach zabaw

Trampoliny są lubiane przez dzieci, nadają się też dla dorosłych. Trampoliny 

ziemne są bezpieczne, można z nich korzystać przez cały rok i przy każdej 

niemal pogodzie. Powinny być dość duże, aby zapewnić lepsze odbicie.

Miejskie trampoliny są bardzo fajnym urozmaiceniem placów zabaw. Są 

przeznaczone zarówno dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Przez to, że są 

wkopane w ziemie i otoczone miękką powierzchnią, są w pełni bezpieczne. 

Tego typu pomysł bardzo dobrze sprawdził się w innych Polskich miastach i 

obecnie cieszą się wielką popularnością.

92Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 73000 Wydział Gospodarki Komunalnej podtrzymuje negatywną opinię 

wniosku.

Miejska Pracownia Urbanistyczna wydała dwie negatywne  opinie 

dotyczące wniosku. Ponadto przeprowadzono rozmowę telefoniczną z 

przedstawicielką MPU, która poinformowała o podtrzymaniu 

wcześniejszego stanowiska.

Teren wskazany we wniosku obejmuje działki 101/8, 108/10,108/8 w 

obrębie B-44 o powierzchni około 2,2 h. Opis użytku (na podstawie 

informacji z ewidencji gruntów, budynków i lokali) na dzień oceny 

wniosku: tereny rekreacyjno –wypoczynkowe. Zgodnie z ustaleniami 

studium obowiązującego w latach 2010-2018 działki te przyjmowały 

funkcje jako tereny zadrzewione (ZL), tereny zieleni urządzonej- parki, 

skwery, zieleń osiedlowa (ZP).             Na omawianym terenie został 

wybudowany obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy obejmujący m.in. 

plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną, boisko wielofunkcyjne, 

górkę, psi wybieg, alejki oraz nasadzenia. Po zmianie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

jednostka funkcjonalno przestrzenna dla wskazanych działek została 

określona jako ,,Tereny zabudowy usługowej” (Zmiana studium 

przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28.03.2018 r. studium obecnie 

obwiązujące). 

(...)
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36 B162RA Sokołówka bez plam oleju! 

- wiemy, co chronimy

Projekt ma na celu budowę urządzenia podczyszczającego wody opadowe z 

niebezpiecznych dla rzeki Sokołówki substancji takich jak oleje i osady 

drogowe. Pozwoli to na wyeliminowanie częstego punktu zanieczyszczania tej 

pięknej rzeki.

92Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 200000 Budowa urządzeń podczyszczających przed wylotem kanalizacji 

deszczowej do rzeki Sokołówki w realny sposób ochroni wody płynące, 

w tym przypadku rzeki Sokołówki poprzez zmniejszenie ilości 

zawiesiny oraz związków ropopochodnych jakie wraz z wodami 

opadowymi z terenów zurbanizowanych i przemysłowych dostawać 

się będą do wód rzeki Sokołówki. Obecnie w Łodzi jest 

zamontowanych 35 sztuk takich urządzeń.

37 L248 Centrum Animacji Lokalnej 

- Bałucki Ośrodek Kultury

Budynek Bałuckiego Ośrodka Kultury w którym planujemy modernizację 

pomieszczeń pochodzi z 1927 roku i jest wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków. Pomieszczenia wykorzystywane przez instytucję wymagają 

nowoczesnego przystosowania do pełnienia funkcji Centrum Aktywności 

Lokalnej - miejsca szczególnego dla każdej społeczności lokalnej tzw. 

własnego kulturalnego miejsca. Planowany zakres prac obejmuje prace 

modernizacyjne celem zachowania zabytkowego obiektu i jego adaptacji do 

potrzeb utworzenia centrum animacji lokalnej w celu podniesienia jakości i 

dostępności oraz poszerzenia oferty kulturalnej. Realizacja inwestycji jest 

niezbędna do dostosowania istniejących pomieszczeń do pełnienia nowych 

funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych. Obiekt zostanie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z zasadami uniwersalnego 

projektowania. Modernizacja ma dotyczyć instalacji oraz samych prac 

remontowo-budowlanych w pomieszczeniach. Zakup wyposażenia dla 

instytucji kultury jest niezbędny do świadczenia nowej oferty z 

wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie 

zwiększenia dostępu do kultury. Zakupione wyposażenie będzie funkcjonalne 

dla każdej grupy wiekowej oraz do planowanych form aktywności kulturalnej 

w tym również będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z obowiązującą klauzulą dostępności.

92Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 500000 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania 

zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest pozytywna. 

Inwestycja spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności, 

jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego oraz 

teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie koliduje z zawartymi 

umowami dzierżawy i użyczenia.

38 P064SP Lipowy Zaułek. Park 

kieszonkowy przy ul. 

Lipowej 46

W przestrzeni pomiędzy budynkami przy ul. Lipowej 46, w miejsce dzikiego 

parkingu i śmietniska, powstanie park kieszonkowy – niewielki, przytulny 

teren z elementami małej architektury i urządzoną zielenią. Do elementów 

składowych należeć będą: alejka / ścieżka wysypana utwardzonym żwirkiem, 

trawnik, ławki z oparciem. W ramach inwestycji posadzone zostaną również 

nowe drzewa oraz krzewy. Projekt odmieni estetykę tej części miasta i 

spowoduje powstanie miejsca odpoczynku dla okolicznych mieszkańców. 

Rewitalizacja powinna być wykonana  z zachowaniem jak największej 

powierzchni nieutwardzonej w minimalnej ingerencji w systemy korzeniowe 

istniejących drzew oraz z zastosowaniem naturalnych materiałów jak np. 

kamienie lub drewniane bale jako elementy wyposażenia parku 

kieszonkowego. Projekt zakłada również wyburzenie pozostałości budynku 

gospodarczego w głębi działki.

92Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 261000 Zadanie dotyczy tylko działki 154 . Wniosek otrzymał ocenę 

NEGATYWNĄ gdyż zgodnie z opinią ZLM mieszkańcy sąsiedniej 

nieruchomości przy ul. Lipowej 44, z którymi Miejski Administrator 

Nieruchomości prowadził rozmowy są przeciwni propozycji realizacji 

projektu budowy parku kieszonkowego w ramach Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego na terenie nieruchomości przy ul. Lipowej 46. 

Mieszkańcy obawiają się, że stworzenie takiego zakątka spowoduje 

utratę odpoczynku po pracy a w godzinach wieczornych i nocnych 

będzie miejscem spotkań sympatyków wieczornych zabaw, co 

spowoduje hałas w tym krzyki, śpiewy i awantury pod oknami lokali 

mieszkalnych - w przypadku realizacji zadania Mieszkańcy przy ul. 

Lipowej 44 zapowiadają oprotestowanie niniejszej inwestycji co może 

wiązać się z koniecznością przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wówczas takie działanie Miasta może zostać uznane jako 

niegospodarne. 

Ponadto zalecenia ZDiT w zakresie remontu zjazdu z zachowaniem 

odpowiednich spadków celem odprowadzenia wód opadowych będzie 

b. trudne do realizacji z uwagi na różnice terenu (ok. 60 cm). Również 

trudny do realizacji jest postulat Wydziału Kształtowania Środowiska 

co do budowy ciągu komunikacyjnego łączącego ulicę Lipową i 

Żeromskiego z uwagi na liczne zabudowy po obu stronach.
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39 P146RS ROZBUDOWA STREFY 

SPORTU NA SMULSKU

Projekt przewiduje doposażenie istniejącej siłowni na prośbę mieszkańców, w 

5 urządzeń siłowych oraz stoły do gry w szachy szt 4 +piłkarzyki wraz z 

piłeczkami. Należałoby pomyśleć nad jakimiś automatem do piłeczek, nawet 

za symboliczną opłatę, gdyż często piłeczek brakuje, a problem jest z 

dopasowaniem wielości piłeczek od innych takich gier.

92Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 174000

Wydział Gospodarki Komunalnej, po dokonaniu ponownej analizy 

wniosku, negatywnie opiniuje przedmiotowy wniosek. 

Podjęto kilkukrotnie próby kontaktu telefonicznego z liderami 

wniosku celem zorganizowania spotkania w siedzibie Wydziału 

Gospodarki Komunalnej z udziałem zainteresowanych stron, tj. 

protestujących mieszkańców, Rady Osiedla Retkinia Zachód – 

Smulsko, liderów wniosku oraz przedstawicieli Biura Aktywności 

Miejskiej, celem wypracowania zmian w zakresie wniosku, który byłby 

akceptowalny przez  wszystkie strony. Podejmowano kilkukrotnie 

próby kontaktu telefonicznego z liderami. Część z nich była 

nieskuteczna. Lider nr 1 nie potwierdził zadeklarowanej pierwotnie 

chęci udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Lider nr 2 poinformował, iż 

nie posiada dyspozycji Lidera nr 1 do zmian i prowadzenia rozmów w 

zakresie ewentualnych zmian we wniosku. 

Grupa mieszkańców Osiedla mieszkająca w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu objętego wnioskiem wyraziła stanowczy sprzeciw wobec 

wdrożenia do realizacji wniosku i wniosła o negatywne zaopiniowanie 

wniosku, gdyż na tym terenie znajdują się już zestawy urządzeń 

ćwiczeń na świeżym powietrzu, zlokalizowane obok boiska 

wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci, powstałych w ramach 

poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego.(...)

40 S082WS Mini Park Wierzbowa: 

Oświetlenie placu zabaw i 

parku, zielone parkingi. 

Przebudowa osiedla 

Wierzbowa – Pomorska – 

Źródłowa. Etap nr 2. 

Kontynuacja zadania z BO 

2019/2020  dla tej części 

osiedla 

(https://www.facebook.co

m/MiniParkWierzbowa)

Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i obejmuje: Projekt 

budowlano-wykonawczy uwzględniający układ drogowo-chodnikowy, z 

uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, małej architektury i 

inwentaryzacji zieleni oraz zmiany lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 

2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla

DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki): S2-

96/69

DODATKOWE LOKALIZACJE

Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa – Pomorska - Źródłowa między 

ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4,

6, 6D, 8), Pomorska (94,96, 96A). Nr działki: S2-96/69. Dzielnica: Śródmieście-

Wschód w tym teren realizacji I etapu  ,Mini Park Wierzbowa” nie wchodząc 

w gwarancję i w przebieg realizacji zadania obecnie realizowanego w 2021r. z 

BO 2019/2020 pt: S050WS - Mini Park Wierzbowa: budowa placu zabaw i 

siłowni streetworkout. Przebudowa osiedla Wierzbowa-Pomorska-Źródłowa - 

I-szy etap.

92Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 330000 Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i 

Kultury Urzędu Miasta Łodzi Mini Park Wierzbowa po analizie wniosku 

pn: ,,Przebudowa osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 

2. Kontynuacja zadania z BO 2019/2020 wg koncepcji z 2020 i 

projektów UMŁ dla tej części osiedla''zadanie opiniuje pozytywnie. 

Propozycja wpisuje się w cele programu, który podnosi jakości oraz 

powstawanie przestrzeni publicznych i półpublicznych 

(parapublicznych) aranżowanych z udziałem mieszkańców. 

Angażowanie mieszkańców w kształtowanie takich przestrzeni 

wspólnych jak: place, skwery, woonerfy (podwórce miejskie), trakty 

piesze, parki, zielone enklawy, kameralne miejsca wypoczynku i 

spotkań, wkomponowane pomiędzy funkcje techniczne przestrzeni 

miejskiej i przebudowę ulic.

Zadanie jest celowe  wykonanie utwardzonych nawierzchni parkingów  

z geokrat i zielonych  trawnikowych  wraz z prawidłowym 

oznakowaniem pozwoli na właściwe wykorzystanie przedmiotowego 

terenu.

Podczas posiedzenia Komisji Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady 

Miejskiej w Łodzi w dniu 04.08.2021 przekazano na wniosek Lidera 

projekt do ponownej analizy.

 (...)
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41 W117NO Plac zabaw dla Nowosolnej Projekt zakłada budowę  nowego, funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci  w 

wieku od około 3 lat do około 12 lat przy ul. Jugosłowiańskiej 14 (Nowosolna). 

W skład placu zabaw wejdą: huśtawki wahadłowe podwójne, huśtawka – 

bocianie gniazdo, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy nr 1 (wieża, 

zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, tunel, zjazd strażacki, podesty, 

drabinki/liny), zestawu zabawowego nr 2 (wieże, podesty,  2 zjeżdżalnie, 

przejścia, zjazd strażacki, ścianka wspinaczkowa, przeplot linowy, lada 

sklepikowa), karuzela talerzowa, 4 sprężynowce pod huśtawkami oraz 

zestawami zabawowymi zamontowana zostanie  nawierzchnia bezpieczna 

typu CushionFALL. Plac zabaw zostanie ogrodzony i wyposażony w ławki dla 

rodziców oraz kosze na śmieci.

92Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 100000 Opinia negatywna ze względu na  kolizję z przyjętym w "Planie dla 

osiedli" zadaniem budowy placówki kultury z centrum seniora w 

latach 2022-2023 w tej lokalizacji.

42 L052 10 000 godzin miłości. 

Opieka pozamedyczna w 

hospicjum stacjonarnym 

dla dzieci.

Hospicjum stacjonarne dla dzieci nazywane jest Pałacem. Mieszkają w nim 

Księżniczki i Książęta – nieuleczalnie chore dzieci, które właśnie tu znalazły 

dom. Rocznie hospicjum ma 20-30 podopiecznych. Niektóre zostają na dłużej, 

a inne tylko na chwilę stają się mieszkańcami Pałacu i Łodzi. Okres nie ma tu 

jednak znaczenia, bo każda chwila ich życia jest na wagę złota.

To jedyne miejsce w Łodzi, będące domem dla śmiertelnie chorych dzieci, 

które z bardzo ważnych przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. 

Przygotowano dla nich piękne komnaty z własnym łóżeczkiem, misiem, 

ubrankami. Mają też ukochanych opiekunów (ciocie i wujków), którzy tulą, 

całują bose stópki, czytają bajki. Zastępują rodziców. 

Zadaniem opiekunów jest wykonywanie zwyczajnych, codziennych czynności 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Dbają, by Książęta były najedzone, 

wykąpane, ubrane w ulubione piżamki i bluzeczki. Zabierają na spacery, 

czasem nawet na wycieczki, opowiadają wesołe historie, śpiewają kołysanki, 

gdy trudno zasnąć. Opiekunowie potrafią obsłużyć prosty sprzęt medyczny i 

wspierać rehabilitację maluchów. Są bardzo uważni na wszelkie oznaki 

pogarszania się stanu zdrowia i potrafią na nie odpowiednio zareagować.

Obecność opiekunów odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko 

pozostaje dzieckiem. Nie jest jedynie pacjentem. Takiej cudownej opieki nie 

może im zabraknąć! Dlatego w ramach zadania należy zapewnić dyżur 

minimum jednej osoby przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizator 

zostanie wybrany w konkursie ofert.

9Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych

POZYTYWNA 223000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony 

projekt pn. „10000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w hospicjum 

stacjonarnym dla dzieci”. Projekt zasługuje na poparcie, gdyż służy 

podniesieniu jakości opieki dla podopiecznych poprzez zapewnienie 

możliwości stałego przebywania opiekunów z dziećmi. Dostępność 

dodatkowych opiekunów na pewno korzystnie wpływa na 

samopoczucie dzieci i sprzyja zapewnieniu im bliższych domowym 

warunków pobytu w hospicjum. Zadanie to było realizowane już w 

ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Realizator 

zostanie wybrany w konkursie ofert.
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43 L106 Pomóż mi żyć! Wsparcie 

terapeutyczne dla dzieci 

walczących z chorobą 

nowotworową

Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni, czy nawet miesięcy, robi się smutno 

i źle! Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom codzienność, 

zwyczajność, kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, a teraz bardzo jej 

brakuje. Odbiera poczucie wpływu, sprawczości, chęci do życia. Pomimo, że 

zwykle życia nie zabiera, to trudno do niego wrócić po zakończonym leczeniu. 

W głowie dzieje się tyle rzeczy, że tylko najsilniejsi umieją nad tym 

zapanować.

Naprzeciw tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie 

specjalistów sprawia, że choruje się lżej. W ramach zadania należy zapewnić:

 •Opiekę psychologiczną;

 •arteterapię (zajęcia plastyczne i muzyczne);

 •terapię z wykorzystaniem lalki-przyjaciela;

 •zajęcia przedszkolne dla najmłodszych pacjentów.

Każdego roku na oddziałach onkologicznych leczy się ponad 200 dzieci. Mniej 

więcej 1/3 rodzin to stali mieszkańcy Łodzi. Pozostali, przebywają dłuższy czas 

w szpitalu, choć tego wcale nie chcieli, tymczasowo także stają się 

mieszkańcami Łodzi.

W leczeniu onkologicznym od procedur medycznych nie mniej ważne jest 

wsparcie psychologa i terapeutów. Działania te rozbudzają chęć do życia, 

dodają sił i dają poczucie, 

że nadal można coś zdziałać, stworzyć i zachwycić świat. Pozwalają też nie 

stracić kontaktu z przedszpitalną rzeczywistością. Pielęgnują i rozwijają pasje. 

Plastyk i muzyk na oddziałach onkologicznych kojarzą się z czymś 

fascynującym i odkrywczym. (...)

9Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych

POZYTYWNA 171000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt pn. 

„Pozwól 

mi żyć!” Proponowane zajęcia arteterapii, muzykoterapii, 

przedszkolne oraz spotkania z lalką terapeutyczną znacząco 

poprawiają samopoczucie dzieci i wspierają proces leczenia 

onkologicznego. Zajęcia takie zajmują uwagę i aktywizują małych 

pacjentów, a w ten sposób odwracają ich uwagę od uciążliwości i 

długotrwałości leczenia. Równie ważne jest zapewnienie stałej 

dostępności do pomocy psychologa. Zadanie było realizowane już w 

ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Realizator 

zostanie wybrany w konkursie ofert.

44 L190 BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – 

Opieka pozamedyczna dla 

dorosłych z chorobą 

nowotworową oraz innymi 

chorobami zagrażającymi 

życiu w ośrodku 

stacjonarnym na terenie 

miasta Łodzi

Projekt dedykowany jest mieszkańcom Łodzi walczącym z chorobą 

nowotworową oraz innymi chorobami zagrażającymi  ich życiu i polega na 

zapewnieniu opieki pozamedycznej dla 20 osób przebywających w ośrodku 

stacjonarnym. Zadanie wychodzi naprzeciw problemom wynikających ze 

starzenia się i pogarszania się stanu zdrowia mieszkańców miasta Łódź. 

Realizacja zadania wymaga zapewnienia następującego personelu:

- instruktor terapii zajęciowej

- psycholog

- opiekun

- muzykoterapeuta

Opieka będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8-16. Starsi, schorowani 

ludzie nie będą postawieni sami sobie w pustych mieszkaniach. Będą mieli 

możliwość skorzystania z fachowej opieki i kontaktu z innymi ludźmi. 

Działania, które są dla nich przygotowane wpłyną na poprawę ich 

samopoczucia, stanu zdrowia oraz zaktywizują ich społecznie. Z kolei 

opiekunowie tych osób będą mogli w spokoju wykonywać swoje role 

społeczne, zawodowe, uzyskać wsparcie wytchnieniowe. Na terenie miasta 

Łodzi,  jest niewiele ośrodków, w których osoby dorosłe mogą bezpłatnie 

skorzystać z tego typu zajęć. Realizator zostanie wybrany w konkursie ofert.

9Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych

POZYTYWNA 199740 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony 

projekt pn. „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – Opieka pozamedyczna dla 

dorosłych z chorobą nowotworową oraz innymi chorobami 

zagrażającymi życiu w ośrodku stacjonarnym”. Projekt służy 

podniesieniu jakości opieki dla osób walczącym z chorobą 

nowotworową oraz innymi chorobami zagrażającymi ich życiu. 

Działania w ramach projektu podniosą standard opieki, wpłyną na 

poprawę samopoczucia, stanu zdrowia i komfortu życia osób objętych 

stacjonarną opieką hospicyjną. Realizator zostanie wybrany w 

konkursie ofert.

45 L249 Remont ogrodzenia terenu 

żłobka nr 4 w Łodzi, ul. 

Inowrocławska 5a

Remont będzie polegał na wymianie zniszczonych przęseł z siatki na panele 

ogrodzeniowe oraz wymianie furtek. Pozwoli to na zabezpieczyć teren żłobka 

przed dostępem osób nieupoważnionych oraz umożliwi dojazd dostawcom 

bezpośrednio pod budynek żłobka nr 4. Montaż ogrodzeń z furtkami 

pozwalający na oddzielenie ternu żłobka nr 4 i Fundacji znajdującej się w 

jednym budynku.

9Wydział Zdrowia i 

Spraw Społecznych

POZYTYWNA 5000 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję 

zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2021/2022.

 Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność 

wizualną działki, na której znajduje się budynek żłobka. Zadanie 

zbieżne z zadaniami własnymi gminy.
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46 B127RA Zielone Płuca Łodzi: nowe 

drzewa i krzewy dla Bałut

Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki temu uda się 

zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić 

negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście.

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania 

jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie 

miasta.

W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i 

krzewów.

Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze 

Miasta Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 5000 Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) 

nie uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

47 B163BC Most dla bałuckich 

wiewiórek

Niedawno w Łagiewnikach powstał prawdopodobnie pierwszy w Polsce most 

dla wiewiórek, który ma im pomagać w bezpiecznym przekroczeniu ulicy. 

Czas stworzyć taki na Bałutach.

Dlatego projekt zakłada budowę mostu rozciągniętego między drzewami po 

obu stronach ul. Sędziowskiej, wykonanej z siatki, która, zwinięta w rulon, 

będzie tworzyć ażurowy tunel. 

Aby oswoić wiewiórki z nowym rozwiązaniem, przy moście został zawieszony 

orzeszkomat, a w środku zostanie zamontowana fotopułapka, która pozwoli 

sprawdzić, jak często używany będzie przez wiewiórki ten most.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 5000 Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo wiewiórek 

jak i użytkowników ruchu drogowego.

48 B167BC ODTWORZENIE 

AKACJOWEJ ALEI NA 

KOCHANOWSKIEGO I 

WSPÓLNEJ

Posadzenie 12 drzew przy ulicy Kochanowskiego i Wspólnej - w miejscach po 

usuniętych starych robiniach - wg szkicu z lokalizacją. Gabaryty i odmiana 

robinii - takie jak posadzonej na południowo-zachodnim narożniku Murarska-

Kochanowskiego.  Założenie na pnie drzew osłon chroniących przed 

uszkodzeniem przy koszeniu). Konieczne systematyczne podlewanie w 

sezonie po posadzeniu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 15600 Działka ewidencyjna na której Wnioskodawca zaplanował nasadzenia 

w przypadku ul. Kochanowskiego ma nieustalone prawo własności. 

Dodatkowo w przypadku ul. Wspólnej bezpośrednio w miejscu gdzie 

miałyby pojawić się nasadzenia przebiega sieć ciepłownicza, w 

związku z powyższym nie ma możliwości wykonania nasadzeń.

49 B170JM UZUPEŁNIENIE ALEI 

DRZEW PRZY UL. 

CENTRALNIEJ - CZĘŚĆ 

PÓŁOCNA ALEI

Posadzenie 15 drzew - klonów jaworów - gabarytów i odmiany jak w 

południowej części alei.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 22500 Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie z uwagi na 

istniejąca infrastrukturę podziemną tj. gazociąg, wodociąg, sieć 

elektroenergetyczna oraz nadziemna sieć teletechniczną (brak strefy 

ochronnej w przypadku gazociągu 3 m., w przypadku pozostałych sieci 

2 m.). Dodatkowo na przedmiotowym terenie znajdują się działki o 

nieustalonym prawie własności oraz działki prywatne.

50 G081CH DBAJMY O ALEJE STARYCH 

DRZEW - pielęgnacja i 

uzupełnienie brakujących 

drzew w alei klonów 

wzdłuż ulicy Łazowskiego 

na Chojnach.

Wzdłuż ulicy Łazowskiego na Górnej mamy piękną aleję starych klonów. 

Około 40 lat temu drzewa, z powodu obniżania terenu wokół, zostały 

obudowane betonowymi obwiedniami. Mamy aktualnie 24 drzewa  w 

starych, pękających obudowach z betonu. Po latach część drzew uschła i 

została usunięta. Pozostały puste betonowe donice. Projekt obejmuje 

usunięcie 3 pustych donic, rekultywację gruntu i uzupełnienie alei o brakujące 

5 drzew tego samego gatunku. Równocześnie wykonana zostałaby analiza 

dendrologiczna oceniająca aktualny stan starych drzew. Jej efektem miałaby 

być  pielęgnacja  poprzez odpowiednie zmniejszenie koron dla polepszenia 

statyki czy zabezpieczenie gałęzi przed wyłamywaniem, realizowane przez 

arborystę. 

Druga część projektu to pilotażowe usunięcie 3 najbardziej popękanych 

betonowych gazonów spod drzew i wykonanie w ich miejsce nowych 

obwiedni gabionowych (kosze stalowe wypełnione kamieniami) oraz 

uzupełnienie nowych obwiedni ziemią.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 32500 Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną (tj. sieć wodociągowa 

wzdłuż ul. Łazowskiego - 2 m. strefa ochronna) nie ma możliwości 

wykonania nasadzeń drzew na ww. terenie. Brak możliwości 

demontażu istniejących płyt okalających drzewa, z uwagi na 

wyniesiony system korzeniowy. Demontaż mógłby uszkodzić korzenie 

drzew i w konsekwencji spowodować  ich zamieranie.
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51 G105PK Zielona Płuca Łodzi: nowe 

drzewa i krzewy dla Górnej

Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki temu uda się 

zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić 

negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście.

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania 

jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie 

miasta.

W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i 

krzewów.

Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze 

Miasta Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 5000 Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) 

nie uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

52 G112GO Zielony Górniak Celem projektu jest rekultywacja zaniedbanego pasa zieleni. 

W istniejącym pasie zieleni mają zostać nasadzone krzewy, a także 

zamontowane barierki uniemożliwiające rozjeżdżanie nasadzeń przez 

samochody.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 50000 Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną, tj. sieć 

elektroenergetyczna i teletechniczna nie ma możliwości wykonania 

nasadzeń krzewów (strefa ochronna 2 m.). Ponadto krzewy 

ograniczałyby widoczność kierowców wyjeżdżających z bramy posesji.

53 L108 Ścianka wspinaczkowa w 

parku Podolskim

Ścianka do boulderingu wykonana będzie z certyfikowanych trwałych 

materiałów

odpornych na warunki atmosferyczne i ewentualne akty wandalizmu. Projekt 

ten zakłada różne

formacje przypominające wyglądem naturalną skałę. Preferowany materiał to 

bloki betonowe,

żywice syntetyczne i epoksydowe do ok. 200 m2 paneli (pow. 

wspinaczkowej).

Zostanie ona przygotowana wg. indywidualnego projektu, tak aby mogły 

korzystać z niej dzieci

oraz zaawansowani wspinacze. Obiekt nie wymaga bieżącej obsługi i nadzoru. 

Asekurację

stanowi podłoże amortyzujące gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników. 

Chcemy bowiem by

powstało profesjonalne miejsce do wspinania na świeżym powietrzu

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 375000 Zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska tut. Zarząd 

opiniuje zadanie negatywnie. Zasadne jest takie planowanie i 

rozmieszczanie funkcji na terenie całego parku, aby uwzględnić 

potrzeby wszystkich jego użytkowników o zróżnicowanych 

oczekiwaniach. W związku z rozbudową strefy aktywnej rekreacji w 

części wschodniej parku (plac zabaw, pumptrack, tyrolki, trampoliny), 

kolejne tego typu elementy powinny być lokalizowane w jej 

sąsiedztwie. Wówczas możliwy będzie czytelny podział obszaru parku 

na strefy o różnych funkcjach, spełniających oczekiwania różnych 

użytkowników, w tym strefy biernego odpoczynku na łonie natury 

oraz odpoczynku aktywnego, w strefie zabaw i sportu. Ze względu na 

gęstą infrastrukturę podziemną we wschodniej części parku zadanie 

nie jest możliwe do zrealizowania.

54 L196 Drewniany zamek dla 

dzieci w Ogródku 

Jordanowskim w Parku na 

Zdrowiu

W ostatnich latach byliśmy świadkami pozytywnej rekultywacji terenu po 

Lunaparku w Parku na Zdrowiu. Niemniej jednak sprzęt w sąsiednim Ogródku 

Jordanowskim nie był na bieżąco wymieniany i uzupełniany. W związku z tym 

projekt ten zakłada budowę drewnianego zamku dla dzieci, składającego się 

co najmniej z 4 wież, mostków, kilku zjeżdżalni, drabinek, ścianek lin i rur 

wspinaczkowych oraz huśtawek. Zamek powinien być zlokalizowany w 

wolnym miejscu na terenie Ogródka Jordanowskiego w Parku im. Marsz. J. 

Piłsudskiego w Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 60000 zadanie znacznie podniesie atrakcyjność placu zabaw
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55 P021SP Kwitnące żywopłoty dla 

Łodzi - sadzimy piękne 

krzewy wzdłuż wiaduktu 

na Włókniarzy przy 

Kaliskim

Posadzenie 500 m żywopłotu w miejsce zaniedbanego trawnika/żwirowiska 

między torowiskiem tramwajowym a jezdniami (od ok. budynku sklepu 

Komfort do al. Mickiewicza. Gatunki żywopłotu - 

tawuła/smagliczka/krzewuszka/forsycja/róże. Docelowa wysokość około 80-

100 cm.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 100000 Zgodnie z opinią ZDiT:  planowane nasadzenia nie mogą być wykonane 

w bezpośrednim sąsiedztwie elementów konstrukcyjnych estakady. 

Zieleń na powierzchni przęseł, murów oporowych bądź skrzydełek 

będzie uniemożliwiać wykonywanie przeglądów obiektu, w 

szczególności obserwacji występowania ubytków materiału, korozji, 

rys oraz innych uszkodzeń struktury obiektów. Wilgoć towarzysząca 

zanieczyszczeniom i wegetacji roślin sprzyja rozwojowi degradacji 

materiału konstrukcji (korozja betonu i korozja zbrojenia). Dodatkowo 

w sąsiedztwie roślin obecny jest agresywny w stosunku do betonu i 

zbrojenia kwas humusowy, ponadto możliwe jest rozsadzanie betonu 

przez korzenie co spowoduje obniżenie jego trwałości. Ponadto w 

bezpośredniej okolicy przebiega sieć kanalizacyjna (brak zachowanej 

strefy ochronnej, tj. 2 m.).

56 P079LP Zielony Lublinek na Zielone 

EXPO - sadzimy drzewa - 

Etap II

Kontynuacja zwycięskiego zadania z 2018 roku. Dosadzenie 50 „dorosłych” 

drzew osiągających docelowo max wysokość 6 m o obwodzie pnia min 15 cm, 

dobrze znoszących polskie warunki klimatyczne, odpornych na mróz. Pas 

zieleni między ul. Pienistą a Falistą (wzdłuż osiedli Nowe Polesie 3 i Nowe 

Polesie 3B).

W ramach zwycięskiego zadania w 2019 roku zostało posadzonych ponad 60 

drzew, ale niestety nie po całej długości działki, która ma 500m tylko w jej 

części i wygląda to dość dziwnie. W BO zwyciężyło zadanie na posadzenie 100 

drzew i WGK miał je dosadzić po zakończeniu realizacji przez ZZM, ale do tej 

pory tego nie zrobił. Chcemy uzupełnić brakujący odcinek drzewami, żeby 

projekt stanowił całość i w przyszłości powstała piękna aleja drzew miejskich. 

Na sąsiednich działkach są drzewa, ale prywatne i każdego roku setki z nich są 

wycinane pod zabudowę jednorodzinną i bloki. Miejskich drzew tam 

praktycznie nie ma poza tymi, które sami zgłosiliśmy i przegłosowaliśmy w 

Budżecie Obywatelskim 2018/2019. W zeszłym roku podczas suszy 

zorganizowaliśmy akcję sąsiedzką "Podlej drzewo" (załącznik) i praktycznie 

tylko dzięki regularnemu podlewaniu przez naszą społeczność te drzewa 

przetrwały, nie uschło nawet jedno. Dodatkowo systematycznie sprzątamy 

ten teren społecznie, bo od lat widzimy, że Miasto nie radzi sobie w tym 

temacie. Tym razem nie wskazujemy konkretnych gatunków drzew do 

sadzenia, liczymy na podpowiedź i sugestie specjalistów.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 75000 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej 

okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej 

lokalizacji.

57 P083SP WOW - nowy piękny skwer 

na ulicy Łąkowej

Polesie mimo marketingowego hasła, że jest Zielone wcale takie jeszcze nie 

jest. 

Zazieleniajmy miasto i Stare Polesie !!

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 20000 Zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - Zamierzenie 

pokazane we wniosku nie pokrywa się z przeznaczeniem terenów 

ustalonym w mpzp. Przedmiotowe działki znajdują się w większości w 

terenie 6EE/U – teren elektroenergetyki i usług oraz 2U/KS – teren 

usługowo-parkingowy. Opinia WGK - z uwagi na gęstą infrastrukturę 

brak miejsca na nasadzenia drzew (sieć elektroenergetyczna i 

projektowana sieć teletechniczna - strefa ochronna 2 m.).
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58 P103ZM Drzewa na ul. Owsianej Ulica Owsiana wymaga dosadzenia nowych drzew. W minionych latach 

usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców, ewentualnie 

powaliła burza. Kolejne 3 drzewa (brzoza, akacja) nr domów: 12,14, 22 

również zagrażają bezpieczeństwu, są pochylone, zrakowaciałe, korzenie 

podniosły płyty chodnikowe na 30 cm. Chodzenie po takim chodniku zarówno 

latem jak i zimą jest b. niebezpieczne. Jednocześnie jest wiele wolnego 

miejsca na nowe drzewa.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 22000 Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu negatywnie opiniujemy 

wykonanie nasadzeń drzew, ponieważ na ul. Owsianej pas zieleni - 

trawnik o szerokości 1,5 mb zlokalizowany jest pomiędzy pasem jezdni 

a istniejącym ciągiem pieszym, sadzenie drzew w omawianym pasie 

drogowym jest sprzeczne z postanowieniami § 52 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Dodatkowo działki na których miałyby 

pojawić się nasadzenia mają nieustalone prawo własności. Dodatkowo 

działka ewidencyjna, na której miałyby pojawić się nasadzenia ma 

nieustalone prawo własności (zgodnie z opinią WDM).

59 P140LP Zielone Płuca Łodzi: nowe 

drzewa i krzewy dla 

Polesia

Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki temu uda się 

zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić 

negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście.

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania 

jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie 

miasta.

W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i 

krzewów.

Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze 

Miasta Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 7500 Realizacja projektu pozwoli na posadzenie dodatkowych drzew, 

szczególnie w prześwietlonych fragmentach lasu. Dodatkowo 

posadzenie krzewów zwiększy bioróżnorodność na terenie Uroczyska 

Lublinek oraz powiększy bazę pokarmową dla lokalnych zwierząt, w 

szczególności ptaków.

60 P152MM Zielono na Osiedlu 

Montwiłła - Mireckiego

W ramach projektu zostaną zrealizowane nowe nasadzenia drzew i krzewów 

na Osiedlu.

Roślinność zostanie odpowiednio dobrana pod względem gatunków, tak by 

stworzyła harmonijną całość z istniejącą aranżacją terenów zielonych. 

Lokalizacje nasadzeń zostaną wskazane z poszanowaniem układu 

urbanistycznego Osiedla.

Przewidujemy również niezbędną pielęgnację i nawadnianie roślin, w 

kluczowym dla nich okresie wczesnego wzrostu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 40000 Z uwagi na lokalizację podziemnej sieci elektroenergetycznej, 

kanalizacji i gazociągu (strefa ochronna sieć elektroenergetyczna oraz 

kanalizacyjna 2 m., gazociąg 3 m.) oraz napowietrznej linii 

energetycznej. Dodatkowo w związku z wykonaniem bardzo dużej 

ilości nasadzeń w latach poprzednich obecnie brak jest miejsca na 

nowe nasadzenia drzew i krzewów.

61 P194KR Sadzimy drzewa przy 

ul.Wł.Króla w rejonie 

al.Bandurskiego

Projekt przewiduje posadzenie na wskazanym terenie różnych gatunków 

drzew i krzewów ozdobnych oraz montaż kilku ławek przy istniejącej alejce 

spacerowej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 36500 Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na wygląd okolicy oraz 

mikroklimat.

62 S019WS Sadzimy drzewa - 80 drzew 

na alei Rodziny 

Scheiblerów!

Posadzimy dziesiątki kwitnących drzew na tej pustynu betonu. Zadanie 

realizowane na odcinku Narutowicza - Rodziny Pozańskich po obu stronach,  

na działkach miejskich rownież tych przylegających do budynków UŁ.

Dodatkowo dosadzimy róże i uzupełnimy szpaler lip na Narutowicza przy alei 

Rodziny Scheiblerów (od Lindleya do Rodziny Scheiblerów)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 86500 Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną tj. ciepłociąg, sieć 

elektroenergetyczna, kanalizacja (strefa ochronna 2 m.). Dodatkowo 

wybrane działki są własnością prywatną lub Skarbu Państwa lub toczy 

się postępowanie o ustalenie własności działki.
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63 S029WS Piękna, zielona Radiostacja 

- Zadbajmy o zieleń na 

naszym osiedlu. Osiedle 

Radiostacja

Projekt zawiera najważniejsze prace, które powinny być wykonane by 

przywrócić świetność zieleni miejskiej zlokalizowanej na obszarze osiedla 

Radiostacja oraz uzupełnić niedokończone dotąd kompozycje przestrzenne:

1) Przywrócenie do życia skweru na końcu ulicy Zelwerowicza: Montaż pięciu 

ławek w pustych miejscach po dawnych ławkach, montaż dwóch koszy na 

śmieci oraz zasadzenie sześciu krzewów białego bzu - symetrycznie po 

obydwu stronach skweru. Przeniesienie pojemnika na używaną odzież w inną 

lokalizację (rekomendowana lokalizacja – obok pobliskiej pętli tramwajowej).

2)Domknięcie kompozycji przestrzennej - Zasadzenie dwóch lip na wysokości 

bloku Zelwerowicza 48/50 symetrycznie do istniejącego szpaleru rosnącego 

po drugiej stronie chodnika.

3)Uzupełnienie niedokończonego szpaleru drzew wzdłuż ulicy Krzywickiego:

Zasadzenie  3 lip na wysokości posesji numer 45.

Zasadzenie lipy na wysokości posesji 53.

Usunięcie niepotrzebnego metalowego słupka z trawnika - obok ulicy w 

pobliżu furtki do szkoły specjalnej dla dzieci głuchoniemych.

Zasadzenie szpaleru dziesięciu lip - na odcinku ulicy Krzywickiego między 

ulicami Tkacką i Małachowskiego po wschodniej stronie.

Rozbiórka wąskiego chodnika technicznego od strony jezdni i zasadzenie w 

jego miejsce niewysokiego żywopłotu utworzonego z pojedynczego rzędu 

krzewów. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 55600 Posadzenie drzew i krzewów pozytywnie wpłynie na wygląd okolicy 

oraz mikroklimat

64 S059WS Zielone Płuca Łodzi: nowe 

drzewa i krzewy dla 

Śródmieścia

Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki temu uda się 

zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić 

negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście.

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania 

jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie 

miasta.

W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i 

krzewów.

Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze 

Miasta Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 5000 Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) 

nie uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

65 S060WS Zielone Płuca Łodzi: nowe 

drzewa i krzewy dla 

Śródmieścia

Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki temu uda się 

zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić 

negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście.

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania 

jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie 

miasta.

W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i 

krzewów.

Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze 

Miasta Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 5000 Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) 

nie uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

66 W012NR Kwitnące żywopłoty dla 

Łodzi - sadzimy piękne 

krzewy na Józefiaka

Zasadzenie ok. 1300m krzewów forsycji wzdłuż al. Józefiaka między 

Zakładową a Rokicińską w zielonym pasie rozdzielającym jezdnie.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 195000 Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną, tj. sieć 

elektroenergetyczna (zachowanie strefy ochronnej minimum 2 metry) 

nie ma możliwości wykonania nasadzeń. Ponadto według opinii ZDiT 

krzewy nie mogą wrastać w barierki i inne elementy bezpieczeństwa.
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67 W019SW Kwitnące żywopłoty dla 

Łodzi - piękniejsza 

Przędzalniana przy willi 

Herbsta

Projekt zakłada obsadzenie ok. 75 mkw pasa zieleni mieszanką kwitnących 

krzewów i kwiatów oraz posadzenie 6 dużych drzew, odmian rozłożystych, nie 

kolumnowych - w lokalizacjach jak na schemacie.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 60000 Nie ma możliwości wykonania nasadzeń w miejscu wskazanym przez 

Wnioskodawcę, ponieważ w miejscu ich wykonania bezpośrednio pod 

zieleńcami przebiega gazociąg oraz sieć energetyczna, a także w 

bliskim sąsiedztwie sieć ciepłownicza (brak zachowanej strefy 

ochronnej, która wynosi w przypadku gazociągu 3 m., sieci 

energetycznej oraz ciepłociągu 2 m., ).

68 W021AN Kwitnące ulice Andrzejowa 

- ulica Taborowa między 

Gajcego aż do ulicy 

Szancera

Przywrócenie pięknej zieleni wzdłuż ulicy Taborowej – etap 1 to odcinek 

miedzy Gajcego a

ul. Szancera. Dawniej był tu szpaler wielkich i pięknych kasztanowców które 

zostały wycięte

– pora odtworzyć zieleń. Dzięki temu okolica będzie piękna a dodatkowo 

hałas pociągów –

wyciszony. Drzewa i krzewy mogą być posadzone po obu stronach ulicy 

Taborowej lub

krzewy po jednej a drzewa po drugiej stronie.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 64500 Nie ma możliwości wykonania nasadzeń w miejscu wskazanym przez 

Wnioskodawcę, ponieważ w miejscu ich wykonania bezpośrednio pod 

zieleńcami przebiega sieć wodociągowa, gazociągowa, energetyczna 

oraz telekomunikacyjna (brak zachowanej strefy ochronnej, która w 

przypadku wodociągu wynosi 2 m., gazociągu 3 m., sieci energetycznej 

oraz telekomunikacyjnej 2 m.).

69 W076ZA Wesołe zjeżdżalnie w 

wesołym Podolskim - 

wspinaczki i zjeżdżalnie na 

"górce"

Stworzenie zjeżdżalni metalowych (boczne strony górki) i rurowej (wzdłuż 

nasypu), montaż akcesoriów wspinaczkowych. W miarę możliwości 

uformowanie terenu w sposób umożliwiający zimowy zjazd saneczkowy. 

Rozbudowa górki o powyższe atrakcje dla dzieci będzie doskonałym 

rozwinięciem mieszczącego się obok placu zabaw i planowanych tyrolek i 

trampolin.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 195000 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje zadanie pozytywnie. Doposażenie 

górki saneczkowej na terenie Parku Podolskiego w zjeżdżalnie oraz 

zestawy wspinaczkowe, podniesie jego atrakcyjność wśród 

mieszkańców licznie odwiedzających teren parku

70 W084SW Zielone imperium 

Scheiblera - drzewa wzdłuż 

ulicy Tymienieckiego

Demontaż starszego ogrodzenia i zasadzenie szpaleru drzew na rogu ulic 

Kilińskiego i Tymienieckiego. Dodatkowo dwie ławeczki, żeby seniorzy mogli 

odpocząć podczas spaceru.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 27000 Zgodnie z opinią Wydziału Dysponowania Mieniem, działka 

ewidencyjna wskazana przez Wnioskodawcę objęta jest wieloletnią 

umową dzierżawy na rzecz Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. 

Kazimierza Górskiego.

71 W107SW Nowe drzewa na Starym 

Widzewie

Projekt zakłada uzupełnienie istniejących szpalerów poprzez zasadzenie 67 

drzew na Starym Widzewie: 2 jesionów na ul. Dobrej, 16 klonów na ul. 

Kopcińskiego, 9 akacji na ul. Miedzianej, 2 lip i 2 akacji na ul. Nawrot, 20 lip na 

ul. Nowej, 4 klonów i 9 lip na al. Piłsudskiego, 1 kasztanowca na ul. Wodnej 

oraz 2 kasztanowców na ul. Wysokiej. Drzewa ocienią rozgrzane ulice, 

poprawią estetykę osiedla, a także korzystnie wpłyną na jakość powietrza. Co 

istotne, drzewa zostaną posadzone wyłącznie na istniejących trawnikach, 

zatem realizacja projektu nie przyczyni się do zmniejszenia liczby miejsc 

parkingowych. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 87100 Zgodnie z opinią ZIMu i ZDiTu - projekt zakresem wchodzi w ul. 

Kopcińskiego, która będzie podlegała przebudowie w ramach 

projektu: Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego 

transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru 

do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacji 

zajezdni tramwajowych w Łodzi, dlatego negatywnie opiniujemy tą 

lokalizację do nasadzeń drzew. Dodatkowo w przypadku pozostałych 

lokalizacji wskazanych przez Wnioskodawcę nie ma możliwości 

wykonania nasadzeń drzew z uwagi na gęstą infrastrukturę 

podziemną  oraz na nieustalone prawo własności działek.

72 W131SW Wybieg dla psów w Parku 

3 Maja

Zamknięty wybieg dla psów wraz z urządzeniami do ćwiczeń oraz psią toaletą. 

Miejsce gdzie pies będzie mógł się swobodnie wybiegać nie sprawiając 

kłopotów oraz stresu innym bywalcom parku. Podczas wizyty pupil będzie 

mógł skorzystać z przyrządów do ćwiczeń oraz psiej toalety.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 130000 Po dokonaniu analizy wniosku, Wydział Kształtowania Środowiska 

zadanie zaopiniował negatywnie.  Planowane przedsięwzięcie nie 

wpisuje się w zabytkowy charakter parku.  Jednocześnie informujemy, 

ze  park znajduje się w planach organizacji EXPO 2029, a realizacja 

zadania może kolidować z planowanymi działaniami w tym zakresie. 

Ponadto Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował 

negatywnie możliwość realizacji planowanego zadania. Planowane 

przedsięwzięcie nie wpisuje się w zabytkowy charakter parku. Lider 

projektu nie wyraził zgody na przeniesienie planowanego projektu do 

Parku Baden-Powella.
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73 W143WW Zielone Płuca Łodzi: nowe 

drzewa i krzewy dla 

Widzewa

Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów. Dzięki temu uda się 

zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo odwrócić 

negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście.

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania 

jakości powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie 

miasta.

W ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i 

krzewów.

Za pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze 

Miasta Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 5000 Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) 

nie uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

74 W164ST Plac zabaw dla psów w 

Parku Baden-Powella

Utworzenie ogrodzonego psiego parku (placu zabaw dla psów) w parku im. 

Baden-Powella, wyposażonego w zabawki dla psów, np. kładki, równoważnie, 

płotki do przeskoków, słupki do slalomu, tunel przejściowy i obręcz do 

skoków. Umieszczenie na terenie koszów na psie odchody, poidełka dla psów, 

2 ławek. Teren trawiasty.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 200000 Po ponownej analizie zadania WKŚ wyraża pozytywną opinię z 

warunkiem, że plac zabaw dla psów zostanie zbudowany z 

elementów, które będą umożliwiały ich późniejsze ewentualne 

przeniesienie w inną lokalizację ( w momencie rozpoczęcia 

przygotowań do EXPO i prowadzenia związanych z tym prac 

budowlanych), a sam plac będzie miał minimalną powierzchnię 

potrzebną do bezpiecznego ustawienia wskazanych we wniosku 

urządzeń i nie będzie zabierał przestrzeni otwartych przeznaczonych 

na rekreację wszystkich użytkowników parku. Dodatkowo plac zabaw 

dla psów powinien być stworzony w miejscu osłoniętym, ale bez kolizji 

z istniejącymi drzewami.

75 W188ST Streetworkout Park (do 

ćwiczeń z wagą własnego 

ciała) oraz doposażenie 

siłowni zewnętrznej na 

terenie zieleńca przy ul. 

Junackiej w Łodzi. Miejsce 

dla młodzieży, dorosłych i 

seniorów spełniających 

funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne

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

dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów 

zieleńca przy ul Junackiej (Stoki-Sikawa-Podgórze).

Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne. Jedno urządzenie będzie przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. 

Wymagania dot. Urządzeń:

 •Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 

mm i grubość ścianki min. 3 mm.

 •Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość 

ścianki min. 5 mm.

 •Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 

mm. dla urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki.

 •Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz 

pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub 

grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble).

 •Słupy konstrukcyjne o wymiarach 100x100 mm i grubości ścianki 3 mm.

 •Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 

wystawanie ostrych krawędzi.

 •Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie 

mniejszej niż 10 mm.

 •Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6.

 •Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający 

dostęp wody do ich wnętrza.

 •Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 

3 mm.

 •Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 318000 Po dokonaniu analizy przedmiotowego projektu,  Zarząd Zieleni 

Miejskiej zaopiniował pozytywnie planowany projekt. Siłownia typu 

„street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne. Doposażona siłownia zewnętrzna będzie idealnym 

miejscem do ćwiczeń różnych partii ciała na świeżym powietrzu.
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